


Stylowe sąsiedztwo
Tym razem to dobry 

przykład okazał się 
zaraźliwy. Jedna po 
drugiej pięknieją rybnic
kie kamieniczki. Ich 
właściciele starają się, by 
odzyskały one dawne 
piękno. Niektóre, choć 
zmodernizowane i przysto
sowane do współczesnych 
wymogów, dobrze wpisują 
się w stylowe sąsiedztwo. 
Podczas zakupów warto 
czasem skierować wzrok 
ku górze...
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Szanow ni Rybn iczan ie!

GAZETA RYBNICKA

Mimo trudności przeżywanych przez sam orządy w  bieżącym roku, 
a związanych z brakiem środków finansowych na przekazywane przez państwo 
zadania, Zarząd Miasta Rybnika założył na przyszły rok budżetowy określone 
kwoty na realizację planów inwestycyjnych i remontowych w  wysokości nie mniejszej niż w  2000 
roku. Wynika to z konieczności kontynuowania szeresu inwestycji i realizacji podjętych już zobowiązań 
oraz dostosowania wydatków miejskich do potrzeb miasta, jego mieszkańców i wieloletniego planu 
inwestycyjnego.

Największe wydatki budżetowe - które zaproponujemy radnym do uchwalenia, po uprzedniej ak
ceptacji przez poszczególne komisje Rady Miasta -  dotyczą przede wszystkim kontynuacji budowy 
szpitala w  Orzepowicach, wpisanej w  poważny plan inwestycyjny sięgający lat 2001 -2002. Powyższy 
plan zakłada dotację ze strony budżetu państwa w  wysokości około 50 milionów złotych. Kontynu
acja budowy szpitala jest dla nas zadaniem priorytetowym i robimy wszystko, żeby nie zahamować 
rozpoczętego „ciągu inwestycyjnego". Zdaję sobie sprawę ze wzrostu potencjalnych kosztów ukoń
czenia przedsięwzięcia z powodu odkładania na czas późniejszy.

Kolejnym poważnym zadaniem jest budowa sal gimnastycznych. Początkowo zakładaliśmy budo
wę dziesięciu obiektów i nie wycofujemy się z tego. W budżecie na 2001 rok chcemy jednak zagwa
rantować kwotę na mniejszą liczbę sal, aby cały proces inwestycyjny dostosować do dochodów 
miejskiej kasy. Nie wszystkie założenia na obecnym etapie formowania strony dochodowej są jasne, 
dlatego do zadania podchodzimy w  sposób bardzo wyważony. Rozpoczniemy więc budowę tylu 
sal, na ile pozwolą środki finansowe. Budując sale gimnastyczne myślimy przede wszystkim o rozwoju 
kultury fizycznej dzieci i młodzieży, ale jest to również nasz sposób na poprawę bezpieczeństwa w  
Rybniku. Chcemy młodym ludziom stworzyć warunki do uprawiania sportu i rekreacji, co będzie dla 
nich konkretną alternatywą w  stosunku do zagrożeń obecnych czasów (narkotyki, alkohol, przemoc, 
itp.).

Następną inwestycją jest adaptacja budynków szpitala przy ul. Rudzkiej na potrzeby Zespołu Szkół 
Wyższych. W bieżącym roku - zgodnie z przyjętym harmonogramem prac -  zakończyliśmy pierwszy 
etap robót, a w  roku przyszłym planujemy zakończenie kolejnego etapu - adaptację budynku pedia
trii na potrzeby Uniwersytetu Śląskiego i laboratorium nowoczesnych technologii przemysłowych. 
Pragnę przypomnieć, że w  myśl porozumienia zawartego pomiędzy miastem i uniwersytetem, po
czątkowo uruchomionych ma zostać siedem kierunków nauczania. Naszym zamiarem jest, żeby 
w  przyszłym roku akademickim 2001/2002 uniwersytet rozpoczął działalność edukacyjną w  Rybniku.

Kolejnym przedsięwzięciem, które nie ma szczęścia realizacji prawie od trzydziestu lat, jest zago
spodarowanie nowych pomieszczeń na potrzeby rybnickiej szkoły muzycznej. Przez cały ten czas 
pojawiło się co prawda kilka koncepcji, ale żadna nie doczekała się realizacji. Dopiero ostatnia śmiała 
decyzja o przeznaczeniu budynku szpitala przy ul. Powstańców Śląskich na szkołę muzyczną ma 
realne szanse; oprócz środków z budżetu miasta liczymy również na wsparcie Ministra Kultury i Dzie
dzictwa Narodowego. Już została podjęta akcja promująca naszą szkołę. Zawiązał się 18-osobowy 
komitet honorowy patronujący szkole, w  którego skład wchodzą wielcy ludzie jak: Metropolita Katowicki 
Damian Zimoń, Lidia Grychtołówna, Mirosław Jacek Błaszczyk, Zygmunt Brachmański, Julian Gembalski, 
Henryk Mikołaj Górecki, Jan Wincenty Hawel, Andrzej Jasiński, Tadeusz Kijonka, Wojciech Kilar, Adam 
Makowicz, Jerzy Maksymiuk, Jan Malicki, Grzegorz Mielimąka, Jan Olbrycht, Piotr Paleczny, Jan Szy- 
rocki oraz Antoni Wit.

dokończenie na str. 6



AZETARYBNiCKA

Wkład śląskich działaczy niepodległościowych w  walkę o wolność 
przypom niał prezydent Adam Fudali. Zdjęcia: Z. KellerKw iaty składają przedstaw iciele Starostwa Powiatowego.

82 rocznica odzyskania niepodległości

Drogi do wolności
Tradycyjny program obchodów przy

padającego 11 listopada Święta Niepod
ległości został w  tym  roku wzbogacony  
u r o c z y sto śc ią  o d s ło n ię c ia  w  II LO 
im. Frycza-Modrzewskiego tablicy upa
miętniającej postać m arszałka Józefa  
Piłsudskiego.

Umieszczono na niej inskrypcję:

Pierwszy Marszałek Polski 
Józef Piłsudski 

(5X11 1867- 12 V 1935) 
w fundamentach tej szkoły - pomnika, wspólnego 
dzieła organizacji niepodległościowych, społeczności 
Ziemi Rybnickiej oraz żołnierzy 75 Pułku Piechoty 
Wojska Polskiego znajduje się kamień węgielny, po
święcony i wmurowany w 1936 roku dla upamięt
nienia nadania Powszechnej Szkole Publicznej imie
nia Marszałka Józefa Piłsudskiego, twórcy niepod
ległej II Rzeczypospolitej.

Tablicę wieńczy płaskorzeźba z popiersiem 
Marszałka, wykonana - według projektu B. Le- 
śniowskiej przy współpracy M. Budny-Mal- 
czewskiej - w pracowni „Rodlew” z Rybnika. Wy
konano ją i umieszczono w budynku szkoły sta
raniem Stowarzyszenia Organizacji Niepodległo
ściowych w Rybniku, które współtworzą oddzia
ły terenowe Związku Piłsudczyków, Związku Sy
biraków, Światowego Związku Żołnierzy Armii

Odsłonięcia tablicy dokonali uczeń szkoły w latach 1936 -1 9 3 9  Jo
achim Płaczko oraz wiceprzewodnicząca RM Maria Z. Smółka.

Krajowej, Rodziny Katyńskiej oraz Związku 
Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego.

W uroczystości odsłonięcia tablicy, która od
była się w przeddzień Święta Niepodległości, 
wzięli udział przedstawiciele tychże organiza
cji, a także przedstawiciele środowiska wojsko
wego, władz miasta z wiceprezydentem Jerzym 
Frelichem i wiceprzewodniczącymi RM Marią 
Z. Smółka i Janem Bujakiem, przedsta
wiciele kleru z ks. prałatem  Alojzym Klo
nem, który tablicę poświęcił. Obecni byli 
również przedstawiciele Delegatury KO oraz 
Wydziału Edukacji UM, a także Aleksandra 

Majewska, córka jed
nego z nauczycieli Po
w szechnej Szkoły Pu
b licznej o raz uczeń  
te j szkoły  w la ta c h  
1936-1939 - Joachim  
P łaczk o . B rał on 
udział w sypaniu kop
ca w Krakowie, upa
m iętniającego postać 
i dzieło Marszałka.

