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Październik 2000

Drodzy Rybniczanie!

Zakończyły się prace nad strategiami rozwoju dla dwudziestu 
sześciu rybnickich dzielnic. Nasze miasto zostało podzielone 
na sześć obszarów problemowych, a specyfika każdego 
z nich jest tożsama. Przykładem mogą być południowo-zachod
nie dzielnice przemysłowe Rybnika (Chwałowice, Niedobczy- 
ce, Niewiadom, Popielów, Radziejów), które wymagają ogrom
nych nakładów ze względu na zdegradowane środowisko, uli
ce wraz z chodnikami oraz całą infrastrukturę wodociągowo- 
kanalizacyjną i przedstawiają podobne oczekiwania ze strony 
mieszkańców. W  strategiach tych dokonano swoistej inwenta
ryzacji wszelkich potrzeb, a wspólnie z przewodniczącymi 
i przedstawicielami rad dzielnic uzgodnione zostały stosowne 
zapisy, dzielące zakres zadań na trzy etapy. Pierwszy z nich 
obejmuje zadania priorytetowe, przewidziane do wykonania 
w oparciu o budżet miasta na lata 2001 -2002 (do końca obecnej 
kadencji Rady Miasta). Drugi, to działania średnioterminowe re
alizowane do 2006 roku (cała następna kadencja Rady). Trzeci 
etap obejmie zadania wieloletnie, wykonywane do 2010 roku.

jednocześnie mamy czas konstruowania budżetu miasta 
Rybnika na 2001 rok i poszczególni członkowie Zarządu 
Miasta pracują nad jego prowizorium. Trzeba sobie uświa
domić, że prace te prowadzone są bez konkretnych i nie
zbędnych wskaźników, przede wszystkim ze strony minister
stwa finansów (żeby ustalić przynajmniej stronę dochodową 
budżetu miasta). Informacja na temat wskaźników budżeto
wych miała być przekazana samorządom do 15 październi
ka br., a do tej pory jej nie otrzymaliśmy (tekst z 16.10.2000). 
Na szczęście mamy fachowych pracowników, którzy miejski 
budżet konstruują nie po raz pierwszy. Niemała w  tym zasłu
ga skarbnika miasta, który - tw orząc plany finansowe 
- opiera się głównie na danych z lat poprzednich oraz swojej 
fachowości i doświadczeniu. Tworzymy prowizorium budże
towe, bo obligują nas ustawowe terminy (wymóg przedłoże
nia Regionalnej Izbie Obrachunkowej projektu budżetu na 
2001 rok do 15 listopada br.).

W  tym momencie pragnę podzielić się z Państwem stwier
dzeniem, że w  kontekście środków finansowych będących 
w  dyspozycji miasta, sytuacja skutecznego reagowania na 
potrzeby mieszkańców nie jest łatwa. Zadania, które zostały 
skierowane na samorząd ze strony władz centralnych - co 
wielokrotnie powtarzałem - znacznie przewyższają idące w 
ślad za nimi środki finansowe. Sytuacja taka zdecydowanie 
ogranicza nasze zamiary rozpoczęcia wielu przedsięwzięć, 
zwłaszcza w  dzielnicach. Przykładem są znane już zadania 
wynikające z reformy oświaty. Subwencja oświatowa przy
znana miastu nie wystarcza na ich wykonanie, a miasto - 
żeby nie zmniejszać poziomu inwestycji - musiało zaciągnąć 
kredyt komercyjny w celu „ratowania" zapisów regulaminu 
wynagradzania nauczycieli, przyjętego na bazie Karty Na

uczyciela. Przykłady te możnaby 
mnożyć, mówiąc chociażby o Po
wiatowym Urzędzie Pracy czy też 
opiece społecznej.

Polityka finansowa miasta pro
wadzona jest w sposób jak najbar
dziej racjonalny i oszczędny. Przy
kładem mogą być codzienne de
cyzje o jak najkorzystniejszym lo
kowaniu środków finansowych (je
żeli znajdują się w  kasie miejskiej 
w  danym dniu) na poszczególnych 

lokatach bankowych oraz szukanie innych źródeł mogących 
powiększyć dochody. Jednocześnie aktualny pozostał nasz 
plan inwestycyjny, o którym sporo się mówi. To adaptacja 
szpitala na potrzeby szkoły muzycznej (określone środki 
w budżecie na przyszły rok) i dalsza modernizacja stadionu 
(również zapisana w budżecie miasta). Na te inwestycje sta
ramy się uzyskać również środki pomocowe. W  sprawie szko
ły negocjować będziemy z ministrem kultury i dziedzictwa 
narodowego, a jeśli chodzi o stadion, mamy podpisaną umo
wę z UKFiT-em i dostaliśmy dofinansowanie w kwocie 
5 m ilionów złotych. Sprawą jednak najważniejszą (co moż
na stwierdzić szczególnie dzisiaj!) jest budowa dróg. Widzę, 
że remont jednego wiaduktu dokładnie sparaliżował komu
nikację w  naszym mieście i tak zresztą trudną. Już teraz moż
na ocenić jak ważna jest konsekwencja w budowaniu ob
wodnicy. Rozpoczęły się prace przy jej kolejnym etapie, po
między ulicami Wodzisławską i Raciborską, których zakoń
czenie planowane jest na wiosnę. Cały ruch „wpadający" do 
Rybnika od strony Wodzisławia Śl. i Raciborza w  kierunku 
Żor, G liw ic i Orzesza będzie już można kierować nową ob
wodnicą.

Jeżeli nie wszystkie nasze zamiary zostaną zrealizowane, 
to na pewno nie będzie to wynikiem słabego zaangażowania 
ze strony Zarządu Miasta, ale efektem trudnej sytuacji, 
w  której znajdują się chyba wszystkie polskie samorządy. 
Optymizmem napawa jednak fakt, że na 2001 rok sejm przy
jął ustawę zwiększającą wpływy z podatku dochodowego od 
osób fizycznych dla gmin górniczych o 5%. Dotychczasowa 
kwota w  wysokości 27,5% zostanie więc o wspomniane 5% 
zwiększona. Są to środki niewielkie, ale w istniejącej „mizerii 
budżetowej" bardzo ważne i istotne dla naszego miasta. Za
planowano również zwiększenie podatku gruntowego z za
kładów energetycznych od terenów znajdujących się pod trak
cjami energetycznymi. Trudno w  tej chwili mówić o konkret
nych pieniądzach dla Rybnika, ale każdy przysłowiowy „grosz" 
będzie cenny.

Z serdecznymi pozdrowieniami 
Adam Fudali

Prezydent Miasta Rybnika

Podpisy pod zdjęcia:
1. Uroczystego otwarcia pierwszego obiektu Zespołu Szkół Wyższych przy ul. Rudzkiej 

dokonali prezydent Adam Fudali i przewodniczący Rady Fundacji Ekologicznej 
Ekoterm Silesia Tadeusz Sopicki.

2. Nowy obiekt dydaktyczny dla studentów rybnickiego Centrum Kształcenia Inżynie
rów Politechniki Śląskiej w jesiennej szacie.

3. Do Księgi Pamiątkowej wpisuje się Metropolita Katowicki ks. abp Damian Zimoń, 
po nim uczyni to wiceminister Wilibald Winkler.

4. Indeks z rąk prorektora ds. dydaktyki Politechniki Śląskiej prof. Wojciecha Zieliń-

skiego odbiera Katarzyna Zacher.
5. Arcybiskup Damian Zimoń i prezes Fundacji Ekologicznej Ekoterm Silesia Michal 

Śmigielski przed tablicą przypominającą, że obiekt powstał dzięki inicjatywie 
miasta Rybnik, elektrowni „Rybnik”  oraz wsparciu firm Utex, Utex Commercial, 
Erhud, Energoinwest, Reetig Heating, Tenneco Automotive, Uniserv.

6. Pierwsza inauguracja roku akademickiego.
7. Wnętrza obiektu: jedna z sal dydaktycznych, dolny hall, aula.
8. Tak było jeszcze we wrześniu br., w czasie pobytu w Rybniku gości z Lievin.

Zdjęcia: Zenon Keller

Teł. 42-28-825, 42-60-070



Październik 2000 SESJA

Sesja Rady Miasta - 16 października br.

Honorowe obywatelstwo Rybnika dla 
ks. arcybiskupa Damiana Zimonia

Październikową sesję poprowadziła wice
przewodnicząca Rady M iasta Maria Z. 
Smółka i to jej przypadło w udziale przyję
cie ślubowania nowo powołanych radnych. 
Wolny mandat powstały na skutek śmierci 
śp. Ireneusza Zimona obsadził kandydat z li
sty 2 Akcji Wyborczej „Solidarność” Robert 
Szymik (Okręg Wyborczy nr 7), zaś mandat 
wygasły na skutek rezygnacji z funkcji rad
nego posła Andrzeja Zająca został obsadzo
ny przez Henryka Machulika z listy 1 So
juszu Lewicy Demokratycznej (Okręg Wy
borczy nr 4). Obaj uzyskali na swoich listach 
wyborczych kolejno największą ilość gło
sów, a uchwały o ich powołaniu na radnych 
zostały przyjęte jednogłośnie. Nowi radni 
odebrali legitymacje z rąk wiceprzewodni
czącej RM Marii Z. Smółki oraz gratulacje 
od prezydenta miasta Adama Fudalego.

Następnie prezydent tradycyjnie poinfor
mował radnych o działaniach Zarządu Mia
sta, m.in. o wizytach zagranicznych gości, 
oficjalnym przekazaniu do użytku oczysz
czalni ścieków i otwarciu pierwszego obiektu 
Zespołu Szkół Wyższych, robotach drogo
wych i działaniach na rzecz zwiększenia bez
pieczeństwa na drogach, pracach melioracyj
nych, modernizacji stadionu przy Gliwickiej, 
w tym toru żużlowego, o imprezach kultu
ralnych, w tym XXXI Rybnickich Dniach 
Literatury. (O większości poruszonych przez 
prezydenta tematach piszemy szerzej na dal
szych stronach „GR”). Wiceprezydent Jerzy 
Frelich poinformował o ustanowieniu Me
dali Mikołaja z Rybnika (czyt. str. 9).

Jednogłośnie radni przyjęli uchwałę 
o nadaniu Metropolicie Katowickiemu ks. 
arcybiskupowi Damianowi Zimoniowi ty
tułu Honorowego Obywatela Miasta Ryb
nika. Okazją do wystąpienia Zarządu Mia
sta z takim wnioskiem była 75 rocznica ery
gowania Diecezji Katowickiej oraz piętna
stolecie wyniesienia ks. D. Zimonia do god
ności biskupa ordynariusza tejże diecezji, 
a przede wszystkim niezaprzeczalne zasługi 
ks. arcybiskupa dla śląskiego kościoła oraz 
dla Rybnika - swojego miasta rodzinnego. 
O rozważenie możliwości nadania ks. abp. 
D. Zimoniowi honorowego obywatelstwa 
zwrócili się do Rady Miasta również oddział 
śląski Ogólnopolskiej Federacji Piłsudczy- 
ków, a także przedstawiciele organizacji nie
podległościowych, kresowych, kombatanc
kich oraz harcerstwa w Rybniku. Uroczy
stość nadania tytułu odbędzie się prawdopo
dobnie jeszcze w tym roku na specjalnej,

uroczystej sesji RM. Przy okazji podjęcia tej 
uchwały radny Bolesław Korzeniowski 
przypomniał, że wielu znanych w świecie 
rybniczan również na taki tytuł zasługiwa
łoby. Radny wymienił słynnych muzyków 
wywodzących się z kręgu szkoły muzycz
nej: Lidię Grychtołównę, Adama Makowi- 
cza, Henryka Mikołaja Góreckiego i Piotra 
Palecznego. J. Frelich przypomniał, że w po
przedniej kadencji radni przyznali tytuł Ho
norowego Obywatela Rybnika mieszkańco
wi Jastrzębia, autorowi książki „Rybnicki 
Inspektorat Armii Krajowej” Mieczysławo
wi Brzostowi.

W kolejnym punkcie członkini Zarządu 
Miasta Ewa Ryszka przedstawiła projekty 
zmian w budżecie miasta na 2000 r. Najważ
niejsza z nich to konieczność zwiększenia 
wydatków o 9.284.340 zł, która to kwota po
trzebna jest na wypłaty związane z noweli
zacją Karty Nauczyciela. Całkowite wydat
ki na ten cel wyniosły 10.527.300 zł, zaś 
rząd, jak na razie, zapewnił środki w wyso
kości 1.242.960 zł w formie dotacji docelo
wej. Na brakujące 9.284.340 zł miasto jest 
zmuszone zaciągnąć kredyt bankowy. Zapro
ponowano też drobne przesunięcia środków 
oraz zmiany w Gminnym Funduszu Ochro
ny Środowiska i Gospodarki Wodnej. Zre
zygnowano z kupna samochodu - pole
waczki dla Rybnickich Służb Komunal
nych, a zwolnione w ten sposób 300.000 zł 
przeznaczono na dofinansowanie moderni
zacji indywidualnych kotłowni, na utrzyma
nie i urządzenie terenów zielonych, ekrany 
dźwiękochłonne wzdłuż obwodnicy Połu
dniowej, budowę kanalizacji sanitarnej i zie
leń ochronną w pasach drogowych.

Zaniepokojonego koniecznością zaciągnię
cia kredytu radnego Wiesława Zawadzkie
go prezydent A. Fudali zapewnił, że kredyt 
na pokrycie wypłat dla nauczycieli jest gwa
rantowany przez rząd i zostanie spłacony 
z dochodów podatkowych miasta w latach 
2001-2002. Natomiast w roku przyszłym 
dochody miasta zostaną zwiększone m.in. 
z opodatkowania zakładów energetycznych 
za linie wysokiego napięcia oraz dodatko
wego 5% udziału w podatku dochodowym 
od osób fizycznych przysługującego gmi
nom górniczym. Po tych wyjaśnieniach rad
ni przyjęli uchwałę jednogłośnie.

W kolejnym punkcie, będącym niejako 
uzupełnieniem poprzedniego, członek ZM 
Leszek Kuska przedstawił projekt zwięk
szenia dotacji przedmiotowej dla zakładów

budżetowych MOSiR i ośrodka „Bushido”, 
co spowodowane jest wzrostem cen i zuży
cia oleju opałowego na krytym basenie przy 
ul. Powstańców oraz nieprzewidzianymi na
prawami specjalistycznego sprzętu rehabili
tacyjnego w Bushido. Radni przegłosowali 
projekt uchwały przy 5 głosach wstrzymu
jących się.

Kolejny projekt uchwały zreferowany 
przez L. Kuśkę wzbudził dyskusję radnych 
ze względu na niezbyt jasną, ich zdaniem, 
formę zapisu. Jak wyjaśniła radca prawny 
Łucja Pierchała, wnioskowane zmiany 
trzech dotychczasowych uchwał dotyczą
cych porozumień o objęciu działaniem Po
wiatowego Zespołu ds. Orzekania o Stopniu 
Niepełnosprawności w Rybniku obszaru Gli
wic, Jastrzębia, Żor, Tych oraz powiatów: 
rybnickiego, wodzisławskiego, pszczyńskie
go, raciborskiego, gliwickiego, tyskiego i mi- 
kołowskiego, mają na celu umożliwienie tym 
jednostkom samorządu terytorialnego dofi
nansowania zadań, na które Rybnik otrzy
muje niewystarczającą dotację z budżetu 
państwa. Po niezbędnych wyjaśnieniach rad
ni projekt uchwały przyjęli przy 4 głosach 
wstrzymujących się.

Następny punkt dotyczył również spraw 
społecznych, a projekt uchwały zakładał za
twierdzenie Samorządowego Programu na 
Rzecz Osób Niepełnosprawnych. Potrzebę 
opracowania takiego programu referujący 
projekt L. Kuśka uzasadnił koniecznością 
koordynacji i usystematyzowania działań na 
rzecz osób niepełnosprawnych na terenie na
szego miasta. Program ten pozwoli podjąć 
próbę kompleksowego rozwiązania tego pro
blemu, a fakt jego posiadania, pozytywnie 
zaopiniowanego przez Państwowy Fundusz 
Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych, 
jest warunkiem pozyskania środków na jego 
realizację z tegoż funduszu.

Uchwałę przyjęto jednogłośnie. Więcej 
o programie w następnym numerze „GR”. 
Wszyscy radni zgodzili się też na zawarcie 
porozumienia z gminami Gaszowice i Lyski 
w sprawie pomocy tych gmin przy zakupie 
samochodu dla Komendy Miejskiej Policji, 
który wykorzystywany będzie w gminach 
powiatu ziemskiego.

Kolejny projekt uchwały zakłada ustale
nie następujących wysokości diet, które obo
wiązywałyby od 1 stycznia 2001 roku: rad
ny - 800 zł; przewodniczący komisji - J100 
zł; zastępcy przewodniczącego Rady Mia
sta - 1600 zł; nieetatowy członek Zarządu 
Miasta - 2000 zł; przewodniczący RM - 
2000 zł.

Radny Kazimierz Zięba wystąpił z obiek
cjami natury etycznej, czy w dobie problemów 
finansowych sporej części społeczności ryb
nickiej, zwiększającego się bezrobocia, co

Tel. 42-28-825



skutkuje m.in. niepłaceniem czynszów itp., 
radni mają prawo podwyższać swoje diety. 
Prezydent A. Fudali zauważył, że diety ryb
nickich radnych są umiarkowane (stanowią 
odpowiednio: 36%, 49%, 72%, 89% i 89% 
kwoty dopuszczonej ustawą). Jak powiedział 
prezydent, od początku kadencji radni - 
członkowie Zarządu Miasta - swoje diety 
przeznaczali na cel charytatywny, co rów
nież radny K. Zięba może uczynić. Radny 
Andrzej Rojek poinformował, że swoją die
tę przeznacza na wsparcie Miejskiego Ko
szykarskiego Klubu Sportowego.

W efekcie projekt uchwały przegłosowa
no przy 2 głosach przeciw i 4 wstrzymują
cych się. Przy 3 głosach wstrzymujących 
radni przyjęli uchwałę o wypłacaniu człon
kom komisji Rady Miasta nie będących rad
nymi dietę w wysokości 80 zł za posiedze
nie. Absencja na posiedzeniu wyklucza wy
płacenie diety. Kolejny punkt dotyczył rów
nież wysokości diety, tym razem dla prze
wodniczących zarządów dzielnic. Radni zgo
dzili się na proponowane w projekcie uchwa
ły 640 zł miesięcznie.

Następnie wiceprezydent Romuald Nie- 
welt przedstawił projekt zmian (od 1 stycz
nia 2001 roku) w Taryfie przew ozu osób 
i bagażu w komunikacji miejskiej organizo
wanej przez miasto. Podwyższenie ceny bi
letów komunikacji miejskiej uzasadnił sta
łym wzrostem cen oleju napędowego, który 
jest głównym nośnikiem kosztów w trans
porcie i powoduje spadek rentowności prze
wozów. Do tej pory ceny biletów w Rybni
ku były, w porównaniu z innymi gminami, 
najniższe. Nie podwyższono ich nawet po 
wejściu w życie od stycznia br. 7 proc. po
datku VAT. Wniosek radnego Mariana Szy- 
dły o likwidację tzw. biletu liniowego prze
znaczonego dla nauczycieli radni przegłoso
wali przy 3 głosach wstrzymujących się. Wi
ceprzewodniczący RM Jan Bujak zauwa
żył, że cena biletu kupowanego u kierowcy 
jest stosunkowo wysoka, na co R. Niewelt 
przypomniał, że organizatorom komunika
cji zależy, by jak najmniej pasażerów kupo
wało bilet u kierowcy, którego zadaniem jest 
przede wszystkim przestrzeganie rozkładu 
jazdy i zapewnienie pasażerom bezpieczeń
stwa. Pytano też o tzw. bilety rodzinne, któ
re, jak się okazało, cieszyły się znikomym 
powodzeniem. R. Niewelt w odpowiedzi na 
pytania o różne rodzaje biletów ulgowych, 
stwierdził, że dąży się raczej do likwidacji 
ulg i uproszczenia systemu opłat. Całą 
uchwałę radni przyjęli jednogłośnie. Szcze
gółowy cennik opłat drukujemy w „Monito
rze Miejskim" - str. 32.

Następnie radni rozpatrywali uchwałę 
w sprawie ustalenia stawki procentowej opła
ty adiacenckiej na obszarze gminy Rybnik.

Projekt omówił wiceprezydent Piotr Szczyr- 
bowski, który wyjaśnił radnym szczegóły 
uchwały. Właściciele nieruchomości oraz ci 
wieczyści użytkownicy nieruchomości grun
towych, którzy na podstawie odrębnych 
przepisów nie mają obowiązku wnoszenia 
opłat za użytkowanie wieczyste lub wnieśli, 
za zgodą właściwego organu, jednorazowo 
opłaty roczne za cały okres użytkowania 
wieczystego, mają obowiązek uczestnicze
nia w kosztach budowy urządzeń infrastruk
tury technicznej wybudowanej z udziałem 
środków miasta. Następuje to przez wnosze
nie na rzecz gminy tzw. opłat adiacenckich. 
Wysokość stawki procentowej tej opłaty 
zgodnie z uchwałą ustalono na poziomie 
50% różnicy pomiędzy wartością jaką nie
ruchomość miała przed wybudowaniem 
urządzeń infrastruktury, a wartością jaką ma 
po ich wybudowaniu. W uchwale zapisa
no również, że całość środków pozyska
nych z tytułu opłat adiacenckich przezna
czona zostanie na rozwój infrastruktury tech
nicznej gminy. W dyskusji nad projektem 
radny W. Zawadzki pytał o to, kto i jak bę
dzie ustalał wzrost wartości nieruchomości, 
a radny A. Rojek był zainteresowany tym, czy 
inne miasta stosują opłaty adiacenckie. Po 
przedstawionych wyjaśnieniach, uchwałę 
przyjęto przy 5 głosach wstrzymujących się.

W dalszej części sesji dyskutowano pro
jekt uchwały w sprawie polityki miasta wo
bec organizacji pozarządowych. Jak wyja
śnił J. Frelich, przyjęcie uchwały w tej spra
wie stworzy jednolite i czytelne zasady fi
nansowania organizacji społecznych z tere
nu Rybnika. Stanie się tak dzięki „Rybnic
kiej Karcie Współpracy z Organizacjami Po
zarządowymi”: - To swoisty katechizm de
mokracji lokalnej - mówił J. Frelich. Zgod
nie z zapisem „Karty”, niektóre zadania wła
sne o charakterze publicznym realizowane 
będą poprzez korzystanie z usług organiza
cji pozarządowych, co stworzy możliwość 
do zwiększonej aktywności mieszkańców. 
Partnerami miasta w programie współpracy 
mogą być tylko takie organizacje pozarzą
dowe, które realizując zadania publiczne, nie 
działają w celu osiągnięcia zysku. „Karta” 
zawiera informacje na temat form współpra
cy i zasad przyznawania organizacjom po
zarządowym środków finansowych, w po
staci dotacji, grantów oraz kontraktów. Pod
czas dyskusji nad uchwałą radni pytali o to, 
kto będzie zajmować się weryfikacją wnio
sków i ostatecznym rozdysponowaniem fun
duszy oraz jaka jest możliwość odwołania 
w przypadku nie otrzymania wnioskowanych 
środków. Radny M. Szydło wyraził swoje 
obawy, co do obiektywnego przyznawania 
funduszy organizacjom pozarządowym oraz 
zaniepokojenie funkcją koordynatora, którą

pełnić ma Biuro ds. Kultury i Sportu UM 
Rybnika. Radny zasugerował również, by 
wzory wniosków o dotacje i granty znalazły 
się w Internecie. W odpowiedzi na wątpli
wości radnego J. Frelich wyjaśnił procedurę 
rozpatrywania wniosków, po czym nastąpi
ło głosowanie, w wyniku którego uchwałę 
przyjęto przy dwóch głosach wstrzymują
cych się (Szerzej temat ten poruszymy w li
stopadowej „GR”).

Następny punkt sesji dotyczył zezwolenia 
na założenie publicznego gimnazjum przez 
Zgromadzenie Sióstr Urszulanek Unii Rzym
skiej w Rybniku. Jak wyjaśnił referujący pro
jekt J. Frelich, utworzenie gim nazjum  jest 
podyktow ane w zględam i społecznym i 
w związku z restrukturyzacją i zmieniającą 
się sytuacją ekonomiczną wielu rodzin na 
Śląsku, w tym także w Rybniku. Zdaniem 
wiceprezydenta, założenie gimnazjum sióstr 
urszulanek przyczyni się do wyrównania 
szans edukacyjnych i otworzy możliwość 
kształcenia się w nim młodzieży z rodzin nie
zamożnych. W trakcie omawiania projektu 
radny K. Zięba pytał o to, czy gimnazjum 
publiczne będzie pobierało opłaty i w jakiej 
wysokości. - Ze względu na fakt, iż jest to 
gimnazjum publiczne nie może być mowy 
o pobieraniu czesnego - odpowiedział J. Fre
lich. Radny W. Zawadzki mówił o tym, że w 
kontekście ustawy sejmowej o dotacjach dla 
szkół publicznych, placówka ta może w nie
długim czasie stać się bardzo elitarna, a B. 
Korzeniowski wyraził swoje obawy o pracę 
nauczycieli i ilość uczniów w sytuacji niżu 
demograficznego. Z kolei radny M. Szydło 
poparł inicjatywę powstania szkoły o jasno 
określonym katolickim profilu nauczania i 
wychowania. Podobnego zdania była więk
szość radnych, dlatego projekt został przy
jęty przy 2 głosach wstrzymujących się. Na
stępnie jednogłośnie podjęto uchwałę w spra
wie zgody na zawarcie z innymi gminami 
umowy o objęcie ich obszaru obwodem Gim
nazjum Publicznego dla Dorosłych w Ryb
niku. Sąsiednie gminy tj. Czerwionka - Lesz
czyny i Jejkowice z uwagi na potrzeby swo
ich mieszkańców, wyraziły zainteresowa
nie ich uczęszczaniem do tego gimnazjum. 
W związku z tym pojawiła się konieczność 
zawarcia stosownych umów.

W dalszej części sesji radni rozpatrywali 
kolejno cztery uchwały dotyczące przystąpie
nia do sporządzenia miejscowych planów za
gospodarowania przestrzennego terenów: 
dzielnicy Orzepowice, śródmieścia wraz z oto
czeniem, wschodniej części wzdłuż drogi eks
presowej Pszczyna-Racibórz wraz z obszarem 
lotniska oraz terenów przy ul. Żorskiej, Pro
stej, Brzezińskiej, Stawowej, Przemysłowej, 
Za Torem, Sosnowej i Ptasiej. Jak wyjaśnił

c.d. na str. 6.
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referujący projekt P. Szczyrbowski, w 2001 
roku kończy się termin ważności miejsco
wych planów zagospodarowania przestrzen
nego, a opracowanie całościowego planu by
łoby zbyt czasochłonne i drogie. Dlatego też 
zaproponowano rozłożenie prac w czasie 
i przygotowanie w pierwszej kolejności 
planów dla czterech obszarów Rybnika. 
W związku z taką decyzją radni pytali, dla
czego właśnie te, a nie inne dzielnice zosta
ły wyznaczone jako pierwsze, jakie będą 
koszty poszczególnych planów oraz jakie 
będą procedury przetargowe. Jan Bujak za
apelował o to, by w planach zagospodaro
wania przestrzennego drogi ekspresowej 
uwzględnić dodatkowo projekt autostrady 
A l, a radny W. Zawadzki skrytykował wy
sokie koszty poszczególnych planów i wy
raził swoją opinię na temat złego stanu ryb
nickich dzielnic, w tym Boguszowie, gdzie, 
jak mówił, brak jest kanalizacji, sieci elek
trycznej i wytyczonych dróg. Apelował tym 
samym, by nie myśleć jedynie o Śródmie
ściu, ale również o obrzeżach miasta: -  Pe- 
ryferyjne dzielnice funkcjonują na zasadzie 
slamsów - mówił W. Zawadzki. Na zarzuty 
te odpowiedział wiceprezydent R. Niewelt, 
który wyjaśnił, iż nie sposób opracować pla
nów dla wszystkich dzielnic równocześnie, 
stąd też zaistniała konieczność wyboru, nad 
słusznością którego można oczywiście dys
kutować. Wiceprezydent odpowiedział rów
nież na zarzuty o zaniedbaniach w dzielni
cy Boguszowice, tłumacząc, że potrzeby 
znacznie przekraczają możliwości miasta. 
Następnie radni przystąpili do głosowania 
czterech uchwał. Projekt sporządzenia miej
scowego planu zagospodarowania prze
strzennego terenów dzielnicy Orzepowice 
przyjęto przy jednym głosie wstrzymują
cym się, terenów śródmieścia - jednogło
śnie, wschodniej części wzdłuż drogi eks
presowej Pszczyna - Racibórz - przy dwóch 
przeciwnych oraz terenów ulic Żorskiej, 
Prostej, Brzezińskiej, Stawowej, Przemy
słowej, Za Torem, Sosnowej i Ptasiej - rów
nież jednogłośnie.

Kolejny punkt sesji dotyczył uchwalenia 
statutów poszczególnych dzielnic Rybnika. 
Jak się okazuje, kontrolerzy Regionalnej Izby 
Obrachunkowej wskazali na konieczność 
uchwalenia statutów dla każdej dzielnicy od
rębnie. W związku z tym poszczególne statu
ty różnią się od siebie ilością członków rady, 
siedzibą, nazwą i dodatkowymi załącznika
mi. W statutach mowa jest o zasadach i try
bie działania organów dzielnicy, składaniu 
sprawozdań przed mieszkańcami, przeprowa
dzaniu wyborów i uzupełnianiu składów or
ganów dzielnic. W projekcie dokonano zmian

ustalając datę wejścia w życie uchwały z 
dniem 1 stycznia 2001 oraz wprowadzając 
korekty wskazane przez radnego B. Korze
niowskiego. Dotyczyły one zróżnicowania, w 
zależności od dzielnicy, zapisu o ilości osób 
tworzących zarząd. W trakcie dyskusji radni 
wnosili również swoje uwagi co do procedu
ry wyboru zarządu dzielnic oraz posiedzeń 
sprawozdawczych. Zdaniem J. Bujaka, zapis 
dotyczący funkcji przewodniczącego rady 
dzielnicy i przewodniczącego zarządu budzi 
sporo kontrowersji. Radny pytał m.in. o to, 
kto otrzymywać będzie diety w sytuacji, kie
dy w dzielnicy „będzie dwóch panów” oraz o 
to jakie będą następstwa tego stanu rzeczy. J. 
Frelich wyjaśnił, że obecnie przewodniczący 
RD jest równocześnie przewodniczącym za
rządu, a bezpośrednio po wyborach ustalony 
zostanie zakres obowiązków dla poszczegól
nych przewodniczących. Poza tym, jak mó
wił wiceprezydent, obecni przewodniczący 
rad dzielnic zgodzili się na takie rozwiąza
nie. Uchwałę przyjęto przy 3 głosach wstrzy
mujących się. W dalszej części sesji radni wy
znaczyli przedstawiciela do Rady Nadzorczej 
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanaliza
cji. W związku z rezygnacją z członkostwa 
w tej Radzie Kazimierza Łątkowskiego, w 
jego miejsce zaproponowano Lucję Piercha- 
ła, radcę prawnego UM. Jak podkreślił pre
zydent A. Fudali, wiedza i doświadczenie Ł. 
Pierchałowej gwarantuje właściwe wykony
wanie zadań związanych z pracą w Radzie 
Nadzorczej PWiK. Prezydent podkreślił że to 
kolejny dowód na obsadzanie najważniejszych 
stanowisk w mieście fachowcami, a nie ludźmi 
z „układu“. Uchwałę przyjęto jednogłośnie.

Podobnym wynikiem zakończyło się gło
sowanie w sprawie nabycia, zbycia i odda
nia w wieczyste użytkowanie nieruchomo
ści. Tym razem dotyczyły one m.in. nieru
chomości na trasie przebiegu obwodnicy na 
odcinku od ul. Rudzkiej do ul. Gliwickiej, 
na odcinku ulic Reymonta i Kotucza oraz na 
terenie likwidowanej kopalni „Rymer”.

Radni byli jednomyślni również w przy
padku wyrażenia zgody na zawarcie poro
zumienia komunalnego z gminami Gaszowi
ce i Jejkowice w sprawie upoważnienia Rady 
Miasta Rybnika do uchwalania opłaty za do
stawę wody i odprowadzanie ścieków na te
renie tych gmin przez Przedsiębiorstwo Wo
dociągów i Kanalizacji. Upoważnienie to 
wynika z faktu, że Rybnik posiada najwięk
szą ilość udziałów w PWiK.

Następnie radni podjęli uchwałę w spra
wie zawarcia porozumienia z Powiatem 
Rybnickim w sprawie współfinansowania 
działalności Powiatowego Urzędu Pracy 
w Rybniku. Zgodnie z zapisem uchwały, po
rozumienie dotyczy przekazania przez po
wiat dotacji celowej w wysokości 1500 zł

na pokrycie kosztów wydrukowania mate
riałów informacyjnych dotyczących targów 
pracy zorganizow anych przez PUP w 
czerw cu w Cechu Rzem iosł Różnych. 
Uchwałę przyjęto jednogłośnie.