Odsłonięciu tablicy pamiątkowej z udziałem 
licznych pocztów sztandarowych, towarzyszy
ły przemówienia i referaty uczniów, w tym sty
pendystki premiera RP, Anny Bizoń. Mło

dzież II LO w y stąp iła  
z montażem historycznym 
„Czy niepodległość znaczy 
wolność”, przygotowanym 
pod opieką nauczycielek 
Jolanty Paliriskiej i Jo
anny Rzymanek.

Dyrektor II LO Tade
usz Otręba zapowiada cy
kliczny, odbywający się co 
roku przed Świętem Nie
podległości konkurs dla 
uczniów rybnickich gimna
zjów, który będzie dotyczył 
„Armii Polskiej w II Rze
czypospolitej”. Patronat 
nad nim obejmie Terenowy 
Oddział Związku Piłsud
czyków w Rybniku. W tym 

okresie przedstawiciele organizacji niepodle
głościowych będą zapraszani do szkoły na spo
tkania z młodzieżą.

* * *

Uroczystości rocznicy odzyskania pań
stwowości w 1918 roku rozpoczął 11 li
stopada VI Bieg Niepodległości o Puchar 
Prezydenta Miasta. Jego uczestnicy wyruszyli 
sprzed Ratusza w samo południe. (Wyniki bie
gu podajemy na stronie 28).

W dalszej części obchodów przedstawiciele 
społeczeństwa rybnickiego zebrali się na Ryn
ku, by oddać hołd wszystkim, którzy do odzy
skania niepodległości i powstania Rzeczpospo
litej się przyczynili. Po odegraniu przez Miej
ską Orkiestrę Dętą „Rybnik” hymnu narodo
wego, historię tamtych dni oraz wkład śląskich 
działaczy niepodległościowych w walkę o wol
ność przypomniał prezydent Adam Fudali, 
podkreślając, że obowiązkiem współczesnych 
jest pielęgnowanie pamięci o wydarzeniach, 
z których wyrasta nasza narodowa świadomość.

dokończenie na str. 28



P am ięci pow stańców ...
W przeddzień Święta Niepodległości 

odbyła się uroczystość odsłonięcia prze
budowanego Pomnika Powstańców Ślą
skich w dzielnicy Paruszowiec-Piaski.

Zmieniona została cała konstrukcja monu
mentu, któremu nadano kształt otwartej księ
gi. Jej strony stanowią tablice z wyrytymi na
zwiskami powstańców poległych w walkach 
prowadzonych na tym terenie. Tablice te są 
jedynym elementem, które pozostały ze stare
go pomnika. O jego remont przedstawiciele 
miejscowego środowiska kombatanckiego, 
a szczególnie Tadeusz Klita i Roman Oleś, 
a także dzielnicowi działacze samorządowi za
biegali od dawna. Chcieli w ten sposób przy
pomnieć powstańcze tradycje tej ziemi i uczcić 
pamięć poległych. (...) Na wieży rybnickiego 
Ratusza powiewała już biało czerwona flaga, 
gdy śródmieście zajęli powstańcy prawie bez 
walki, podczas gdy zacięte boje toczyli po
wstańcy w rejonie szpitala psychiatrycznego 
i tu w Paruszowcu. Tutaj, na nasypie kolejo
wym, niemiecki „Selbstschutz” wraz z  przyby
łą z  Niemiec kompanią batalionu szturmowe
go, ulokowali stanowiska broni maszynowej 
rażąc ogniem powstańców trzeciego plutonu, 
szóstej kompanii, drugiego batalionu żorskiego, 
którego zadaniem było zajęcie Paruszowca i roz
bicie niemieckich oddziałów (...). Tymi słowami

przypomniał walkę o polskość Paruszowca pre
zes rybnickiego Zarządu Miejskiego Związku 
Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i Więź
niów Politycznych Zbigniew Rusiński. Dalej 
przypomniał również przebieg działań, w cza
sie których zginęło sześciu powstańców - An
toni Patron z Paruszowca, Józef Masłowski 
z Osin, Piotr Nalepa z Bełku, Wilhelm  
Pustelny i Franciszek Szewczyk z Roju

oraz Emanuel Szymura z Przegędzy. Przed
stawił też losy ich kolegów w czasie II woj
ny światowej. Wielu powstańców z racji kul
tywowania patriotycznych tradycji musiało 
ukrywać się przed niemieckim okupantem, 
wielu zginęło... Dowódcą walczącego na Pa
ruszowcu II batalionu żorskiego, był Nikodem 
Sobik z Równia, pracownik huty „Silesia”.

dokończenie na str. 28

... i h a r c e r z y
Szkoła Podstawowa nr 13 im. Bohater

skich Harcerzy Rybnika-Chwałowic w wy
jątkowy sposób uczciła pamięć swoich 
patronów.

- Chcąc ocalić od zapomnienia postaci na
szych patronów stworzyliśmy Izbę Pamięci po
święconą tym bohaterskim harcerzom. Zwró
ciliśmy się z  prośbą do ich rodzin i krewnych, 
by zechcieli pomóc w je j powstaniu. Od jesie
ni zbieraliśmy materiały, dzięki czemu teraz 
uczniowie będą mogli uczestniczyć w prawdzi
wych lekcjach historii. Izba 
wzbogaci szkołę, uczniów  
oraz całe środowisko - mówił 
w c z a s ie  u ro c z y s to ś c i  
dyrektor SP nr 13 Wacław 
Mickiewicz.

W Izbie Pamięci znajdują 
się tablice i życiorysy poświę
cone m.in. Henrykowi Hole,
Czesławowi Dudzie, Annie 
Stefanek, rodzinie Pukow- 
ców i Tkoczów. Wśród zgro
madzonych pamiątek są też 
mundury harcerskie, dowody 
osobiste, świadectwa dojrzało
ści, kroniki drużyn harcer
skich oraz kartki pocztowe.
Jest indeks Ryszarda Tko- 
cza oraz bogaty zbiór zdjęć 
harcerzy ze swoimi przyja
ciółmi i rodzinami, a także

fotografie uwieczniające wakacyjne chwile i 
święta. Można tu przeczytać również przejmu
jące listy napisane z obozu koncentracyjnego 
w Buchenwaldzie, zawiadomienia o wykonaniu 
wyroków śmierci, czy też list Stanisława  
Pukowca do żony z obozu w Mauthausen.

Podczas uroczystego otwarcia Izby organi
zatorzy wielokrotnie dziękowali wszystkim 
tym, którzy przyczynili się do jej powstania. 
Jak powiedziała nauczycielka SP nr 13 Anna 
Studnik, Izba poświęcona harcerzom stanowi 
początek szkolnego muzeum. Równocześnie

przygotowano dwa dodatkowe pomieszczenia, 
w których zgromadzono pamiątki związane 
z bogatą tradycją Śląska. Dzięki temu zwiedza
jący mogli zobaczyć jak wyglądała kuchnia ślą
ska oraz tzw. „izba paradna”. Do wykorzysta
nia zostało jeszcze jedno pomieszczenie. Jak 
mówi A. Studnik, w zależności od zgromadzo
nych pamiątek powstanie w nim izba regional
na lub dodatkowe pomieszczenie poświęcone 
historii harcerzy, którzy zginęli w czasie II 
wojny światowej.

Piątkowe uroczystości rozpoczęły się w głów
nym korytarzu szkoły, gdzie znajduje się pa
miątkowa tablica z wypisanymi nazwiskami har
cerzy, sztandar, na który ślubują uczniowie tej 
placówki, pamiątkowe zdjęcia oraz zarys dzie
jów historii Chwałowic, Rybnika i Śląska. - Dla 
młodych ludzi te pamiątki są wskazówkami jak 
postępować w życiu. Chcielibyśmy, by patro
ni ci byli dla nich wzorami do naśladowania, 
by dzięki nim uczniowie wiedzieli co je s t do
bre, a co złe - mówił dyrektor.

Na uroczystość otwarcia izby pamięci zapro
szone zostały rodziny i krewni bohaterskich 
harcerzy, m.in. Władysława Nowak - siostra 
Czesława Dudy, Aniela Gajda - siostra Ryszar
da Hoły, Józef Tkocz - brat Alfreda, Jadwigi 
i Ryszarda Tkoczów, wiceprezydent Jerzy Fre- 
łich - siostrzeniec Józefa i Bronisława Pukow- 
ców oraz bracia Pawła Kożdonia. Wśród gości 
byli również przedstawiciele Rady Dzielnicy 
Chwałowice, Wydziału Edukacji UM, nauczy
ciele oraz harcerze. (S)
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AZETA RYBNICKA
S k r ó t e m , , .

Spotkanie z rodcami handlowymi i ekonomicznymi
Prezydent Adam Fudali wziął udział w spotkaniu z radcami handlowymi i ekono

micznymi ambasad zorganizowanym w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowi
cach przez wojewodę Marka Kempskiego. Sesja miała na celu prezentację potencjału 
gospodarczego województwa śląskiego. W programie, obok wykładu rektora Akademii Eko
nomicznej prof. Jana Wojtyły, była prezentacja instytucji działających na terenie wojewódz
twa śląskiego - Górnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego SA, Katowickiej Specjalnej 
Strefy Ekonomicznej SA., Funduszu Górnośląskiego SA., a także stref aktywności gospo
darczej: rybnickiej, jastrzębskiej i wodzisławskiej.

Samorządowcy u energetyków
W Dzierżnie odbyło się VII Spotkanie Władz Samorządowych Województwa Ślą

skiego z przedstawicielami Górnośląskiego Zakładu Elektroenergetycznego SA.
Omówiono współpracę GZE SA. z władzami lokalnymi w świetle nowelizacji Ustawy Prawo 
Energetyczne z dnia 14.06.2000 r. Uczestnicy spotkania, w tym prezydent Rybnika Adam 
Fudali, przedyskutowali również sprawy związane z planowaniem zaopatrzenia gmin w ener
gię elektryczną, przyłączeniem klientów do sieci GZE SA. oraz przedstawili plany prywaty
zacji i dalszego rozwoju Górnośląskiego Zakładu Elektroenergetycznego SA.

Czarne Diamenty po raz drugi
Zarząd Izby Przemysłowo-Handlowej Rybnickiego Okręgu Przemysłowego oraz 

Kapituła „Czarnego Diamentu” przyznała po raz drugi nagrody, których zadaniem 
jest wypromowanie osobowości i firm działających w aglomeracji rybnickiej oraz 
zwrócenie na nich uwagi inwestorów zagranicznych. Czarne Diamenty zostaną 
uroczyście wręczone 25 listopada w Teatrze Ziemi Rybnickiej. Spotkanie, którego współ
gospodarzem, obok Rybnika, będzie miasto Jastrzębie-Zdrój, uświetni występ obchodzące
go w tym roku „złoty” jubileusz Państwowego Zespołu Pieśni i Tańca „Mazowsze”. 
(Szersza relacja w grudniowej „GR”).

Wizyta szafustwa Alliance Française
W rybnickim oddziale Alliance Française gościli szefowie polskiej sieci AF: Elisabeth 

de Pontbriand, która niedawno objęła funkcję Delegata Generalnego AF przy ambasadzie 
Francji oraz sekretarz Polskiego Komitetu Współpracy z AF dr Zdzisław Ryłko. Celem 
wizyty było zapoznanie się z funkcjonowaniem rybnickiego ośrodka AF, obserwacja zajęć 
oraz spotkanie z całym zespołem AF. W Urzędzie Miasta goście spotkali się z wiceprezy
dentem  Jerzym Frelichem . E. de Pontbriand żywo interesow ała się nauczaniem 
j. francuskiego w szkołach rybnickich i kontaktami naszego miasta z Francją.

Jubileusz Rndzinnegu Dnmu Dziecka
20-lecie istnienia obchodził Rodzinny Dom Dziecka nr 1 przy ul. Wodzisławskiej, 

prowdzony przez państwo Tomczyków. Z tej okazji w imieniu władz miasta gratulacje 
i życzenia opiekunom oraz wychowankom placówki złożyli członek ZM Leszek Kuśka 
i Halina Sacha z Ośrodka Pomocy Społecznej. (Szerzej w „GR” w grudniu).

WKU w sieci
W połowie listopada siedzibę Wojskowej Komendy Uzupełnień przy ul. Pił

sudskiego w Rybniku przyłączono do miejskiego systemu ciepłowiniczego. Otwarcie 
przyłącza sieci cieplnej i stacji wymienników ciepła ogrzewającego budynek rybnickiej WKU 
stało się możliwe m.in. dzięki współpracy Wojska Polskiego z Zarządem Miasta Rybnika 
oraz Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska.

Sprostowanie
Przew odn iczącego  Rady D zie ln icy  poświęconym jubileuszowi Koła Gospodyń 

Chwałęcice p. Andrzeja Gaszkę, prze- Wiejskich w tej dzielnicy, 
praszamy za zmianę nazwiska w artykule Redakcja

Sprawa układu komunikacyjnego jest 
kolejnym ważnym zadaniem budżeto
wym na przyszły rok. Również remont 
stadionu przy ul. Gliwickiej nie pozosta
je bez znaczenia. W chwili obecnej bu
dowana jest kanalizacja odwadniająca 
zewnętrzna (wewnętrzna już jest zro
biona), zmieniana jest nawierzchnia 
toru żużlowego (łącznie z drenażem) 
oraz jego geom etria. Bandy wzdłuż 
toru będą nowoczesne i bezpieczne, 
a część budynku znajdującego się przy 
parkingu adaptowana będzie na siedzi
bę MOSiR-u. Przyszły sezon żużlowy 
rozpocznie się już na zmodernizowanej 
części stadionu i jestem przekonany, że 
byle deszcz nie zakłóci już rozgrywek 
na rybnickim stadionie.

Nie mniej ważną sprawą pozostaje 
kwestia dociążenia naszej zmodernizo
wanej oczyszczalni ścieków. Oprócz 
ewentualnych środków programu ISPA, 
mamy również miejski program budowy 
sieci kanalizacji opiewający na znaczne 
sumy (uruchomiony miałby zostać 
początkowo w  dzielnicach Meksyk 
i Ligota oraz na terenie przyległym do 
ul. Jankowickiej, gdzie w  najbliższym 
czasie nową siedzibę będzie miał ZUS).

Wspomniane przedsięwzięcia stano
wią tylko najważniejsze inwestycje, któ
re szczegółowo rozpatrzone zostaną 
jeszcze przez radnych. Oprócz tych 
zadań proponowany budżet pokryje 
również wiele drobniejszych, choć nie 
mniej ważnych inwestycji miejskich.

Dobrym świadectwem inwestowania 
miejskiego grosza jest „Ranking finanso
wy gmin", sporządzany co roku przez 
Europejski Instytut Rozwoju Regionalne
go i Lokalnego przy Uniwersytecie War
szawskim. W nim właśnie nasze miasto 
zajęło p ie rw sze  m iejsce w  Polsce 
(w  swojej kategorii -  miasta powyżej stu 
tysięcy mieszkańców) pod względem 
procentowego udziału inw estycji 
w  budżecie miasta. Ranking podało po
ważne pismo samorządowe „Wspólno
ta", a Rybnik wyprzedził w  nim takie 
miasta jak Gdańsk, Poznań, Kraków czy 
Szczecin.