W kolejnym punkcie sesji radni wniosko
wali o poszerzenie składów osobowych ko
misji RM. W wyniku głosowania nowym 
członkiem Komisji Zdrowia została Jani
na Stolorz, a Komisji Przemysłu Górnicze
go - Grzegorz Juzek. W Komisji Gospo
darki Przestrzennej zasiadać będzie radny 
Robert Szymik, w Komisji Kultury Fizycz
nej i Sportu - Henryk Machulik, a w Ko
misji Praworządności - Bolesław Korze
niowski. Zaproponowano również, by nowi 
radni zapoznali się z charakterem i tematy
ką poszczególnych komisji i zdecydowali 
się uczestniczyć w ich pracach. W punkcie 
dotyczącym interpelacji, zapytań, wnio
sków i oświadczeń radnych, jako pierwsza 
głos zabrała Ewa Ryszka, która na prośbę 
prezydenta A.Fudalego wyjaśniła radnym 
kwestie, dotyczące przekształceń MOSiR- 
u i ośrodka BUSHIDO. Następnie radny 
Piotr Kusz zaproponował W. Zawadzkie
mu, by ten został członkiem Komisji Samo
rządności, wówczas byłby lepiej zoriento
wany w problemach Boguszowie. W. Za
wadzki nie zgodził się z tą opinią i podtrzy
mał swoje stanowisko, co do zaniedbań w 
dzielnicy Boguszowice, które przejawiają 
się nieodebraną kanalizacją, niewydzielo- 
nymi ulicami i brakiem oświetlenia. Jedno
cześnie stwierdził, iż stawiając go w takim 
świetle, posądza się go o kłamstwo: - Ni
gdy nie kłamałem na tej sali. Służę jedynie 
wyborcom i miastu - podkreślał W. Zawadz
ki. - Chciałbym dodać, że nie obwiniam 
nikogo za sytuację w Boguszowicach. Mó
wię tylko o wieloletnich zaniedbaniach i 
złym gospodarowaniu i chcę uzyskać po
moc od Zarządu Miasta w załatwieniu tych 
spraw. W odpowiedzi wiceprezydent Nie
welt wyjaśnił, że nie ma mowy o ataku na 
osobę radnego Zawadzkiego, a problemy 
dzielnicy Boguszowice są podobne do in
nych dzielnic, szczególnie tych, gdzie istnie
je górnictwo. Następnie radny K. Zięba 
zwrócił się z pytaniem do członków Zarzą
du Miasta o informację na temat aktualnego 
stanu zatrudnienia w UM, poszerzenia do
tychczasowych wydziałów i powstania no
wych, a radny A. Rojek pytał o funkcjo
nowanie Powiatowej Rady Zatrudnienia. 
M. Szydło zaproponował, aby udostępnić 
szerszemu gronu osób informatory doty
czące usług medycznych. W odpowiedzi 
radny B. Korzeniowski zapewnił, że ta
kie informacje są już udostępniane. I tym 
punktem sesję zakończono.

(r,s)
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Skro te zu...
Przygotowania do kongresu Związku Górnośląskiego

Istniejący od prawie dwóch lat nowy podział administracyjny kraju, 
zbliżające się wybory parlamentarne i samorządowe, problemy gospodarki 
i ekologii - to tylko niektóre zagadnienia, przed którymi stoi Śląsk. Jest 
więc o czym debatować! A tymi i innymi sprawami zajmie się IV Kongres 
Związku Górnośląskiego, który odbędzie się 4 listopada 2000 roku w Sali 
Sejmu Śląskiego w Katowicach.

Rybnickie koło Związku Górnośląskiego reprezentować będzie czterech 
delegatów - prezydent Rybnika Adam Fudali, przewodniczący rybnickie
go kola ZG Andrzej Klyszcz oraz Tadeusz Matuszek i Marek Szołtysek.

Więcej o Unii Europejskiej
Działające w Rybniku Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Spo

łecznej jest realizatorem finansowanego ze środków Komitetu Integracji 
Europejskiej projektu „Bez mitów i barier”, którego celem jest m.in. po
szerzanie w społecznościach lokalnych wiedzy na temat różnych aspektów 
przystąpienia do Unii Europejskiej. W ramach projektu w Urzędzie Miasta 
odbyły się warsztaty tematyczne, przeznaczone dla samorządowców, pra
cowników służb publicznych, organizacji pozarządowych oraz nauczycieli 
i młodzieży. Poruszono tematy dotyczące m.in. tożsamości narodowej 
i kulturowej, próbowano też odpowiedzieć na pytanie czy po wejściu 
do UE będziemy bogatsi. Podsumowanie projektu - pod koniec listopada.

okazję do wysłuchania wykładów o zagrożeniu „nikotynizmem” i proble
mach związanych z cukrzycą, oraz prostatą u mężczyzn, zaś kobiety mogły 
poddać się palpacyjnemu badaniu piersi i otrzymać skierowanie na mam
mografię. Ponadto można było zrobić badanie na osteoporozę, poziomu 
cukru, ciśnienia, a także skorzystać z usług kręgarzy, masażystów i bio
energoterapeutów. Szczególną atrakcją Dni... był pokaz nowej techniki 
diagnozowania w oparciu o metodę R. Voila.

Nauczyciel - menadżer zespołu
Izba Przemysłowo-Handlowa Rybnickiego Okręgu Przemysłowego

przy współudziale Wydziału Edukacji Urzędu Miasta zorganizowała 
w Klubie Energetyka drogie spotkanie z cyklu „Nauczyciel - menadżer 
zespołu ”. Prowadząca seminarium Janka Smith przedstawiła uczestnikom 
- kadrze nauczycielskiej - problemy prawidłowego komunikowania się, dzię
ki czemu współpraca z uczniami staje się bardziej harmonijna.

Przedwyborcza wizyta Lecha Wałęsy
Na kilka dni przed prezydenckimi wyborami Rybnik odwiedził kandydu

jący na ten urząd Lech Wałęsa. Legendarny przywódca „Solidarności” 
i były prezydent został zaproszony przez Stowarzyszenie Rybnicka Ini
cjatywa Obywatelska, któremu przewodniczy były prezydent Rybnika 
Józef Makosz. Spotkanie z dziennikarzami, a później z mieszkańcami Ryb
nika odbyło się w siedzibie Cechu Rzemiosł oraz Małej i Średniej Przedsię
biorczości. Jak wiemy, L. Wałęsa po wyborach, w których uzyskał zaled
wie 0,9% (w Rybniku 1,39%) zapowiedział wycofanie się z czynnego ży
cia politycznego.

Bądźmy zdrowi Akcja McKlik

W Domu Kułtury w Niewiadomiu - odbyła się Wielka Promocja Zdro
wia zorganizowana przez Regionalne Towarzystwo Oświaty Zdrowot
nej przy Miejskiej Stacji Sanepidu w Rybniku. Wszyscy chętni mieli

Prawie 61% uprawnionych, tj. 65276 mieszkańców naszego miasta 
wzięło udział w prezydenckich wyborach, oddając w 72 obwodach 
64725 ważnych głosów.

Wyniki wyborów, przynajmniej jeśli chodzi o trzy pierwsze miej
sca, były w Rybniku podobne do wyników krajowych - zwyciężył 
Aleksander Kwaśniewski (55,64%), za nim - Andrzej Olechowski 
(21,51%), trzeci - Marian Krzaklewski (15,22%). Najmniej głosów 
zdobył Bogdan Pawłowski (0,07%). Największą frekwencję zanoto
wano w obwodzie nr 31 w Gotartowicach, najmniejszą - wśród ob
wodów otwartych - w obwodzie nr 40 w DK w Boguszowicach.

Obwód wyborczy nr 18 przy ulicy Grunwaldzkiej. Zdj.: Z.K.

Rybnickie Gimnazjum nr 2 jest jedną z prawie 100 szkół w kraju, które 
w ramach akcji Mcklik, zorganizowanej wspólnie przez firmy McDonald's, 
Intel i Vobis, otrzymały komputer wraz z mikroskopem.

SE KC JA P IER W S ZA SPRAW Y O G Ó LN E Watykan, 18 września 2000 r.

Szanowny Panie,

W imieniu Jego Świątobliwości Jana Pawła II dziękuję 
Panu, Członkom Zarządu Miasta i Mieszkańcom Rybnika 
za dary ofiarowane z okazji pobytu w Wiecznym Mieście 
i odwiedzin progów Apostolskich.

Ojciec Święty jest wdzięczny za tę szczerą życzliwość 
i oddanie dla Jego osoby, które są znakiem pamięci 
i duchowej z Nim łączności.

Jego Świątobliwość prosi Boga w modlitwie o potrzebne 
łaski na czas Wielkiego Jubileuszu Roku 2000, a zwłaszcza 
o łaskę dojrzałej, żywej wiary i chrześcijańskiej miłości, 
czynnie służącej braciom i przesyła wszystkim swoje bło
gosławieństwo.

Z wyrazami szacunku

ons. Peflro López Quintana 
Asesor

Oto podziękowanie, jakie nadesłano z Watykanu na adres Urzędu 
Miasta po audiencji u papieża Jana Pawła II przedstawicieli władz 
samorządowych Rybnika.
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Pierwszy obiekt Zespołu Szkól Wyższych oddany do użytku

Zrealizowana część marzenia..
Nowy rok akademicki rybniccy studenci zainaugurowali w pierwszym 

oddanym do użytku obiekcie Zespołu Szkół Wyższych przy ul. Rudzkiej. 
Ty m samym zaczęła się materializować wizja rybnickich władz samorzą
dowych oraz kierownictwa elektrowni „Rybnik”, której efektem ma być 
stworzenie dla młodzieży subregionu rybnickiego jak najlepszych warun
ków do zdobycia wykształcenia.
Rangę wydarzenia - oddanie do użytku bu

dynku dydaktycznego dla potrzeb rybnickie
go Centrum Kształcenia Inżynierów Politech
niki Śląskiej - potwierdzili przybyli goście. 
Obok władz samorządowych Rybnika, powia
tu, a także miast i gmin ościennych, kierow
nictwa elektrowni „Rybnik” oraz innych firm 
dzieło to wspomagających, w uroczystości 
wzięli udział posłowie ziemi rybnickiej, przed
stawiciele Ministerstwa Edukacji Narodowej, 
władz wojewódzkich oraz zainteresowanych 
uczelni - Politechniki Śląskiej, Uniwersytetu 
Śląskiego i Akademii Ekonomicznej. List z ży
czeniami dla studentów, pracowników nauko
wo-dydaktycznych oraz administracji przesłał 
zaproszony na uroczystość Marian Krzaklew
ski. Gości powitał przewodniczący realizują
cej wizję „kampusu” Fundacji Ekologicznej 
„Ekoterm Silesia” Michał Śmigielski, będący 
jednocześnie przewodniczącym Rady Miasta 
Rybnika. Po uroczystym przecięciu wstęgi, któ
rego dokonali prezydent Adam Fudali, prze
wodniczący Rady Fundacji „Ekoterm Silesia”, 
były dyrektor elektrowni „Rybnik” Tadeusz 
Sopicki, a także przedstawicielka studenckiej 
braci Kasia Zacher, nowy obiekt poświęcony 
został przez M etropolitę Katowickiego, 
ks. abp. Damiana Zimonia.

Trudno uwierzyć, że w ciągu 9 miesięcy sta
ra szpitalna kuchnia i pralnia przeobraziły się 
w nowoczesny i funkcjonalny, całkowicie przy
stosowany dla potrzeb osób niepełnospraw
nych, obiekt dydaktyczny. W największej sali 
wykładowej zabrzmiał po raz pierwszy „ Gau
deamus... ”, odśpiewany przez Chór Akademic
ki Politechniki Śląskiej, a następnie odbyła się 
immatrykulacja grupy studentów CKI, którzy 
najlepiej zdali egzamin wstępny.

Wcześniej zabrali głos goście i gospodarze, 
wyrażając swój stosunek do przedsięwzięcia: 
prof. Wilibald Winkler - podsekretarz stanu 
w MEN ds. współpracy z zagranicą i integra
cją europejską, w latach 1990-1996 rektor 
Politechniki Śląskiej:
- Ośrodek ten z racji włączenia się w jego re
alizację samorządu gminnego oraz zakładów 
przemysłowych i firm, jest ewenementem na 
skalę krajową. Znając determinację i upór 
ludzi tej ziemi, jestem przekonany, że powsta
nie tu zespół uczelniany na wzór małych

ośrodków akademickich na Zachodzie, które 
są skuteczne, choćby dzięki brakowi owej ano
nimowości, tak charakterystycznej dla wiel
kich uniwersytetów. Tego Rybnikowi życzę... 
Ks. abp Damian Zimoń - Metropolita Ka
towicki:
- Rybnik jest miastem uczącej się młodzieży, 
a reformę edukacji uważam za najważniejszą. 
W przełomowym okresie między tysiąclecia
mi trzeba młodzieży dać możliwość kształce
nia, co tak pięknie realizuje się w Rybniku, 
ale też opieką duszpasterską...
Ryszard Ostrowski - przewodniczący Sej
miku Województwa Śląskiego:
- Spędziłem w Rybniku 23 lata i wiem, że przy
bliżenie wyższej uczelni młodzieży subregio
nu rybnickiego to dla niego ogromna szansa. 
Będziemy wspierać tę oraz inne inicjatywy 
mające na celu wzmocnienie potencjału inte
lektualnego tej ziemi...
Adam Fudali - prezydent Rybnika:
- U źródeł sukcesu jakim jest niewątpliwie 
pierwszy obiekt Zespołu Szkół Wyższych legła 
wola współpracy. Sugestia byłego dyrektora 
elektrowni T. Sopickiego była zgodna z moim 
przekonaniem, że struktura wykształcenia mło
dzieży naszego regionu musi się zmienić i do
stosować do warunków restrukturyzacji gór
nictwa. Zwracam się do młodzieży - wykorzy
stajcie tę szansę dla siebie, dla naszego mia
sta, regionu i kraju... Chciałbym też podkre
ślić rolę fundacji „Ekoterm Silesia” i Michała 
Śmigielskiego - bez jego kompetencji i zaan
gażowania trudno byłoby ten projekt zrealizo
wać. Dziękuję też Radzie Miasta Rybnika 
za decyzje, których dzieło to jest konsekwencją... 
Tadeusz Sopicki - b. dyrektor elektrowni 
„Rybnik”, przewodniczący Rady Fundacji 
Ekologicznej „Ekoterm Silesia”:
- Zrealizowana została część mojego marze
nia. Na ile starczy mi sił będę starał się nadal 
tę inicjatywę wspomagać. Ziarno padło  
na przygotowany grunt - dlatego w tak krót
kim czasie możemy oglądać efekty...
Jerzy Chachuła - dyrektor elektrowni „Rybnik”:
- Zarząd elektrowni „Rybnik” pozytywnie 
odnosi się do dalszego udziału przedsiębior
stwa w tym przedsięwzięciu. Czekające nas 
zmiany własnościowe nie powinny stanąć 
na przeszkodzie w kontynuacji tej inicjatywy...

Prof. Bolesław Pochopień - rektor Politech
niki Śląskiej:
- Atmosfera w Centrum Kształcenia Inżynie
rów w Rybniku sprzyja prowadzeniu działal
ności dydaktycznej, a przybliżenie miejsca stu
diowania do miejsca zamieszkania to najlep
szy sposób na zdobycie wykształcenia...
Doc. Szczepan Wyra - kierownik CKI 
w Rybniku:
- Pierwsza immatrykulacja w Rybniku miała miej
sce w 1962 roku, dziś studiuje tu 2200 młodych 
ludzi. Warto inwestować w młodzież tego regio
nu. Dziękuję władzom samorządowym Rybnika 
za pomoc i wciąż okazywaną życzliwość...

(r)
Kolorowy fotoreportaż 

na II  stronie okładki „GR”

Szanse i zagrożenia
Z inicjatywy posła Czesława Sobie- 

rajskiego - przewodniczącego Śląsko- 
Dąbrowskiego Towarzystwa Gospo
darczego - zorganizowano sympozjum, 
w którym wzięli udział wiceministro
wie gospodarki Andrzej Karbownik 
i Tadeusz Donocik.

Wśród zaproszonych gości byli przedstawi
ciele wszystkich spółek węglowych, izb go
spodarczych, firm i przedsiębiorstw oraz 
członkowie ŚDTG i koła PPChD. Byli rów
nież przedstawiciele władz samorządowych 
regionu, Górnośląskiej Agencji Rozwoju Re
gionalnego, elektrowni „Rybnik” i Państwo
wej Agencji Restrukturyzacji Górnictwa Wę
gla Kamiennego.

Ziemia rybnicka jest obszarem o zróżnico
wanej strukturze gospodarczej, z ograniczanym 
wydobyciem węgla kamiennego, a zarazem 
niedostatecznie rozwiniętą siecią małych i śred
nich przedsiębiorstw. Stąd też ŚDTG przygo
towało sympozjum dotyczące perspektyw 
gmin górniczych i aktywizacji gospodarczej 
regionu, co w konsekwencji ma przełożyć się 
na stworzenie nowych miejsc pracy.

Wiceminister gospodarki Andrzej Karbownik 
mówił o realizacji rządowego programu restruk
turyzacji górnictwa, przedstawiając również stan 
zatrudnienia w górnictwie. Zapoznał też zebra
nych z liczbą osób, które skorzystały z górni
czego pakietu socjalnego oraz radził co zrobić, 
by nie doprowadzić do masowych zwolnień 
górników: - Górnik sam musi wyrazić chęć odej
ścia z kopalni. Dlatego też mamy do czynienia 
z zachętami w postaci programów osłonowych. 
Spośród 80 tys. osób, które odeszły z górnic
twa, w powiatowych urzędach pracy zarejestro
wanych jest zaledwie 3 tys. 805...
Szczególnie ważne dla przedstawicieli firm 
i przedsiębiorstw goszczących na sympozjum 
okazało się wystąpienie I. Czaplikowskiej,

c.d. na str. 32
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20 lat „Solidarności”
W związkowy ruch spod znaku „So

lidarności” włączyli się w 1980 roku 
również rybniccy nauczyciele.

Po 20 latach pracownicy oświaty - działa
cze i członkowie związku - spotkali się na ob
chodach rocznicy powstania NSZZ „Solidar
ność” - najpierw na mszy w kościele oo. mi
sjonarzy, a potem w Szkole Podstawowej nr 1. 
W uroczystości wzięli udział przedstawiciele

władz miasta oraz władz oświatowych. Pre
zydent Adam Fudali podkreślił wielki wysi
łek i determinację ówczesnych założycieli 
związku będącego źródłem wszystkich zmian, 
jakich jesteśmy świadkami od tamtego czasu. 
Rys historyczny związku i jego 
roli w tworzeniu się nowej rze
czywistości przedstawiła prze
wodnicząca MKZ NSZZ „Soli
darność” Pracowników Oświa
ty Urszula Grzonka, zaś zało
życiele i najbardziej aktywni 
członkowie nauczycielskiej „So
lidarności” w Rybniku otrzymali 
pamiątkowe medale z okazji 20- 
lecia - Serca Solidarności.

Pierwsze miesiące działalności 
nauczycielskiej „Solidarności” 
w naszym mieście i trudny czas 
stanu wojennego pokazała inte
resująca wystawa złożona z pamiątek prze
chowywanych przez związkowców. W za
chowanych dokumentach powtarzają się 
nazwiska założycieli: Józefa Makosza, 
Karola Gurgula, Zygmunta Kuli, Jerze
go Frelicha, Tadeusza Szostoka, Euge
nii Wiatrak - osób znanych później nie 
tylko w środowisku nauczycielskim, ale tak
że szerzej, jako działaczy samorządowych. 
Na wystawie zgromadzono egzemplarze

niezależnej prasy z lat 1980-1989, „pod
ziemne” wydawnictwa z okresu stanu wo
jennego, albumy, księgi pamiątkowe, m.in. 
z parafii św. Antoniego, będącej ostoją na
uczycielskiej opozycji z tamtych dni, fo
tografie... Wśród nich z obozu w Zabrzu- 
Grodkowie, gdzie internowany był Jerzy 
Frelich - dziś w iceprezydent Rybnika. 
Oglądamy listy innych internowanych, 
a na nich nazwiska m.in. Józefa Makosza, 

Leszka Piotrowskiego, Cze
sława Sobierajskiego, Grze
gorza Stawskiego - osób zna
nych dziś z publicznej działal
ności. Interesujące są „pa
miątki” z internowania: ocen
zurowane listy, „poczta in 
ternowanych” z pieczątkami 
z podobiznami Lecha Wałęsy, 
grafiki, rysunki, znaczki. Gro
teskowo dziś brzmią uzasad
nienia decyzji o internowaniu, 
a potem inform acje ów cze
snych władz dotyczące wery
fikacji kadry nauczycielskiej, 
z których wynika, że postawy 
ideowo-polityczne niektórych 
pedagogów (...) „budziły po
ważne za s trze że n ia ’’ i ( ...)  

„organizację partyjną czeka ciężka p ra 
ca w yjaśn ia jąco-w ychow aw cza” lub... 
„w ostateczności propozycja zmiany pra
cy ’’. Dziś zbiory te są dla uczestników tam
tych wydarzeń cząstką ich życia, zaś dla

młodzieży - świadectwem historii.
Atmosferę tamtych dni można było od

naleźć we wspomnieniach osób będących 
w środku tak ważnych dla naszej przyszło
ści wydarzeń, a także w piosenkach m.in. 
„barda Solidarności” Jacka Kaczmarskie
go w interesującym wykonaniu Jacka Gla- 
cela z Niewiadomia, którego wspomagał 
brat Mirosław.

(r)

Medal Mikołaja z Rybnika dla 
najlepszych

Partner,
przewodnik,

mistrz
Tegoroczny Dzień Edukacji Narodo

wej przypadł na czas dla oświaty nie
łatwy. Wdrażanie reformy nie przebie
ga bezkolizyjnie, zaś środowisko na
uczycielskie wciąż jeszcze odczuwa za
wirowania związane z brakiem środ
ków na wypłaty z Karty Nauczyciela.

Gdzieniegdzie w Polsce zawisły przed szko
łami czarne flagi, wyrażające niezadowole
nie nauczycieli przeciągającym się terminem 
wypłat. Na szczęście w Rybniku powodów 
do takiej demonstracji nie było - wielkim 
wysiłkiem finansowym miasta wszystkie 
wypłaty związane z nowelizacją Karty Na
uczyciela znalazły się na nauczycielskich kon
tach na początku października. Samorząd ryb
nicki był jednym z pierwszych, który się wy
wiązał z tego obowiązku, a i wysokość do
datków, choćby motywacyjnego, może na
szych nauczycieli satysfakcjonować.

W zupełnie zatem dobrej atmosferze, 
w przeddzień swojego święta nauczycie
le spotkali się z władzami samorządowymi 
Rybnika na tradycyjnym wręczeniu nagród 
prezydenckich i kuratoryjnych. Obecni byli 
prezydent Adam Fudali, wiceprezydent Je
rzy Frelich, prezydium Rady Miasta z prze
wodniczącym Michałem Śmigielskim, wice
przewodniczącymi - Marią Z. Smolką, Ja
nem Bujakiem i Janem Murą, kierownik de
legatury Kuratorium Oświaty Marian Dro- 
sio. Pełniący rolę gospodarza naczelnik Wy
działu Edukacji UM Tadeusz Szostok pod
kreślił, że dzięki twórczym i kreatywnym na
uczycielom reforma nie pozostanie tylko 
w sferze haseł, ale przyniesie wymierne ko
rzyści. A tacy właśnie pedagodzy zostali lau
reatami nagród wręczonych przez prezyden
ta A. Fudalego i M. Drosia, który podzięko
wał władzom samorządowym Rybnika za zro
zumienie problemów oświaty (nazwiska lau
reatów drukujemy na następnej stronie).

Po raz pierwszy wręczone zostały ustano
wione przez miasto medale przyznawane za 
szczególne zasługi dla rozwoju oświaty ryb
nickiej nazwane imieniem „Mikołaja z Ryb
n i k a Genezę nagrody przedstawił J. Frelich, 
cofając się aż do czasów średniowiecza, kiedy 
to „działalnością” pedagogiczną zajmowali się 
zakonnicy. Na naszym terenie byli to rudzcy 
cystersi i franciszkanie z Wodzisławia. Jed-

c.d. na str. 10

Serce „Solidarności” odbiera nauczyciel Zespołu Szkól Budowlanych 
Stanisław Tupaj. Na zdjęciu również Urszula Grzonka, prezydent 
Adam Fudali i wiceprezydent Jerzy Frelich. Zdj.: Z.K.

Fragment pamiątkowej ekspozycji. Zdj.: r
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Partner, przewodnik, mistrz
c.d. ze str. 9
nym z ich uczniów był uzdolniony młody 
człowiek z Rybnika - Mikołaj. Kontynuował 
on studia na wydziale nauk wyzwolonych 
wszechnicy krakowskiej, co potwierdza księ
ga immatrykulacyjna. Tak więc żyjący w XV 
w. Mikołaj z Rybnika był pierwszym w naszym 
mieście wykształconym bakałarzem i jego to 
imię nosi medal. Medale przyznawane są za 
wybitną działalność publiczną, szczególne za
sługi dla oświaty i wychowania w zakresie 
nauk pedagogicznych, działalność dydaktycz
ną, wychowawczą i opiekuńczą, dla wyróżnia
jących się organizatorów procesu dydaktycz
nego i menedżerów szkół oraz innych osób pra
cujących na rzecz oświaty. Będzie on również 
przyznawany autorom różnych działań arty
stycznych wywierających wartościowy wpływ 
wychowawczy na dzieci i młodzież oraz dzia
łaczom społecznym, fundatorom i sponsorom
- osobom i instytucjom - których działalność 
przyczynia się do rozwoju oświaty.

Pierwszymi laureatami medalu Mikołaja 
z Rybnika zostali Krystyna Nowacka, Pa
weł Bonk i Roman Fojcik - nestorzy rybnic
kich pedagogów, wychowawcy wielu poko
leń rybniczan. K. Nowacka przez wiele lat uczy
ła matematyki i fizyki w Liceum Ekonomicz
nym, a potem w kontynuującym tradycje tej 
szkoły Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługo- 
wych. W latach ’90 była również katechetką. 
Do dziś jest osobą bardzo czynną, pełniąc wiele 
funkcji społecznych. P. Bonk przepracował po
nad 40 lat w Zespole Szkół Mechaniczno-Elek
trycznych (nazwa dzisiejsza), w której tworzył 
przed laty kierunek elektryczny. Do dziś pro
wadzi zajęcia z młodzieżą w szkolnych warsz
tatach. R. Fojcik na długo pozostanie w pamię
ci uczniów zarówno I, jak i II LO, gdzie uczył 
geografii już w latach ’50. Wśród uczniów 
i wychowanków trójki laureatów było wielu ryb
niczan pełniących dziś prestiżowe urzędy i sta
nowiska: prezydent Fudali, wiceprezydent Fre- 
lich, przewodniczący RM M. Śmigielski, mar
szałek województwa śląskiego Jan Olbrycht, 
były prezydent J. Makosz. - To byli nasi partne
rzy, przewodnicy i mistrzowie - powiedział 
o swoich m.in. nauczycielach Jerzy Frelich.
- To nauczyciele tak pojmujący swoją misję są 
w stanie „pociągnąć” reformę systemu edukacji.

W imieniu władz miasta wszystkim nagro
dzonym złożył gratulacje prezydent A. Fuda
li. Podkreślił determinację władz miasta, by 
wywiązać się z zobowiązań finansowych 
wobec nauczycieli. Przedstawił też plany 
związane z przeniesieniem do nowej siedzi
by szkoły muzycznej i kontynuacji realizacji 
idei Zespołu Szkół Wyższych. Podziękowa
nie za nauczycielski trud i gratulacje złożyli 
nagrodzonym także przedstawiciele nauczy
cielskich związków zawodowych.

W'
Nagrody Prezydenta Miasta

Grażyna Adamczyk - ZSZ Specjalna, Aleksan
dra Surman - Zespół Szkół Nr 7, Jolanta Skin- 
der-Antosz, Barbara Michalska - Szkoła Ży
cia, Anna Naruszewicz-Studnik - Poradnia 
Psychologiczno-Pedagogiczna, Bogum iła  
Chmiest - I LO, Maria M alinowska, Joanna 
Kondys - Zespół Szkół Ogólnokształcących im. 
Frycza-Modrzewskiego, Bogdan Chudzik - IV 
LO, Dorota Wałach - Zespół Szkół Ponadpod
stawowych Nr Z, Jadw iga Abraham ow icz, 
Adam Półgroszek - Zespół Szkół Mechanicz
no-Elektrycznych, Anna Zachemba, Bogusła
wa Michalik - Zespół Szkół Ekonomiczno-Usłu- 
gowych, Krzysztof Panic - Zespół Szkół Zawo
dowych - Karłowicza, Małgorzata Pyszna-Mar- 
kowić, Katarzyna Wróbel - Zespół Szkół Bu
dowlanych, Helena Zaik - Gimnazjum Nr I , Lu
cyna Orzechowska-Ulbrych - Gimnazjum Nr 
6, Jolanta Pinoczek - SP 1, Romana Stąsiek - 
SP 4, Maria Gawlik SP 8, Mirosława Jodło- 
wiec - SP 11, Elżbieta Żelawska - SP 20, Ewa 
Łęgowska - SP 23, Dorota Sadowska - SP 25, 
Maria Polnik - SP 28. Halina Kloch - Przed
szkole Nr 17, Jolanta Groborz - Przedszkole Nr 
33, Ilona Myszka - Młodzieżowy Dom Kultury, 
Marian Groborz - IV LO, Halina Jasek - V LO, 
Zygmunt Kula - Zespół Szkół Budowlanych, 
Mariola Kostecka - SP 4, Janina Gamrot - SP 
30, Barbara StoJko - SP 34, Magdalena Szcze
pan - SP 35, Iwona Porębska - Przedszkole Nr 
37, Bożena Kaczmarek - Przedszkole Nr 7

Nagrody Kuratora Oświaty
Lidia Blazel-Marszolik - Młodzieżowy Dom 
Kultury, Aniela Grębocka - Zespół Szkół Bu
dowlanych, Teresa Konsek - SP 34, Tadeusz
Trybuś - Szkoła Życia, Łucja W idacka - Po
radnia Psychologiczno-Pedagogiczna,

Nagrody
Ministra Edukacji Narodowej
wręczone w sali Marmurowej UW w Katowicach 
Mariola Kujańska - Poradnia Psychologiczno- 
Pedagogiczna, Joanna Naczyńska - 1 LO, Kry
stian Tomiczek - Zespół Szkół Ogólnokształ
cących, Paweł Woliny - Zespół Szkół Technicz
nych, Aneta Gawrysiak - Szkoła Życia

Medal
Komisji Edukacji Narodowej
Urszula Grzonka - Zespół Szkół Mechanicz
no-Elektrycznych, przewodnicząca MKZ 
NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty 
w Rybniku

Medale „Mikołaja z Rybnika 
- W Służbie Oświaty”

(na zdjęciu awers medalu)
Krystyna Nowacka - Zespół Szkół Ekonomicz- 
no-Usługowych, Paweł Bonk - Zespół Szkół 
Mechaniczno-Elektrycznych, Roman Fojcik 
Prywatne Żeńskie Liceum Ogólnokształcące 
Sióstr Urszulanek

Pierwsi laureaci Medalu Mikołaja z Rybnika - Krystyna Nowacka, Paweł Bonk i Roman Fojcik (z prawej).
Zdj.: M.T.

Teł. 42-28-825, 42-60-070
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Węgrzy. - Kurs spełnił nasze wszelkie oczeki
wania - mówi J. Filipowska. - Najważniejsze 
dla nas były zajęcia z metodyki prowadzone 
w formie warsztatów. Podziwiałyśmy dosko
nałą organizację naszego pobytu. Dowie
działyśmy się bardzo wiele, przywiozłyśmy

c.d. na str. 18

Reforma edukacji promuje najlepszych, 
młodzież oczekuje od pedagogów nowator
stwa i inwencji. Warto więc skorzystać z każ
dej szansy dającej możliwość podnoszenia 
kwalifikacji. Jedną z nich są programy edu
kacyjne Unii Europejskiej, m.in. program 
„Sokrates”, którego celem jest poszerzanie 
wiedzy na temat innych krajów europejskich 
oraz wspomaganie procesów przystosowywa
nia się do nowych warunków społecznych i 
ekonomicznych przyszłych członków UE. 
Program ten dąży też do utworzenia w dzie
dzinie edukacji „Europy bez granic i barier”.

W skład „Sokratesa” wchodzi program 
„Lingua”, przeznaczony m.in. dla nauczycie
li języków obcych. W ramach tego programu 
z dwutygodniowego stypendium w nadmor
skiej miejscowości Brighton w Wielkiej Bry
tanii skorzystała nauczycielka angielskiego

w Zespole Szkół 
Technicznych Janina 
Filipowska. Wspól
nie z anglistką z Gim
nazjum nr 10 Danie
lą Kuczerą wypełni
ły odpowiednio umo
tywowany wniosek 
i... znalazły się w gro
nie 10 osób z woje
wództwa, które otrzy
mały stypendium  
w wysokości około 
1500 euro. Spośród 
wielu możliwości 
wybrały kurs na Uni
wersytecie w Brigh
ton. W grupie, obok 
Polaków, byli również Janina Filipowska (z lewej) i Daniela Kuczera w Londynie.

Stypendia europejskie dla nauczycieli

Z Sokratesem w Brighton...
Zmieniajgca się wokół rzeczywistość rzuca wyzwanie również 

nauczycielom. W tym zawodzie, jak w wielu zresztq innych, kto 
stoi w miejscu, ten się cofa...

✓

Święto Szkoły
Przed trzema laty Szkoła Podstawo

wa nr 3 w dzielnicy Pruszowiec-Piaski 
wróciła do swojego przedwojennego 
imienia - św. Stanisława Kostki, a na
stępnie zadecydowano, by dzień patro
na - tj. 18 września - obchodzić jako 
święto szkoły.

W tym roku uroczystości odbyły się po raz 
drugi i, mimo bardzo niesprzyjającej aury, 
były bardzo udane. „Prorodzinne” szkolne 
spotkanie rozpoczęto od mszy św. Potem na 
boisku szkolnym dzieci rywalizowały w roz
grywkach sportowych, wystąpiła „Przygoda”

w SP3
i szkolny zespół 
„ Chichotki ”, a zaba
wę zakończyła 
wspólna dyskoteka. 
Środki z loterii fanto
wej wzbogaciły kon
to Komitetu Rodzi
cielskiego i zostaną 
przekazane na potrze
by szkoły. - Szczegól
nie cieszymy się 
z tego, że w organizację 

c.d. na str. 18

Pierwszą rybnicką szkołą jaka powstała po 
przemianach demokratycznych 1989 roku było 
IV Liceum Ogólnokształcące w Chwałowi- 
cach, które od wiosny br. nosi imię Mikołaja 
Kopernika. Liceum to przed kilkoma dniami 
obchodziło swój jubileusz 10-lecia istnienia!

IV LO rozpoczęło swą działalność we wrześniu 1990 
roku w gościnnych murach Szkoły Podstawowej nr 5 
przy ul. Różańskiego. Jednak już po roku z powodu 
problemów lokalowych, zostało przeniesione do budyn
ku dawnej Szkoły Górniczej w Rybniku-Chwałowicach 
i tak pozostało do dnia dzisiejszego. Najważniejszym

c.d. na str. 26

— — mmw TeL 42-28-825. 42-60-070P
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Rozmaitości w DOM - uOd 6 do 8 października w Zespole 
Szkół Ekonomiczno - Usługowych 
w Rybniku, odbyła się trzecia branżo
wa edycja giełdy „DOM”. Imprezę pod 
hasłem „Oszczędność energii i ochro
na środowiska” po raz kolejny przy
gotowała Izba Przemysłowo-Handlo
wa Rybnickiego Okręgu Przemysłowe
go i Urząd Miasta Rybnika.

Po oficjalnym otwarciu z udziałem prezydenta 
Adama Fudalego, prezes Izby Andrzej Żylak
wręczył naczelnikowi rybnickiego Urzędu Skar
bowego Franciszkowi Sanockiemu przyzna
ną mu wcześniej z okazji 10-lecia Izby Pi
ramidę Wiedzy, Fachowości i Przyjaźni.

Zwiedzający giełdę mogli zapoznać się 
z koncepcją budowy osiedli domków jedno
rodzinnych „Na S toku” i „U Podnóża” 
w Zwonowicach, gdzie już wkrótce, w zależ
ności od chęci i zasobności kieszeni, można 
będzie zamieszkać w budynku szeregowym, 
bliźniaczym lub wolnostojącym. - Warto po
myśleć o odpowiedniej ochronie naszych 
mieszkań przekonywali agenci ubezpieczenio
wi, którzy radzili jak ubezpieczyć mieszka
nie, dom w budowie, czy domek letniskowy 
oraz jak ubiegać się o kredyty na nierucho
mości. Na giełdzie można było podziwiać kute 
meble ogrodowe i bramy, balustrady balko
nowe oraz ogrodzenia drewniane. Przedsta
wiciele wystawców radzili również jak za 
pomocą komputera zaprojektować przydomo
we ogrody oraz schody do każdego rodzaju 
wnętrza. Informowali o tym, jak skutecznie 
wentylować pomieszczenia oraz jakie korzy
ści daje klimatyzacja i oszczędne źródła świa
tła. Zwiedzający mogli zobaczyć projekty

domków jednorodzinnych, kotły, wentylato
ry, grzejniki, bramy garażowe oraz bogaty 
wybór okien i drzwi.

Można było również poznać najnowsze 
materiały i usługi budowlane. Prezentowa
no m.in. nowoczesną technikę „THERMO- 
MUR”, dzięki której można łatwo i szybko 
wybudować dom. montując elementy na za
sadzie układania klocków lego. Dla miłośni
ków zieleni przygotowano bogaty wybór 
krzewów i drzewek, a na chłodne, zimowe 
wieczory polecano saunę, którą z pomocą fa
chowców można urządzić we własnym 
domu. Wśród prezentowanych produktów 
pojawiły się i takie, które odbiegały nieco

od tematyki giełdy. Były zapachowe olejki 
do szaf i samochodów, komputery, telefony 
komórkowe, najnowszej generacji dyktafo
ny cyfrowe, a nawet zestawy kosmetyczne, 
które usuwają uszkodzony naskórek na sto
pach oraz niecodzienne depilatory. Tak więc 
tradycyjnie już na giełdzie DOM każdy mógł 
znaleźć coś dla siebie.

W konkursie publiczności na najciekaw
sze stoisko i fachową obsługę zwyciężyła 
firma stolarska Bogdana Strzałki z Czy- 
żowic, a kolejne miejsca zajęli PPU „Ener- 
goinwest” z Rybnika i ZPUH „Rolux”, 
również z Rybnika.

(s)

Lokatorskie
problemy

Długa była lista problemów, jakie 
mieszkańcy osiedli 1000-lecia i Wie
czorka poruszyli na zebraniu zorgani
zowanym przez Radę Dzielnicy Maro- 
ko-Nowiny.

Wielu gorzkich uwag wysłuchał wicepre
zydent Piotr Szczyrbowski, a także przed
stawiciele Straży Miejskiej, policji oraz ad
ministratora osiedli - Zakładu Gospodarki 
Mieszkaniowej.

Lokatorzy tych najstarszych w mieście, liczą
cych sobie po 30 i 40 lat bloków, skarżą się na 
przeciekające dachy, nieszczelne drzwi i okna, 
a w związku z tym wilgoć i zacieki. Chcieliby, 
aby częściej odmalowywano klatki schodowe 
i zlikwidowano przyczyny zalewania piw
nic. Nie są również zadowoleni ze stanu

osiedlowej infrastruktury - dziurawe drogi 
i chodniki, brak parkingów i placów zabaw, 
uciążliwe topole, zanieczyszczone powietrze 
spowodowane piecowym ogrzewaniem. 
Chcieliby również, by osiedla były bardziej 
bezpieczne, a administracja traktowała loka
torów z większym szacunkiem...

► /3

Przed i po remoncie - bloki przy ul. Westerplatte i Kawalca.

Tel. 42-28-825, 42-60-070
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Konsekwencją zebrania była późniejsza 
„wizja lokalna” przedstawicieli miasta, po
twierdzająca w wielu przypadkach skargi lo
katorów. - To stara, wymagająca gruntownych 
remontów substancja mieszkaniowa. Czynsze 
starczają co najwyżej na bieżące naprawy - 
powiedział wiceprezydent P. Szczyrbowski. 
- Jesteśmy w stanie wyremontować 3 - 4  bu
dynki rocznie... Należałoby je izolować, wy
mienić okna i drzwi, ocieplić, przerobić ka
nalizację burzową, będącą przyczyną zalewa
nia piwnic, a środki miasta na takie roboty są 
ograniczone. - W br. ZGM otrzymał dopłatę 
w wysokości 4,3 min zł - dodaje wiceprezy
dent Szczyrbowski. - A są w Rybniku budynki 
w jeszcze gorszym stanie, choćby familoki 
w Niedobczycach i Chwałowicach...

Pewne działania zostały już podjęte. Re
montowana jest przeciekająca ściana budynku 
przy ul. Zielonej, przycinane są topole, przy 
ul. Hibnera powstanie parking z wybrukowa
ną nawierzchnią. Zostały przeprowadzone roz
mowy z pracownikami ADM 4, na których 
pracę skarżyli się lokatorzy, zaś problemami 
bezpieczeństwa, wynikającymi często z dzia
łalności piwnych barów, zainteresował się peł
nomocnik prezydenta ds. bezpieczeństwa.

(r)

Piramidę Wiedzy, Fachowości i Przyjaźni z rąk wiceministra Tadeusza Donocika i prezesa Andrzeja 
Żylaka odbiera prezydent Adam Fudali. Zdj.: Z.K.

Laureaci nagrody Piramida
Jerzy Steinhoff, wiceprezes RM, minister gospo
darki ▲ Tadeusz Donocik, podsekretarz stanu w 
Ministerstwie Gospodarki A  Jan Szlqzak, prezes 
Zarzgdu Koncernu Południowoenergetycznego 
A  Jan Olbrycht, marszałek województwa śląskie
go A Marek Kempski, wojewoda śląski A 
Ryszard Ostrowski, przewodniczący Sej
miku Województwa Śląskiego A  Adam 
Fudali, prezydent Rybnika A Andrzej 
Markowiak, prezydent Raciborza 
A  Waldemar Socha, prezydent 
Żor A Ireneusz Serwotka, pre 
zydent Wodzisławia Śl. A 
Janusz Ogiegło, prezydent 
Jastrzębia Zdrój A  Marek 
Kornas, burmistrz Czerwionki-Lesz- 
czyny A  Damian Mrowieć, starosta rybnicki A  
Jerzy Rosół, starosta wodzisławski A  Bolesław 
Pochopień, rektor Politechniki Śląskiej w Gliwi
cach A  Szczepan Wyra, dyrektor Centrum 
Kształcenia Inżynierów A  Norbert Kwaśniok, 
pierwszy prezes Rybnickiej Izby Przemysłowo- 
Handlowej A  Janusz Maćkowiak A  Zdzisław Ko
nopka, prezes Zarządu ELKON A  Jerzy Kocjan, 
wiceprezes Zarządu Gliwickiej Spółki Węglowej 
A Krystyna Ostrzołek A  Zenon Smółka, wicepre
zes Zarządu THERMODOM A Andrzej Kubera, 
prezes Zarządu APM A  Tadeusz Dmuchowski,

Wiedzy, Fachowości i Przyjaźni
prezes Zarządu MEDREM A  Tadeusz Sopicki, 
były dyrektor elektrowni "Rybnik" A  Genowefa 
Grabowska, dyrektor Muzeum w Rybniku A 

Kazimierz Szabla, nadleśniczy Nadleśnictwa 
Rudy Raciborskie A  Zdzisław Kuczma, ko

mendant Komendy Miejskiej Policji w 
Rybniku A  Erwin Jaworudzki, komen

dant Rejonowej Straży Pożarnej A 
Maria Pociecha-Leśniak, dyrek

tor Szpitala dla Psychicznie i 
Nerwowo Chorych w Ryb

niku A  Elżbieta Grabiec- 
Piersiak, dyrektor oddzia
łu „Dziennika Zachodnie

go" A  Andrzej Janicki, 
dyrektor Telewizji Polskiej SA. O/Ka- 

towice A Marek Chyliński, red. naczelny „Dzien
nika Zachodniego" A  Andrzej Mielimonka, pre
zes Zarządu Radio 90 FM A  Roman Major, były 
prezes Rybnickiej Spółki Węglowej SA. A  Fran
ciszek Niezgoda, prezes Zarządu Rybnickiej 
Spółki Węglowej SA. A Piotr Kolorz, prezes za
rządu firmy PARTNERS A  Mariusz Rodacki, wi
ceprezes zarządu firmy PARTNERS A  Franciszek 
Sanocki, kierownik Urzędu Skarbowego w Ryb
niku A  Leopold Kurek, prezes Zarządu Radia Ka
towice A Andrzej Stefański, red. naczelny „Ga
zety Wyborczej" w Katowicach.

10-lecie Izby Przemysłowo-Handlowej
Na miejsce obchodów 10-lecia istnienia Izby Przemysłowo-Handlowej Ryb

nickiego Okręgu Przemysłowego nieprzypadkowo wybrano urokliwy dzie
dziniec zabytkowego zespołu klasztorno-pałacowego w Rudach.

Piramidy na 10-lecie
Od kilku lat prezes Andrzej Żylak nie prze

puścił ani jednej okazji do promocji tego miej
sca i namawiania samorządów, firm i instytu
cji do wspierania renowacji budynków i par
ku. Efektem jest uporządkowanie parku - 
w głównej mierze siłami elektrowni „Rybnik” 
- i solidne parkowe ławki ufundowane przez 
gminy i firmy. Wiele dla rewitalizacji zespo
łu zrobił jego administrator - Kuria Gliwicka 
i gospodarz ks. Jan Rosiek, który z okazji 
jubileuszu Izby otrzymał specjalną nagrodę.

Na uroczystość, zorganizowaną przy orga
nizacyjnym wsparciu Rybnickiego Centrum 
Kultury, przybyło kilkuset gości, zaś najgod
niejszymi byli laureaci nagrody Piramida 
Wiedzy, Fachowości i Przyjaźni, ustanowio
nej przez Zarząd Izby specjalnie z okazji ju
bileuszu dla ludzi szczególnie zasłużonych dla 
tej organizacji (nazwiska nagrodzonych - po
niżej). Wręczenia nagród dokonali wspólnie 
prezes Andrzej Żylak i podsekretarz stanu 
w ministerstwie gospodarki Tadeusz Donocik,

zaś w imieniu laureatów podziękował Jan 
Szlązak. Podziękowań i gratulacji z okazji 
jubileuszu było oczywiście więcej - i jak na

urodziny przystało - nie zabrakło poczęstun
ku. Wśród wielu grillowych i regionalnych 
specjałów, można było skosztować dzika 
z rusztu, serwowanego przez rudzkich my
śliwych.

Po zmroku, na tle pięknie podświetlonych 
starych murów, wystąpiła Eleni, a jeszcze 
później niezwykle łubiane „Stare Dobre 
M a łże ń s tw o I choć kilka razy deszcz zmu
sił gości do otwarcia parasoli, zabawa była 
znakomita.

(r)

T i> l
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W wyjątkowo uroczystej oprawie 
przekazany został Państwowej Straży 
Pożarnej w Rybniku nowy wóz bojo
wy z drabiną sięgającą 10 piętra.

Zakup nowoczesnego samochodu z 37 me
trową drabiną był efektem kilku lat zabiegów 
rybnickich strażaków. Połowę niebagatelnej 
sumy 1 min 845 tys. zł wyłożyła Komenda 
Główna PSP, resztę dało miasto oraz elektrow
nia „Rybnik”, Bank Śląski i rybnickie staro
stwo powiatowe. Wybrano wysokiej klasy 
sprzęt renomowanej firmy Magirus na pod
woziu samochodu Iveco.

Uroczystość miała miejsce na placu przed 
nowym skrzydłem Urzędu Miasta. W bojo
wym szyku ustawili się strażacy, obecni byli 
również wszyscy którzy przyczynili się do 
sfinansowania zakupu, a wśród nich przed
stawiciele miasta z prezydentem Adamem 
Fudalim, starosta rybnicki Damian Mro
wieć, były dyrektor elektrowni „Rybnik” Ta
deusz Sopicki, a także dyrektor rybnickiego 
oddziału Banku Śląskiego Marianna Chucher- 
ko. Uroczystość była okazją do wręczenia szcze
gólnie zasłużonym dla pożarnictwa osobom stra
żackich odznaczeń i medali przez komendanta 
miejskiego PSP Erwina Jawo rudzkiego

iSiGrrnfG to \j\eirB*, ^  i *.

Nowy wóz bojowy z 37-metrową drabiną. Zdj.: Z.K.

dniu pełnił on jedynie rolę masztu dla pań
stwowej flagi, ale nie „odchodzi” na emery
turę - posłuży jeszcze w mniejszej jednostce. 

Strażakom życzymy, by nowy wóz wy- 
du z niespełna 30 metrową drabiną. W tym jeżdżał z garażu tylko na ...ćwiczenia. (r)

Szczególnie wzruszającą chwilą było po
święcenie nowego sprzętu przez ks. dziekana 
Franciszka Skórkiewieża oraz... symbolicz
ne pożegnanie starego, 27-letniego samocho-

Ruszyły roboty na obwodnicy
W połowie września br. rozpoczęły się 

roboty będące kontynuacją budowy 
obwodnicy od ul. W odzisławskiej 
do ul. Raciborskiej.

Prowadzi je rybnickie Przedsiębiorstwo Ro
bót Drogowych. Miastu udało się zakończyć 
wykup terenu, prowadzony jest tylko jeden 
niełatwy i czasochłonny proces wywłaszcze
niowy obszaru na styku ulic Budowlanych 
i Raciborskiej oraz budowanej drogi.

Po dyskusji na forum Zarządu Miasta, wy

działów dróg i komunikacji oraz Komisji 
Komunikacji Rady Miasta, w czasie której 
padały różne propozycje rozwiązania skrzy
żowania kolejnego etapu obwodnicy z ulica
mi Budowlanych i Raciborskiej, zdecydowa
no się na kolejne rondo - rozwiązanie spraw
dzone i najtańsze w eksploatacji.

Zakończenie budowy odcinka długości 
ponad 1300 m jest planowane na połowę 
czerwca 2001 roku. Koszt prac obliczono 
na 3,5 min zł. (r)

Na teren budowy drogi wszedł ciężki sprzęt. Zdj.: Z.K.

Remont wiaduktu 
na ulicy Żorskiej!

W nocy z 15 na 16 października br., 
w związku z remontem wiaduktu drogowego 
przy ulicach Powstańców i Żorskiej w Ryb
niku, ulice te zostały zamknięte z obu stron 
wiaduktu. Przewidywane utrudnienia  
w ruchu w tym obszarze miasta mają po
trwać do 15 grudnia br.

Wyznaczono objazdy:
•  z ul. Wyzwolenia oraz centrum miasta tj. 

z ul. Kościuszki w kierunku Żor i Katowic 
objazd będzie kierowany ulicami Strzel
ców Bytomskich i Mikołowską do Kato
wic oraz Przemysłową i Karola Miarki do 
ul. Żorskiej w kierunku Żor;

•  z ul. Reymonta objazd kierowany będzie 
do Żor i Katowic ulicą Prostą i Żorską;

Z kierunku Żor przewidziano objazdy:
•  dla pojazdów o wys. do 3,4 m ulicami Ka

rola Miarki, Przemysłową i Mikołowską do 
Wyzwolenia,

•  dla pojazdów o wys. powyżej 3,4 m uli
cami Karola Miarki, Przemysłową, Mi
kołowską, Wielkopolską i Gliwicką do 
Kotucza.

Zamknięcie wiaduktu na ulicy Żorskiej jest 
powodem poważnych utrudnień w ruchu, ale

15 ►
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Otwarcie oczyszczalni ścieków w Orzepowicach

Zgodnie z unijnymi normami
25 września br. miało miejsce uroczyste otwarcie zmodernizowanej oczysz

czalni ścieków w Rybniku-Orzepowicach. Zapewni ona wysoki stopień oczysz
czenia ścieków zgodny z polskimi oraz unijnymi normami.

W 1996 - po analizie stanu kanalizacji na 
terenie Rybnika - ogłoszono przetarg, któ
ry wygrała firma Kruger A/S z Danii. Za
łożono 90% wykorzystania istniejących 
obiektów  oczyszczaln i. Po uzyskaniu 
środków finansowych z Wojewódzkiego 
Narodowego i Gminnego Fun
duszu O chrony Środow iska 
i Gospodarki Wodnej (w listo
padzie 1998 r. i czerwcu 1999 
r.) oraz dotacji wojewody ślą
skiego w sierpniu 1998 r., roz
poczęto roboty budowlane po
przedzone przygotowaniem do
kumentacji. Prace te trwały pół
tora roku. Trzeba było dokonać 
również rozbiórki obiektów 
w yłączonych z eksploatacji 
oraz przeprowadzić roboty dro
gowe. Koszt inwestycji wy
niósł ponad 40 milionów zło
tych, z czego ponad jedną  
czwartą pokryto z budżetu 
miasta.
Po 4 latach prac istnieje oczysz
czalnia, której przepustowość szacuje się na 
27500 metrów sześciennych ścieków na 
dobę, wystarczającą dla 150 tys. miasta. 
Obecnie jej moc przerobowa jest wykorzy
stywana w 72%. Oczyszczalnia pracuje 
w systemie mechaniczno-biologicznym (za 
wspomaganiem chemicznym), co gwaran
tuje wysokie oczyszczenie ścieków odpro
wadzonych do Nacyny. Biologicznie usu
wany jest nadmiar azotu i fosforu. Uzyski
wany w procesie fermentacji biogaz jest wy
korzystywany do podgrzewania komór fer
mentacyjnych oraz ogrzewania przyległych 
obiektów. Nadmiar gazu może być spala
ny, wtedy nad Orzepowicami, szczególnie 
w nocy, będzie widać płonącą pochodnię.

jego stan techniczny wykluczał dalsze odkła
danie remontu. Wymienione zostaną zużyte 
łożyska i dźwigary, zakłada się też, że do po
łowy grudnia wymieniona zostanie płyta mo
stu, co pozwoli na wznowienie ruchu. Pokry
cie jezdni asfaltem nastąpi dopiero na wio
snę. Odpowiedzialne za remont służby miej
skie zapewniły, że będą robić wszystko, by 
zmobilizować wykonawców do planowego 
i szybkiego postępu robót. Koszt remontu wy
niesie ok. 2 min zł. (r)

Przefermentowany osad po odwodnieniu 
można będzie wykorzystać rolniczo, szcze
gólnie na potrzeby rekultywacji terenów po- 
przemysłowych.

W uroczystym  otwarciu oczyszczal
ni w zięli udział: m inister środow iska

Antoni Tokarczuk, prezesi Narodowego 
i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Śro
dowiska i Gospodarki Wodnej Kazimierz 
Kuj da i Tade
usz Sadowski, 
władze miasta 
Rybnika z pre- 
z y d e n t e m 
Adamem Fu- 
dalim, przed- 
s t a w i c i e 1 e 
w ładz w oje
wódzkich oraz 
firm  zaanga- 
ż o w a n y c h  
w moderniza
cję obiektu  
(opróczKriiger 
Sp. z o.o. tak
że firma kon
sultingowa CITEC SA. z Katowic i Wie
lobranżowa Spółdzielnia Rzemieślnicza 
z Rybnika.

Po oficjalnym otwarciu obiektu, w Urzędzie 
Miasta odbyło się spotkanie w gronie samo
rządowców z udziałem ministra. Wręczono na 
nim odznaczenia „Za zasługi dla ochrony śro
dowiska i gospodarki wodnej”, przyznane z ini
cjatywy również obecnego na otwarciu posła

Czesława Sobierajskiego. Otrzymali je: Grze
gorz Więciorkowski, dyrektor DOM-EKO 
Centrum Techniki Grzewczej i Budownictwa 
z Częstochowy, prezesi elektrowni, Jaworzno 
III” SA. i „Rybnik” SA. Jan Kurp i Jerzy 
Chachuła, Waldemar Stępniewski - właści
ciel PPH „Garbarnia Waldex” z Żor, Roman 
Król - prezes Przedsiębiorstwa Produkcyjno- 
Usługowego „ENERGO-INWEST” z Rybni
ka, Eugeniusz Jan Krop - prezes „EJK” z Gli
wic, Michał Śmigielski - prezes Fundacji Eko
logicznej „EKOTERM SILESIA” z Rybnika 
oraz Sławomir Świerczyński - prezes Przed
siębiorstwa Energetycznego SYSTEMU CIE

PŁOWNICZEGO SA. z Często
chowy.

Na spotkaniu omawiano m.in. 
sposoby pozyskiwania środków 
pomocowych z unijnego progra
mu ISPA oraz programów kra
jowych. M inister Środowiska 
i prezes NFOŚiGW przedstawi
li również nowe zasady ubiega
nia się o środki pomocowe. To 
problematyka, którą władze na
szego miasta są żywo zaintere
sow ane. Za uruchom ieniem  
oczyszczalni musi pójść rozbu
dowa system u kanalizac ji 
w Rybniku tak, żeby jej moc 
przerobowa mogła być wyko
rzy stan a  w stu p ro cen tach . 
W niektórych dzielnicach mia

sta takie prace już trwają, ale to już temat 
na osobny artykuł, który niebawem uka
że się w „G R ” . P on iew aż re a liz a c ja

umów z W FOŚiGW  oraz NFOŚiGW  
przebiegała prawidłowo, Zarząd Miasta 
planuje zw rócić się do tych funduszy 
z prośbą o częściowe umorzenie zacią
gniętych pożyczek. Uzyskane w ten spo
sób środki - ponad 8 min złotych - będzie 
można przeznaczyć na dalsze inwestycje 
związane z ochroną środowiska.

Grzegorz Walczak

Na otwarcie oczyszczalni przybył minister środowiska Antoni Tokarczuk. Na zdjęciu 
(trzeci z lewej) wraz z członkami Zarządu Miasta Rybnika. Zdj.:Z.K.
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Delegacja z Eurasburga w Rybniku

Granice niech będą mostami...
Przyjazne kontakty z niewielkim mia

steczkiem Eurasburg w Bawarii łączą 
Rybnik już 17 lat.

Zapoczątkowała je poprzez organizację po
mocy charytatywnej dla naszego miasta w trud
nym dla Polski czasie połowy lat '80 Rose
marie Tröscher. Dziś zamiast żywności, środ
ków czystości i lekarstw, przywozi ona... przy
jaźń. Od kilku lat w Eurasburgu wakacje spę
dzają dzieci z Rybnika, zaś minionego lata wraz 
z nimi goszczono tam grupę dzieci z Rejonu 
Wileńskiego na Litwie. W Eurasburgu znają 
już orkiestrę rybnickiej szkoły muzycznej oraz 
prace kilkorga plastyków z naszego miasta. Ze 
strony polskiej animatorką tych kontaktów była 
od początku Maria Papież.

W październiku R. Tröscher przyjechała do 
Rybnika ponownie wraz z dwoma małżeństwa
mi - Christ! i Hansem Schmidt oraz Christi
ne i Peterem Fürst - tak jak ona działającymi 
w Deutsch-Polnischer Jugendautauschv. Na 
spotkaniu w Urzędzie Miasta prezydent Adam 
Fudali podziękował gościom za życzliwość 
i stwarzanie naszym dzieciom znakomitych wa
runków do wypoczynku. Przekazał też pozdro
wienia i okolicznościowe upominki dla zaan
gażowanego w rozwój kontaktów między na
szymi miastami burmistrza Eurasburga Hansa

Fischhabera, ponownie też zaprosił go do 
odwiedzenia Rybnika. Delegacja z Eurasburga 
przywiozła od swojego burmistrza pozdrowie
nia i życzenia, aby dalsza droga przyjaźni mię
dzy Eurasburgiem a Rybnikiem przebiegała 
zgodnie ze słowami byłego prezydenta Nie
miec Richarda von Weizeckera - ...a granice 
niech będą mostami. H. Fischhaber zapewnił też 
w liście, że ośrodek sportowy, w którym pol
skie dzieci spędzały wakacje, będzie dla nich 
zawsze otwarty. Wszystko wskazuje na to, że 
latem 2001 roku dzieci z Rybnika pojadą do Eu
rasburga z grupą dzie
ci ze szkoły w Eglisz- 
kach w Rejonie Wileń
skim.

Wieloletnim sponso
rem pobytu dzieci 
z Rybnika w Bawarii 
jest Raiffeisenbank, a 
jego dyrektor Helmuth 
Lutz wielokrotnie oka
zywał nam swoją życz
liwość. Jest on zaintere
sowany kontynuacją za
inicjowanych przed paru 
laty stażów młodych 
bankowców z naszego

miasta w jego banku i prawdopodobne tego typu 
kontakty zostaną wznowione.

Zarówno goście, jak i gospodarze zgodzili 
się, że Wspólnota Europejska może dać dużo 
korzyści, pod warunkiem niezatracenia tożsa
mości kulturowej jej poszczególnych człon
ków. Państwo Schmidtowie byli w Polsce po 
raz pierwszy. Jak zapewnili, polska rzeczywi
stość była dla nich ogromnym zaskoczeniem 
na plus. Goście zwiedzili Rybnik, byli w Mu
zeum, poznali też Kraków i Pszczynę.

Wpisując się do Księgi Pamiątkowej, 
R. Tröscher powtórzyła słowa R. von Weizec
kera, dodając, że 17-letnie kontakty sprawiły, 
że pomiędzy naszymi miastami powstała „mała 
Europa”.

Rosemarie Tróscher i prezydent Adam Fudali wymienili okolicznościowe 
prezenty. Zdj.: Z.K.

Porozumienie z samorządem Rejonu Wileńskiego

Od ponad roku trwają kontakty między 
Rybnikiem, a Polakami z Rejonu Wileń
skiego, zainicjowane przez pracującego 
w salezjańskiej parafii św. Jana Bosko 
w Wilnie rybniczanina, ks. Jacka Paszendę.

To on zwrócił uwagę rybnickich władz sa
morządowych na niezwykle trudną 
sytuację materialną tamtejszych Po
laków i wskazał polską szkołę, która 
byłaby bardzo wdzięczna za wspar
cie. Od tego czasu dwukrotnie zorga
nizowano transporty z darami dla 
szkoły w Egliszkach, przedstawicie
le miasta kilka już razy odwiedzali to 
miejsce, ostatnio - w dużej grupie byli 
m.in. radni (czytaj - „GR” z wrze
śnia). Dzieci z Egliszek spędziły 
część tegorocznych wakacji wspólnie 
z rybniczanami w bawarskiej miej
scowości Eurasburg, były też gosz
czone w Rybniku.

Na początku października złożyła 
wizytę w naszym mieście oficjalna 
delegacja samorządu Rejonu Wileń
skiego z radnym, a jednocześnie dy
rektorem  szkoły w Egliszkach

Zbigniewem Czechem, kierownikiem Wy
działu Oświaty Samorządu Rejonu Wileńskie
go Janem Dzilbo oraz metodykiem w tymże 
wydziale, nauczycielką plastyki Krystyną 
Narkiewicz. Efektem spotkania z władzami 
samorządowymi Rybnika było podpisanie

U)
porozumienia o współpracy. Witając gości 
prezydent Adam Fudali podkreślił, że wspo
maganie naszych rodaków ze Wschodu jest 
naszym obowiązkiem. - My kiedyś też potrze
bowaliśmy wsparcia i cieszę się, że sami mo
żemy go teraz udzielić. Porozumienie zakła
da m.in. wymianę doświadczeń w budowa
niu samorządności, rozwijanie współpracy 
w dziedzinie szkolnictwa, edukacji 
i kultury, wspieranie rozwoju przedsiębiorczo

ści, wymianę turystyczną 
i zespołów sportowych, 
uczestnictwo w projektach 
współfinansowanych przez 
Unię Europejską. Podstawą 
współpracy mają być bezpo
średnie kontakty organizacji 
pozarządowych, gospodar
czych, instytucji oraz przed
siębiorstw. W szystkie te 
działania mają na celu wza
jemne poznanie się i zacie
śnienie stosunków między 
naszymi regionami. - Dzię
kujemy za serce, chęć pomo
cy i zrozumienie naszej trud
nej sytuacji. Jesteśmy bardzo 
wdzięczni za wszystko, co 
rybniczanie dla nas zrobili.
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Moment podpisania umowy przez Zbigniewa Czecha i prezydenta Adama Fudalego.

Zdj.: Z.K.
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Rodacy w potrzebieNa „zieloną szkołę” 
do Rybnika

Kontakty Rybnika ze Stanisławowem 
na Ukrainie sięgają wczesnych lat ’90.

Zainicjowało je zaproszenie na letni wypo
czynek do naszego miasta dzieci z polskich 
rodzin skupionych wokół kościoła pod wezw. 
Chrystusa Króla, potem Rybnik pomagał w 
budowie parafialnego domu, a od kilku lat 
uczniowie rybnickich szkół dają symbolicz
ną złotówkę na świąteczne paczki dla dzieci 
ze Stanisławowa. Cały czas prowadzona jest 
akcja letnia, od kilku też lat dzieci z Ukrainy 
przyjeżdżają na tzw. „zieloną szkołę” do Ryb
nika. W tym roku do rybnickich szkół uczęsz
czało 40 dzieci z klas od II do V ze Stanisła
wowa. Na apel księży dzieci zostały przyjęte 
przez rybnickie rodziny, a ku radości organi
zatorów, chętnych do ofiarowania gościny 
było więcej niż potrzeb. - Przyjaźń i miłość 
jakiej naszej dzieci doznają w Rybniku pro
centuje u nas stukrotnie. Dzieci uczą się tu 
normalności, czerpią dobre wzorce, wypełnia
ją  siebie nadzieją i przenoszą ją  do nas. To 
dla nas bardzo ważne... uważa ks. Kazimierz 
Halimurka, proboszcz parafii pod wezw. 
Chrystusa Króla, wieloletni animator kontak
tów Rybnika ze Stanisławowem.

Jak już kilkakrotnie informowali
śmy, przed kilku laty Rybnik przyjął 
polską rodzinę z Kazachstanu.

Jako pierwsza w 1996 roku przyjechała 
seniorka rodu Maria Zinkowska z córką 
Julią, rok później syn Marii Władysław 
z żoną Raisą, po nich - w 1998 roku drugi 
syn Wieńczysław z żoną Poliną, córką Eu
genią, jej mężem Siergiejem i ich córką Wa- 
lerką. Dzieci Władysława i Raisy studiowa
ły wtedy w Polsce, podobnie jak brat Euge
nii - Aleksander.