Z serdecznymi pozdrowieniami 
Adam Fudali

Prezydent Miasta Rybnika



Ważne dla małych i średnich przedsiębiorstw!

Zmiany w  ew idencji działalności go
P ocząw szy od n in iejszego  n u m eru  o tw ieram y  

nową ru brykę p o św ięc o n ą  p rob lem atyce m ałych  
i średnich przedsięb iorstw . Ma ona na ce lu  u łatw ić  
działanie tym  najm niejszym  jednostkom  gospodar
czym poprzez om aw ian ie w  kolejnych num erach  
naszej gazety  tem atów  istotnych  dla tej grupy.

Ustawa o działalności gospodarczej z 1988 
roku liczy już 12 lat. Okres ten, związany z pro
cesem transformacji ustrojowej naszego kra
ju, cechował się dużą dynamiką zmian zarów
no w sferze gospodarczej, społecznej jak i kul
turalnej. Życie zweryfikowało wiele przepisów 
prawnych, które musiały podążać za szybko 
zmieniającą się rzeczywistością. Część prze
pisów uległo dezaktualizacji i należy je szybko 
zweryfikować. Dotyczy to również ustawy
0 działalności gospodarczej, która reguluje za
kres przedmiotowy i podmiotowy działalności 
oraz wyodrębnia takie jej rodzaje, których pro
wadzenie wymaga uzyskania odpowiedniej kon
cesji bądź zezwolenia.

Konieczność przystosowania prawa gospo
darczego do zmieniającej się rzeczywistości
1 wymagań unijnych spowodowała przyjęcie no
wej ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym 
z 20.08.1997 roku. Na mocy tej ustawy ma

powstać rejestr przedsiębiorców, który ma za
stąpić dotychczasową ewidencję działalności 
gospodarczej. Każdy przedsiębiorca, zgodnie 
z nową ustawą z 19.11.1999 roku Prawo dzia
łalności gospodarczej, może podjąć działal
ność gospodarczą po uzyskaniu wpisu do 
takiego rejestru . Przepisy te mają obowią
zywać od 1 stycznia 2001 roku.

Nowy rejestr przedsiębiorców będą prowa
dziły w systemie informatycznym sądy rejo
nowe -  sądy gospodarcze (wyznaczone sądy 
w województwie). W skład Krajowego Reje
stru  Sądowego, oprócz rejestru przedsiębior
ców, będzie wchodził: rejestr stowarzyszeń, 
fundacji, organizacji społecznych i zawodo
wych, publicznych zakładów opieki zdrowotnej 
oraz rejestr dłużników niewypłacalnych. Gmi
ny i urzędy skarbowe będą wykonywać jedy
nie czynności pomocnicze związane z prowa
dzeniem rejestru (w ramach zadań zleconych).

GOSPODA

Czynności te będą polegały m.in. na: udostęp
nianiu urzędowych formularzy wniosków wy
maganych ustawą, informacji o wysokości 
opłat, sposobie ich uiszczania, zapewnienie 
wglądu do Europejskiej Klasyfikacji Działalno
ści (EKD).

W myśl przepisów przytoczonej powyżej usta
wy, od 1 stycznia 2001 o dopuszczeniu do pro
wadzenia działalności gospodarczej ma decy
dować niezawisły sąd, a nie jak dotychczas, 
organ administracji publicznej. W ostatnich 
miesiącach ustawodawca wprowadził sporo 
korekt mających na celu płynne przejście mię
dzy starym  i nowym system em  rejestracji 
przedsiębiorców. Ponadto w nowych przepi
sach rozszerzony został krąg przedsiębiorców 
-  osób fizycznych podlegających obowiązkowi 
wpisu do rejestru przedsiębiorców. Powyższe 
okoliczności spowodowały, że prawdopodobnie 
przesunięty zostanie termin rejestracji osób 
fizycznych w rejestrze przedsiębiorców o rok. 
Czyli do końca 2001 roku osoby fizyczne po
dejmujące działalność gospodarczą będą re
jestrowały się według dotychczasowych zasad 
w ewidencji tej działalności gospodarczej pro
wadzonej przez gminę. Nowy system obejmie 
w takiej sytuacji, jak na razie, jedynie pozosta
łe podmioty.

Ochrona środowiska

Jak jest i... jak może być
Z inicjatywy i pod patronatem Zarządu Oddziału Stowarzyszenia 

Inżynierów i Techników Górnictwa w Rybniku, przy wydatnej po
mocy Okręgowego Urzędu Górniczego oraz rybnickiej i jastrzębskiej 
spółki węglowej, a także urzędów miast Rybnika i Jastrzębia, zor
ganizowana została kolejna, już piąta, konferencja poświęcona za
gadnieniom ochrony środowiska w górnictwie węglowym.

Temat konferencji „A ktualny s ta n  środo
w iska  oraz za m ierzen ia  proeko log iczn e  
w  R yb n ick im  O kręgu P rze m y s ło w y m  ”
podjęło ponad 30 referentów, którzy zapo
znali uczestników spotkania m.in. z ogólny

mi i prawnymi zagadnieniami związanymi 
z ochroną środowiska w aspekcie oddziały
wania górnictwa, wykorzystaniem i uniesz
kodliwianiem odpadów pogórniczych i py
łów elektrownianych, gospodarką wodami

kopalnianymi i ochroną czystości lokalnych 
wód powierzchniowych oraz problemami 
związanymi z ochroną powietrza wraz 
z ograniczaniem hałasu, a także problema
mi restrukturyzacji i likwidacji kopalń ROP.

Referaty poruszały problematykę związa
ną z wpływem działalności górniczej na śro
dowisko przyrodnicze oraz przedstawiły 
konkretne zastosowane rozwiązania i dzia
łania zmierzające do ograniczenia degrada
cji. Autorami wystąpień byli przedstawicie
le świata nauki oraz praktycy - kadra górni
cza rozwiązujący na bieżąco konkretne pro
blemy z zakresu ochrony środowiska zwią
zane z oddziaływaniem eksploatacji.

Szczególnie interesujące były referaty po
dejmujące tematykę zagospodarowania i wy
korzystania odpadów: Wojciecha Kosiaka 
„Odpady energetyczne do zagospodarowania 
w kopalniach jastrzębskiej i rybnickiej spół
k i węglowej ” czy Marka Micząjki „Ekologicz
ne a sp e k ty  zagospodarowania odpadów  
w wyrobiskach górniczych kop. Chwałowice”.

Drugiej części sesji współprzewodniczył 
wiceprezydent Rybnika Romuald Niewelt. 
W tej grupie referatów problemów naszego 
miasta dotyczył m.in. referat Leszka Ku
kułki „Ograniczenie emisji zanieczyszczeń  
do powietrza atmosferycznego na przykła
dzie EC „Chwałowice”, wystąpienie Marii 
Kulawik o działaniach kop. „ Jankowice” na 
rzecz ograniczenia oddziaływania na środo
wisko na przykładzie ograniczenia hałasu, 
a także referat Marka Micząjki o likwidacji 
ognisk pożarowych, prewencji, rekultywa
cji technicznej i zagospodarowania „zwało
wisk stożkowych” czyli hałd przy byłej kop. 
„Rymer”._____________________________Widok ze  zrekultywowanej hałdy byłej kop. „Rymer” na Rybnik. zdj.: Z.K.

dokończenie na str. 27



AZETA RYBNICKA
Rybnicka Karta Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

Miasto zyskało partnera...
W prowadzona w  życie uchw ałą Rady M iasta R y b n ic k a  K a r ta  W sp ó ł

p r a c y  z  O rg a n iz a c ja m i P o z a r z ą d o w y m i  spraw iła, że  w ładze sam orządo
w e  z y s k a ły  p o w a ż n e g o  p a r tn e r a  w  r e a liz a c j i  n ie k tó r y c h  z a d a ń  
o charakterze publicznym .