Kilka tygodni temu w wyniku ciężkiej cho
roby zmarł Władysław Zinkowski. Na po
grzeb przyjechał z Kazachstanu jego syn Eu
geniusz, który ukończył gnieźnieńskie semi
narium duchowne. Ks. Eugeniusz Zinkow
ski zawsze był pewien, że jako kapłan wróci 
tam, gdzie jego posługa jest najbardziej po
trzebna - do Kazachstanu. Taki zamiar ma 
również jego bliźniacza siostra Natalia, za
konnica w zgromadzeniu u sióstr Matki Bo
skiej Niepokalanej, aktualnie w domu zakon
nym w Warszawie.

W latach ’30 do Kazachstanu trafiło ty
siące polskich zesłańców, spragnionych 
pociechy duchow ej. K ościół kato licki

dopiero w 1977 roku otrzymał od władz ra
dzieckich zezwolenie na odprawianie mszy 
św. W Karagandzie, gdzie dziś pracuje ks. 
Eugeniusz, pierwszy kościół, pod wezw. św. 
Józefa, wybudowano w 1980 roku. Kościo
łów nadal jest bardzo mało, odległości mię
dzy parafiami ogromne, zaś wierni czekają 
na kapłana całymi tygodniami. Bieda spra
wia, że od kościoła oczekuje się też pomocy 
materialnej i działań charytatywnych. - Lu
dzie zarabiają równowartość 20 dolarów, 
a we wioskach jest jeszcze gorzej... mówi ks. 
Eugeniusz.

Dlatego prosi rybniczan o wsparcie ko
ścioła w Kazachstanie, a poprzez kościół - 
ludzi, wśród których jest wiele jeszcze 
osób z polskimi korzeniami. Pieniądze 
można wpłacać na konto: PKO BP SA. 
O/Rybnik 10202472-1030431-270-41.

(r)

90 lat szkoły 
w Radziejowie
W Dniu Edukacji Narodowej jubile

usz 90-lecia obchodziła Szkoła Podsta
wowa nr 25 w Rybniku-Radziejowie - 
jedna z najstarszych placówek oświa
towych w naszym mieście.

Obchody rozpoczęto od złożenia kwiatów 
na grobach dawnych nauczycieli szkoły 
i mszy św. w kościele w Popielowie. W so
botnie popołudnie w szkole - jubilatce spo
tkali się uczniowie, absolwenci, rodzice i na
uczyciele, a także zaproszeni goście - wśród 
nich naczelnik Wydziału Edukacji UM Ta
deusz Szostok oraz Maria Lipińska z dele
gatury Kuratorium Oświaty, którzy w imie
niu władz miasta oraz władz oświatowych 
wręczyli dyrektorowi szkoły Michałowi Wie
czorkowi listy gratulacyjne. Uroczystości za
kończyła wspólna zabawa w sali OSP w Po
pielowie.

Ta zasłużona dla środowiska placówka, 
mająca piękne tradycje w pielęgnowaniu na
rodowych, patriotycznych i religijnych war
tości, przyjęła jako swoje motto hasło „Nie 
samą nauką uczeń żyje ”. Sądząc z osiągnięć 
tej szkoły - hasło jest bardzo trafne.

Sprostowanie
Autor artykułu „Kierunek: Wilno” (GR 9/ 
2000) przeprasza p. Zbigniewa Czecha oraz 
wszystkich zainteresowanych za przeinacze
nie jego imienia.

G. Walczak

(r)
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Świadomość, że istnieje Macierz, która o nas 
dba, jest dla nas bardzo ważna - powiedział 
po podpisaniu porozumienia Zbigniew Czech.

Irena z Egliszek na rybnickim Rynku.
Zdj.: pry w. arch, państwa Mandryszów
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Podpisanie umowy było uwieńczeniem do
tychczasowych nieoficjalnych kontaktów, 
m.in. za pośrednictwem Stowarzyszenia 
Współpracy Międzynarodowej Rybnik-Euro

pa, którego członkowie włączyli się w ak
cję pomocy szkole w Egliszkach. Ostatnia, 
wakacyjna wizyta większej grupy rybni
czan, w tym radnych, w Wilnie i Eglisz
kach, przyczyniła się do przyjęcia w na
szym mieście Ireny Pavlovej, uczennicy 
z rodziny o polskich korzeniach, wytypo
wanej przez dyrekcję szkoły. Od początku 
roku szkolnego Irena uczy się w I klasie 
Liceum Ogólnokształcącego sióstr urszu
lanek. Zrezygnowały one z czesnego, zaś 
pobyt Ireny w internacie finansuje miasto. 
Wiele serca okazała jej rodzina radnego 
Wiktora Mandrysza, który wraz z żoną 
Ireną zadeklarował opiekę nad gościem 
z Egliszek. Spędza ona w ich domu wszyst
kie weekendy, traktowana jest jak córka. 
Wielu ludzi dobrej woli, szczególnie z krę
gu sekcji wschodniej Stowarzyszenia Ryb- 
nik-Europa, wspomogło uczennicę zaku
pem podręczników, przyborów szkolnych 
i najpotrzebniejszych rzeczy. Każda dodat
kowa pomoc dla Ireny jest mile widziana - 
wszelkich informacji udzielamy w redak
cji. Irenę witamy i życzymy jej dobrych 
wyników w nauce. (r)
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Mimo coraz większej liczby pięknych ogro
dów i zadbanych obejść, rybniczanie niezbyt 
chętnie stają w konkursowe szranki. Warto 
jednak szerzej zapromować dbałość o otocze
nie własnego domu czy miejsca pracy i to 
właśnie jest celem konkursu organizowane
go przez Wydział Ekologii UM z szefową 
Ireną Kulach i Jadwigą Kutkowską - prze
wodniczącą komisji konkursowej.

W tym roku I miejsce za najładniej zago
spodarowany teren wokół budynków pry-

przy ul. Dąbrówki 9, II - Janinie i Józefowi 
Hołom za otoczenie prowadzonego przez nich 
pawilonu przy ul. Dzikiej Róży w Orzepo- 
wicach, zaś III miejsce otrzymało Przedszko
le nr 13 przy ul. 1 Maja w Chwałowicach. 
Za udział w konkursie nagrody książkowe 
otrzymały ponadto: Zespół Szkół Budowla
nych przy ul. Świerklańskiej, Przedszkole 
nr 1 przy ul. Kościuszki i Szkoła Podsta
wowa nr 24 w Popielowie.

Wręczający nagrody prezydent Adam Fu-

Rozstrzygnięto ogłoszony już po raz 10. Konkurs Prezydenta Mia
sta „O ładniejszy Rybnik”.

Cieszyć oko zielenią
watnych przyznano 
Bronisławowi Dudko
wi z Zamysłowa; dwa 
równorzędne II miejsca 
przypadły Zofii i Jerze
mu Piechulom z Niedo- 
bczyc oraz Krystynie 
i Henrykowi Wierci- 
grochom z Boguszowie; 
III miejsce zajął Wie
sław Wypiór z Chwałę- 
cic. Nagrodę specjalną

Zwycięzca w kategorii na najładniej zagospodarowany 
teren wokół budynków prywatnych Bronisław Dudek 
i jego ogród. Zdj.: Z.K.

w tej kategorii przyznano Janowi Kiszce 
z Golejowa, który w swoim ogrodzie posiada 
imponującą kolekcję lilii, dalii i innych kwia
tów, a w ich hodowlę wkłada wiele pracy.

Szczególnie ważne dla poniesienia estetyki 
miasta jest urządzenie i utrzymanie terenów 
wokół budynków wielorodzinnych admi
nistrowanych przez spółdzielnie. W tej ka
tegorii nie przyznano I i II miejsca, zaś III 
otrzymała Rybnicka Spółdzielnia Miesz
kaniowa za zagospodarowanie terenu przy 
ul. Wysokiej 16.

W kategorii na najładniej urządzone otocze
nie pawilonów handlowych i innych obiek
tów użyteczności publicznej komisja przyzna
ła I miejsce żłobkowi społecznemu „Skrzat”

Z Sokratesem w Brighton...
c.d. na str. 11
interesujące materiały i nowe doświadczenia. 
Byłyśmy z wizytą również w szkole - dyscyplina, 
jaka tam panuje, była dla nas prawdziwym Szo
kiem!

Przede wszystkim jednak nasze anglistki zmie
niły swoje stereotypowe wyobrażenia o Angli
kach, a miały ku temu okazję, bo mieszkały w 
angielskiej rodzinie. Szczere rozmowy przeła
mały też, miejmy nadzieję, negatywne stereo
typy o nas, Polakach...

Święto Szkoły w SP3
c.d. na str. 11
imprezy mocno włączyli się rodzice - powie
działa dyrektorka szkoły Elżbieta Migas.
- Dzięki nim i sponsorom z dzielnicy mogliśmy 
dzieci poczęstować grochówką i ciastem, 
a przede wszystkim wzajemnie się lepiej poznać.

dali pogratulował zwycięzcom i przypo
mniał tradycje urządzania miejskich terenów 
zielonych w Rybniku, zachęcając do wysiłków, 
by otoczenie naszych domów, na przekór ste
reotypom o szarości Śląska, cieszyło zielenią.

Obecny na uroczystości wręczenia nagród dy
rektor Andrzej Kozera podzielił się bogatymi 
doświadczeniami Zarządu Zielem Miejskiej, 
którego pracownicy opiekują się 101 ha. tzw. 
„zieleni urządzonej”, produkcją 200 tys. sztuk 
kwiatów letnich, a także wiele bylin oraz krze
wów liściastych i iglastych. Dyrektor przybli
żył obecnym przedsięwzięcia miasta dotyczące 
urządzenia i renowacji terenów zielonych. Wi
ceprezydent Romuald Niewelt mówił o wysił
kach miasta na rzecz poszerzenia sieci kanali
zacyjnej i innych działaniach proekologicznych.
Zwycięzca pierwszej kategorii Bronisław 

Dudek jest, jak sam mówi, głównym projek
tantem i głównym wykonawcą swoich pro
jektów. Pomaga mu 14-letnia córka, zaś żona, 
choć docenia pracę męża i podobają się jej 
efekty, nie czuje pociągu do pracy „w ziemi”.

Zmorą zwycięzców drugiej kategorii - żłob
ka „Skrzat” jest stary drzewostan, ale jak tłu
maczyli przedstawiciele miasta, dziś łatwiej 
jest posadzić nowe drzewo niż ściąć stare - 
wymaga to pewnych procedur i jest po prostu 
kosztowne.

Uczestniczący w konkursie mieszkańcy Bo
guszowie zwrócili uwagę na niebezpieczeń
stwo, jakie dla ruchu stwarzają drzewa i su
che konary przy krętej i wąskiej ulicy Bogu- 
szowickiej, a także na niezbyt solidne wyka
szanie traw z poboczy. Apelujemy zatem do 
właścicieli posesji, również prywatnych, 
o wykaszanie trawy na poboczach. Wpły
wa to na estetykę terenu, a chcemy przecież 
mieszkać ładniej. (r)

Weekendy przeznaczone były na program 
turystyczny. Uczestnicy kursu zwiedzili Bri
ghton i okolice z pięknym klifowym wybrze
żem, Londyn, Eastbume, dom Kiplinga i Wir
ginii Woolf. Z ciekawością uczestniczyli rów
nież w życiu towarzyskim Anglików, bo prze
cież to prywatne kontakty najbardziej zbliżają.

Dyplom ukończenia kursu zawiśnie w pra
cowni języka angielskiego, ale nie będzie to 
zapewne jedyna rzecz jaka pozostanie po sty
pendium w Anglii...

(r)

SP 3 liczy ponad 350 uczniów, ponad setka 
dzieci korzysta z obiadów, z czego 70 posił
ków dofinansowana jest przez Ośrodek Po
mocy Społecznej. W budynku szkoły mieści 
się również Gimnazjum nr 10, do którego 
uczęszczają także uczniowie z Ligoty i Go
tario wic.

(r)

Tel. 42-28-825, 42-60-070
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To dobra moda - należałoby dodać, bo dzię
ki niej od jesieni 1990 roku działa w Rybni
ku ośrodek, który pomaga dzieciom z następ
stwami uszkodzenia centralnego układu ner
wowego. Leczy, usprawnia, uczy rodziców 
jak z dzieckiem postępować. Ośrodek po
wstał przy parafii św. Jadwigi z inicjatywy 
jej proboszcza, nieodżałowanej pamięci 
ks. Henryka Jośki. Pomagali rodzice i opie
kunowie dzieci stowarzyszeni w Kole Po
mocy Dzieciom Specjalnej Troski, parafia
nie oraz inni mieszkańcy miasta i okolic, ryb
nickie firmy, władze samorządowe. Dziś 
działalność ośrodka finansuje miasto, stara
jąc się o dodatkowe środki m.in. z Państwo
wego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełno
sprawnych. Poprzez pozyskiwanie darczyń
ców ośrodek wspomagany jest przez powsta
łą w 1992 roku z inicjatywy ks. Jośko oraz 
tygodnika „Nowiny” Fundację na Rzecz Dzie
ci Niepełnosprawnych. Jej prezesem jest ak
tualnie ks. dziekan Franciszek Skórkiewicz. 
- Dziś jesteśmy bogatsi o 10 lat doświadcze
nia - mówi kierująca od początku placówką 
Wanda Niedziela. - Licząca ponad 40 osób 
kadra wciąż podnosi swoje kwalifikacje, po
wstają nowe programy terapeutyczne, a me
tody leczenia i kompleksowej rehabilitacji 
dostosowuje się do wieku i poziomu rozwoju 
dziecka oraz możliwości wykonawczych ro
dziny. Warto podkreślić działania o charak
terze wczesnej interwencji, obejmującej dzie
ci w przedziale wiekowym od 0 do 2 roku ży
cia. Są to działania zarówno profilaktyczne, 
jak i leczniczo-rehabilitacyjne w momencie 
wykrycia uszkodzenia centralnego układu 
nerwowego. Jesteśmy wdzięczni miastu,

Ośrodek w  statystyce
Osółem przyjęto około 1.500 dzieci. 

Udzielono im pond 18.500 porad lekar
skich (pediatra - 7.633, neurolos - 6.880, 
ortopeda - 2.418, stomatolog - 1.588, 
psycholog - 5.229, logopeda - 6.907). 
Wykonano 23.107 zabiegów (inhalacje, 
zastrzyki i inne).

W ramach rehabilitacji ruchowej w y
konano 105.871 zabiegów (kinezytera
pia - 48.043, masaż suchy - 10.796, w i
rówka - 19.147, masaż podw odny - 
7.600, parafina - 2.230 (do 1996), laser 
- 11.346 (od 1996), magnetoterapia - 
1.009 (od 1998), sollux - 4.675, fizyko
terapia - 1.051, basen - 8.937, hipotera
pia - 1.037 jednostek, 169 dzieci.

W salach pobytu dziennego przepro
wadzono 31.620 (od 1997) terapii gru
powych.

nadzieję, że wszystko skończy się dobrze. 
Mam porównanie z podobnym ośrodkiem 
w Katowicach - tu dzieci są zadbane, jest 
czyściutko, atmosfera jak  w rodzinie. Nie
zmiernie cierpliwe panie rehabilitantki - 
szczególnie pani Bogusia - to dla Nikoli 
ciocie... W czasie miesiąca wakacji, kiedy 
ośrodek jest nieczynny, sprzęt do ćwiczeń moż
na pożyczyć do domu... Alicja ma 3 latka i IV 
st. porażenia mózgowego, od dwóch lat rodzi
ce przy wożą ją na pobyt dzienny. - Dobra opie
ka, skuteczna rehabilitacja i towarzystwo in
nych dzieci sprawiają, że nasza córka lepiej 
się rozwija... mówi mama Alicji. Tomek ma 4 
latka, od 2 lat przyjeżdża z Czerwionki-Lesz- 
czyn, jednej z kilku okolicznych gmin, z któ
rymi Rybnik podpisał porozumienie, dzięki 
któremu może tu odbywać rehabilitację. Rok
sana to również 4 -latka. Jej chorobę odkryto 
dość późno - do ośrodka przyjeżdża dopiero 
od czerwca. Dzieci robią postępy, są coraz bar
dziej otwarte na świat. Wszystkie przyjeżdża
ją tu bardzo chętnie, z żalem opuszczają sale 
pełne kolorowych przyrządów, basenik z cie
płą wodą i panie rehabilitantki, którym ślą 
„całuski” na pożegnanie.

Uroczystość z okazji 10-lecia rozpoczęła

Tekst i zdj.: (r)

Rehabilitacja ruchowa pod fachow ym  okiem  
Małgorzaty Borowskiej.

msza św. w kościele św. Jadwigi Śląskiej, 
którą odprawił ks. bp Stefan Cichy, na
stępnie goście złożyli kwiaty na grobie 
„dobrego ducha” ośrodka śp. ks. Henryka 
Jośko, pochowanego nieopodal kościoła 
i Ośrodka. Potem były gratulacje i życze
nia złożone na ręce kierownika placówki. 
Wanda Niedzielowa podziękowała wszyst
kim obecnym za przybycie, a także nade
słane życzenia. - Ośrodek ma niezmienne 
oparcie w mieście - zapewnił prezydent 
Adam Fudali, który może bardziej niż inni 
rozumie potrzebę jego istnienia: - Znaleź
liśmy tu pomoc i opiekę, kiedy w naszej ro
dzinie pojawiło się dziecko potrzebujące 
szczególnej troski.

Spotkanie przyjaciół i dobroczyńców uświet
niła swoim występem zaprzyjaźniona z ośrod
kiem „Przygoda” oraz zespół dzieci z Ośrod
ka, które z wdziękiem i bez tremy zaprezento

wały kilka wierszy i pio
senek. Niezwykłym prze
życiem był występ Kaba
retu Absurdalnego z 
Ośrodka Pomocy Spo
łecznej z Chorzowa. Ze
spół prowadzi pochodzą
cy z Rybnika ks. Marek 
Wójcicki, który potrafił 
wykorzystać potencjał lu
dzi niepełnosprawnych 
umysłowo, by nie tylko 
baw ili, ale dzielili się 
z nami refleksją nad ży
ciem, w którym nie po
winno być podziałów na

„ Ośrodkowe” dzieci na scenie w czasie jubileuszowych obchodów. ”m y 1 ”on' • I  ”on* nam
to uświadomili...

10 lat działalności Ośrodka Leczniczo-Rehabilitacyjnego dla Dzieci N iepełno
sprawnych Ruchowo i Um ysłowo im. Jana Pawła II

Serca nie szkoda...
... taka teraz moda - śpiewały „ośrodkowe” dzieci na uroczystości 
z okazji jubileuszu.

Że ośrodek wciąż znajduje się w jego struk
turach, co daje nam poczucie bezpieczeństwa 
finansowego.

Rozmawiamy z rodzicami dzieci, które 
przebywają w tzw. placówce pobytu dzien
nego - są przywożone rano, odbierane po 
południu. W międzyczasie są poddawane 
rehabilitacji ruchowej i umysłowej. - Moje 
dziecko było wcześniakiem - mówi mama 2- 
letniej Nikoli. - Już pod koniec ciąży czu
łam, że coś jest nie tak. Diagnoza - napięcie 
mięśniowe. Dziś - dzięki ośrodkowi - mam

■ T o \  f in - n - 7 n
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X X X I Rybnickie Dni Literatury

Dni spod znaku Pegaza
Po raz kolejny mieliśmy okazję do bezpośredniego kontaktu z mi

strzami słowa zaproszonymi do udziału w XXXI edycji Rybnickich 
Dni Literatury. Spotkaniom autorskim, które są głównym punktem 
programu tej imprezy, towarzyszyły inne wydarzenia kulturalne, or
ganizowane wspólnie przez miasto, Rybnickie Centrum Kultury oraz 
Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną.

Laureat Złotej Honorowej Lampki Górniczej Mirosław J. Błaszczyk Piwnica Pod Baranami. Zdjęcia: Z.K.
tu i po odebraniu nagrody z rąk prezydenta Adama Fudalego.

Adam Fudali wyraził nadzieję, że dalsza ak
tywność laureata, członka Towarzystwa Mu
zycznego im. Braci Szafranków, przyczyni się 
do stworzenia sprzyjającej atmosfery dla dzie
ła przeniesienia rybnickiej szkoły muzycznej 
do nowej siedziby.

Mirosław J. Błaszczyk podziękował za na
grodę, wspominając ludzi, którzy wywarli 
wpływ na jego życiową drogę. Szczególnie 
dużo, jak powiedział, zawdzięcza żonie Zofii, 
dzięki której wszedł do rodziny o wielkich

21 ►

Inauguracja Dni..., która w tym roku przy
padła na pierwszy dzień października, była

okazją do wręczenia tradycyjnej nagrody Pre
zydenta Miasta za szczególne dokonania 

w dziedzinie kultury i promocję 
Rybnika w kraju i zagranicą. Te
gorocznym laureatem Złotej Ho
norowej Lampki Górniczej został 
Mirosław Jacek Błaszczyk, wy
wodzący się z Bytomia, ale miesz
kający w Rybniku znakomity dy
rygent, mający swój udział w re
aktywacji Filharmonii Rybnickiej. 
Wręczający nagrodę prezydent

Mirosław Jacek Błaszczyk urodził się w Bytomiu 
24 lutego 1959 roku. Ukończył Liceum Muzycz
ne w Bytomiu, a następnie studia na Wydziale 
Wychowania Muzycznego Akademii Muzycznej 
w Katowicach. Podczas studiów współpracował 
z uczelnianym Zespołem Muzyki Dawnej „A liA n -  
tico”. Studia muzyczne kontynuował na Wydziale 
Dyrygentury w klasie prof. Karola Stryji, kończąc 
je z odznaczeniem.

Od 1983 roku prowadził Zespół Muzyki XX w. 
specjalizujący się w wykonywaniu muzyki współ
czesnej (m.in. dokonał prawykonań utworów 
kompozytorów śląskich). W latach 1984-86 dy
rygował zespołem złożonym z muzyków katowic
kiej Wielkiej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Ra
dia i Telewizji w ramach festiwalu „Warszawska 
Jesień” oraz „Śląskich Dni Muzyki Współczesnej”. 
Od 1986 roku był dyrygentem Filharmonii Śląskiej

w Katowicach, a także Państwowej Orkiestry Sym
fonicznej w Zabrzu, pełniąc jednocześnie funkcję 
dyrektora artystycznego. W roku 1990 został dy
rektorem naczelnym i artystycznym Państwowej 
Filharmonii w Białymstoku.

Mirosław Jacek Błaszczyk jest laureatem IV Mię
dzynarodowego Konkursu Dyrygentów im. Grzego
rza Fitelberga w Katowicach (grudzień 1991 r.). Na 
początku 1993 roku odbył 3-miesięczne stypendium 
w Los Angeles, ufundowane przez American Socie
ty for Polish Musie w USA. Dużo koncertuje w kraju 
(m.in. występował w Filharmonii Narodowej w War
szawie z Cappella Bydgostiensis i z solistą Konstan
tym Andrzejem Kulką) oraz za granicą (Austria, 
Niemcy, Francja, Stany Zjednoczone, Białoruś, Tu
nezja, Kanada, Korea Pd., Szwecja, Irlandia Płn.). 
W spółpracuje z zespołem Sinfonia Varsovia 
i WOSPR w Katowicach, dokonując wielu nagrań.

W lipcu 1995 roku wraz z Orkiestrą Symfonicz
ną Filharmonii Białostockiej odbył serię koncer
tów w Nowym Jorku i w stanie Milwaukee (USA), 
uwieńczoną entuzjastycznie przyjętym, zarówno 
przez publiczność jak i nowojorską krytykę, wy
stępem w Carnegie Hall.

W latach 1996-1998 pełnił funkcję dyrektora na
czelnego i artystycznego Filharmonii Śląskiej 
w Katowicach. W marcu 2000 roku poprowadził 
w Bielsku-Białej koncert z udziałem Nigela Ken
nedyego - światowej sławy wirtuoza skrzypiec 
oraz Sinfonii \farsowi. Od 1999 roku - czyli od 
momentu powstania - jest dyrygentem Filharmo
nii Rybnickiej. Przygotował m.in. w jej wykona
niu IX Symfonię Beethovena ze słynną „Odą do 
radości” z udziałem kilkusetosobowego zespołu 
chóralnego, złożonego ze śpiewaków - amatorów, 
członków miejscowych chórów.

Tel. 42-28-825, 42-60-070 ,
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“Rybnik” S.A.
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Szczegółowych informacji udziela czynny od poniedziałku do piątku w  godz. 9.00 - 17.00 
Punkt Informacji Miejskiej w Rybniku z siedzibą na Placu Wolności 

tel. 42 29 400, 42 29 401, fax: 42 29 402, e-mail: inforybnik@ um.rybnik.pl lub rybnik@ um .rybnik.pl

KULTURA
LP. TERMIN NAZWA IMPREZY ORGANIZATOR MIEJSCE PLAN IMPREZY

1. 31.10-3.11
Międzynarodowe Konfrontacje 

Teatralne
POLSKA-FRANCJA

Klub Energetyka 
ul. Podmiejska 1 

tel. 73 91 174 
Rybnickie Centrum 

Kultury 
tel. 42 23 235

Sala widowiskowa 
Rybnickiego Centrum 

Kultury
ul. Saint Vallier 1 
Klub Energetyka 
ul. Podmiejska 1 

Rybnik 
Rynek

W programie:
31.10

Klub Energetyka
godz. 15.00 -  otwarcie Festiwalu
godz. 16.00 -  Teatr „Klinika Lalek”
godz. 18.30 -  Teatr „Monitoring” z Jastrzębia

02.11
Rybnickie Centrum Kultury

godz. 12.00 -  „Partir” -  spektakl w wykonaniu 
Teatru „Golmus” z Francji 

Klub Energetyka
godz. 20.00 -  „Źródło” -  spektakl w wykonaniu 
„Teatru Plastycznego” M. Bednarka z Rybnika 

03.11 
Rynek

godz. 11.00 -  Happening 
Wstęp: wolny

2. 1 - 15.11
„Moje miasto Rybnik 

w Europie” - 
konkurs plastyczny

Wydział Rozwoju 
Urząd Miasta 

Rybnika 
tel. 42 23 011 

wew. 7402 
Powiatowa i Miejska 
Biblioteka Publiczna 

tel. 42 23 541

Powiatowa i Miejska 
Biblioteka Publiczna 

ul. J. Szafranka 7 
Rybnik

Impreza w ramach Tygodnia Integracji 
Europejskiej (27.11 -  03.12) pod hasłem 

„Moje miasto i region we Wspólnej Europie”; 
konkurs dla dzieci i młodzieży 

szkół podstawowych i gimnazjalnych; 
prace należy składać w Sekretariacie PiMBP 

w Rybniku do dnia 15.11.
Otwarcie wystawy przewidziano na dzień 28.11 

godz. 15.00 w PiMBP.

3. 1-30.11 „Kolorowe Impresje” - 
wystawa kółka plastycznego

Młodzieżowy Dom 
Kultury 

tel. 42 24 088

Młodzieżowy Dom 
Kultury

ul. Broniewskiego 23 
Rybnik

Wystawę można zwiedzać w godz.. 8.00 -20.00 
soboty 9,00 -14,00.

Wstęp: wolny

4. 1-25.11 Wystawa pokonkursowa 
„Najbardziej jesienny bukiet”

Dom Kultury 
Boguszowice 
tel. 73 92 186

Sala wystaw Domu 
Kultury Boguszowice 

ul. Plac Pokoju 1

Wystawę można zwiedzać w godz. otwarcia 
Domu Kultury.
Wstęp: wolny

5. 1 - 12.11
Wystawa rysunków 

satyrycznych Gwidona 
Miklaszewskiego

Rybnickie Centrum 
Kultury 

tel. 42 23 235

Galeria Rybnickiego 
Centrum Kultury 
ul. Saint Vallier 1

Wystawę można zwiedzać w godz. otwarcia 
Rybnickiego Centrum Kultury. 

Wstęp: wolny

6. 2-30.11
Wystawa dorobku Okręgu 

Rybnickiego PZChiO 
z okazji 80-lecia działalności

Dom Kultury 
Niedobczyce 
tel. 73 98 186

Hol Domu Kultury 
Niedobczyce 

ul. Barbary 23

Wystawę można zwiedzać w godz. otwarcia 
Domu Kultury.
Wstęp: wolny

mailto:inforybnik@um.rybnik.pl
mailto:rybnik@um.rybnik.pl
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7. 3-29.11 Jesienne Prezentacje 
Filmu Polskiego

Rybnickie Centrum 
Kultury 

tel. 42 23 235

Sala widowiskowa 
Rybnickiego Centrum 

Kultury
ul. Saint Vallier 1

3-9.11
„Świąteczna Przygoda” reż. D. Zawiślak 
„Duże zwierzę” reż. J. Stuhr 
10-16.11
„Życie jako śmiertelna choroba przenoszona 
drogą płciową” reż. K. Zanussi 
24-29.11
„Ziemia obiecana” reż. A. Wajda 
(w nowej wersji)
„Ogniem i mieczem” reż. J. Hoffman 

Szczegóły na afiszach

8. 4.11
godz. 18.00

Muzyczna biesiada 
Miejskiej Orkiestry Dętej 

„Rybnik”

Dom Kultury
Niedobczyce 
tel. 73 98 186

Sala imprez Domu 
Kultury Niedobczyce 

ul. Barbary 23

W programie: występ zespołu „Jorgusie”, 
„Rybniczanka” - dechowka śląska 

Wstęp: 25 zł

9. 4.11
godz. 18.00 „Zaduszki artystyczne”

Dom Kultury 
Chwałowice 

tel. 42 16 222

Sala widowiskowa 
Domu Kultury 
Chwałowice 
ul. 1 Maja 95

Program poetycko-muzyczny „Świeca” 
Wstęp: 5 zł

10.
6.11
godz.

9.00, 10.45
Spektakl „Smerfy”

Dom Kultury 
Chwałowice 
tel. 42 16 222

Sala widowiskowa 
Domu Kultury 
Chwałowice 
ul. 1 Maja 95

Spektakl w wykonaniu Teatru „Mobile” 
z Krakowa

dla szkół i przedszkoli 
(impreza zamknięta)

11. 10.11 - 
31.12

Wystawa: 
„Świat wierszy 
Jana Brzechwy”

Powiatowa i Miejska 
Biblioteka Publiczna 

tel. 42 23 541

Galeria PiMBP 
ul. Szafranka 7

Prezentacja prac plastycznych finalistów 
konkursu ogłoszonego w związku z setną 

rocznicą urodzin poety

12. 11.11. Miejskie Obchody Święta 
Niepodległości

Rybnickie Centrum 
Kultury 

tel. 42 23 235 
Miejski Ośrodek 

Sportów i Rekreacji 
w Rybniku -  

Kamieniu 
tel. 42 210 97

Rynek,
Bazylika Mniejsza 
p.w. św. Antoniego 
Rybnickie Centrum 

Kultury
ul. Saint Vallier 1

W programie:
Rybnik - Rynek

godz. 12.00 -  start do VI Biegu Niepodległości 
o Puchar Prezydenta Miasta 

godz. 15.15 -  zbiórka pocztów sztandarowych, 
delegacji i mieszkańców miasta 

15.30 -  intrada Miejskiej 
Orkiestry Dętej „Rybnik”, 

złożenie kwiatów na tablicy pamiątkowej, 
przemarsz do Bazyliki Mniejszej 

Bazylika Mniejsza p.w. św. Antoniego 
godz. 16.00 -  uroczysta msza święta 

w intencji Ojczyzny 
Rybnickie Centrum Kultury 

godz. 17.00 -  program artystyczny 
pt. „Czy niepodległość prowadzi do wolności” 

w wykonaniu uczniów II LO 
im. A. Frycza Modrzewskiego, 
koncert orkiestry kameralnej 

„Camerata Impuls”,
Wstęp: 5 zł (RCK)

13. 11.11
godz. 20.00 Koncert ELENI z zespołem

Rybnickie Centrum 
Kultury 

tel. 42 23 235

Sala widowiskowa 
Rybnickiego Centrum 

Kultury
ul. Saint Vallier 1

Wstęp: 20 zł

14. 13.11-09.12 Otwarcie wystawy malarstwa 
Sabiny Szymik i wieczór poezji

Dom Kultury 
Niewiadom 

tel. 72 94 413

Dom Kultury 
Niewiadom 

ul. Mościckiego 15

Wystawę można zwiedzać w godz. 
10.00-14.00 i 16.00-18.00

15. 13.11 Konkurs „Koniec wieku”
Dom Kultury 
Boguszowice 
tel. 73 92 186

Dom Kultury 
Boguszowice 

ul. Plac Pokoju 1

Ogłoszenie międzyszkolnego konkursu 
gimnazjalnego

16. 13.11
godz. 17.00

Promocja książki 
Lucjana Buchalika 
„Kolorowy Sahel”

Powiatowa i Miejska 
Biblioteka Publiczna 

tel.42 23 541

Sala wykładowa 
PiMBP

ul. J. Szafranka 1

Promocja książki o afrykańskich ludach 
zamieszkujących zachodnią część Sahelu będzie 

połączona z prezentacją przeźroczy 
Wstęp: wolny

17. 15.11
godz. 17.00

Otwarcie wystawy prac 
plastycznych zespołu twórców 
nieprofesjonalnych „Oblicza” 

z okazji 20-lecia istnienia

Rybnickie Centrum 
Kultury 

tel. 42 23 235

Galeria Rybnickiego 
Centrum Kultury 
ul. Saint Vallier 1

Wstęp: wolny

18. 16.11
godz. 10.00 „Literatura staropolska”

Biblioteka Śląska 
w Katowicach 
Miasto Rybnik

Sala widowiskowa 
Rybnickiego Centrum 

Kultury
ul. Saint Yallier 1

Wykłady dla młodzieży prowadzone przez 
pracowników naukowych Uniwersytetu 

Śląskiego pod kierunkiem 
prof. dr. hab. Ireneusza Opackiego 

Wstęp: za karnetami
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19. 17.11
godz. 9.00 Festiwal Piosenki Turystycznej

Młodzieżowy Dom 
Kultury 

tel. 42 24 088

Młodzieżowy Dom 
Kultury

ul. Broniewskiego 23

Impreza regionalna przy współudziale PTTK 
Wstęp: wolny

20. 17.11 Silesian Jazz Meeting
Dom Kultury 
Chwałowice 

tel. 42 16 222

Sala widowiskowa 
i kolumnowa 

Domu Kultury 
Chwałowice 
ul. 1 Maja 95

W programie:
godz. 19.00 - koncert zespołu 

SOUTH SILESIAN BRASS BAND, 
SONGS FOR SATCHMO 

godz. 22.00 - Jam Session w Domu Kultury 
Chwałowice

Wstęp: 20 zł (Jam Session)

21. 17.11
godz. 18.00

Niedobczyckie Wieczory 
Muzyczne

Dom Kultury 
Niedobczyce 
tel. 73 98 186

Sala imprez Domu 
Kultury Niedobczyce 

ul. Barbary 23

Recital Bernarda Sicha 
(instrumenty klawiszowe)

W programie:
znane przeboje i standardy muzyki rozrywkowej 

Wstęp: 10 zł

22. 18.11
godz. 18.00 XV Silesian Jazz Meeting

Rybnickie Centrum 
Kultury 

tel. 42 23 235

Sala widowiskowa 
Rybnickiego Centrum 

Kultury
ul. Saint Vallier 1

Koncert zespołu „Electric Jazz” 
Artura Dutkiewicza oraz „Alchemik” 

Wstęp: 25 zł

23. 18.11
godz. 17.00 Święto Pieśni i Muzyki

Dom Kultury 
Niedobczyce 
tel. 73 98 186

Sala imprez Domu 
Kultury Niedobczyce 

ul. Barbary 23

Program w wykonaniu chórów Okręgu 
Rybnickiego PZChiO 

Wstęp: wolny

24. 23.11
godz. 11.00 „Oświecenie i romantyzm”

Biblioteka Śląska 
w Katowicach 
Miasto Rybnik

Rybnickie Centrum 
Kultury

ul. Saint Vallier 1

Wykłady dla młodzieży prowadzone przez 
pracowników naukowych Uniwersytetu 

Śląskiego pod kierunkiem 
prof. dr. hab. Ireneusza Opackiego 

Wstęp: za karnetami

25. 23.11
godz. 19.00 „13 posterunek na żywo”

Rybnickie Centrum 
Kultury 

tel. 42 23 235

Rybnickie Centrum 
Kultury

ul. Saint Vallier 1

Spektakl kabaretowy z udziałem gwiazd filmu 
Wystąpią:

A. Włodarczyk, C. Pazura,
M. Perepeczko, P. Zelt, P. Jakubik 

Wstęp: 25 zł

26. 24.11
godz. 17.00

Mała Akademia Filmu 
Polskiego

Dom Kultury 
Boguszowice 
tel. 73 92 186

Sala kinowa Domu 
Kultury Boguszowice 

ul. Plac Pokoju 1

Dla szkół wg ustaleń 
Wstęp: 3 zł 

Szczegóły na afiszach

27. 25.11 
godz. 9.30 Festiwal Piosenki Harcerskiej

Komenda Hufca ZHP 
Dom Kultury 
Chwałowice 
42 16 222

Sala widowiskowa 
Domu Kultury 
Chwałowice 
ul. 1 Maja 95

Wstęp: wolny

28. 25.11
godz. 17.00

„Czarne Diamenty” 
II Edycja Nagród

Izba Przemysłowo -  
Handlowa

Rybnickiego Okręgu 
Przemysłowego 
tel. 42 211 68

Sala widowiskowa 
Rybnickiego Centrum 

Kultury
ul. Saint Vallier 1

Wstęp: za zaproszeniami

29. 26.11
godz. 17.00 Rewia „Będzie lepiej”

Rybnickie Centrum 
Kultury 

tel. 42 23 235

Rybnickie Centrum 
Kultury

ul. Saint Vallier 1

W wykonaniu
Teatru Muzycznego -  Operetki Wrocławskiej 

z udziałem orkiestry, 
solistów, chóru i baletu 

Wstęp: I m. 30 zł 
II m. 25 zł

30. 27.11 Konkurs na Kartkę Świąteczną
Dom Kultury 
Boguszowice 
tel. 73 92 186

Dom Kultury 
Boguszowice 

ul. Plac Pokoju 1
Ogłoszenie konkursu dla szkół i przedszkoli

31. 29-30 
od 9.00 XV Konkurs Gawędziarzy

Rybnickie Centrum 
Kultury 

tel. 42 23 235

Sala kameralna 
Rybnickiego Centrum 

Kultury
ul. Saint Vallier 1

Przesłuchania uczestników.

32. 30.11
godz. 11.00 „Pozytywizm i Młoda Polska”

Biblioteka Śląska 
w Katowicach 
Miasto Rybnik

Sala widowiskowa 
Rybnickiego Centrum 

Kultury
ul. Saint Vallier 1

Wykłady dla młodzieży prowadzone przez 
pracowników naukowych Uniwersytetu 

Śląskiego pod kierunkiem 
prof. dr. hab. Ireneusza Opackiego 

Wstęp: za karnetami

33. 30.11
godz. 16.00 Zabawa andrzejkowa

Młodzieżowy Dom 
Kultury 

tel. 42 24 088

Młodzieżowy Dom 
Kultury

ul. Broniewskiego 23

W programie: wróżby andrzejkowe, lanie wosku, 
zabawy i konkursy dla młodzieży 

Wstęp: wolny

34. 30.11
godz. 16.00 „Andrzejkowe wróżbiarstwo”

Dom Kultury 
Niewiadom 

tel. 72 94 413

Dom Kultury 
Niewiadom 

ul. Mościckiego 15
Zabawa z wróżbami dla dzieci i młodzieży
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35. 30.11
godz. 16.00

Zabawy andrzejkowe 
dla dzieci i młodzieży

Klub „Harcówka” 
tel. 42 260 39

Klub „Harcówka” 
ul. Zakątek 19

Zabawa dla dzieci i młodzieży do lat 14 
W programie: wizyta u wróżki, 

świecowe igraszki 
Wstęp: 2 zł

36. 30.11
godz. 19.00

„Kocham Jutro” 
recital MICHAŁA BAJORA

Rybnickie Centrum 
Kultury

tel. 42 23 235

Rybnickie Centrum 
Kultury

ul. Saint Vallier 1
Wstęp: 20 zł

SPORT
LP. TERMIN NAZWA IMPREZY ORGANIZATOR MIEJSCE PLAN IMPREZY

1. 04.11 IX Międzynarodowy Rodzinny 
Turniej Szachowy

Towarzystwo 
Kulturalno -  

Sportowe „Kuźnia” 
Rybnik 

tel. 739 12 58

Klub Energetyka 
ul. Podmiejska 1 

Rybnik
Szczegóły na plakatach

2. 04.11 Wewnętrzny Turniej Skata Klub „Olimp” 
tel. 421 37 55

Klub „Olimp” 
ul. Raciborska 482 

Niewiadom

Rozpoczęcie godz. 10.00 
Zakończenie godz. 13.00 

Wstęp wolny

3. 11.11
VI Bieg Niepodległości 

o Puchar Prezydenta 
Miasta Rybnika

Miejski Ośrodek 
Sportu 

i Rekreacji 
w Kamieniu, 
tel. 422 10 97 

Wydział Edukacji 
Urzędu Miasta 

Rybnika 
tel. 422 53 77

Rynek
Rozpoczęcie godz. 12.00 
Szczegóły na plakatach 

Wstęp wolny

4. 11.11 Zawody strzeleckie 
o Puchar Niepodległości

Miejski Klub 
Strzelecki 

LOK
tel. 422 10 18

Strzelnica sportowa 
Rybnik -  Paruszowiec

Rozpoczęcie godz. 9.00 
Zawodnicy płacą startowe

5. 11.11 IX Szachowy Turniej 
Niepodległości

Uczniowski Klub 
Sportowy „Fair Play” 

przy SP NR 34 
w Rybniku 

tel. 424 86 87 
(p. K. Hasiński)

Dom Kultury 
Chwałowice 
ul. 1 Maja 95

Rozpoczęcie godz. 10.00 
Wstęp wolny

6. 11.11
Zawody Modeli Sterowanych 

Mechanicznie -  Puchar 
Sponsorów

Aeroklub ROW 
Rybnik 

tel. 421 81 89

Aeroklub ROW 
Rybnik 

ul. Żorska

Rozpoczęcie godz. 10.00 
Wstęp wolny

7. 12.11 Turniej Szachowy 
z okazji Święta Niepodległości

Dom Kultury 
Chwałowice 

tel. 421 62 22

Dom Kultury 
Chwałowice 
ul. 1 Maja 95

Rozpoczęcie godz. 10.00 
Wstęp wolny

8. 13-17.11 „Listopadowy Turniej 
Gier Planszowych”

Klub Olimp 
tel. 421 37 55

Klub „Olimp” 
ul. Raciborska 482 

Niewiadom

Rozpoczęcie godz. 17.00 
Zakończenie godz. 21.00 

rozgrywki w szachy i warcaby 
Wstęp wolny

9. 16-19.11 IV Ogólnopolski Mityng 
Pływacki Olimpiad Specjalnych

Olimpiady Specjalne 
Polska

tel. 422 40 55

Basen kryty 
Elektrowni 

„Rybnik” S.A. 
ul. Podmiejska

16.11, godz. 19.00, hala MOSiR w Rybniku- 
Boguszowicach - rozpoczęcie, 

17-19.11 - zawody od godz. 9.00 do 16.00, 
pływalnia Elektrowni Rybnik,

19.11, godz. 14.00 - zakończenie 
Wstęp wolny

10 17.11 Konkurs Piosenki Turystycznej

Polskie Towarzystwo 
Turystyczno -  
Krajoznawcze 

Oddział w Rybniku 
tel. 422 80 72

Młodzieżowy Dom 
Kultury

ul. Broniewskiego 23 
Rybnik

Rozpoczęcie godz. 9.00 
Wstęp wolny

11. 11/12 Halowy Turniej Barbórkowy 
w Piłce Nożnej

Klub Sportowy 
„Górnik” 

Boguszowice 
tel. 739 20 91

Hala MOSiR 
w Rybniku - 

Boguszowicach 
ul. Jastrzębska 12

Pierwszy mecz - początek listopada 
turniej rozgrywany przez okres 

listopad / grudzień



Dni LITERATURY Październik 2000

◄ 20
muzycznych tradycjach. Teść - Ludwik Mań
ka z Popielowa - to wieloletni nauczyciel 
w rybnickiej szkole muzycznej i znana po
stać w śląskim ruchu śpiewaczym, żona Zo
fia - absolwentka katowickiej Akademii Mu
zycznej, nauczycielka w żorskiej szkole mu
zycznej, rodzinne muzyczne tradycje konty
nuuje, podobnie jak jej brat i jego syn. Laureat 
podkreślił też rolę swojego mistrza - Karola 
Stryji oraz współpracę z Norbertem Prudlem 
i Antonim Smółką, której efektem jest reak
tywacja Filharmonii Rybnickiej. Zdradził też 
najbliższe plany tej orkiestry, które związane są 
z twórczością Wojciecha Kilara. Nawiązując 
do formuły Rybnickich Dni Literatury, podkre
ślił zbieżność muzyki i literatury: - To książki 
pobudzały i wzbogacały moją wyobraźnię. A mu
zyk bez wyobraźni to muzyk - kaleka... Nagrodę 
pieniężną, która towarzyszy statuetce zaprojek
towanej przez znanego rzeźbiarza Zygmunta 
Brachmańskiego. Mirosław J. Błaszczyk prze
kazał Ośrodkowi Leczniczo-Rehabihtacyjnemu 
im. Jana Pawła U.

Drugą, mniej oficjalną część inauguracji 
XXXIRDL wypełniła Piwnica Pod Barana
mi. Choć bez swych najgłośniejszych gwiazd, 
ale z Olą Maurer i Haliną Wyrodek, „piw
niczni” artyści skutecznie bawili i wzruszali 
publiczność wypełnionej do ostatniego miej
sca sali TZR. Było „trochę smutno i trochę 
śmieszno ”, a więc zdecydowanie w piwnicz
nej konwencji. Znane miłośnikom Piwnicy 
piosenki - hymny jak Desiderata czy Mło
dość przeplatały się z nowymi - a co naj
ważniejsze - wykonywanymi przez nowych, 
młodych i zdolnych artystów. Duch Piwni
cy Pod Baranami czyli duch Piotra Skrzy
neckiego nie ginie...

Joanna Siedlecka - reportażystka i ese- 
istka, autorka „odbrązawiających” biografii 
m.in. Witolda Gombrowicza („ Jaśniepa- 
nicz”), Witkacego („Mahatma Witkac”), Je
rzego Kosińskiego („Czarny Ptasior”), czy 
tomu „Wypominki” - o „wielkich” naszej li
teratury, spotkała się m.in. z młodzieżą 
z II LO. Oto fragmenty wypowiedzi uczniów 
klas maturalnych: - (...) Właśnie takie, żyjące 
własnym życiem, niepospolite i niezależne po
staci są bohaterami Siedleckiej. Stara się ona 
pisać o ludziach, o których jeszcze zbyt wiele 
nie napisano, bo jak mówi «...nie chce dołą
czyć do chóru». Dlatego uważam, że dzięki 
wizycie pani Joanny i jej ciekawej oraz wcią
gającej prezentacji własnej twórczości, wielu 
uczniów z chęcią sięgnie do źródła nowych 
wiadomości o pisarzach i poetach.

(Iga Jasielczuk, IVE) 
- (...) Joanna Siedlecka wywarła na mnie bar
dzo duże i dobre wrażenie. Muszę przyznać,

Rybnickim Dniom Literatury towarzyszyły 
też wydarzenia plastyczne. W Galerii TZR - 
wystawa twórczości Tomasza Lubaszki 
i Dariusza Milińskiego zatytułowana „Przy
jac ie le”. Już pierwsze spojrzenie na rząd 
ogromnych łyżek będących znakiem rozpo
znawczym D. Milińskiego, przekonywało 
o oryginalności tej ekspozycji. Zwykły przed
miot jakim jest łyżka w interpretacji artysty 
nabiera cech nierealnych. Podobnie - jego

„ Poetyckie”  łyżki Dariusza Milińskiego.

obrazy, wtłoczone w ramy o oryginalnych 
kształtach - to bajkowy świat zamieszkały 
przez „rodzinę Pinokia“. O wiele mniej kolo
rowy jest świat obrazów T. Lubaszki. Jego 
płótna, wykorzystujące nie tylko farbę, ale 
również... piasek, pozbawione są ludzkich po
staci, są za to rzucające cień bramy i wieże,

że nie interesowałam się wcześniej książkami 
reporterskimi o tematyce biograficznej. Wyda
wały mi się one zawsze książkami pisanymi na

przywodzące na myśl architekturę sakralną. 
T. Lubaszka, absolwent Instytutu Wychowa
nia Artystycznego WSP w Częstochowie, to 
twórca o sporym dorobku, obecny na wielu 
wystawach, nagradzany i doceniany. Pocho
dzącego z Jeleniej Góry D. Milińskiego obok 
malarstwa interesują happeningi i działania 
parateatralne, a także scenografia.

W sali wystawowej Powiatowej i Miejskiej 
Biblioteki Publicznej można było podziwiać 

30 grafik autorów 
z kilkunastu kra
jów świata poka
zanych w ramach 
Triennale 100 
Miast. Ekspozy
cja ta została wy
łoniona spośród 
kilku tysięcy prac 
nadesłanych na 
Międzynarodowe 
Triennale Grafiki - 
Kraków 2000. Ideą 
Triennale 100 Miast 
jest (...) szukanie 
ł tworzenie nowej 
publiczności i krę
gów odbiorców 
sztuki w miastach 
rozpoczynających 

dynamiczny etap rozwoju ekonomicznego, tam, 
gdzie tworzą się nowe elity i zapottzebowanie na 
obecność sztuki (...), jak czytamy we wstępie do 
katalogu prof. Witolda Skulicza. Rybnik został 
wybrany jednym z tych miast - i to cieszy.

Najważniejsze jednak były spotkania 
z twórcami...

siłę, powielającymi suche fakty  
Życia twórców. (...) Teraz na pew
no sięgnę po «Jaśniepanicza», aby 
dowiedzieć się czegoś więcej o au
torze «Ferdydurke».

(Anna Kościańska, IVE) 
- (...) Dowiedzieliśmy się, że pisząc 
książki autorka najbardziej lubi 
pierwszy etap pracy związany 
Z gromadzeniem informacji, męczy 
ją  z kolei samo pisanie, które wy
maga zamknięcia w sobie, samot
ności i koncentracji. Jej zdaniem 
pisarstwo jest jak bieg maratoński, 
w którym zwyciężają tylko najlep
si. Ceni pisarzy wolnych i nieza
leżnych, nie będących autoryteta
mi moralnymi. Uważa także, że 
„zostać” dziennikarzem jest bar

dzo łatwo - o wiele trudniej nim „być".
(Piotr Dronszczyk, IYE).

Zdj.: Z.K.

Tel. 42-28-825. 42-60-070
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Antoni Libera - znakomity tłumacz 
Samuela Becketta, krytyk i eseista, reżyser 
teatralny, który współpracował z wybitnymi 
polskimi aktorami. Zadebiutował w 1998 roku 
powieścią „Madame”. Na spotkaniu autor
skim w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece słu
chacze mieli okazję poznać pełną eks
presji osobowość pisarza. Rozwinął on 
słowo wstępne Grzegorza Walczaka
0 genezę narodzin swojej powieści, 
krótki wykład z historii PRL-u (nie
obojętny dla akcji powieści, która roz
grywa się w latach 1966-1983) oraz 
kilka ciekawych wypadów w historię
1 współczesność kompozycji literac
kiej. Sama „Madame" jest przecież 
powieścią, którą można odbierać na 
wiele różnych sposobów (niektóre 
z tych „szyfrów” pisarz ujawnił), choć 
sam autor podkreślał mitologizującą 
siłę słowa: SLiteratura piękna to jedy
ny dowód na istnienie pewnych rzeczy 
w rzeczywistości”. Wynurzenia pisa
rza, anegdoty, lektura fragmentu po
wieści i odpowiedzi na pytania trwały 
niemal dwie godziny. Ani chwili nudy!

Dzień później w PiMBP gościła Wilh©llTIQ 
Dichtera, autora dwóch opowieści auto
biograficznych: „Koń Pana Boga” (1996) 
i  „Szkoła bezbożników” (1999) - obu nomi
nowanych do finału literackiej nagrody Nike

w 1997 i 2000 r. Niekonwencjonalną mowę 
wstępną wygłosił Antoni Libera: w latach 
1965-68 słuchacz prelekcji Dichtera o budo
wie i podboju kosmosu, na początku lat ’90., 
„akuszer” jego znakomitych książek. Sam bo
hater spotkania po odczytaniu fragmentu

Spotkanie z A. Liberą prowadził nasz redakcyjny kolega 
Grzegorz Walczak. Zdj.: Z.K.

„Szkoły bezbożników” - w trybie odpowiedzi 
na pytania - opowiedział o wielu wątkach 
swojego życia: żydowskiego chłopca, który 
cudem ocalony z holocaustu w Borysławiu zo
staje „synem króla nafty” w powojennej Pol
sce. W okresie szczytu stalinizm w Polsce do-

z Wojciechem Tochmanem -
dziennikarzem „Gazety Wyborczej”, wybra
nym przez czytelników Reporterem Roku 
1998} gospodarzem programu TV „Ktokol
wiek widział, ktokolwiek wie...”, współzało
życielem Fundacji „Itaka” i autorem bestselle
ra „Schodów się nie pali” - spotkała się mło
dzież z Zespołu Szkół Budowlanych. Zachętą 
do dyskusji były czytane przez autora fragmen
ty wymienionej wyżej, a poświęconej proce
derowi handlu kobietami i prostytucji w Berli
nie, książki. Zawierający wiele drastycznych 
szczegółów tekst przykuł oczywiście uwagę 
słuchaczy, zaś intencją autora było m.in. ostrze
żenie dziewcząt i młodych kobiet nie zdają
cych sobie często sprawy, jakie mogą być kon
sekwencje wyjazdu na zachód „za pracą” ofe
rowaną poprzez prasowe ogłoszenia lub przez 
mających „swoje sposoby” werbowników. 
Dzień przed spotkaniem w ręce W. Tochmana 
wpadła rozdawana na rybnickim Rynku ulot
ka oferująca dziewczynom kontakty z mężczy
znami z jednego z krajów zachodnich...

Młodzież stawiała pytania dotyczące warsz
tatu reportera, sposobów zbierania materia
łów, osobistego stosunku autora do swoich 
bohaterów, granicy angażowania własnych 
emocji. - Nie sposób wyłączyć emocji w cza
sie kontaktów z bohaterami moich reportaży. 
Kiedy piszę - staram się do tematu podcho
dzić chłodniej... - mówił Wojciech Tochman.

Autora interesuje przede wszystkim problem 
„nieobecnych” - zaginionych dziewcząt, któ
re często po wielu miesiącach wracają okale
czone psychicznie lub nie wracają wcale, 
a także ofiar wojny, np. w Bośni i poszukują
cych ich rodzin, co będzie tematem następ
nej, powstającej aktualnie książki.

W. Tochman spotkał się również z czytel
nikami, a właściwie czytelniczkami, w klu
bie „Harcówka” na Paruszowcu. Wrócił 
szczerze poruszony znajomością przez audy
torium jego twórczości. - Żywy kontakt z od
biorcami bardzo sobie cenię. Wierzę, że jeśli 
nawet uczestnicy takich spotkań książki wcze
śniej nie przeczytali, teraz po nią sięgną... 
powiedział gość XXXI RDL. (r)

rasta i waha się: wybrać komunizm czy go 
odrzucić?

Wypowiedzi doświadczonego człowieka, któ
ry swoją decyzję o emigracji w 1968 roku okre
ślił jako „pożegnanie z ojczyzną” - tym tragicz
niejsze, że pewna wtedy była niemożność po
wrotu. Wspomnienia polskie i amerykańskie, 
próby oceny współczesnej Polski, opowieści o 
rodzinie. Zło i dobro natury ludzkiej? - Sądzę, 
że nosimy w sobie obie te rzeczy - cywilizacja i 
kultura je balansują, lecz one nieustannie się 
odradzają. Wiem, że utrzymanie cywilizacji i 
kultury’ wymaga nieustannego wysiłku.

Kibicujemy rozwojowi polskiej prozy w kie
runku - jak mówi W. Dichter - dobrych książek; 
jak powiada jego przyjaciel A. Libera - w kie
runku literatury komunikatywnej, w której o coś 
chodzi; nurtowi przeciwnemu literaturze awan
gardowej i postmodernistycznej. (gw)

" " " "i

Pisarka dla dzieci i młodzieży A n n a  
Onichimowska spotkała się ze swo
imi małymi czytelnikami w bibliotece przy Sza- 
franka, jej filii przy ul. Reymonta, w bibliotece 
w Żorach oraz szkołach - SP 29 i Społecznej 
Szkole Podstawowej. Dzieci dobrze znały jej 
twórczość, ale chciały wiedzieć jak w wyobraźni 
pisarki rodzą się bohaterowie jej książek, (r)

i
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kreślił występ 
warskiego i JK
rzy wykonali u 
na i Vivaldiego.

Tomasz Jastrun i Piotr Szewc
spotkali się z miłośnikami swojej poezji 
w Muzeum. T. Jastrun (na zdj. z lewej), zna
ny działacz NSZZ „Solidarność”, zadebiuto
wał w miesięczniku „Nowy wyraz” . Od 
1986r. współpracował z paryską „Kulturą”. 
Obecnie jego felietony zamieszczane są m.in. 
w „Twoim Stylu” i „Życiu Warszawy”. Jest 
laureatem licznych nagród literackich. Pisze 
felietony, szkice, wiersze oraz opowiadania 
dla dzieci.

Poeta i prozaik P. Szewc, za
debiutował w 1978 r. Dużą po
pularność przyniosły mu po
wieści „Zagłada” oraz 
„Zmierzchy i poranki”. Pod
czas spotkania w Muzeum 
Szewc zaprezentował swoje 
stare i najnowsze wiersze.
Były to utwory oscylujące na 
granicy prozy poetyckiej, zbli
żone aurą do powieści: - Z całą 
pewnością moje wiersze są ze
spolone z powieściami, zbliża 
je mój stosunek do świata - 
potwierdził P. Szewc. Publicz
ność wysłuchała barwnie opi
sujących przyrodę i naszą rze
czywistość wierszy, pozba
wionych jednak liryzmu.

- Jest niezwykle charyzmatyczny i dowcipny. 
Jego osobowość, umiejętność prowadzenia 
rozmowy, wiedza oraz podejście do spraw 
związanych z językiem jest wyjątkowa - takie 
opinie można było usłyszeć po zakończeniu 
spotkania, którego głównym bohaterem był
prof Jerzy Bralczyk. Znawca języka 
perswazji publicznej, mediów, reklamy i po
lityki, wykładowca retoryki na Uniwersyte
cie Warszawskim, członek Rady Języka Pol
skiego, współautor konstytucji RP i progra
mu w TV Polonia „Mówi się”, spotkał się 
z publicznością w Powiatowej i Miejskiej Bi
bliotece Publicznej. Mówił o języku kampa
nii wyborczej, zwyczajach i chwytach rekla
mowych, slangach i żargonach oraz o perswa
zji publicznej. Pytano go o to, jak reaguje na 
błędy językowe swoich rozmówców, jakie są 
reguły pisowni pewnych zwrotów oraz co 
sądzi o posługiwaniu się gwarą. J. Bralczyk 
dał również przykłady braku logiki w publicz
nych wystąpieniach, również w wypowie
dziach naszych polityków. Powinniśmy wziąć 
sobie do serca jego maksymę: “Możesz nie 
mówić tego co myślisz, ale myśl o tym co 
mówisz”.

Szczególne zainteresowanie budziła opinia 
profesora na temat zapożyczeń z języka an
gielskiego: - Język powinien być otwarty. Pol
szczyzna nie nadąża za rozwojem technologii

T. Jastrun przedstawił zebranym wiersze 
pochodzące z różnych okresów swojej twór
czości. Były wśród nich wiersze polityczne, 
drukowane w podziemiu oraz wyjątkowo 
piękne liryki. Zdaniem poety, wiele jego utwo
rów zawiera wątki autobiograficzne.

Spotkanie z poetami stało się okazją do 
ponadczasowych pytań o to, czym jest po
ezja. Dla P. Szewca jest ona odzwierciedle
niem pewnych stanów, uczuć i wrażeń, a dla 
T. Jastruna najlepszą poezję tworzą dzieci:

w krajach zachodnich, gdzie króluje angiel
ski, jestem więc zwolennikiem przyjmowania 
pewnych wyrazów, ale najlepiej w spolszczo
nej wersji. Profesor zaakceptuje pojęcie „mar
ket”, ale nie toleruje „shopów” i określeń sta
nów ducha, tj. „WOW”, „YES”, i „SORRY”, 
czy też obcych wulgaryzmów. - Wulgaryzmy 
polskie są takie piękne - mówił z rozrzewnie
niem J. Bralczyk.

Podkreślił też nadrzędność języka mówione
go nad pisanym. Czyżby więc dla pierwszego 
językoznawcy w kraju ortografia nie była waż
na? To niewątpliwie dobra wiadomość dla 
uczniów i ludzi pióra. (S)

- Mój najlepszy wiersz powstał, kiedy byłem 
na tyle mały, że nie umiałem jeszcze pisać, 
ale zapisał go dla mnie mój ojciec. Brzmiał 
on tak: „Dlaczego jabłko ma tylko głowę" - 
mówił poeta. - Moim zdaniem wiersz powin
na charakteryzować pewna łatwość sformu
łowań, celność i skrót.

T. Jastrun podzielił się z zebranymi swoimi 
odczuciami po śmierci redaktora i głównego 
twórcy paryskiej „Kultury” oraz wyraził swo
je zrozumienie dla decyzji T. Giedroycia o za
niechaniu wydawania tego pisma.

':  poetyckiego wieczoru pod- 
muzyków Eugeniusza Sta- 

i— y Kowalskiej, któ- 
Schumana, Beethove-

(S)

Po seansie filmu „Prymas. Trzy lata z ty
s ią c a ” z je g o  reży serem  Teresq  
Kotlarczyk spotkało się w TZR kilkadzie
siąt osób, które zaświadczyły o żywym i po
zytywnym przyjęciu filmu o trzyletnim (od 
26 wrześnial953 roku do 29 październi- 
kal956 roku) uwięzieniu kardynała Stefana 
Wyszyńskiego przez władze stalinowskiej 
Polski. Dociekliwe pytania o sposoby docie
rania do źródeł, o świadków wydarzeń, o de
cyzje scenarzysty i reżysera, o warunki reali
zacji i współpracę z aktorami (wspaniale role 
Andrzeja Seweryna, Zbigniewa Zamachow
skiego, Mai Ostaszewskiej, Krzysztofa Wa- 
kulińskiego), wreszcie o stosunek Episkopa
tu Polski wobec filmu nie pozostały bez od
powiedzi. Nie jest łatwo kręcić dzisiaj film 
o postaci wspaniałej, nieprzeciętnej, i to film, 
który nie pozostawia widzów obojętnymi. 
Teresa Kotlarczyk opowiedziała o ujęciach trud
nych i - jej zdaniem - nieudanych, co nie zmie
nia faktu, że na jej następny obraz (z epoki śre
dniowiecza) będziemy czekali z niecierpliwo
ścią. (gw)

mmmm Tel. 42-28-825, 42-60-070
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Tysiqc lat w pigułce
„Poznacie historię od Marco Polo do disco 

- polo, od talara do dolara” - tak aktorzy 
„Polish Millenium Company” zachęcali ryb
nicką młodzież do odbycia wspólnej podróży 
w czasie. Trwała ona całe millenium, począw
szy od 1000 aż do 2000 roku. Zaczęła się 
w łodzi Wikingów, a skończyła w świecie opa
nowanym przez komputery. Po drodze widzo
wie wzięli udział w wyprawach krzyżowych, 
wspólnie odkrywali Amerykę, byli świadka
mi spalenia na stosie Joanny d’Arc, uczest
niczyli w rozbiorach, wojnach i powstaniach na
rodowowyzwoleńczych. Poznali przywódców, 
naukowców i artystów ostatniego tysiąclecia, 
którzy wywarli wpływ na losy świata. Wspól
nie wylądowali na Księżycu i dowiedzieli się 
jakie realia panowały w czasie zimnej wojny.

W spektaklu „ Odlot w czasie ” trzech akto
rów zabrało publiczność w podróż po ostat
nim tysiącleciu w poszukiwaniu sensu histo
rii. Młodzież mogła zajrzeć za kulisy wiel
kich wydarzeń i z przymrużeniem oka spoj
rzeć na bieg historii. „Pokaż mi swoją histo
rię, a ja  przepowiem ci twoją przyszłość” - 
powiedział Konfucjusz i, zdaniem aktorów, 
miał rację. W każdej z „odwiedzanych” epok 
zdarzały się rzeczy wielkie, ale pojawiały się 
również rozboje, katastrofy, okrucieństwa, kró
lowała bezmyślność, krzywda i pycha silnych. 
Jak się okazuje, doświadczenia poprzednich 
wieków niewiele ludzkość nauczyły. (S)

M akum bas 
na Rynku

W ostatni dzień września Rynek roz
brzmiewał muzyką, tańcami i śpiewem. Tym 
razem o względy wyborców zabiegał niejaki 
M akumbas, rozdając ulotki, balony 
(w kształcie kiełbasy wyborczej), chorągiew
ki. Wybiegły roztańczone girlsy, wyruszyli 
szczudlarze, można było zrobić sobie zdjęcie 
(rentgenowskie) z misiem, wybuchała magne
zja.

„Panie, a ten prezydent to z Rybnika czy 
z Warszawy?” - pytali ludzie. Okazało się, że 
z Rio, choć mniejsza z tym, bo nie był zbyt 
rozmowny. Ostatni kandydat na prezydenta 
przybył do Rybnika rykszą z kuflem i war
chlakiem w dłoniach, by potwierdzić moc 
swego wyborczego hasła: „Będziemy jedli, 
będziemy pili, będziemy się... w eselili”. 
W rytm rumby i czaczy dzieciom pomalowa
no buzie, a pan Janek wołał: „To nasza par
tia! Będziemy ją  wspierać!” Kilkadziesiąt 
osób oddało swe głosy (pod czujnym okiem 
Policji Brukowej).

Z ostatniej chwili: Makumbas zrezygno-

Kilkuminutową owacją na stojąco nagro
dziła publiczność artystów Teatru Rozryw
ki z Chorzowa, którzy zaprezentowali 
w Rybniku rock operę „Jesus Christ Super-
star”. Szczególne uznanie zyskali odtwórcy 
głównych ról - wzruszająca Maria Meyer 
jako Maria Magdalena, Janusz Radek dosko
nale grający Judasza oraz znany z występów 
na festiwalach w Opolu i „Jazz nad Odrą” 
Maciej Balcar w roli Chrystusa.

wał z kandydowania do Pałacu Namiestni
kowskiego. Podobno zrzuca nadwagę na pró
bach Teatru Na Bruku z Wrocławia, którego 
występ na rybnickim rynku bardzo mu się 
spodobał! (gw)

Rockow y C hrystus
„Jesus Christ Superstar” w reżyserii Marce

la Kochańczyka to wyjątkowy spektakl, z bar
dzo dobrą scenografią i brawurowymi popisa
mi wokalno - tanecznymi młodych artystów. 
Musical ten osadzony został we współcze
snych realiach, co podkreśla jego ponadcza- 
sowość i uniwersalność. Oglądamy więc ostat
nią wieczerzę przypominającą piknik na łące,

współczesnych 
h a n d l a r z y  
i kupców, gru
pę komando
sów, kabareto
wego Heroda 
oraz ukrzyżo
wanie w świe- 
de neonów.