Prowadzony przez Wydział Spraw Obywatel
skich UM rejestr stowarzyszeń liczy ponad 
100 pozycji. Większość ujętych w nim organizacji 
będzie miało okazję wziąć udział w procesie za
spakajania zbiorowych potrzeb lokalnej społecz
ności, budząc przy okazji i kanalizując pokłady 
drzemiącej w tejże społeczności aktywności. Nie
zbędne do prowadzenia działań środki finansowe 
organizacje otrzym ają z budżetu  m iasta, 
oczywiście po złożeniu odpowiednio umotywo
wanego wniosku na dotację, granty lub podpisa
nie kontraktu na prowadzenie konkretnego 
zadania.

W tym roku termin składania wniosków mi
nął 31 października. Finansowane będą zada
nia, których realizacja jest zbieżna z ogólną 
polityką miasta - dotacje otrzymają projekty 
uważane za ważne z punktu widzenia samo
rządu, zaś granty - zadania uznane za prioryte
towe. Kontrakt będzie mógł zostać zawarty 
na realizację ważnego społecznie, długofalowe
go zadania.

Miasto Rybnik i organizacje pozarządowe 
współpracować będą głównie w takich dziedzi
nach jak: porządek publiczny, oświata i wycho
wanie, kultury fizyczna (sport młodzieżowy), 
ochrona środowiska i przyrody, kultura i ochro
na dóbr kultury, ochrona zdrowia i pomoc spo
łeczna, lokalny rozwój gospodarczy oraz promo
cja miasta, m.in. poprzez współpracę z miastami 
partnerskimi i zaprzyjaźnionymi z zagranicą. Na 
rok 2001 m iasto  p rzyjęło  n astępu jące  
priorytety: upowszechnianie kultury i kultury 
fizycznej, cele w dziedzinie oświaty, wychowania, 
opieki społeczmej i ochrony zdrowia oraz 
współpracy z miastami zaprzyjaźnionymi oraz 
partnerskimi i tych właśnie dziedzin tyczyły 
złożone wnioski. Tak więc jest to wyjątkowo sze-

Celem programu jest poszerzenie wiedzy spo
łeczeństwa na temat zagrożeń i korzyści zwią
zanych z przystąpieniem do Unii Europejskiej, 
a będzie on realizowany poprzez prowadzenie 
warsztatów szkoleniowych oraz aranżowanie 
współpracy różnych środowisk naszego miasta.

Uczestnikami pierwszego warsztatu, które
go tematem było budowanie zespołu i sporzą
dzanie projektów, byli przedstawiciele organi
zacji pozarządowych, nauczyciele, pracownicy 
pomocy społecznej, przedstawiciele biznesu, 
uczniowie oraz pracownicy rybnickiego Urzę
du Miasta. Uczestnicy spotkań warsztatowych 
będą mieli okazję wymienić swoje doświadcze
nia podczas konferencji podsumowującej, w sali 
Sejmu Śląskiego 28 listopada.

Jednym z wymiernych efektów programu ma 
być utworzenie lokalnych Punktów Informa-

rokie spektrum możliwości dla ludzi z inicjaty
wą, mających potrzebę i ochotę działania na 
rzecz lokalnej społeczności. Organizacje spo
łeczne, nazywane od jakiegoś czasu pozarządo

wymi istniały, również w Rybniku, od zawsze, 
były też wspierane z miejskiego budżetu, jed
nak uchwalona Karta niejako tę dziedzinę po
rządkuje i wprowadza jasne reguły gry. Dzięki 
jej zapisom organizacje zapewniają sobie bez
pieczeństwo finansowe, a znając hierarchię ce
lów miasta, mogą planować swoje inicjatywy. 
Miasto z kolei, dzięki weryfikacji wniosków, 
może ustalać poziom środków finansowych 
potrzebnych na niektóre zadania.

cji Europejskiej. W Rybniku punkt taki bę
dzie mieścić się w Powiatowej i Miejskiej 
Bibliotece Publicznej przy ul. Szafranka.

Zarejestrowane w Rybniku Stowarzyszenie 
Wspierania Aktywności Społecznej jest or
ganizacją pozarządową, uznającą za swoją misję 
wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskie
go poprzez aktywizację środowisk lokalnych i po
moc organizacjom pozarządowym, grupom nie
formalnym i innym inicjatywom obywatelskim. 
Celem Stowarzyszenia jest m.in. kreowanie i upo
wszechnianie czynnego sposobu życia społecz-

Finansowanie ze środków miejskich to 
ważna, ale nie jedyna forma pomocy, jaką 
organizacje mogą zyskać. Miasto może rów
nież pomóc w uzyskaniu lokalu na działalność 
statutową, udostępnieniu lokalu w obiektach 
komunalnych na spotkania, w tym otwarte, 
może też być pomocne przy pozyskiwaniu 
środków  finansow ych z innych ź róde ł 
np. od sponsorów, w nawiązywaniu kontak
tów i w spółpracy z podobnymi organiza
cjami w kraju i zagranicą, czy też organizo
waniu konsultacji i szkoleń. Miasto z kolei 
zyska... więcej rąk i głów do pracy.

Funkcję koordynatora współpracy miasta 
z organizacjami pozarządowymi pełni Biuro ds. 
Kultury i Sportu UM. Do 31 października wpły
nęło do niego 268 wniosków od 82 stowarzyszeń. 
Teraz nastąpi weryfikacja poszczególnych pro
jektów i już niedługo będzie jasne, kto i na jakie 
zadania pieniądze otrzyma. Zapisy w Karcie do
tyczą również sposobu rozliczenia się ze zreali
zowanego projektu i otrzymanych nań środków.

(r)

ności lokalnych w zgodzie z naturą, tradycją 
i współczesnością, animacja środowisk młodzie
żowych, upowszechnianie idei wolontariatu oraz 
podejmowanie i wspieranie inicjatyw społecznych, 
kulturalnych, gospodarczych i ekologicznych.

1 grudnia br. Stowarzyszenie przedstawi zapro
szonym przedstawicielom firm historię i ideę 
sponsoringu oraz korzyści dla przedsiębiorców 
wynikające z finansowania przedsięwzięć prospo
łecznych. Celem tej prezentacji ma być przekona
nie środowiska biznesu do idei dobroczynności.

(r)

W tym gmachu przy ul. Kościuszki 17 znalazło siedzibę wiele rybnickich stowarzyszeń. Zdj.: Z.K.

C el - sp o łe c z eń stw o  ob y w a te lsk ie
W p ołow ie październ ika S tow arzyszen ie W spierania A ktyw ności Społecznej  

zainaugurow ało w  sied zib ie  Urzędu M iasta program  „Bez M itów i B arier”.



Racjonalizacja A  
kosztów oświaty
W p row adzana re form a  sy s te m u  

ed u kacji n arzu ciła  na sam orządy ko
n ie c z n o ś ć  ra c jo n a liza cji p la có w ek  
o św ia ty , tj. l ik w id a c j i s z k ó ł ta m , 
gd zie  p rzem aw ia  za tym  zdrow y roz
sąd ek  i an a liza  kosztów .

Jak można się było spodziewać, każdy taki 
ruch spotyka się z protestam i zarówno na
uczycieli jak i rodziców. Nie inaczej było po 
upublicznieniu wstępnych projektów rybnic
kiego samorządu. Przykładem jest list skie
rowany do prezydenta m iasta, podpisany 
przez część grona pedagogicznego i pracow
ników Szkoły Podstawowej nr 25 w Radziejo
wie, w miejsce której miałoby zostać powoła
ne gimnazjum.

Jak zapewnia prezydent Adam Fudali, 
do tej pory nie zostały podjęte żadne konkret
ne decyzje. Przygotowany natomiast został ro
boczy materiał, który posłuży do dyskusji nad 
racjonalizacją sieci szkół. Przedstaw iciele 
władz miasta chcą poznać sytuację na miej
scu i odwiedzić te placówki, w których plano
wane są jakiekolwiek zmiany. Aktualnie trwają 
konsultacje z przedstawicielami rad dzielnic, 
będą również miały miejsce spotkania z miesz
kańcami, na których problemy te zostaną 
omówione, a m iasto będzie miało okazję 
przedstawić własne uzasadnienie planowa
nych zmian. -  Wiemy, że  szkoła bywa w nie
których dzielnicach jedynym  ośrodkiem kul
turotwórczym i w takim wypadku rachunek 
ekonom iczny nie m oże być najważniejszym  
argumentem - mówi prezydent. - Zdajemy so
bie jednak sprawę, że trzeba będzie podej
mować również niepopularne decyzje.