Światowa 
premiera .Jesus 
Christ Super- 
star” Andrew 
Lloyd Webbera 
i Toma Rice’a, 
miała miejsce 
w 1971 r. 
Wkrótce stała 
się sławna 
głównie za 

sprawą znakomitej muzyki i kilku przebojów, 
które zyskały niezwykłą popularność. Szcze
gólnie znane są piosenki „I don’t know how 
to love him” Marii Magdaleny, piosenka He
roda, duet Marii i Piotra „ Could We Again, 
Please”, czy też grana w finale pieśń „Su
perstar”. (S)
mmmmmmmmmmmmmmmmemm |

M atrym onia lne
Ostatnim akcentem kończącym tego

roczne RDL był spektakl Teatru Niepo
prawnego zatytułowany „Atrakcyjny po
zna panią”.

„Atrakcyjny” to pan Stasio (Roman Kło
sowski), wiejski gospodarz i stary kawaler, 
który po wyjeździe swojej siostry do Ame
ryki pozostaje sam „na gospodarce”. Z cza
sem dochodzi do przekonania, że nie chce 
dłużej wieść samotnego życia, dlatego po na
mowach sąsiada Witolda Pyrkosza czyli 
pana Rysia, postanawia wreszcie znaleźć 
sobie żonę. Kandydatki do zamążpójścia 
Balbinka (Zofia Merle) i Elżunia (Irena 
Kownas) zabiegają o względy pana Stasia, 
ale ten marzy o pięknej pannie z miasta. Za
mieszcza więc ogłoszenie w prasie, jednak 
aby zwiększyć swoje szanse na znalezienie 
wymarzonej „drugiej połowy” nieco go ubar
wia. Na ofertę matrymonialną, w której 
„atrakcyjnie przystojny ziemianin” poszuku
je towarzyszki życia, odpowiada tajemnicza

Ostatnia wieczerza wg Kochańczyka. Zdj.: Z.K.
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Rok Bachowski

Koncert na skrzypce i dwa kontrabasy
Pięknym koncertem Rok Bachowski uczciło Rybnickie Centrum 

Kultury. Nazwisko gwiazdy wieczoru Konstantego Andrzej Kulki przy
ciągnęło do Teatru Ziemi Rybnickiej prawie komplet melomanów.

Cieszy, że wśród nich wielu było młodych 
ludzi - jak  można się było dom yślić - 
uczniów szkoły muzycznej. Koncert był dla 
nich niewątpliwie znakomitą lekcją profe
sjonalizmu.

Twórczość oraz postać Jana Sebastiana 
Bacha przybliżyła Katarzyna Kurczyk, 
wprowadzając publiczność w atmosferę 
jego muzyki. A usłyszeliśmy: Arię na stru
nie G z III Suity D-dur, koncert skrzypco
wy E-dur, kontrapunkt ze zbioru Kunst der 
Fugę, koncert na 
skrzypce i obój d-moll 
oraz koncert na dwoje 
skrzypiec d-moll w wer
sji na dwa kontrabasy.
Obok m istrza Kulki 
wystąpili, nie ustępując 
mu kunsztem  w yko
nawczym : kw artet
skrzypcowy muzyków 
S in fo n ii Varsovii 
Krzysztof Bzówka,
Józef Kolinek, Dariusz 
K isieliński, Jerzy 
Muranty, a także Marek 
Toporowski (klawesyn),
Bolesław Słowik (obój) 
oraz Jerzy Dybał i Kamil 
Łosiewicz (kontrabasy).

Publiczność przyjęła naszego głośnego 
skrzypka z dużym aplauzem. Prawdziwy 
jednak entuzjazm wzbudzili młodzi kon
trabasiści, którzy koncert d-moll w wersji 
na te największe, wśród strunowych, in
strumenty wykonali z prawdziwą brawu
rą, co mogło zakończyć się tylko bisem. 
Brawa dla wykonawców, organizatorów, 
a i rybnickiej publiczności, która wie, co 
dobre...

(r)

Konstanty Andrzej Kulka zagrał z kwartetem skrzypcowym muzyków  
z Sinfonii Varsovii. Zdj.: Z.K.

——

Bosa Anna 
Marla Jopek

Mocnym akcentem rozpoczęła swój jazzo
wy sezon „Mimoza” w Niedobczycach.

Pod koniec września wystąpiła tam jedna 
z najciekawszych wokalistek jazzowych Anna 
Maria Jopek. Niemała sala z trudem pomie
ściła wszystkich chcących jej posłuchać, a i obej
rzeć, bo artystka jest przecież osobą z pierw
szych stron kobiecych magazynów. Nie zawie
dli się ani jedni, ani drudzy - utwory z nowej 
płyty „Bosa” zabrzmiały oryginalnie i świeżo, 
zaś samej Ani Jopek przyszłe (już drugie) ma
cierzyństwo dodaje urody. Annie Marii Jopek 
towarzyszyli świetni muzycy: Henryk Miśkie- 
wicz (sax), Marek Napiórkowski (git.), Da
riusz Oleszkiewicz (kontrabas) i Cezary 
Konrad (bębny). Przed koncertem Anna Ma
ria Jopek spotkała się ze swoimi fanami w ryb
nickim Empiku.

W październiku w „Mimozie” zagrali Woj
ciech Karolak, Leszek Cichoński i Pistol 
Pete, zaś w planach repertuarowych są nastę
pujący wykonawcy: Lora Szafran (16 listo
pada), Zbigniew Namysłowski (14 grudnia), 
Krystyna Prońko (18 stycznia 2001), 
Krzysztof Popek (22 lutego). Wśród propo
zycji na dalsze miesiące są występy Toma
sza Stańki (29 marca), Urszuli Dudziak (26 
kwietnia), Artura Dutkiewicza (31 maja) 
oraz Piotra Barona i Zbigniewa Lewandow
skiego (21 czerwca). Oczywiście z przyczyn 
niezależnych od organizatorów program może 
się zmienić, zawsze jednak wszystkie propo
zycje będą interesujące.

(r)

perypetie
panna (Joanna Brodzik). Podejrzana o wie
lokrotne uśmiercanie swoich podeszłych 
wiekiem mężów okazuje się ona mieszkan
ką tej samej wioski. O jej względy zabiega 
z kolei sołtys (Krzysztof Kiersznowski), 
który z argentyńskich seriali i lekcji pana Sta
sia uczy się jak mówić o miłości i jak wyra
żać swoje uczucia.

„Atrakcyjny pozna panią” to kolejna ko
media Marka Rębacza, autora „ Egzekutora ", 
„Ciemno” i „Dwóch morgów utrapienia”. 
Ten utwór o zgrabnej fabule z doskonałymi 
kreacjami aktorskimi był prawdziwą gratką 
dla miłośników dobrego aktorstwa i humo
ru. Rozmowy dotyczące seksu, kobiet i męż
czyzn, polityki i wiejskiej rzeczywistości, pro
wadzone z punktu widzenia rolników z ma
łej mieściny wzbudzały salwy śmiechu. Lek
ka fabuła i zabawne dialogi sprawiły, że licz
nie przybyła do TZR publiczność wychodziła 
ze spektaklu bardzo zadowolona.

(S)

XV Dni Muzyki Organowej i Kameralnej

Jesienne muzykowanie
Zakończyły się jubileuszowe, bo XV Dni Muzyki Organowej i Kame

ralnej, imprezy organizowanej wspólnymi siłami Rybnika, Raciborza, 
a w tym roku również Jastrzębia Zdroju, Czerwionki-Leszczyn i Żor.

Od wielu już lat Dni... kojarzą się 
przede wszystkim z nazwiskiem ani
matorki całego przedsięwzięcia 
- Elżbiety Włosek. Ukończyła ona 
rybnicką szkołę muzyczną, a następ
nie Akademię Muzyczną w Katowi
cach w klasie wybitnego organisty 
prof. Juliana Gębalskiego. Odbyła 
też, ze znakomitym wynikiem, po
dyplomowe studia w konserwato
rium w Tuluzie, uczestniczyła w wie
lu kursach mistrzowskich. Dziś pro
wadzi klasę fortepianu i organów 
w szkole im. Szafranków w Rybni
ku, a także w szkole muzycznej 
w Raciborzu. Jest też koncertują- Jeden z festiwalowych koncertów w bazylice: Elżbieta Włosek 
cą w kraju i zagranicą organistką. (°rSany), Beata Warykiewicz-Siwy (skrzypce) i Maria Zientek 

c.d. na stronie 26 (s°Pran>-

42-60-070
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Muzyka na Ratuszu
Interesująco wypadły dwa pierwsze kon

certy nowego sezonu kameralnych środo
wych wieczorów na Ratuszu, organizowa
nych raz w miesiącu przez Biuro Koncer
towe RCK wspólnie z rybnickim Muzeum.

We wrześniu program złożony z utworów 
Beethovena i Czajkowskiego przedstawiło „ Trio 
Lutosławski” w składzie Anna Rechlewicz 
(skrzypce), Katarzyna Makowska (fortepian) 
i Mirosław Makowski (wiolonczela). W paź
dzierniku, muzyce towarzyszyła poezja, a wy
stąpił bard piosenki poetyckiej Maciej Czekaj.

Przed nami wieczór listopadowy, który przy
padnie w ostatnią środę tego miesiąca (29.11., 
godz. 18.00). Pod hasłem wieczoru „organy 
i fle t” kryje się występ Elżbiety Włosek (czy
taj też na str. 25), która zagra na organach, 
a towarzyszyć jej będzie na flecie Paweł Musz- 
kieta. W programie utwory J. Alaina, C. De
bussy’ego, F. Paulenka, Guy Boveta i in.

Szczególna atmosfera koncertów w pięknym 
wnętrzu muzealnego hallu sprawią że przycią
gają one melomanów gustujących w niewielkich 
muzycznych formach w dobrym wykonaniu.

(r)

Jesienne muzykowanie
c.d. ze str. 25

Jako główna organizatorka Dni... zabiega, by 
kolejne edycje imprezy były coraz ciekawsze.

W tym roku powrócono do korzystniejszego, 
zdaniem melomanów i uczestników, wrześnio
wego terminu imprezy. Cztery spośród dziewię
ciu koncertów miały miejsce w Rybniku, w ba
zylice św. Antoniego. W Roku Bachowskim 
uwzględniono w programie utwory tego kom
pozytora, choć nie zabrakło również innych.

Recital dali Marina Nevskaya z Moskwy 
oraz młody utalentowany organistka Andrzej 
Mikołaj Szadejko z Gdańska, studiujący ak
tualnie w Szwajcarii. Miały również miejsce 
dwa koncerty organow o-kam eralne: 
w pierwszym Elżbiecie Włosek (organy) to
warzyszyły Maria Zientek (sopran) i Beata 
Warykiewicz -Siwy (skrzypce), w drugim 
zagrali znakomity muzyk, kompozytor i bu
downiczy instrumentów z Ukrainy Georgij 
Agratina (fletnia Pana) i Robert Grudzień 
(organy). Melomani mieli okazję porównać 
dwie różne szkoły gry na organach reprezen
towane z jednej strony przez Marinę Ne- 
vskayą, która preferuje styl konserwatywny, 
pianistyczny, a z drugiej A.M. Szadejko - 
grającego bardziej nowocześnie.
- To pod względem frekwencji był to jeden 
z najbardziej udanych festiwali - powiedziała 
organizatorka. - Dobrym pomysłem okazały się 
wielkie transparenty promujące Dni... na mie
ście. Żałuję tylko, że nie udało mi się zaprosić 
do współpracy Filharmonii Rybnickiej, choć 
o to zabiegałam...

Dwie ksiqżki o Ślqsku

świata prezentuje
my w „Abecadle 
Rzeczy Śląskich”. 
Więcej na ich te
mat można prze
czytać na stronie 
in te r n e t o w e j : 
w w w .s z o l t y -  
sek.com.pl

Na początku października br. w księgar
niach Śląska ukazały się dwie nowe książ
ki Marka Szołtyska, - „Biblia Ślązoka” 
i „Śląskie podróże

„Biblia Ślązoka” jest dość oryginalnym spoj
rzeniem autora na śląską kulturę i historię po
przez odważne skojarzenia biblijne. Czytelnik 
znajdzie tu m.in. porównanie walki Dawida 
z Goliatem do zmagań w czasie Powstań Ślą
skich. - Bo czyż Slązoki w walce z Niemcami nie 
byli osamotnieni jak Dawid? Takich porównań 
w „Biblii Ślązoka” jest kilkadziesiąt.

Natomiast „Śląskie podróże” prezentują 
setki unikalnych zdjęć i opisów niezwykłych 
śląskich podróży i podróżników. Książka po
kazuje, że choć Ślą
zacy są domatora
mi, już od wieków 
- dla przyjemności 
lub z konieczności
- zwiedzają świat. 
Fragmenty niezwy
kłej wyprawy ryb- 
niczanina dookoła

■

:

c.d. ze str. 11
zadaniem nowej szkoły było zaistnienie w 
krajobrazie rybnickiej oświaty. Nie było to 
proste, gdyż większość miejscowych szkół 
średnich miała już swą długą historię. Jednak 
dyrektor liceum Marian Groborz wraz z 
nauczycielami i współpracującymi ze szkołą 
rodzicami, „postawili” na stworzenie szczegól
nej atmosfery, w której uczniowie i całe szkol
ne środowisko mogłoby się poczuć możliwie 
najsympatyczniej. Realizowane zamiary uła
twiał fakt, że szkoła jest niewielką a uczniów 
nigdy nie było więcej niż 500. To powoduje, że 
środowisko jest wprost kameralne. Takiej sy
tuacji mogą szkole tylko pozazdrościć „mo
lochy”, gdzie nauka odbywa się na zmiany, 
a ogromnymi korytarzami snują się nie zna
jący się często nawet z widzenia ucznio
wie i nauczyciele. Był nawet taki moment 
w dziejach IV LO, że jego kameralność 
szczególnie uwidoczniła swe walory wycho
wawcze. Otóż przed dwoma laty, dzięki pra
cy nauczycieli, dyrekcji i szkolnego pedago
ga, szkoła bardzo skutecznie rozprawiła się 
z plagą narkotykowych dealerów. Później pra
cę tę ocenił przewodniczący Komitetu Rodzi
cielskiego Wiesław Sojka: “(...)Teraz wasza 
szkoła może spokojnie spojrzeć w oczy rodzi
com. Mogą być oni pewni, że szkoła tak bar
dzo stara się odsunąć od ich dzieci to wielkie 
współczesne zagrożenie (...)”

Te i podobne sądy o IV LO przywołano po
nownie podczas uroczystych obchodów jubile
uszu 10-lecia szkoły, w środę 18 października br. 
Uroczystości rozpoczęły się konferencją 

dokończenie na str. 31

Grupa UNO w Mainzu

Modele jak żywe
Uciecha, nauka, osobowość - tak tłuma

czy skrót UNO - nazwę grupy rybnickich 
hobbystów budujących kartonowe modele 
- jeden z jej seniorów Ryszard Bisek.

Nieformalne stowarzyszenie skupia kilku
nastu zapaleńców, którzy wolny czas poświę
cają sklejaniu kartonowych modeli znanych

budowli, statków czy samolotów. Są bardzo 
aktywni - biorą udział w ok. 10 konkursach 
krajowych rocznie, a ostatnio pokazali swoje 
prace w organizowanych już od 23 lat Dniach 
Budowy Modeli w Mainzu w Niemczech. 
Ta prestiżowa impreza gromadzi kilkuset wy
stawców z kilku państw europejskich oraz 
parę tysięcy modeli. Grupa UNO, która za
brała na wystawę również modele uczniów 
ze Szkoły Podstawowej nr 34, wypadła 

bardzo dobrze, promu
jąc przy okazji Rybnik. 
- Zachęcamy młodzież do 
zainteresowania się tym 
przynoszącym sporo sa
tysfakcji sposobem spę
dzania wolnego czasu - 
pow iedział R. Bisek. 
Wszystkich chętnych  
do p rzy łą czen ia  się  
do grupy UNO prosimy 
o kontakt z redakcją.

(r)Model Wawelu wykonany przez Ryszarda Biska.

Tel. 42-28-825,

http://www.szolty-sek.com.pl
http://www.szolty-sek.com.pl
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Powstanie Rodzina Katyńska
Z inicjatywy Heleny Tomińskiej, Jadwigi 

Mandery i Stanisława Rducha odbyło się 
spotkanie mieszkańców Rybnika i okolic, któ
rzy stracili swoich bliskich w Katyniu, Ostasz
kowie, Starobielsku i in. miejscach kaźni 
Golgoty Wschodu. Zaproponowano na nim 
powstanie rybnickiej Rodziny Katyńskiej, 
wchodzącej w skład ogólnopolskiego stowa
rzyszenia. Jego celem jest m.in. dokumento
wanie wydarzeń z 1940 roku, organizowanie 
rocznic i wieczorów wspomnień. Obecny na 
spotkaniu prezes Związku Więźniów Politycz
nych Okresu Stalinowskiego Zygmunt Sto- 
chaj poinformował obecnych o tworzącym się 
zrzeszeniu organizacji patriotycznych i nie
podległościowych działających na terenie 
Rybnika, w skład którego również mogłaby 
wchodzić Rodzina Katyńska.

Ustalono, że następne spotkanie odbędzie 
się 18 listopada o godz. 11. w Powiatowej 
i Miejskiej Bibliotece Publicznej.

Uwaga konkurs!
Tb lubię być!

Fundacja „Signum Magnum” z siedzibą 
w Rybniku, wydawca miesięcznika „Promyk 
Jutrzenki” i „Promyczek Jutrzenki” organi
zuje ogólnopolski konkurs dla placówek 
oświatowych pod nazwą „T\i lubię być”.

Jego celem jest zwiększenie aktywności dzieci 
i młodzieży we własnym środowisku, zwróce
nie ich uwagi na pozytywne zjawiska w otacza
jącym nas świecie, a także problemów, z który
mi należy zmierzyć się tak, by żyło się nam le
piej, m.in. związanych z edukacją ekologiczną. 
Dla przedszkoli przygotowano konkursy arty
styczne - plastyczny i muzyczny; dla szkół pod
stawowych, gimnazjów i szkół ponadpod
stawowych - konkurs na gazetkę szkolną, kon
kurs plastyczny, fotograficzny, dziennikarski i mu
zyczny. Działania we wszystkich kategoriach kon
kursowych mają świadczyć o przywiązaniu do 
swojej,/nalej Ojczyzny”, pokazać to, czym miesz
kańcy miasta i regionu mogą się poszczycić.

Organizatorzy konkursu czekają na prace do 
15 grudnia tego roku pod adresem Fundacja 
,Signum Magnum”, ul. Dworek 12, 44-200 
Rybnik. Rozstrzygnięcie nastąpi 15 stycznia 2001 
r., w lutym i marcu przewiduje się wystawę prac 
konkursowych i ich publikację w mediach.

Wszelkie informacje, dotyczące również do
kładnego regulaminu, udzielane są w siedzibie 
Fundacji, a także pod numerami telefonów: 
42-23132, 42-29385, fax. 42-29384. Listę pla
cówek biorących udział w konkursie, a także 
inne aktualne informacje na jego temat można 
znaleźć na stronie internetowej Fundacji: 
www.signum.magnum.katowice.opoka.org.pl.

Uroczyste wręczenie nagród i statuetek „Pro
mień” odbędzie się w Rybniku w kwietniu 
2001 roku.

■

■

I

Loteria na rzecz dzieci
W październiku w 1999 r. powstał 

w Rybniku oddział Polskiego Związ
ku Katolicko-Społecznego (PZKS), 
zajmującego się pracą wychowawczą, 
informacyjną oraz działalnością cha
rytatywną, zwłaszcza wśród dzieci, 
młodzieży i seniorów.

Członkowie PZKS w Rybniku organizują 
np. od lat wyjazdy dzieci z rodzin wielodziet
nych i ubogich na kolonie charytatywne do 
Holandii na całkowity koszt PZKS i sponso
rów holenderskich z organizacji Pax Christi

Kinderhhulp. Członkowie oddziału PZKS 
w Rybniku stawiają sobie zadania poszerze
nia pracy społecznej na rzecz dzieci z rodzin 
wielodzietnych i osób w potrzebie. Aby zdo
być środki finansowe na zorganizowanie ko
lonii letnich dla 40 dzieci w 2001 roku, od
dział PZKS przygotowuje loterię fantową, 
która odbędzie się 19 listopada br. w Gim
nazjum Nr 1 w Rybniku przy ul. Cmentar
nej. Sprzedaż losów odbędzie się przed ko
ściołem M.B. Bolesnej po każdej mszy św.

Każdy los wygrywa! Serdecznie zaprasza
my mieszkańców Rybnika i okolic do przy
łączenia się do naszej zbiórki.

Pięknie żyć...
To tytuł kompaktu nagrane

go przez zespoły muzyczne 
działa jące w Specjalnym  
Ośrodku Szkolno-W ycho
wawczym w Rybniku - wo
kalnego „Bzyki” i instrumen
talnego „Dzwoneczki”.

Koncert promocyjny płyty 
odbędzie się 8 listopada br.
0 godz. 10.00 w Powiatowej
1 Miejskiej Bibliotece Publicz
nej. Koncertowi, w którym wy
stąpi też duet akordeonowy

„Barbados”, towarzyszyć będzie wystawa 
prac plastycznych wychowanków SOS-W.

Muzyka odgrywa w ich ży
ciu ogromną rolę - wystę
py (...) ułatwiają dzieciom 
integrację ze środow i
skiem, uczą tolerancji 
i wrażliwości, dostarczają 
wrażeń estetycznych, po
zwala uwierzyć w swoje 
siły i możliwości, jak uwa
żają inicjatorzy wydania 
płyty - nauczyciele i dyrek
cja ośrodka.

Srebrny jubileusz KGW w Chwałęcicach
Ćwierć wieku działalności obchodzi

ły członkinie Koła Gospodyń Wiej
skich w Rybniku-Chwałęcicach.

Z tej okazji założycielki koła i jego najbar
dziej zasłużone działaczki otrzymały specjalne 
medale przyznawane przez Związek Rolników, 
Kółek i Organizacji Rolniczych oraz redakcję 
pisma „Gospodyni”. Orderem Serca - Matkom 
Wsi uhonorowano: Magdalenę Magierę, Ge
nowefę Kania, najstarszą członkinię Augusty
nę Ordon, a także Stefanię 
Berger i Rosalindę Kli
mek. Aktualna przewodni
cząca koła Bernadeta Pie
cha otrzymała dyplomy od 
Wojewódzkiego Związku 
Rolników, Kółek i Organi
zacji Rolniczych oraz 
Ośrodka Doradztwa Rolni
czego w Mikołowie.

Wśród zaproszonych na 
uroczystość gości byli 
przedstawiciele władz sa
morządowych miasta z Ire
ną Wieczorek, przewodni
czący RD A. Grzonka, 
przedstawiciel Zarządu

WZRKiOR Andrzej Krawczyk, proboszcz 
miejscowej parafii ks. Tadeusz Strach i wielu 
innych.

Spotkanie umilił występ chóru chwałęcickie- 
go KGW prowadzony przez Jadwigę Wosiek. 
Nie mogło zabraknąć, jak to na gospodynie 
przystało, tradycyjnego śląskiego obiadu z ko- 
łoczem na deser.

Paniom z Chwałęcic gratulujemy i przepra
szamy za spóźnioną relację z uroczystości.

T p I A2-2&&25 4?-fSO-Q70

http://www.signum.magnum.katowice.opoka.org.pl
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Abecadło
rzeczy śląskich

Franciszek Konsek żył w latach 1884 
- 1965 i przez przypadek został największym 
rybnickim podróżnikiem. W 1905 roku, jako 
21-letni młodziok, powołany został na sześć

co świadczyło, że niedawno ryba ta zjadła 
człowieka.

Gościna w dżungli. Na Francikowej dro
dze dookoła świata leżały też Filipiny. Pań
stwo to położone na Archipelagu Filipińskim 

składa się z ponad 7 
tys. wysp i wysepek. 
Tam naszego podróżni
ka spotkała niezwykła 
przygoda, bo oprócz 
zwiedzania miast por
towych i ich wspania
łych zabytków, posta
nowił poznać także 
dżunglę czyli wilgotny 
las tropikalny. Na tę 
egzotyczną i niebez
pieczną wyprawę po
szedł Francik z kilko
ma kolegami. Gdy do
tarli nad rzekę, na skra
ju  dżungli zobaczyli 
niewielki domek, 

skonstruowany na bambusowych palach wbi
tych w dno rzeki. Mieszkała tam tubylcza ro
dzina, czyli ojciec, matka i troje dzieci. Tu
bylcy okazali im wielką gościnność, a gospo
darz natychmiast poszedł do lasu, gdzie na- 
zrywał owoców i upolował z łuku jakiegoś 
ptaka do zjedzenia, aby nakarmić niezwykłe 
dla nich białe twarze.

Rybnicki podróżnik Franciszek Konsek z żoną 
Gertrudą. Na zdjęciu „łobleczony “ za marynorza, 
trzyma mapę świata. Zdjęcie z 1940 roku.

Rykszą po Cejlonie. Na wyspie Cejlon, le
żącej na Oceanie Indyjskim, znajduje się dzi
siaj państwo Sri Lanka. W czasach, gdy Fran
ciszek Konsek zwiedzał wyspę była ona bry
tyjską kolonią. Nasz podróżnik zwiedził 
przede wszystkim port i stolicę Kolombo oraz 
kilka okolicznych miejsc, m.in. wspaniałą 
świątynię buddyjską w mieście Dehiwala. 
Najciekawsze jednak były spotkania z tubyl
cami, spacer po bananowych gajach i ogląda

nie ogromnych drzew „banjo”. 
Niezapomniana też była podróż 
rykszą, czyli lekkim dwukoło
wym wózkiem ciągniętym przez 
„kulisów”, czyli „rykszarzy”. 
Taką właśnie „dalekowschodnią 
taksówką” Francik zwiedzał za
ułki miasta Kolombo. Opowia
dał później, że aby przyspieszyć 
jazdę wózkiem należało powie
dzieć w języku tamilskim „cho- 
cza kuli”, co znaczy szybciej”, 
a jeżeli to nie pomagało, to po
pędzało się „taksówkarza” kop
niakami w tyłek...

Tekst i fotokopie: 
Marek Szołtysek

Colombo. Pamiątkowe zdjęcia Francika wśród tubylców. 
Zdjęcie z 1910 roku.

lat do służby wojskowej w marynarce nie
mieckiej. Podczas pobytu w armii służył na 
statku, na którym w 1909 roku wyruszył 
w dwuletnią podróż dookoła świata. Jego pod
róż rozpoczęła się wiosną 1909 roku w por
cie Kilonia. Statek opłynął Danię przez cie
śniny Wielki Bełt, Kattegat i Skagerrak i da
lej przez Morze Północne dopłynął do Cie
śniny Kaletańskiej. Następnie przez kanał La 
Manche statek dotarł na Ocean Atlantycki. 
Podróż prowadziła następnie wzdłuż zachod
niego wybrzeża Francji, Hiszpanii i Portuga

Szanghaj. Franciszek Konsek wśród marynarzy i chińskich robotników, wy
najętych do czyszczenia kotłów na statku. Zdjęcie z 1910 roku.

lii ku Cieśninie Gibraltarskiej, poprzez którą 
statek wpłynął na Morze Śródziemne, kieru
jąc się w stronę Egiptu. Podróż wiodła przez 
Kanał Sueski, Morze Czerwone, Zatokę 
Adeńską, Ocean Indyjski, Cejlon, Sumatrę, 
Cieśninę Sund, Borneo, Singapur, Morze Po- 
łudniowochińskie, Zatokę Tajlandzką, Bang
kok, Filipiny, Hongkong, Samoę Zachodnią, 
Cieśninę Tajwańską, Morze Wschodniochiń- 
skie, Chiny, Japonię, Morze Japońskie, Rosję 
(Władywostok), Ocean Spokojny, Przylądek 
Horn, Ocean Atlantycki i powrót do Kilonii.

Szczegółowo podróż Franciszka Konska 
opisuje nowo wydana książka „Śląskie pod
róże". A oto kilka ciekawostek:

Prawie w  każdej rodzinie znajduje się choć jeden album dokumentujący 
ważne wydarzenia - śluby, rocznice, wycieczki i podróże. Album przechowy
wany w  rodzinie Konsków w  Rybniku ma okładki obłożone płaskorzeźbami 
wykonanymi z kości słoniowej. Zachował się on jako jedyny spośród kilku 
niezwykłych albumów, jakie przywiózł ze swojej podróży dookoła świata 
marynarz Franciszek Konsek. Pozostałe uległy zniszczeniu w  czasie drugiej 
wojny światowej.

Polowanie na rekina. Podczas postoju 
w jednym z portów w Zatoce Tajlandzkiej, 
zwanej wówczas Zatoką Syjamską, Franci
szek Konsek z kolegami wypatrzyli krążące 
wokół statku rekiny i jednego z nich upolo
wali na łobiod, zakładając na stalowy hak 
przynętę, którą był konsek szpyrki. Gdy tego 
olbrzyma wciągnięto na pokład i wypatroszo
no, w jego wnętrzu znaleziono parę butów,

Tel. 42-28-825, 42-60-070



Parafie Rybnika
Jak już wielokrotnie wspominaliśmy, ryb- 

niczanie nie mieścili się w kościele p.w. Mat
ki Boskiej Bolesnej - jedynej świątyni w pa
rafii. Ten wielki duszpasterski problem jako 
pierwszy próbował rozwiązać ks. Edward 
Bolik, rybnicki proboszcz w latach 1861- 
1899. Najpierw, około 1870 roku, próbował 
wybudować drugi rybnicki 
kościół na środku cmentarza 
przy ulicy Gliwickiej, a póź
niej na rogu ulic Gliwickiej 
i Powstańców Śląskich. Obie 
lokalizacje nie doszły do 
skutku. Nie dawał jednak za 
wygraną i 10 maja 1897 roku 
zwołał specjalne spotkanie 
znaczniejszych mieszkań
ców Rybnika, aby omówić 
plan doprowadzenia do wy
budowania w Rybniku no
wej, większej kaplicy św.
Antoniego.Wówczas to za
wiązał się komitet budowy 
kościoła w skład którego 
weszli: ks. dr Teodor Krem- 
ski, kapelan szpitala św. Ju
liusza; Otto Guenther, ów
czesny burmistrz Rybnika;
Robert Fuchs, poprzedni bur
mistrz Rybnika z lat 1867- 
1890 oraz znany rybnicki ku
piec August Gierich. Pierw
sze posiedzenie robocze ko
mitetu odbyło się 12 maja 
1897 roku. Postanowiono na 
nim, że pierwszym krokiem 
powinien być zakup parce
li.Wstępnie ustalono, że bę
dzie to działka na wzgórzu za 
starą kaplicą św. Antoniego, 
u zbiegu ulicy Żorskiej i Mikołowskiej (tam 
gdzie dzisiaj mieści się bazylika). Teraz trze
ba było sprawić, by właściciel parceli Jan 
Kamyczek chciał sprzedać swój grunt pod 
budowę kościoła. Tę delikatną misję wziął na 
siebie ks. Bolik, który skutecznie namówił 
tego człow ieka i jego żonę Monikę do 
sprzedaży gruntu. Działka ta w rybnickich księ
gach wieczystych miała nr 282. Do transakcji 
sprzedaży gruntu doszło 23 maja 1897 roku na 
probostwie. Tam J. Kamyczek dostał zaliczkę 
za grunt, a następnie w kilku ratach otrzymał 
niemałą wówczas sumę 6 tys. marek.

Kolejnym krokiem komitetu było wyko
nanie rysunków nowej świątyni oraz koszto
rysu. To zadanie ks. Bolik zlecił architektowi 
- ojcu franciszkaninowi W ładysławowi 
Schneiderowi, który zaprojektował neogotyc
ką kaplicę św. Antoniego o wymiarach 16,5

m na 12 m, mającą pomieścić 500 osób. Plan 
ks. Bolika był bardzo sprytny. Otóż kaplica 
była tak zaprojektowana, aby w przyszłości 
rozbudować ją do rozmiarów wielkiego ko
ścioła. Kaplica miała być zatem jedynie pre
zbiterium przyszłego kościoła. A po co taka 
konspiracja? Ks. Bolik wiedział, że Niemcy 
niechętnie zezwolą na budowę drugiego wiel
kiego kościoła. Być może Niemcy bali się, że 
ten drugi kościół mógłby się stać kościołem

Pozwolenie na budowę 
„nowego kościoła”

Fragment mapy Rybnika z 1861 roku. 1- kościół parafialny MBBolesnej; 2 -  kaplica cmentar
na czyli prezbiterium dawnego kościoła NMPanny; 3 -  kaplica św. Antoniego z 1823 roku; 
A i B -  dwie propozycje budowy nowego kościoła w 1870 roku; C -  pole Jana Kamyczka, gdzie 
ks. Bolik chciał wybudować kaplicę (mały kościółek) św. Antoniego. Dzisiaj stoi tam bazylika.

poparcie parafian, a zwłaszcza wielką liczbę 
czcicieli św. Antoniego. Wówczas jednak ks. 
Bolik wpadł na nowy pomysł, którym całe 
przedsięwzięcie zagmatwał i „przedobrzył”. 
Otóż rozpoczął on działania mające na celu 
sprowadzenie do Rybnika franciszkanów, któ
rych chciał osiedlić na parafialnych gruntach 
obok budującego się kościółka. Intencje były 
dobre, gdyż kolo nowego kościoła św. Anto
niego osiedliby w nowym klasztorze zakon-

__________________  nicy, którzy szerzyliby
kult św. Antoniego i 
wzięli na siebie głów
ny ciężar budowy no
wego rybnickiego ko
ścioła. Ten plan dał 
jednak Niemcom pre
tekst, aby się na to nie 
zgodzić. W kwietniu 
1898 roku ks. Bolik 
zwrócił się do abpa 
wrocławskiego ks. 
kardynała Jerzego 
Koppa, aby zgodził się 
na plan budowy ko
ścioła i sprowadzenie 
franciszkanów. Kardy
nał, znany z niechęci 
do Polaków, długo nie 
dawał odpowiedzi, 
choć przecież musiał 
wiedzieć, że w nie
wielkim kościele 
MBBolesnej „gnieź
dzi” się ponad 20 tys. 
rybnickich parafian. 
Kiedy ks. Bolik pona
glał i pisał o zebranych 
pieniądzach i materia
łach budowlanych, 
kardynał „odwracał 
kota do góry ogonem ” 
i martwił się czy odda

dla Polaków, a „stary” kościół pozostałby dla 
Niemców? A przecież Niemcy nie chcieli ta
kiej sytuacji, oni woleli również germanizo- 
wać poprzez niemieckie nabożeństwa i kaza
nia. Dlatego, kiedy tylko po Rybniku roze
szła się wieść o planach budowy, w niemiec
kich czasopismach natychmiast stanowczo 
przypominano, że w kościele muszą się także 
odbywać niemieckie nabożeństwa. Plan 
ks. Bolika zakładał również, że nowa budowla 
powstanie na gruncie podarowanym przez 
władze miasta, a wybudowana będzie ze skła
dek parafian. Było to więc świadome pomi
nięcie pomocy finansowej, a tym samym 
wtrącania się do budowy rządu niemieckiego 
(wówczas pomoc rządu przy budowach ko
ściołów była czymś powszechnym!) Wydaje 
się, że plany ks. Bolika były realne i możliwe 
do zrealizowania, gdyż miał za sobą gorące

nie niewielkiego gruntu dla franciszkanów nie 
uszczupli dochodów rybnickiej parafii (która 
przecież była wówczas najbogatszą w okoli
cy). Wówczas zdenerwowany ks. Bolik 
w październiku 1898 roku rozpoczął budowę 
bez zezwolenia i wykonał fundamenty pod 
całą budowlę! Na to chyba czekano! Wkro
czyła policja i zakazała kontynuacji budowy 
i ks. Bolika ukarała grzywną. I tak skończyło 
się marzenie rybniczan o nowym kościele.

Tak więc pomimo wielu starań ks. prób. 
Edwardowi Bobkowi, który zmarł 16 wrze
śnia 1899 roku nie udało się doprowadzić do 
wybudowania nowego kościoła w Rybniku. 
Dokonał tego dopiero jego następca ks. Fran
ciszek Brudniok, który uzyskał pozwolenie na 
budowę wiosną 1903 roku, ale tym już zaj
miemy się w kolejnej „GR”.

Marek Szołtysek

Tel. 42-28-825, 42-60-070
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żużel ‘ Srebrna m łodzież, C hrom ik z kaskiem
26 września na rybnickim stadionie rozegrano przełożony z 17 września finał Młodzieżo

wych Drużynowych Mistrzostw Polski.
Po dramatycznych zawodach zwycięzcą turnieju została drużyna Włókniarza Częstochowa 

(37 pkt), na drugim miejscu uplasowali się zawodnicy RKM-u Rybnik (35 pkt), a na trzecim 
żużlowcy z Zielonej Góry (34 pkt). Losy turnieju rozstrzygnęły się dopiero w ostatnim biegu, 
przed którym zespoły Częstochowy i Rybnika miała na swoim koncie identyczną sumę punktów 
(po 35). Jednak w ostatnim biegu reprezentujący barwy Częstochowy Zbigniew Czerwiński zdo
był 2 pkt, a rybniczanin Łukasz Szmid był dopiero czwarty. Zatem podopiecznym Jana Grabow
skiego przypadł w udziale srebrny medal. W zawodach tych punkty dla RKM-u Rybnik zdobyli: 
Roman Chromik 10, Łukasz Romanek 9, Łukasz Szmid 8, Wojciech Węgrzyn 6 i Piotr 
Padowski 2.
Kilka dni wcześniej na torze w Lesznie odbył się finał zawodów o Brązowy Kask. Jego zwy

cięzcą został rybniczanin Roman Chromik, który w 5 biegach zdobył komplet 15 punktów. Na 
piątym miejscu uplasował się jego klubowy kolega Łukasz Szmid ( 10 pkt.).

‘Żużlowcy zakończyli sezon
Żużlowcy RKM-u Rybnik na trzecim 

miejscu zakończyli udział w pierwszoligo
wych rozgrywkach. W ostatnim spotkaniu 
sezonu rybniczanie ulegli przed własną pu
blicznością Polmosowi z Zielonej Góry 
44:46 i stracili tym samym miano druży
ny niepokonanej na własnym torze.

Przed tym spotkaniem rybniczanie mieli 
jeszcze szansę na zajęcie drugie miejsca 
w I lidze, premiowanego udziałem w bara- 
żach o awans do ekstraligi, jednak nie tylko 
musieli w ostatniej kolejce pokonać zespół z 
Zielonej Góry, ale także liczyć na porażkę 
Grudziądza w Rzeszowie. Tak się jednak nie 
stało i to zespół z Grudziądza, po zwycię
stwie w Rzeszowie zajął drugie miejsce.

Trzecie miejsce to i tak duży sukces ryb
nickiego zespołu, którego trenerem jest Jan 
Grabowski. Przede wszystkim cieszą wyni
ki uzyskane przez zawodników młodzieżo
wych. Do srebrnego medalu drużyny w roz
grywkach młodzieżowych, zw ycięstw a 
R.Chromika w Brązowym Kasku należy

żeglarstwo
11 P u ch ar R ybnika

Tradycyjnie sezon regatowy zaczyna się 
i kończy w Rybniku.

Na jego zakończenie na regaty o Puchar Ryb
nika zjeżdżają się czołowi zawodnicy z Pol
ski, Czech i Słowacji. Tym razem pogoda nie 
była łaskawa dla uczestników regat, które trwa
ły od 13 do 15 października. Tylko w piątek 
wiatr pozwolił na rozegranie kilku biegów, w 
sobotę i w niedzielę wyścigi odwołano. Oto 
wyniki uzyskane przez żeglarzy Energetyka 
Rybnik: w klasie Laser Radial 8m - Adam Ko- 
strzewski, 15m - Maciej Piecha; w klasie 
Laser 5m Mariusz Piecha; w klasie Europa 
23m Aleksandra Hamasz; w klasie Optymist 
18m - Filip Piecha, 22m - Tomasz Duda, 23m 
- Jakub Bajor, 24m - Piotr Dolecki, 35m - 
Piotr Uniwersał, 45m - Małgorzata Uniwer
sał, 46m - Maciej Rduch, 63m - Aneta Har- 
nasz; w klasie Cadet 2m - Leszek Piszczyk- 
Marek Depta, 3m - Agata Piecha-Jagoda 
Smolka, 6m - Agata Uniwersał-Sabina Neu
man, 7m - Tomasz Bochenek-Magda Kar- 
piak, 8m - Piotr Wojaczek-Bartosz Bajor.

Tel. 42-28-825, 42-60-070

jeszcze dopisać występ R.Szombierskiego 
w półfinale światowym juniorów i drugie 
miejsce R. Chromika w silnie obsadzonym 
Memoriale red.J.Ciszewskiego. Natomiast 
martwi nieco słaba postawa seniorów. O ile 
A.Pawliczek w trakcie sezonu odczuwał 
jeszcze skutki kontuzji, o tyle E.Skupień 
i M.Ciemiak jeździli poniżej własnych moż
liwości. W zakończonych rozgrywkach 
punkty dla RKM Rybnik zdobyli: M.Karls- 
son 195/16 meczy, L.Gunnestad 134/12, 
R.Szombierski 113/15, R.Chromik 103/18, 
A.Pawliczek 91/12, E.Skupień 73/15, 
M.Cierniak 64/15, M.Zetterstrom 51/7, 
Ł.Szmid 32/12, E.Tudzież 22/6, A.Dryml 
22/3, W.Węgrzyn 2/2, Ł.Romanek 2/2, 
P.Padowski 1/3.

W 20 spotkaniach ligowych rybniccy żuż
lowcy zanotowali 16 defektów, 8 upadków, 
pięciokrotnie dotykali taśmy, za co byli wy
kluczani, a linie mety mijali jako pierwsi 153 
razy. Zaraz po zakończenie sezonu rozpoczęła 
się przebudowa tom. Zostanie zmieniona jego 
geometria, zmniejszona szerokość i nawierzch
nia, a także zostanie wymieniona banda.

żeglarstwo

O Puchar Jesieni
Pod koniec września na rybnickim zale

wie odbyły się Ogólnopolskie Regaty Że
glarzy Niepełnosprawnych o Puchar Jesie
ni, których organizatorem był oddział ślą
ski Polskiego Stowarzyszenia Żeglarzy Nie
pełnosprawnych.

W imprezie organizowanej już po raz piąty 
uczestniczyło dziewięć trzyosobowych załóg 
z całej Polski. Przed wyjściem na wodę każ
dy z uczestników regat poddawany został ba
daniom oceniającym umiejętność utrzymania 
równowagi, poruszania się po łódce i spraw
ność manualną. Żeglarze dobierają się na pod
stawie tychże badań, tworząc wyrównane pod 
względem sprawnościowym załogi. W ryb
nickich regatach zwyciężyła załoga z Jastrzę
bia w składzie: Andrzej Bury, Marian Ża
kowicz i Eugeniusz Rakowicz. Fundatora
mi nagród dla uczestników regat byli miasto 
Rybnik i Państwowy Fundusz Rehabilita
cyjny Osób Niepełnosprawnych.

"M"—

koszykówka
Zgodnie z planem

Trzecioligowi koszykarze MKKS-u Ryb
nik rozegrali już pięć spotkań ligowych 
rozgrywek.

Rybniczanie są niepokonani we własnej 
hali (trzy spotkania -  trzy zwycięstwa), 
a w meczach wyjazdowych muszą na razie uzna
wać wyższość gospodarzy (dwie porażki).
- N a razie przedsezonow e p lany  się spraw 
dzają, chcąc się liczyć w rozgrywkach należy  
przede wszystkim  w ygryw ać wszystkie mecze 

; we w łasnej hali. Bardzo nam szkoda porażki 
w W odzisławiu, gdzie przegra liśm y dopiero  
po  dogrywce 2 punktam i (112:114 ). Bardzo  
dobrze w zespole radzą sobie juniorzy, którzy  

I w potyczkach trzecioligowych muszą staw ać  
|  w oko w oko z o kilka lat starszym i kolegam i - 
i powiedział grający trener K.Fojcik.

lekkoatletyka
Młodziczki na medal

Trzy srebrne medale wywalczyły na mi
strzostwach Polski młodzików w lekkiej 
atletyce zawodniczki RMKS-u Rybnik.

Na stadionie Olimpii w Poznaniu na dru
gim stopniu podium stanęły: Monika Knesz 
(rzuciła młot na odległość 45,99 m), Monika 
Rybarz (rzuciła oszczep na odległość 39,44 
m), Alicja Mojżysz (w biegu na 1000 m. w 
czasie 2.59,33). Trener dwóch pierwszych za
wodniczek jest Tadeusz Jarnecki, a Michał 
Olszar przygotował do zawodów trzecią ze 
srebrnych medalistek MP młodzików.

|»«rmierka
y Puchar szpadzistów 

i florecistów
Sekcja szermiercza RMKS-u Rybnik, 

MOSiR Rybnik i Urząd Miasta byli orga
nizatorami 2 rundy Pucharu Polski junio
rów i juniorek w szpadzie.

W zawodach, które odbyły się w boguszo- 
wickiej hali, wystąpiło 220 zawodników i za- 

|  wodniczek z całej Polski. Spośród zawodni
ków RMKS-u Rybnik najlepszy występ za
notował Marcin Ibrom zajmując ostatecz
nej klasyfikacji czwarte miejsce. Oto miejsca 
pozostałych zawodników RMKS-u: 21. Ma
teusz Hołyński, 27. Karol Wawrzyniak, 
43. Łukasz Dadał, 86. Szymon Gabriel, 
88.Szymon Wołyniec. Wśród juniorek najlep
szą rybniczanką okazała się Karolina Rej- 
ner, która została sklasyfikowana na 40 miej
sce. Daria Hetman była 46, Roma Kowalik 
48, a Iza Sujewicz 73. W Gdańsku na tej sa
mej rangi zawodach, tyle że we florecie, bar
dzo dobrze spisała się Roma Kowalik z Ryb
nickiego Młodzieżowego Klubu Sportowego, 
która nieznacznie przegrała pojedynek 
o awans do pierwszej ósemki najlepszych flo-

I recistek Polski. Daria Hetman zajęła w tych 
zawodach 20 miejsce, Karolina Rejner 28, 
a Natalia Wilska 41.
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szachy
x Drużynowy Puchar Rybnika

W pierwszych dniach października w 
Klubie Energetyka w Rybniku czterooso
bowe reprezentacje rybnickich klubów sza
chowych rywalizowały ze sobą w ramach 
Drużynowego Pucharu Rybnika.

Do zmagań przystąpiło 10 zespołów, a tur
niej rozgrywany był systemem kołowym 9

PFRON dla sportu
Przyjęty na ostatniej sesji RM Samorządo

wy Program na Rzecz Osób Niepełnospraw
nych jest warunkiem otrzymania środków z 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych (PFRON) na sfinansowa
nie m.in. likwidacji barier architektonicznych 
i przystosowanie różnych obiektów dla osób

dokończenie ze str. 26

prasową, w czasie której grupa uczniów za
prezentowała swą książkę „Dzieje rybnickie
go szkolnictwa”. To pionierskie, ponad stu- 
stronicowe dzieło, omawiające dzieje wszyst
kich rybnickich szkół, było niezwykłym wkła
dem uczniów IV LO w kształtowanie wiedzy 
o Rybniku i Śląsku. Uroczystości jubileuszo
we rozpoczęła uroczysta msza św. w kościele 
parafialnym w Chwałowicach, podczas któ
rej ks. abp Damian Zimoń poświęcił nowy 
sztandar szkoły. Następnie wszyscy z kościoła 
przemaszerowali do chwałowickiego Domu 
Kultury, gdzie odbyła się część oficjalna, 
w czasie której przedstawiciele władz mia
sta, władz kuratoryjnych i wielu innych wy
powiedzieli wiele ciepłych słów pod adre
sem jubilata. Prezydent Adam Fudali powie
dział: „Patrząc na wspaniale rozwijające się 
IV LO można stwierdzić, że o stan chwało
wickiego szkolnictwa możemy być spokojni! ”

rund, po 10 minut na zawodnika. Po zaciętej 
rywalizacji ostatecznie zwyciężył zespół 
Domu Kultury Niedobczyce (31,5 pkt) w 
składzie: Andrzej Cudnik, Tadeusz Olcho
wy, Grzegorz Pawlus i Dariusz Miszczak. 
Zawodnicy ci są obecni w rankingach mię
dzynarodowych i mają na swoim koncie star
ty w I lidze szachowej seniorów. Drugie miej
sce zajął Klub Energetyka (30 pkt), a trze
cie Rymer Niedobczyce (26 pkt).

niepełnosprawnych. Wiadomo już, że miasto 
otrzyma 500 tys. zł na częściową adaptację 
jednego z sektorów stadionu przy Gliwickiej 
dla potrzeb osób niepełnosprawnych, a także 
podejść, zejść, parkingu, a nawet chodników 
w pobliżu stadionu.

Szerzej o programie na rzecz osób niepełno
sprawnych w listopadowym numerze „GR”.

Niezwykła była wypowiedź polonisty z IV LO 
Jana Krajczoka: ,,(...)Chciałbympowiedzieć 
wszystkim władzom, że takich ludzi jak dyrek
tor Pć LO Marian Groborz należy chronić. Ten 
człowiek w uczniach i w nas nauczycielach 
widzi ludzi i chroni nas przed zakusami wsze
lakiej biurokracji, która chciałaby z nas zro
bić maszyny. Uważam, że można go nazwać 
Marianem I Światłym. A nie mówię tego, aby 
się przypodobać, bo przecież nasz dyrektor 
nie może mi niczego dać w zamian. Choć jego 
pensja jest niemiłosiernie niska, choć nie po
trafi przepychać się łokciami i choć do końca 
Życie zostanie idealistą i będzie jeździł samo
chodami pośledniej marki, to przecież osią
gnął tak wiele!(...).

W dalszych częściach świętowania wystą
pił też szkolny zespół muzyczny oraz zespół 
„Przygoda ”, którego znaczna ilość członków 
rekrutuje się spośród uczniów IV LO. A po
tem nastąpiła gościna, niekończące się roz
mowy i wspomnienia...

Nagroda za rozwiązanie krzyżówki
- dwa bony towarowe 
wartości 50 zł każdy
ufundowane przez Klub

Międzynarodowej Prasy i Książki

e sEB to
Sp zoo

Rozwiązanie krzyżówki z nr. 9 „GR” - KO
ALA. Nagrody, dwa bony towarowe, po 50 zł 
każdy, otrzymują: MAŁGORZATADUDAzRyb- 
nika i MARIAN KRÓLICZEK z Jastrzębia.

Rozwiązania na kartkach pocztowych pro
simy przysyłać do 6 listopada pod adresem re
dakcji: „Gazeta Rybnicka”, Rynek 12a, skr. 
poczt- 96, 44-200 Rybnik, lub wrzucić do na
szej „żółtej skrzynki” (ulica Kościuszki).

Krzyżówka
Rozwiązaniem krzyżówki będzie wyraz, który 

powstanie z liter w polach oznaczonych kropkami.
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Klub Międzynarodowej Prasy i Książki
Rybnik, ul. Sobieskiego 18

Jerzy Radłowski, PRY
MAS. TRZY LATA 
Z TYSIĄCA. Wyd. 
W.A.B. Warszawa 2000

Podstawą powieści jest 
scenariusz filmu Teresy 
Kotlarczyk, napisany 
przez Jana Purzyckiego. 
To pełna napięcia historia 

uwięzienia kardynała Stefana Wyszyńskie
go i prób jego „złamania” przez UB, książ
ka o (...) „wierze, wierności i nikczemno- 
ści ”.

Jurek Zielonka, TA
DZIO. Wyd. Znak, Kra
ków 2000

Nagrodzona w konkur
sie wydawnictwa ZNAK 
powieść o dojrzewaniu.
Tytułowy Tadzio przeży
wając przygody na ob
czyźnie, poznaje siebie I 
i otaczający świat. Autor, mieszkający dziś 
w Australii, nie stroni od humoru i ironii, 
a także subtelnych, literackich aluzji...

GENTELMAN. Nr 9, 
wrzesień 2000
Jeden z niewielu męskich 
magazynów wśród dzie- 

■  siątek kolorowych pism 
I  dla kobiet. We wrześnio- 
1 wym numerze m.in. wy

wiady z Andrzejem Żu
ławskim, Lechem Wałęsą, 

Bogusławem Wołoszańskim i... Kayah. In
teresujący fotoreportaż o historii dawnych 
olim piad, a także moda, samochody 
i ...blondynki.

CD Rubén González, 
CHANCHULLO

Swing po kubańsku 
w wykonaniu gwiazdy 
fortepianu zespołu Buena 
Vista Social Club. Odnaj
dujemy znajome klimaty poprzednich prze
bojowych płyt, które urzekły wiele milio
nów wielbicieli zespołu z Hawany.

'el. 42-28-825. 42-60-070



Szanse i zagrożenia
c.d. ze str. 8

reprezentującej Górnośląską Agencję Rozwo
ju Regionalnego. Mówiła ona o programie 
PHARE - Inicjatywa i pieniądzach z UE na 
wsparcie restrukturyzacji górnictwa węgla 
kamiennego i hutnictwa, poprzez tworze
nie nowych miejsc pracy dla byłych pra
cowników tych sektorów. Pomoc ta ma róż
ne formy. Są to m.in: preferencyjne pożycz
ki, refundacje składek ZUS, dopłaty do 
oprocentowania kredytów bankowych oraz 
usługi doradcze. I. Czaplikowska mówiła 
również o nowych funduszach w ramach 
programu Inicjatywa II oraz o Centrum In
formacji Europejskiej, które działa przy 
GARR. Podstawowym celem EURO INFO 
jest przygotowanie małych i średnich przed
siębiorstw do integracji ze strukturami eu
ropejskimi. Pomaga ono w poszukiwaniu 
partnerów gospodarczych, zapewnia udział 
w krajowych i zagranicznych spotkaniach, 
udziela informacji na temat targów, konfe
rencji, sympozjów i waluty EURO.

W trakcie sympozjum polemizowano 
m.in. z opiniami na temat przeznaczania tak 
dużych pieniędzy dla osób odchodzących 
z górnictwa, proponując, by w zamian wyko
rzystać je na aktywizację i tworzenie nowych 
miejsc pracy w poszczególnych firmach.
W trakcie sympozjum profesor Politechni
ki Krakowskiej Ryszard Ciach, wiceprze
wodniczący Komisji Europejskiej ds. Ener
gii Odnawialnej przybliżył tajniki nowej 
technologii wytwarzania energii z zastoso
waniem światła słonecznego. Jako ostatni 
głos zabrał wiceminister gospodarki Tade
usz Donocik, który mówił o szansach i za
grożeniach małych i średnich przedsię
biorstw  w kontekście in tegracji z UE. 
Wspomniał o mocnych i słabych stronach 
naszych przedsiębiorstw i kierunkach dzia
łań rządu na rzecz rozwoju małych i śred
nich firm. Na zakończenie sympozjum wi
ceminister podzielił się wrażeniami z wy
stawy EXPO 2000. Podkreślił niewątpliwy 
sukces, jaki odniosła Polska w Hannowe- 
rze. Mówił o specyfice polskiego pawilo
nu, w ysokich m iejscach zajm ow anych 
w prowadzonych tam statystykach oraz po
mysłach, które przyciągały zwiedzających 
do naszego stoiska. - Skoro udało nam się 
w Hanowerze, to dlaczego nie miało by nam 
się powieść jeżeli idzie o rozwój małych 
i średnich przedsiębiorstw - przekonywał 
T. Donocik.

Kończąc spotkanie poseł apelował o to, 
by „zarazić” się tym optymizmem i wpro
wadzać w życie informacje zdobyte podczas 
sympozjum.

(S)

Mapa zagrożeń
Efektem analizy stanu zagrożenia 

naszego m iasta przeprowadzonej 
przez fachowców z Komendy Miejskiej 
Policji w Rybniku jest wydrukowana 
poniżej „mapa” zagrożeń czyli miejsc 
szczególnie niebezpiecznych, narażo
nych na różne typy działalności prze
stępczej.

Analitycy określili też jak zagrożenia te roz
kładają się w ciągu tygodnia oraz w jakich 
godzinach w ciągu dnia. I tak najbezpiecz
niejszym dniem jest poniedziałek, a wiele 
więcej nieprzyjemnych zdarzeń może nas cze
kać w targowe środy, a także wtorki i niedzie
le, najmniej bezpiecznie jest w piątki i targo
we soboty. Włamania do samochodów i ich 
kradzieże, pobicia i włamania zdarzają się naj
częściej w nocy, kradzieże kieszonkowe 
w godzinach otwarcia sklepów.

Jak tłumaczy pełnomocnik prezydenta ds. bez
pieczeństwa Hubert Hanak, celem upublicz
nienia tych danych nie jest wywołanie psycho
zy strachu, ale uczulenie społeczeństwa na te 
zagrożenia i danie możliwości ich uniknięcia.

Otrzęsiny
pierwszoklasistów
W niezwykle ciekawy sposób uczniowie 

i grono pedagogiczne Technikum Budow
lanego w Rybniku postarali się o to, aby ci 
najmłodsi w szkole czyli pierwszoklasiści 
jak najszybciej poczuli się w niej pewnie.

Tradycyjnie już pod koniec września wy
jechali autobusami na górskie szlaki, aby 
tam przeżyć staropolski zwyczaj otrzęsin.

Zgodnie z swoimi zapowiedziami H. Ha
nak spotkał się z przedstawicielami wielu ryb
nickich środowisk, a poruszane problemy 
posłużą budowie programu zwiększenia bez
pieczeństwa w naszym mieście. Aktualnie 
prowadzona jest wnikliwa obserwacja dzia
łalności rybnickich dyskotek pod względem 
przestrzegania ustawy o wychowaniu w trzeź
wości. Bo to oczywiście nie tańce, ale wypity 
alkohol jest przyczyną agresji młodzieży po 
wyjściu z dyskoteki. Prowadzone są także pra
ce nad wprowadzeniem monitoringu szcze
gólnie niebezpiecznych miejsc. Korzystny dla 
rybnickiej społeczności epilog miała też gło
śna przed kilku tygodniami sprawa terrory
zowania mieszkańców, przechodniów i obsłu
gi sklepów w centrum miasta, szczególnie ulic 
Sobieskiego i Powstańców przez młodocia
nych chuliganów. Bracia D. zostali osadzeni 
w ośrodkach odosobnienia jak elegancko 
można nazwać areszt (dla starszego) i dom 
poprawcz (dla młodszego). Areszt tymczaso
wy zastosowano też w stosunku do osób, które 
nachodziły przychodnię przy Hallera i wymu
szały środki odurzające.

Żywimy nadzieję, że dalsze działania peł
nomocnika przyniosą kolejne efekty.

W tym roku wszystkie drogi prowadziły na 
Skrzyczne. W czasie górskiej wędrówki 
starsi uczniowie sprawdzali sprawność fi
zyczną młodszych kolegów na specjalnie 
przygotowanych torach przeszkód. Punktu
alnie o godz. 14.00 rozległy się donośne 
glosy 130 pierwszoklasistów, którzy z ręką 
na sercu obiecywali, że “ uczyć się będą 
dniami i nocami, a stan psychiczny nauczy
cieli pozostawią nienaruszony. ” Przyszłość 
pokaże, kto dotrzymał tajemnicy. Jednym 
słowem, niełatwe jest życie kota.

K P R e io i^ ^ Rodzaj zagrożenia
ul. 1 Maja kradzieże mienia, rozboje

U ul. Bogusławskiego włamania do samochodów i obiektów handlowych, zniszczenia mienit
e  ‘i

■= o ul. Lompy kradzieże mienia, zniszczenia mienia, bójki
&  N
CC oś. Południe włamania do obiektów handlowych, garaży i samochodów
__ 3T 01 ul. Patriotów włamania do samochodów i garaży
i io a ul. Rajska włamania do garaży

ul. Śląska kradzieże i zniszczenia mienia
ul. Budowlanych włamania do samochodów, kradzieże części samochodowych
ul. Chabrowa włamania do samochodów, kradzieże mienia
ul. Dąbrówki włamania do samochodów, kradzieże części samochodowych, rozboje

C ul. Górnośląska pobicia, włamania do obiektów handlowych, kradzieże mienia
ul. Grunwaldzka włamania do samochodów, kradzieże części samochodowych

z ul. Hallera kradzieże kieszonkowe, włamania do samochodów
Jt ul. Kard. Kominka włamania do samochodów, kradzieże części samochodowych
JO ul. Kościelna kradzieże mienia, włamania do obiektów handlowych
DS ul. Kotucza kradzieże samochodów, włamania do samochodów

parking przy DH REAL i kradzieże mienia - głównie portfeli i rowerów
2 ul. Morcinka pobicia, rozboje, kradzieże mienia

ul. Rymera włamania do obiektów handlowych
Rynek kradzieże kieszonkowe
ul. 3 Maja kradzieże mienia, włamania do obiektów handlowych
ul. Zebrzydowicka kradzieże mienia na terenie lokali

Tel. 42-28-825, 42-60-070
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MONITOR MIEJSf
Zmiana numerów rachunków bankowych

Urzędu Miasta Rybnika w PBK SA. Warszawa I/O Rybnik 
z dniem 16 października

dotychczasowy numer rachunku bieżącego 11101284-2017-3600-4-23
ulega zmianie na 11101284-401280000715.

Na rachunek ten należy wpłacać podatki i opłaty lokalne, należności 
z tytułu opłat za dzierżawę i wieczyste użytkowanie, z tytułu mandatów 
karnych kredytowanych i innych należności adresowanych na dotychczaso
wy numer rachunku.

Uchwała Rady Miasta Rybnika z dnia 16 października 2000 
w sprawie: ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty 

adiacenckiej na obszarze Gminy Miasta Rybnika
działając na podstawie:
- art.18 ust.2 pkt 8, art. 40 ust. 1 art.41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 

marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz.U. z 
1996 r. Nr 13, poz. 74 z późn.zm.)

- art. 146 ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieru
chomościami (tekst jednolity - Dz.U. z 2000 r. Nr 46, poz.543)

na wniosek Zarządu Miasta i Komisji Gospodarki Komunalnej 
Rada Miasta Rybnika postanawia:

§1
Ustalić wysokość stawki procentowej opłaty adiacenckiej na pozio
mie 50% różnicy między wartością jaką miały nieruchomości stano
wiące własność osób prawnych lub osób fizycznych przed wybudo
waniem urządzeń infrastruktury technicznej z udziałem środków 
Gminy Miasta Rybnika a wartością jaką te nieruchomości mają po 
wybudowaniu tych urządzeń.

§2
Postanowienia § 1 stosuje się także do użytkowników wieczystych nieru
chomości gruntowych, którzy na podstawie odrębnych przepisów nie mają 
obowiązku wnoszenia opłat rocznych za użytkowanie wieczyste łub wnie
śli za zgodą właściwego organu jednorazowo opłaty roczne za cały okres 
użytkowania wieczystego.

§3
Przeznaczyć w całości środki pozyskane z opłat adiacenckich na roz
wój infrastruktury technicznej Gminy Miasta Rybnika.

§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2000 r. po uprzednim 
ogłoszeniu w prasie lokalnej - („Gazeta Rybnicka”).

♦  ♦  ♦

Uchwała Rady Miasta Rybnika z dnia 16 października 2000 
w sprawie: zmian w „Taryfie przewozu osób i bagażu w komuni

kacji miejskiej organizowanej przez Miasto Rybnik”
działając na podstawie:
- art. 40 ust.l, art. 41 i art.42 ust. lustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 

samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 z późn.zm.)
-art. 18 ust.3 ustawy z dnia 26 lutego 1982 r. o cenach (Dz.U. z 1988 r., 

Nr 27, poz. 195 z późn.zm.)
po konsultacji ze Związkami Zawodowymi na wniosek Zarządu 

Miasta i Komisji Komunikacji Rada Miasta Rybnika postanawia:
§1

1. Wprowadzić nowy „Cennik opłat za przejazdy w komunikacji miej
skiej na terenie miasta Rybnika” w brzmieniu zał. nr 1, 2, 3 do ni
niejszej uchwały.

2. Cennik opłat o których mowa w ust. 1 stanowią zał. nr 1, 2, 3 do 
obowiązującej „Taryfy przewozu osób i bagażu” w komunikacji 
miejskiej organizowanej przez Miasto Rybnik (Uchwała nr 148/XIII/ 
95 z 20.12.1995 r.)

§2
Tracą moc „Cenniki opłat...” wprowadzone w § 1 uchwały nr 286/ 
XII/99 z dnia 18.10.1999 r. oraz w § 2 uchwały nr 400/XVII/2000 z 
dnia 15.05.2000 r.

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2001 r. po uprzednim 
ogłoszeniu w prasie lokalnej.

Z ałącznik  nr 1
do Taryfy przewozu osób i bagażu w komunikacji miejskiej organizowanej 
przez miasto Rybnik. O b ow iązu je od 01.01.2001 r.

C E N N IK  O PŁ A T
za przejazdy w kom unikacji m iejsk iej na terenie m iasta Rybnika

Ł.p. N azw a biletu U p raw n ien ia C ena w złoty ch
1. jed n orazow y Przejazd autobusem danej linii, 

niezależnie od ilości przystanków 
Przewóz bagażu lub psa 1,90; ulg. 1,00

2. jed n orazow y
(zakupiony u kierowcy) j.w. 2,50

3. m iesięczny
(ogólnodostępny)

Przejazd wszystkimi liniami 
w określonym miesiącu 60,00: ulg. 30,00

4. okresow y
(14-dniowy
ogólnodostępny)

Przejazd wszystkimi liniami 
w okresie 14 dni 
od daty zakupu 38,00; ulg. 20,00

5.
Za przejazd  bez bile  
dod atk ow y

tu lub z b iletem  n iew ażnym
Za przejazd pasażera bez biletu 
lub z biletem nieważnym 60,00
Za przewóz bagażu lub psa 
bez ważnego biletu 3200

Z ałącznik  nr 2
do Taryfy przewozu osób i bagażu w komunikacji miejskiej organizowanej 
przez miasto Rybnik. O b ow iązu je od 01 .01.2001 r.