Władze miasta tłumaczą, że koszty prowa
dzenia oświaty pochłaniają ogromną część sa
morządowego budżetu. Nie można doprowa
dzić do tego, by wydatki te nieustająco rosły, 
ponieważ miasto ma również inne potrzeby. 
Program inwestycyjny na rok 2001 jes t dość 
obszerny, ale obłożony sporym  deficytem, 
a to znaczy, że wydatki w latach następnych 
będą musiały być coraz mniejsze, by zbilan
sować dochody.

Jak jednak zapewnia prezydent, racjonali
zacja sieci oświatowej nie będzie polegać je
dynie na likwidacji szkół. W niektórych dziel
nicach obiekty szkolne powinne być maksy
malnie wykorzystane nie tylko na potrzeby 
oświaty, ale i kultury, choćby poprzez lokali
zację w nich bibliotek publicznych. Opuszczo
ne przez biblioteki miejskie lokale miasto 
mogłoby z korzyścią wynająć. Zatem szkoła 
może się stać centrum  życia społeczno-kul
turalnego w dzielnicy. Cały zaś proces ma 
doprowadzić do sytuacji, by koszty oświaty 
rozkładały się racjonalnie.

(r)

GAZETA RYBNICKA

O lim p ia d a
sp e c ja ln a

16 listopada w Hali Widowiskowo-Spor
towej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekre
acji w Rybniku-Boguszowicach odbyło się 
otwarcie IV Ogólnopolskiego Mityngu Pły
wackiego Olimpiad Specjalnych Rybnik 
2000.

Organizatorem imprezy, której część spor
towa odbędzie się na basenie elektrowni „Ryb
nik”, jest Stowarzyszenie „Olimpiady Specjal

ne - Polska”, wspierane przez Urząd Kultury 
Fizycznej i Sportu, Urząd Miasta Rybnika, elek
trownię „Rybnik” oraz Sekcję Terenową „Pro
myk” działającą przy Szkole Życia w Rybniku.

Stowarzyszenie „Olimpiady Specjalne -  Pol
ska” je s t narodowym program em  Special 
Olimpics -  International -  międzynarodowej or
ganizacji (z siedzibą w Waszyngtonie) promującej 
sport dla upośledzonych umysłowo. Celem 
m ityngu je s t popularyzacja pływania 
w środowisku osób upośledzonych umysłowo, re
walidacja poprzez sport osób upośledzonych, 
a także szerokie propagowanie idei Olimpiad Spe
cjalnych na terenie województwa śląskiego.

Lepsza przyszłość dla niepełnosprawnych
- To je s t  dobry  program . S tara liśm y się  

zaw rzeć  w  nim  te  zadania, k tórych  reali
zacja będzie realna - tak o samorządowym 
Programie na Rzecz Osób Niepełnospraw
nych mówi członek Zarządu Miasta - Le
szek Kuska.

Plany, o których mowa, związane są m.in. 
z rehabilitacją, dostosowaniem mieszkań oraz 
obiektów kulturalnych i sportowych do potrzeb 
tych osób. Najogólniej mówiąc, dotyczy on li- 
kiwdacji barier w każdej dziedzinie życia... Trzy
letni program pomocy osobom niepełnospraw
nym ma uwzględnić potrzeby i oczekiwania 
osób niepełnosprawnych z terenu Rybnika. Ma 
zintegrować działania samorządu oraz instytu
cji i organizacji w celu poprawy warunków ży
cia osób niepełnosprawnych. Aby zagwaranto
wać pomoc, trzeba wiedzieć do kogo ma ona 
trafić. Okazuje się jednak, że problemem jest 
już sama próba uzyskania dokładnych danych 
na tem at osób niepełnosprawnych z terenu 
Rybnika. Wynika to m.in. z braku baz danych 
i odpowiednich programów komputerowych. 
Stąd też szacunkowo oblicza się, że na

terenie powiatu rybnickiego znajduje się 
obecnie około 6 tys. osób niepełnospraw
nych. Wiadomo na pewno, że na dzień dzisiej
szy świadczenia z tytułu renty inwalidzkiej 
pobiera 4.128 osób zamieszkałych na terenie 
powiatów ziemskiego i grodzkiego. Pomoc, 
którą należałoby zapewnić osobm niepełno
sprawnych dotyczy praktycznie każdej dziedzi
ny ich życia, począwszy od edukacji i wycho
wania, poprzez opiekę zdrowotną, a na komu
nikacji skończywszy. Potrzeba zatem wielu 
działań i środków, aby sytuacja osób niepełno
sprawnych w Rybniku uległa poprawie.

Spośród wszystkich działających na te re 
nie miasta szkół żadna nie jes t w 100% przy
stosow ana do potrzeb uczniów n iepełno
sprawnych. Jednak poczyniono już pewne 
kroki w tym kierunku. W Szkole Podstawo
wej n r l  działają trzy klasy in teg racy jne , 
w zajęciach których uczestniczy łącznie 15 
niepełnosprawnych dzieci, a dla podopiecz
nych Gimnazjum nr 5 zakupiono podnośnik 
typu „Jolly Junior”. Na dzień dzisiejszy tylko

c.d. na str. 21

Przystosowane dla niepełnosprawnych wejście na pływalnię przy  ul. Powstańców. Zdj.: Z.K.



DUKAC|A
f Francusko-niem iecko-polskie seminarium młodych

Wspólnie o ochronie środowiska
W Rybniku gościła ponad czterdziesto

osobowa grupa młodzieży z Essen i Lil
le. Wraz z gospodarzami, kolegami z Ze
społu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych 
Francuzi i N iem cy w zię li udział we 
wspólnym seminarium zorganizowanym  
pod patronatem Akademii Europejskiej 
z Francji.

Było to kolejne sem inarium  z udziałem 
uczniów ZSM-E z Rybnika oraz ich kolegów 
z Niemiec i Francji. Tym razem dotyczyło ono 
współczesnych zagrożeń środowiska natural
nego. - Aby wziąć udział w seminariach zorga
nizowanych pod patronatem AE należało zna
leźć dwóch partnerów z  Europy Zachodniej. 
Tak rozpoczęły się nasze wspólne kontakty -

mówi o początkach wzajemnej współpracy Jan 
Delong, dyrektor ZSM-E.

Tematy seminariów zostały ustalone podczas 
pierwszego wspólnego spotkania. Od tego 
momentu, średnio co pól roku, jedna ze szkól 
organizuje seminarium w swoim kraju. Gospo
darzem pierwszych seminaryjnych zajęć było 
francuskie Lille, w którym młodzi ludzie roz
mawiali na tem at wspólnej historii Polaków, 
Niemców i Francuzów. W niemieckim Essen 
młodzież zajmowała się porównywaniem prze
mysłu europejskiego i polskiego, a trzecie se
minarium, które po raz pierwszy odbyło się 
w Polsce, związane było z problematyką ochro
ny środowiska naturalnego.

W trakcie tygodniowego pobytu zorgani
zowano cykl zajęć związanych z tem atyką se
m in a riu m , ale  był rów n ież  czas na 
w ypoczynek , zabaw ę o raz  w ycieczk i. 
Młodzież zwiedziła elektrow nię „Rybnik”, 
zakład odsalania wód przy kop. „Dębieńsko”, 
a także kopalnię soli w Wieliczce, zabytki 
Krakowa oraz najciekawsze miejsca Rybni
ka i okolic. Podczas zajęć seminaryjnych dys
kutowano na tem at zagrożeń i ochrony śro
dowiska w poszczególnych krajach oraz
0 sp o so b ach  odzysk iw an ia  surow ców  
w tórnych. G oście uczestn iczy li rów nież 
w zajęciach sportow ych i inetrnetow ych 
o raz  baw ili się  na w spólnej d y sko tece
1 ognisku.