C E N N IK  O PŁA T
za przejazdy w  k om unikacji m iejsk iej na lin iach

2 -od przystanku KWK Marcel do przystanku Marklowice 
14 - od przystanku Golejów do Ochojca
23 - od przystanku Buzowice Skrzyżowanie do Kopalni Rydułtowy
28 - od przystanku Piece I do Rydułtowy Rynek
29 - od przystanku Czernica Sklep do Rydułtowy Rynek
42 - od przystanku Stodoły do Rud
I-P- N azw a biletu U p raw n ien ia C ena w złotych
1. jed n orazow y Przejazd autobusem danej linii, 

niezależnie od ilości przystanków 
Przewóz bagażu lub psa 2,70; ulg. 1,50

2. jed n orazow y
(zakupiony u kierowcy) j.w. 5,00

3. m iesięczny
(ogólnodostępny)

Przejazd wszystkimi liniami 
w określonym miesiącu 80,00; ulg. 40,00

4. ok resow y
(14-dniowy
ogólnodostępny)

Przejazd wszystkimi liniami 
w okresie 14 dni 
od daty zakupu 54.00; ulg. 30.00

5.
Za przejazd  bez bile 
dod atk ow y

tu lub z b iletem  n iew ażnym
Za przejazd pasażera bez biletu 
lub z biletem nieważnym 60,00
Za przewóz bagażu lub psa 
bez ważnego biletu 32,00

42-28-825, 42-60-'
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Z ałącznik  nr 3
do Taryfy przewozu osób i bagażu w komunikacji miejskiej organizowanej 
przez miasto Rybnik. O b ow iązuje od 01.01.2001 r.

C E N N IK  O PŁ A T
za przejazdy w kom unikacji m iejsk iej na linii 

R ybnik - K uźn ia  R aciborska
Iąj. N azw a biletu U p raw n ien ia C ena w złotych
1. jed n orazow y Przejazd autobusem linii 44, 

do przystanków:
Ruda Kozielska Las 
Kuźnia Raciborska Osiedle 
Kuźnia Raciborska 4,20; ulg. 2,60

2. jed n orazow y
(zak u p io n y  u k ie row cy)

Przejazd autobusem 
j.w. 5,00

3. m iesięczny-sieciow y
(o g ó ln o d o stę p n y )

Przejazd wszystkimi liniami 
w określonym miesiącu 125,00; ulg. 65,00

4. m iesięczny-lin iow y
(ogólnodostępny)

Tylko dla linii Rybnik - Kuźnia 
Raciborska - Plac Wolności 85,00; ulg. 45,00

Miasto Rybnik,
44 - 200 Rybnik, woj. śląskie, ul. B. Chrobrego 2, 

tel. (032) 4223011, fax (032) 4224124, tlx 315873, 
ogłasza przetargi nieograniczone na:

1) remont nawierzchni asfaltowej ucKotucza w Rybniku
z przetworzeniem istniejącego materiału asfaltowego na zimno 

i ponownym wbudowaniu
Termin realizacji -  2001.04.15.
Wadium - 10 000 zł. Specyfikację istotnych warunków zamówienia (cena -

24,40 zł) można odebrać w siedzibie zamawiającego, pok. 005 lub za zalicze
niem pocztowym. Uprawniony do kontaktów z oferentami - Andrzej Kopka, 
tel. 4223011 w. 7007, pok. 007, w godz. 800 - 1500.

O ferty należy sk ładać w siedzib ie zam aw iającego , pok. 005. Term in sk ła 
dania ofert u p ływ a dn ia  2000.11.20 o godz. l l wo. Otwarcie ofert nastąpi dnia 
2000.11.20 o godz. 1200 w siedzibie zamawiającego, pok. 056.

Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych. 
Postępowanie nie zostało poprzedzone wstępną kwalifikacją.
W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 19 

i art. 22 ust. 7, spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 2 ustawy o zamówie
niach publicznych oraz warunki dodatkowe:
1. udzielą minimum 3 letniego okresu gwarancji na wykonane prace oraz za

stosowane materiały 
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:
1. cena (koszt) - 60%
2. wiarygodność oferenta - 40%

^  ^
2) zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom 

oraz ich wyłapywanie na terenie miasta Rybnika
Termin realizacji -  od 1 stycznia 2001 r. do 31 grudnia 2003r.
Wadium - 4 800,00 zł. Specyfikację istotnych warunków zamówienia (cena 

-  20 zł) można odebrać w siedzibie zamawiającego, pok. 009 lub za zalicze
niem pocztowym. Uprawniony do kontaktów z oferentami - Wiktor Salamon, 
Doris Buczek, tel. 4221177, pok. 009, w godz. 800 - 15°°.

O ferty należy sk ładać w U rząd M iasta  R ybnika W ydział G ospodark i 
K om unalnej, 44-200 R ybnik , ul. B .C hrobrego 2, pok. 009. Term in sk ład a
nia ofert upływ a dn ia  2000.11.09 o godz. 10"". Otwarcie ofert nastąpi dnia
2000.11.09 o godz. 1100 w siedzibie zamawiającego, pok. 056.

Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych. 
Postępowanie nie zostało poprzedzone wstępną kwalifikacją.
W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 19 

i art. 22 ust. 7, spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 2 ustawy o zamówie
niach publicznych oraz warunki dodatkowe:
posiadanie własnego schroniska dla minimum 350 psów, ogrzewanego, skana
lizowanego, posiadającego bieżącą wodę, energię elektryczną,wentylację, fa
chową kadrę oraz stałą opiekę weterynaryjną, położonego w odległości max. 
40 km od miasta Rybnika z uwagi na to aby nie powodować u przewożonych 
zwierząt na dłuższą odległość zbędnego cierpienia i stresu.

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:
1. cena (koszt) - 50%
2. wiarygodność oferenta - 50%

.'BIS ICKA

Miasto Rybnik,
44 - 200 Rybnik, woj. śląskie, ul. B. Chrobrego 2, 

tel. (032) 4223011, fax (032) 4224124, tlx 315873,
ogłasza przetargi nieograniczone na:

3) nadbudowę części parteru budynku Szkoły Życia
w Rybniku przy ul. Hibnera o salę rehabilitacyjno-gimnastyczną
Termin realizacji -  do 2001.07.30.
Wadium - 20 000 zł. Specyfikację istotnych warunków zamówienia (cena -  

61 zł) można odebrać w siedzibie zamawiającego, pok. 254 lub za zaliczeniem 
pocztowym. Uprawniona do kontaktów z oferentami - Dorota Bienek, tel. 
4223011 w. 7256, pok. 256, w godz. 8,)0 - 1500.

O ferty należy sk ład ać w siedzib ie  zam aw iającego, pok. 254. Term in sk ła
dania ofert upływ a dnia 2000.11.22 o godz. 10°". Otwarcie ofert nastąpi dnia
2000.11.22 o godz. 1200 w siedzibie zamawiającego, pok. 257.

Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych. 
Postępowanie nie zostało poprzedzone wstępną kwalifikacją.
W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 19 

i art. 22 ust. 7, spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 2 ustawy o zamówie
niach publicznych oraz warunki dodatkowe:
1. udzielą minimum dwa lata gwarancji na wykonane prace i zastosowane materiały 

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:
1. cena (koszt) - 75%
2. wiarygodność - 25%

♦  ♦  ♦
4) adaptację i przebudowę budynku szpitala

na Państwową Szkołę Muzyczną I i II stopnia w Rybniku 
przy ul. Powstańców 27

Termin realizacji -  do 2002.07.30.
Wadium - 200 000 zl. Specyfikację istotnych warunków zamówienia (cena -  

122 zł) można odebrać w siedzibie zamawiającego, pok. 254 lub za zalicze
niem pocztowym. Uprawnieni do kontaktów z oferentami - Dorota Bienek, tel. 
4223011 wew. 7252, pok. 252, w godz. 800 - 1500.

O ferty  należy sk ład ać w siedzib ie zam aw iającego, pok. 254. Term in sk ła 
dan ia  o fert u p ływ a dnia 2000.10 .23  o  godz. 10"". Otwarcie ofert nastąpi dnia
2000.10.23 o godz. 1200 w siedzibie zamawiającego, pok. 108.

Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych. 
Postępowanie nie zostało poprzedzone wstępną kwalifikacją.
W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 19 

i art. 22 ust. 7, spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 2 ustawy o zamówie
niach publicznych oraz warunki dodatkowe:
1. udzielą min. 3 lat gwarancji na wykonane prace oraz zastosowane materiały 
i urządzenia
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:
1. cena (koszt) - 75%
2. wiarygodność - 25%

♦  ♦  ♦
5) adaptację pomieszczeń poddasza na cele biurowe

wraz z wymianą dachu w starej części budynku 
Urzędu Miasta w Rybniku, ul. Chrobrego 2

Termin realizacji -  do 2001.07.30.
Wadium - 40.000,00 zl. Specyfikację istotnych warunków zamówienia (cena 

-61 ,00 zl) można odebrać w siedzibie zamawiającego, pok. 254 lub za zalicze
niem pocztowym. Uprawniona do kontaktów z oferentami - Naczelnik Wydzia
łu Inwestycji - Dorota Bienek, tel. 4223011 w. 7256, pok. 256, w godz. 800 - 1500.

O ferty  należy  sk ładać w siedzib ie zam aw iającego, pok. 254. Term in sk ła 
dania ofert u p ływ a dn ia  2000.11.28 o godz. 10°°. Otwarcie ofert nastąpi dnia 
2000.11.28 o godz. 1200 w siedzibie zamawiającego.

Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych. 
Postępowanie nie zostało poprzedzone wstępną kwalifikacją.
Udzieli gwarancji na wykonane prace oraz zastosowane materiały i urządze

nia: min. 3 lata
1. Złoży oświadczenie o ubezpieczeniu budowy na czas realizacji, do wysoko
ści wartości oferty.
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:
1. cena (koszt) - 65%
2. wiarygodność - 20%
3. harmonogram robót, projekt organizacji budowy - 15%

. 42-28-825, 42-60-070
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Miasto Rybnik,
44 - 200 Rybnik, woj. śląskie, ul. B. Chrobrego 2, 

tel. (032) 4223011, fax (032) 4224124, tlx 315873,
ogłasza przetargi nieograniczone na:

6) budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami 
w ul. Krupińskiego w Rybniku - Chwałowicach

Termin realizacji -  2001.04.30.
Wadium - 6 000 zł. Specyfikację istotnych warunków zamówienia (cena -

24,40 zł) można odebrać w siedzibie zamawiającego, pok. 009 lub za zalicze
niem pocztowym. Uprawniony do kontaktów z oferentami - Andrzej Pająk, 
tel. 4223011 w. 7009, pok. 009, w godz. 800 - 1500.
O ferty należy sk ładać w  siedzib ie zam aw iającego, pok. 009. Term in sk ła
dania ofert u p ływ a dn ia  2000.11.10 o godz. I I 00. Otwarcie ofert nastąpi dnia
2000.11.10 o godz. 1200 w siedzibie zamawiającego, pok. 108.

Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych. 
Postępowanie nie zostało poprzedzone wstępną kwalifikacją.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 19 
i art. 22 ust. 7, spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 2 ustawy o zamówie
niach publicznych oraz warunki dodatkowe:

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:
1. cena (koszt) - 70%
2. wiarygodność oferenta - 30%

♦ ♦  ♦

7) budowę kanalizacji sanitarnej z przykanalikami, 
kanalizacji deszczowej oraz wodociągu w dzielnicy

Rybnicka Kuźnia w Rybniku
Termin realizacji -  30.04.2001 r.
Wadium - 20 000 zł. Specyfikację istotnych warunków zamówienia (cena -  

20 zł) można odebrać w siedzibie zamawiającego, pok. 008 lub za zaliczeniem 
pocztowym. Uprawnieni do kontaktów z oferentami - Danuta Pojda, tel. 4223011 
w. 7120, pok. 008, w godz. 8W - 15°°.

O ferty należy sk ładać w siedzib ie zam aw iającego, pok. 008. Term in sk ła
dania ofert u p ływ a dn ia  2000.10 .20  o godz. l i 00. Otwarcie ofert nastąpi dnia 
2000.10.20 o godz. 1200 w siedzibie zamawiającego, pok. 056.

Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych. 
Postępowanie nie zostało poprzedzone wstępną kwalifikacją.
W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 

19 i art. 22 ust. 7, spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 2 ustawy o zamó
wieniach publicznych oraz warunki dodatkowe:
1. udzielą min. 3 letniego okresu gwarancji 
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:
1. cena (koszt) - 70%
2. wiarygodność oferenta - 30%

1YBMCKA

Rybnickie Stowarzyszenie Diabetyków zawiadamia
chorych na cukrzycę,

że 8 listopada br. (tj. środa) o godz. 16.00
zostanie odprawiona msza św. w kościele Królowej Apostołów 

w Rybniku. Po mszy odbędzie się spotkanie przy kawie.
Serdecznie zapraszamy!

Jednocześnie zawiadamiamy, że siedziba Stowarzyszenia 
została przeniesiona na ul. Kościuszki 17 w Rybniku.

Biuro Poselskie posła s l d  Andrzeja Zająca
przy Placu Wolności 7/11 (II p.) jest czynne od poniedziałku do piątku od 9.00 do 16.00

Poseł A. Zając dyżuruje w p on iedzia łk i od 9 .00  do 14.00
Radni RM Rybnika z klubu SLD dyżurują w każdą środę od 16.00 do 18.00.

Telefon zaufania: 42-33-555
Czynny od poniedziałku do piątku w godz. od 16.00 do 6.00

Dyżury Powiatowego Rzecznika Konsumentów
w Rybniku

odbywajg się w drugg i czwartg środę każdego miesigca 
w godz. od 10.00 do 14.00

w siedzibie Starostwa, ul. 3 Maja 31, tel. 42-28-300

Usługi budowlane
Malowanie, tapetowanie ocieplanie domów 

tynkowanie domów
- nowoczesną metodą przy pomocy agregatu tynkarskiego

tynki: gipsowe, regipsowe, itp. 
remonty dachów

sprzedaż i montaż systemów do oczyszczania wody! 
tel. 42-14-044, 0602-395-340

♦  ♦  ♦

8) budowę kanalizacji sanitarnej z przykanalikami 
w ul. Nalazków w Rybniku - Boguszowicach

Termin realizacji -  do 2001.04.30.
Wadium - 15 000 zł. Specyfikację istotnych warunków zamówienia (cena -

24,40 zł) można odebrać w siedzibie zamawiającego, pok. 009 lub za zalicze
niem pocztowym. Uprawniony do kontaktów z oferentami - Andrzej Pająk, 
tel. 4223011 w. 7009, pok. 009, w godz. 800 - 1500.

O ferty należy sk ład ać w  siedzib ie zam aw iającego, pok. 009. Term in sk ła
dania ofert upływ a dnia 2000.11.10 o godz. I I 00. Otwarcie ofert nastąpi dnia
2000.11.10 o godz. 1200 w siedzibie zamawiającego, pok. 108.

Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych. 
Postępowanie nie zostało poprzedzone wstępną kwalifikacją.
W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 19 

i art. 22 ust. 7, spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 2 ustawy o zamówie
niach publicznych oraz warunki dodatkowe:

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:
1. cena (koszt) - 70%
2. wiarygodność oferenta - 30%

Telefon informacyjny
Anonimowych
Alkoholików

253-79-83
czyn n y

pon ied zia łek , środa, czw artek  
w  godz. 17.00 d o  20 .00

Uwaga!
Panie po amputacji piersi

Amazonko
Masz problemy? Potrzebujesz pomocy?

A może pomożesz innym? 
S kon tak tu j się z nam i.
Stowarzyszenie Amazonek „Odnowa”, 
Rybnik, ul. Kościuszki 17, tel. 42-35-511, 
p o n ied z ia łek  1000 - 1200, p ią tek  1510 - 1730 

Spotkania „Amazonek” 
w każdą II środę miesiąca 

o 16.00 przy ul. Raciborskiej 20.

Rzecznik 
Praw Pacjenta

Od 1 września w kasach cho
rych w całym kraju rozpoczęli 
działalność Rzecznicy Praw Pa
cjenta.

W Śląskiej Kasie Chorych funkcje 
Rzecznika Praw Pacjenta pełni 
M aria K ukaw ska, tel. (032) 255-30- 
6 5 , w ew . 2 9 0 , a biuro mieści się 
w K atow icach przy ul. Jankego 15a.
Rzecznik jest przewodnikiem po sys

temie ubezpieczenia, u niej można po
skarżyć się na działalność placówek 
zdrowotnych zlokalizowanych na te
renie województwa, ona odpowie też, 
jakie prawa przysługują pacjentom 
i wskaże do kogo odwołać się, gdy 
są naruszane.

Tel. 42-28-825. 42-60-070
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Kto powiedział, że po wakacjach 
nic miłego nie może się zdarzyć...

KLOCKI HAMULCOWE, 
AMORTYZATORY, 

SPRZĘGŁA, TŁUMIKI

PRZEGLĄD OKRESOWY 
W TYM:

OLEJ CASTROL TXT

OPONY ZIMOWE

OBRĘCZE

ORYGINALNE

AKUMULATORY

TOYOTA

PPHU KONSEK S.C. i 44-203 Rybnik ul. Prosta 100 
Tel.: (0-32) 432 90 60

PROMOCJA TRWA: 
OD 15 PAŹDZIERNIKA DO 15 GRUDNIA 2000r. 

I DOTYCZY WSZYSTKICH SAMOCHODÓW TOYOTA

®  TOYOTA
Tel. 42-28-825, 42-60-070



W Y C E N A
N IE R U C H O M O Ś C I
Uprawniony Rzeczoznawca Majątkowy 
mgr inż. Krzysztof URBAŃCZYK  

tel. 42-35-323,
Rybnik, Plac Wolności 2

Naprawa
telewizorów i magnetowidów

f irm  k ra jo w y c h  i z a g ra n ic z n y c h : O T A K E , O R IO N , 
C U R T IS , G R U N D IG , T H O M S O N , P A N A S O N IC , 

T R IL U X , E L E M IS , B IA Z E T , O T F , R O Y A L , 
C R O W N  i in n e  n a  o r y g in a ln y c h  c z ę śc ia c h .

Zakład Serwisowy “Emiter”, Rybnik, 11L Hutnicza 21 
(boczna Kościuszki), tel. 42-39-606

Hurtownia
sprzętu ogrodniczego
•Wszystkie akcesoria i części zamienne do 

pił, kosiarek i kos spalinowych
•  ST/HL  profesjonalny sprzęt ogrodniczy 

(piły spalinowe i elektryczne, kosy)
•  tr ą b it m elektronarzędzia
•  Naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne 

sprzętu budowlanego i ogrodniczego

F.H. “GUMEX”
ul. Kościuszki 45, Rybnik, tel. 42-38-208

MASAŻ I REHABILITACJA
mgr fizjoterapii i odnowy biologicznej Andrzej Myśliwiec

gabinet fizjoterapii poleca swoje usługi w zakresie: 
masażu klasycznego, rozluźniającego i leczniczego 

oraz rehabilitacji w chorobach neurologicznych i ortopedycznych 
Prowadzimy również wizyty w domu pacjenta!
44-200 Rybnik, ul. Żorska 14b, tel. 42-46-098, 

42-24-016 wew. 205, 0-604-254-312 
Oferujemy również zajęcia dla dzieci i dorosłych w obiektach 

pływalni krytej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 
w Rybniku przy ul. Powstańców 40 

Proponujemy:
gimnastykę korekcyjną, profilaktyczną i leczniczą, naukę 

pływania oraz lekcje doskonalenia stylu w małych grupach. 
SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE W KASIE OŚRODKA

wyceny nieruchomości 
doradztwo 

szkody górnicze
uprawniony rzeczoznawca 

inż. Irena Kuczera, 
tel. 42-28-162 w. 361. 42-28-678

Ogłoszenia drobne
-
K ursy ochrony konw oju . Po kursie licencja. 

Praca!
Tel. 0-603-217-695 , 281-13-22

. . . . .  ................

surowców wtórnych s.c.
44-206 Rybnik-Chwałowice 
ul. 1 Maja 57 (za kopalnig), 

tel. 739-37-54 
zakupi każdq ilość 

makulatury
złomu stalowego i żeliwnego 
złomu akumulatorów z elektrolitem
Czynne od poniedziałku do piqtku 

od 7.00 do 15.00

KURSY - XI 2000!
#  liceum ogólnokształcące - 20.XI.

- eksternistycznie, 1,5 roku, w I I  LO
#  księgowo-podatkowy
#  j. angielski, j. niemiecki
#  obsługi komputera
#  obsługi kas fiskalnych
Oferujemy kursy na zlecenie firm i instytucji!

Rybnik, ul. Rynek 6, tel. 42-35470.
Zapraszamy w godz. 9.00 - 17.00 Ftmui Oświotowa

Gamrat
SKŁAD FABRYCZNY

WYKŁADZINY DYWANOWE 2 - 5M SZER. 
WYKŁADZINY PCV 1,5 - 4 M S Z E R ^ ^  
CHODNIKI 
RYNNY, SIDING
PANELE Ł
AKCESORIA WYKOŃCZENIOWE..
I INNE ARTYKUŁY^**— S T

m -
" 1 tWFz m d /f  1

, 1 '" *  2 & Ê ’C £/v

g lllp y b n ik ,  ul.Ks. Brudnioka 4 
Wr  tel. kom. 0601 44 88 67 
!80 Rydułtowy ul.Ofiar Terroru 61

P.P.U.H. “ FABET” Sp.zo.o.
44-240 Żory, ul. Boczna 6
tel. (032) 43 59 264; 73 40 500; 73 40 510:
tel./fax. (032) 73 40 501
e-mail: fabet@fabet.pl
www.fabet.pl

WYROBY Z BETONU - USŁUGI BUDOWLANE
• Stropy, dł. do 9m; * stal ci(?ta' . 9 '^ '  zgrzewana;
► elementy ścienne (bloczki, pustaki);* us*u9' projektowe,
► belki nadprożowe; .  roboty dekarskie
. korytka dachowe - DKZ; Papą termozgrzewalną);

p, '  ■ •  roboty budowlano-montażowe;
• wypożyczalnia elektronarzędzi i sprzętu 

budowlanego (032 / 73 40 526).

NAJTAŃSZE STAOPY NA AVNKU
“ŻER A Ń ” - dł. do 7 ,2  m

STROPY
•  2K - nowoczesny i najlepszy

•  KANAŁOWY “ŻERAŃ” 

• “TERIVA-II”, DZ - 3

GARAŻE BETONOWE
Zapraszamy również 

u j soboty

ELEMENTY WIELKOGABARYTOWE
- ściany wielowarstwowe;
- podciągi, belki;
- schody, podesty;
- stupy, kominy;
- inne.

HHSi Tel. 42-28-825. 42-60-070

mailto:fabet@fabet.pl
http://www.fabet.pl
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CENY REKLAM I  OGŁOSZEŃ:

wewnątrz numeru OKI ADKA (tylna - pełny kolor):
strony czarno-białe strona ostatn ia

ogłoszen ia  drobne cała strona - 1990 zł
słow o - 0 ,99 zł 1/2 strony - 1099 zł
słow o w ytłuszczone - 1,49 zł 1/4 strony - 599 zł
w ram ce, z tłem  - 1,99 zł strona w ew nętrzna

Ceny ogłoszeń drobnych cała  strona - 1590 zł
z podatkiem  VAT 1/2 strony - 899 zł

cała strona - 990 zł 1/4 strony - 499 zł
1/2 strony - 549 zł RABATY:
1/4 strony - 299 zł cykl 3 em isji - 5%
poniżej 1/4 strony - 2,99 zł/cm2 cykl 6 em isji - 10%

A rtykuł sposnorow any cykl 12 em isji - 15%
1 strona - 890 zł ceny netto + 22%  VAT

m iE Pm  8&P0mDMBEZP6AmmPDPTAZ
Biuro ogłoszeń: INFOMAX, Rybnik, Rynek 12a, 
, tel. 423-80-88, telefax 423-80-90

Zarząd Zieleni M iejskiej w Rybniku
Dział U sług P ogrzebow ych  

ul. R udzka 70 b
(Cmentarz Komunalny - tel. 42-28-991) 

oferuje następujące usługi:
* wynajęcie karawanu,
* całodobowy przewóz zwłok,
* szeroki asortyment trumien,
* kosmetykę, ubranie i przechowywanie 

zwłok w chodni - 1 doba bezpatnie,
* wynajęcie kaplicy do pogrzebu

zmużfiwośoą odprawienia mszy św.,
* usługi cmentarne,
* zamówienie wieńców, palm, wią

zanek, kwiatów,
* możliwość załatwienia orkiestry,
* wynajęcie autobusu,
* umieszczanie urny z prochami 

zmarych w kolumbarium na te
renie cmentarza

C eny konkurencyjne

A u to ry zo w a n e  laboratorium  A
Fuji Film Polska L. Ronczka,
4 4 -2 0 0  Rybnik, ul. Reja 2 , te l. 4 2 -3 9 -2 0 0

Profesjonalna obróbka zdjęć amatorskich w ośmiu formatach, 
możliwość kadrowania, nagrywanie zdjęć na dyskietki PC, index print, 
zdjęcia ze slajdów, reprodukcja, zdjęcia czarno-białe oraz inne usługi 
fotograficzne.

\ . _______________ Z djęcia  leg itym acyjn e 4  sz t. - 15  z ł______________  J

f BEZPŁATNE PORADY PRAWNIKA
Prawnik udzielający bezpłatnie porad

dyżuruje w siedzibie redakcji “Gazety Rybnickiej’1 (Rynek I2a, tel 42-28-825)
w piątki w godz. 15.00 -17.00

GAZETA
/A D R E S  RED A K C JI:

44-200 R ybnik  >
R ynek 12a (oficyna) ,, O V D l V i r ' I Z  *
Skrytka pocztowa 96  IV I  D l
teLfax 42-28-825, 42-604)70 
e-mail: gazeta@ um .rybnik.pl 
Redakcja czynna od poniedziałku do p ią tku  
GAZETA RYBNICKA. Miesięcznik kulturalno-społeczny. 
WYDAWCA: Rybnickie Centrum Kultury na zlecenie Rady Miasta. 
REDAKTOR NACZELNA: Wiesława Różańska. 
REALIZACJA: IMFOMAX
BIURO OGŁOSZEŃ: IMFOMAX, Rybnik, Rynek I2a, 
tel. 423-80-88, tel./fax 423-80-90 od 8.00 do 15.00 
Zastrzegamy sobie prawo skracania tekstów i zmiany tytułów.

^Za treść ogłoszeń redakcja nie odpowiada. ^

GABINETY
LEKARSKIE

44-200 Rybnik, ul. Hallera 30,32; tel. (0-32) 42-26-

INTERNIŚCI
dr WALDEMAR KAZNOCHA

poniedziałek, środa od 15.00 
wtorek, czwartek, sobota od 7.00 

BADANIA ENDOSKOPOWE - GASTROSKOPIA, KOLOSKOPIA

dr MARIAN KUCZERA
czwartek od 16.00

dr MAREK BYRCZEK
pon., śr. od 8.00 wtorek, piqtek od 16.00

SPECJALISTA CHOROB 
WEWNĘTRZNYCH

dr BARBARA GRUDZIEŃ JOAŃSKA
poniedziałek 8.00 do 11.00, czwartek 14.00 do 16.00, piqtek 16.00 do 18.00 

tel. 0-601-933-944

UROLOG
dr JAN PAWLIKOWSKI
poniedziałek, środa od 17.15

dr ANDRZEJ KUPCZAK
poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piqtek od 15.00 

sobota od 8.00 do 12.00 
diagnostyka niepłodności i sutka

dr IZABELA ROŻEK psychoterapeuta

od poniedziałku do plqtku 7.00 do 8.00 oraz 16.00 do 17.00, sobota 7.00 do 9.00 
Filia Leszczyny, PI. Matejki 1

poniedziałek, środa, piqtek 6.30 do 7.30

■ ■ ■ ■ M M

dr JAN KULOK
poniedziałek, środa, piqtek od 16.00

dr PIOTR KULOK

m m
wtorek - czwartek od 16.00

NEUROLOG
—

dr ZBIGNIEW KOPCZYŃSKI
wtorek - piqtek od 16.00

GABINET CHIRURGII
DZIECIĘCEJ I

i dr ANDRZEJ PLUTA i
|-------------------—
i czwartek od 17.00 do 18.00 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

dr KRZYSZTOF POTERA
1 wtorek od 16.00 do 17.00

42-28-825, 42-60-070

mailto:gazeta@um.rybnik.pl


Ciepło doskonałe
grzejniki ogrzewanie podłogowe

W  ciągu 40 lat ogrzaliśm y ponad 10 m ilionów  
domów w Europie

wieloletnie doświadczenie europejskiego lidera
dostępność w całym kraju
szeroki asortyment
jakość poparta ISO 9002
fachowe doradztwo techniczne
program do projektowania instalacji c.o.
szkolenia dla projektantów i instalatorów

DGA, Bielsko-Biała 
ul. Ks. Kusia 151 
tel. (033) 814-63-16 w. 50 
fax (033) 814-63-16

DGA, Rybnik 
ul. Obrońców Pokoju 10 
tel. (032) 42-12-505 
fax (032) 42-12-515

D O M E X  s.c.

Rybnik, ul. Żorska 10 
tel./fax 422 55 07, 422 11 84, 

422 92 30, 422 92 31

KLIMATYZACJA
WENTYLACJA

DAIK IN

REGIONALNY
DEALER
DAIKIN

CENTRAL
EUROPE

SYSTEMY ALARMOWE
DOMOFONY,

YIDEODOMOFONY

FHU „G Ó IE C K P■J'iijj’j i j j i j



1 9 9 0 NOWOCZESNE

R C S B
1 DRZWI

T O  NTTS Briigm ann

Okna typowe do natychmiastowego 
odbioru. Na zamówienie dowolny 
kształt, kolor, oszklenie.
Do wyboru systemy z PVC:

•  niemiecki:
BRÜGMANN GOLDEN LINE

•  austriacki profil licencyjny 
PANORAMA

Parapety zewnętrzne i wewnętrzne. 
Doradztwo, transport, montaż, 
serwis, raty!

Oferujemy także szeroki wybór 
drzwi wewnętrznych i ze
wnętrznych a także drzwi specjal
ne: szklane, antywłamaniowe, p.po- 
żarowe itp.
U nas także bramy garażowe 
i przemysłowe, rolety i moskitie- 
ry okienne, okna i wyłazy dacho
we, sto larka alum iniowa oraz 
drewniana FERNO.

RYBNICKIE CENTRUM STOLARKI BUDOWLANEJ
44-217 Rybnik, ul. Zebrzydowicka 152, te l./fax 42 44 066, tel. 42 44 067

44-240 Żory

ul. Moniuszki 5 

tel. 43 42 164 

tel./fax 43 45 896

44-200 Rybnik

PI. Wolności 15 

tel. 42 24 846 

42 235 60

te I./fax 42

44-300 Wotftisław SI.#  W-&-
ul. Targowa 12Â 

tel. 455 2£ 59 

455 42 15 w. 32

47-400 Racibórz

ul. Browarna 16 

tel./fax 41 52 248

44-335 Jastrzębie Zdrój

ul. Arki Bożka 24b 

(stary targ) 

tel. 473 75 43

44-100 Gliwice

ul. Bytomska 7 

tel./fax 238 90 22

PRZEDSIĘBIORSTWO 
PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE 

KONSEK s.c.

PRODUCENT 
OKIEN I DRZWI

ZANIM KUPISZ OKNA VEKA 
U POŚREDNIKA SPRAWDŹ CENY U 

SWOJEGO LOKALNEGO
PRODUCENTA j

KUPNO U PRODUCENTA = |
NIŻSZA CENA + LEPSZY 

I PEWNY SERWIS I
POMIAR -  TRANSPORT GRATIS! 

RATY -  RATY -  RATY

44-207 Rybnik, ul. Gliwicka 210A, tel/fax 0-32/ 42 46 6 63 ,0 601 861 700, 
http://www.galeria-swiatla.pl e-mail: biuro@galeria-swiatla.pl

Świadczymy usługi obejmujące 
kompleksową realizację oświetlenia 
OFERTA OBEJMUJE:
-  SZEROKI ASORTYMENT NOWOCZESNYCH, 
ENERGOOSZCZĘDNYCH SYSTEMÓW ŚWIETLÓWKOWYCH

- BOGATĄ GAMĘ OPRAW DEKORACYJNYCH
- ŹRÓDŁA ŚWIATŁA
- OSPRZĘT ELEKTROINSTALACYJNY 
ZAPEWNIONA POMOC W DOBORZE I PROJEKTOWANIE 
OŚWIETLENIA ORAZ DORADZTWO TECHNICZNE

JESTEŚMY OFICJALNYM DYTRYBUTOREM 
FIRMY NEONICA 

ZAPRASZAMY DO ZAKUPU 
WĘŻY ŚWIETLNYCH
WYSOKIEJ JAKOŚCI PRODUKTU 

WYKORZYSTYWANEGO DO ILUMINACJI 
BUDYNKÓW, OŚWIETLANIA WNĘTRZ, 

TWORZENIA NAPISÓW, 
WZORÓW OKAZJONALNYCH I OZDOBNYCH

PROJEKT

ł
ZAOPATRZENIE

ł
REALIZACJA

h a n d l o w e
C E N T R U M  ą

:s ~ •"

http://www.galeria-swiatla.pl
mailto:biuro@galeria-swiatla.pl