Na zakończenie seminarium wydana zosta- • 
la wspólna gazetka, dotycząca wspomnień 
z Lille, Essen i Rybnika. Jak mówią uczestnicy . 
i organizatorzy, tego typu seminaria pozwalają • 
na podszkolenie języka oraz zawarcie nowych 
znajomości. -  Dzięki zacieśniającym się kon- . 
taktom uczniowie naszej szkoły zyskali spore * 
grono przyjaciół oraz zdobyli nowe, cenne do- . 
świadczenia - mówi J. Delong. - Mogą skorzy- » 
stać z  tego, co widzieli we Francji i w Niem 
czech oraz z  wiedzy jaką zdobyli w trakcie . 
wspólnych zajęć w tamtejszych szkołach. Te * 
doświadczenia procentują. Oni nie będą bali 
się wejść do Europy, bo oni ju ż  w niej są.

(S) *

W ramach zgłoszonego przez miasto 
do Urzędu Komitetu Integracji Europej
skiej konkursowego programu promocji 
idei zjednoczonej Europy, 30 listopada 
br. w I LO im. Powstańców Śląskich od
będzie się finał konkursu wiedzy o Unii 
Europejskiej, którego uczestnikami będą 
uczniowie szkół ponadpodstawowych.

Konkursowe zmagania przeplatane będą pro
gramem artystycznym, m.in. w wykonaniu chó
ru Bel Canto, który odśpiewa hymn Unii Eu
ropejskiej czyli słynną Odę do radości z IX Sym
fonii Beethovena. Zakończony zostanie rów
nież konkurs plastyczny o tem atyce unijnej, 
ogłoszony dla szkół podstawowych. Prace 
konkursowe zostaną wystawione w Powiato
wej i Miejskiej Bibliotece Publicznej.

Tego samego dnia w bibliotece o godz. 
16.00 wykład na tem at Unii E u rope j
skiej w idzianej z perspektyw y B rukseli 
i Strasburga wygłosi doradca ambasady Francji 
ds. Unijnych Etienne de Poncine.

Do obchodów Dni... włączą się też dwie ryb
nickie szkoły podstawowe: nr 16 w Boguszo- 
wicach i nr 3 4  w Rybniku, organizując od 
27 do 30 listopada tzw. „francofolies” czyli 
szaleństwo francuskie. W obu tych rybnickich 
podstawówkach uczniowie prezentować będą 
to wszystko co wiąże się z Francją, a więc jej 
dorobek literacki, tradycje, kuchnię itp, a im
preza będzie miała formę „drzwi otwartych”. 
Uczniowie pod kierunkiem swoich nauczycieli 
Grażyny Skrętkowicz (SP 34) oraz Aldo
ny Filas i Iwony Ostrzołek (SP 16) prezen
tować będą nawzajem w swoich szkołach 
modę francuską, sylwetki słynnych Francu
zów, prace plastyczne tematycznie związane 
z Francją, smakołyki kuchni francuskiej, tra
dycje rodzinne i świąteczne Francuzów, re
klamę francuskich produktów.

Jeśli rybnicki projekt zyska aprobatę Ko
mitetu Integracji Europejskiej i miasto otrzy
ma z tego źródła dodatkowe środki finansowe, 
być może program Dni Integracji Europej
skiej zostanie poszerzony.

W Przedszkolu nr 39

Zabawa w teatr
Niewykluczone, że w Przedszkolu nr 39  

w Boguszowicach rosną przyszli świado
mi odbiorcy sztuki teatralnej.

Przedszkole to, poprzez wdrożenie innowacji 
pedagogicznej - programu edukacji teatralnej 
autorstwa Róży Griinberg - wzbogaciło swoją 
„ofertę” edukacyjną. Program ten, skonstruowa

ny w konwencji „zabawy w teatr”, zawiera wiele 
ciekawych propozycji rozwiązań metodycznych, 
małych i dużych form teatralnych, zajęć, zabaw, 
przedstawień stymulujących aktywność dzieci. 
Sale zająć w przedszkolu zostały wyposażone w 
a trakcy jne  pom oce dydaktyczne scenki 
teatralne, pacynki, kukiełki, lalki teatralne, 
e lem en ty  dekoracji itp . Oprócz zabaw 
teatralnych prowadzonych w przedszkolu przez 
nauczycielki, przew idziano w ciągu roku 
szkolnego udział dzieci w wielu przedstawie

niach bajkowych w wykonaniu zawodowych 
aktorów, odbywających się zarówno w przed
szkolu jak i w Domu Kultury w Boguszowicach 
oraz w Teatrze Lalek w Będzinie. Zapropo
nowany dzieciom program autorski stwarza 
szansę poznania szerzej tego wszystkiego, co 
wiąże się z teatrem, a przede wszystkim pozwala 
dzieciom bawić się w teatr, aktywnie spę
dzać czas, realizować swoje pomysły -  co 
w konsekwencji prowadzi do rozwoju wyobraźni, 
a tym samym osobowości. (r)



Najzdolniejsi nagrodzeni
14 listopada w  P ałacu  Prezydenck im  w  W arszaw ie odbyła s ię  uroczy

stość  w ręczen ia  stypend iów  najzdoln iejszym  uczn iom . Jedno ze  s ty 
pendiów  z rąk p rezyd en ta  RP A leksandra K w aśn iew sk iego  i jego  żony  
Jolanty odebrał Ł ukasz K ałuża - u czeń  I LO im . P ow stańców  Ś ląskich .

Łukasz je s t finalistą centralnej olimpiady 
geograficznej. Uczy się w trzeciej klasie 
o profilu matematyczno-fizycznym. -  Naj
prawdopodobniej wybiorę kierunek studiów  
zgodny z  m oim i zainteresowaniami. Będzie 
to albo geologia albo tu ry s tyka  - mówi
0 swojej przyszłości Łukasz Kałuża. Tak 
będzie  za rok , a na ra z ie  Ł ukasz  g ra  
w okręgowej lidze piłkarskiej w Górkach
1 przygotowuje się do kolejnej olimpiady geo
graficznej. Jak mówi, chce zostać jej laure
atem, by zapewnić sobie wstęp bez egzami
nów na jedną z renomowanych uczelni. Sty
pendium z Funduszu Pomocy Młodym Talen
tom Jolanty i Aleksandra Kwaśniewskich jest 
pierwszym tego typu przyznanym uczniowi 
rybnickiej szkoły. -  Stypendium  ma pom óc  
w w yprom owaniu praw dziwych ta lentów  
z m ałych m ie jscow ości. Ma być w yróż
nieniem  za ich wyjątkowe sukcesy w nauce 
i pracę, jaką wkładają w realizację swoich 
celów - mówi Maria Mrozek, wicedyrektor 
I LO o raz  w ychow aw czyni Ł ukasza . 
-  P rzyzn a ją c  s ty p e n d iu m  p a ry  p r e z y 
denckiej kierowano się m.in. osobowością 
ucznia, jeg o  p redyspozyc jam i, sytuacją

m ateria lną ro d zin y  oraz tym , co m iody  
człowiek chce osiągnąć.

Zgodnie z założeniami, stypendium ma tra
fić do najzdolniejszych uczniów z małych miej
scowości i jak żartobliwie mówią opiekunowie, 
Łukasz otrzymał to stypendium za samą na
zwę miejscowości, z której pochodzi - Nędza. 
-  Sukces Łukasza nie jes t odosobniony. W ubie

głym roku dwóm naszym uczennicom przyzna
no stypendia Ministra Edukacji Narodowej 
oraz Prezesa Rady Ministrów - mówi M. Mro
zek. - Warto podkreślić, że spory udział w suk
cesach naszych uczniów ma również Rada Ro
dziców, która zapewnia nieodzowną dzisiaj po
moc finansową.

Łukasz Kałuża nie jest jedynym tegorocznym 
stypendystą I LO. 30 października w Sali Sej
mu Śląskiego w Katowicach stypendium przy
znane przez Prezesa Rady Ministrów odebrał 
uczeń IV klasy - Jacek Kwiendacz. W ubie
głym roku Jacek był finalistą olimpiady che
micznej. Na swoim koncie ma również sukce
sy w olimpiadach matematycznej, biologicznej 
oraz wiedzy o ekologii. Jest także zdobywcą 

pierwszego miejsca w Wo
jewódzkim Konkursie Che
micznym Politechniki Ślą
skiej. Obecnie jest asysten
tem prof. Naczyriskiej i pod 
jej okiem prowadzi szkol
ne kółko chemiczne. Pyta
ny o swoje zainteresowania 
Jacek odpowiada, że lubi 
komputery, kino oraz siat
kówkę. Jeszcze nie zdecy
dował o przyszłym kierun
ku studiów.

Obydwu uczniom i ich 
opiekunom gratulujemy 
i życzymy dalszych suk
cesów.

(S)
Łukasz Kałuża (z lewej) i Jacek Kwiendacz - młodzi zdolni..

Zdj.: Z.K.

- Chodziło nam o to, by zm usić uczestników  
ruchu drogowego na ul. Gliwickiej do ograni
czenia prędkości i w pewnym stopniu nam się 
to udało - tak o akcji „Bezpieczne ulice dzielni
cy” mówi Anna Porwoł, nauczycielka z SP 29. 
Kiedy kierujący samochodami jechali zgodnie 
z przepisami, otrzymywali od dzieci lizaki i po
dziękowania, a kiedy zaś przekraczali przepisy, 
musieli wysłuchać wierszyków związanych z wy
kroczeniem , którego dokonali. Policjanci 
radzili dzieciom jak unikać wypadków i prze
strzegali przed nieodpowiednim zachowaniem 
na drodze. Wszystkie popełniane przez kierow
ców wykroczenia były analizowane wspólnie 
przez policję i uczniów. - Jeden pan zachował 
się skandalicznie i złamał wszystkie możliwe 
przepisy, a kilku kierowców dostało upomnie
nia. Zabrano także jeden dowód rejstracyjny - 
mówi o efektach akcji A. Porwoł.

Zainteresowanie problemami bezpieczeń
stwa w SP 29 nie jest przypadkowe. Jak mówi 
A. Porwoł, na ulicy Gliwickiej w pobliżu której 
znajduje się szkoła, zginęła już trójka dzieci. 
Stąd też placówka kładzie szczególny nacisk 
na edukację i bezpieczeństwo najmłodszych 
pieszych: - Staramy się odpowiednio kształcić 
naszych wychowanków w tym zakresie. Od kil
kunastu lat szkoła bierze udział w turniejach 
wiedzy o bezpieczeństwie ruchu drogowego. 
Poza tym zdecydowaliśmy się na akcję, która

Bezpieczne ulice dzielnicy
Przyjaciele pieszych

Niecodzienny patrol kontrolował poczynania kierowców w pobliżu Szko
ły Podstawowej nr 29 w dzielnicy Golejów. W wykonywaniu policyjnych 
obowiązków funkcjonariuszom pomagali uczniowie tej placówki. .Za
bawa" w policję miała przede wszystkim charakter edukacyjny. Była to 
ważna lekcja zarówno dla dzieci, jak i dla kierowców.

je s t efektem ogólnopolskiej konfe
rencji wychowania komunikacyjne
go - mówi A. Porwoł.

Akcja pod nazwą „Bezpieczne 
ulice dzielnicy” zorganizowana zo
stała przez uczniów i pedagogów 
szkoły oraz Komendę Miejską Po
licji w Rybniku. Zgodnie z zapowie
dziami, nie będzie to ostatnie tego 
typu wspólne przedsięwzięcie. Je
sienno-zimowa aura, ograniczona 
widoczność i szybko zapadająca 
ciemność nie są sprzymierzeńcami 
dzieci, które w tych szczególnie 
trudnych warunkach narażone są 
na szereg niebezpieczeństw na dro
dze: - Wcześnie rano nasze dzieci 
będą uczestn iczyć w roratach.
Chcemy ich ustrzec od wszelkiego 
rodzaju zagrożeń - mówi A. Porwoł.

(S)



AZETA RYBNICKA
Nowa siedziba dla Szkoły Muzycznej

Lobby na rzecz szkoły
U m acnia s ię  lob by w ok ół sp raw y p r z e n ie s ie n ia  ryb n ick iej  

szkoły  m uzycznej im . Braci Szafranków  do nowej siedziby.
Liczący ponad 100 lat budynek rybnickiej 

szkoły muzycznej chyli się ku upadkowi i nadaje 
się tylko do wyburzenia. Już w początkach lat 
70. założyciele szkoły, a dziś jej patroni - bra
cia Szafrankowie - zabiegali o nową dla niej

nej nauki zaplanowano salę kam eralną na 
120 m iejsc oraz koncertow ą na 250-300 
miejsc, usytuowaną między dwoma kondy
gnacjami, z bocznymi balkonami dostępnymi 
z pierw szego i drugiego piętra. Budynek 

będzie całkowicie przystoso
wany dla osób n iepełno
sprawnych - z podjazdem 
oraz windą. Tempo robót 
będzie oczywiście uzależ
nione od środków. Cały czas 
trwają dyskusje nad przy
szłością szkół artystycznych. 
Z ostatnich informacji wyni
ka, że do porozumienia do
szły resorty kultury, oświa
ty i finansów oraz sejmowa

Uczniowie starej szkoły przeniosą się,

siedzibę. Podobnie zresztą jak kolejny dyrek
tor - Tadeusz Hanik. Za jego kadencji przygo
towano nawet plany prawdziwego „kombina
tu” muzycznego, który miał powstać u zbiegu 
ulic Wodzisławskiej i Reymonta, w miejscu, 
gdzie kiedyś swoje namioty rozbijały przyjezd
ne cyrki, a dziś jest stacja paliw.

Dziesięć lat dyrektorowania Eugeniusza 
Stawarskiego, to również 10 lat zabiegania
0 nową lokalizację szkoły. - Przez ten czas po
wstawało i upadało wiele pomysłów. Dyskuto
wano nad możliwością ratowania starego bu
dynku i jego rozbudową. Przeszkodził temu 
plan przestrzennego zagospodarowania mia
sta. I  dobrze, bo to nie je s t dziś dobre miejsce 
dla szkoły artystycznej - mówi E. Stawarski. 
Upadł pomysł przekazania na szkołę budynku 
przy ul. Kościuszki, gdzie dziś mieszczą się 
Warsztaty Terapii Zajęciowej. Nie powiodła się 
próba poprzednich władz samorządowych prze
niesienia szkoły do budynku Starostwa. - Sam 
nie zgodziłem się na lokalizację w skrzydle 
Szkoły Podstawowej nr 31 na Nowinach. Cie
szę się, że władze m iasta podjęły w reszcie  
m ęską decyzję o adaptacji obiektu przy ul. 
Powstańców...

Pomysł wykorzystania siedziby przeniesio
nego do Orzepowic szpitala nabiera realnych 
kształtów. Właścicielki obiektu - siostry boro- 
meuszki wydzierżawiły go na 40 lat. Został roz
strzygnięty przetarg na wykonawcę adaptacji, 
a władze miasta zapowiadają zakończenie ro
bót na lipiec 2002 roku. Zgodnie z tym harmo
nogramem, od września 2002 roku w nowych 
pomieszczeniach rozpoczną naukę dwie pierw
sze klasy Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej
1 stopnia. Obok klas i pracowni do indywidual

... do nowej, po modernizacji, w  2 0 0 2  roku.

komisja kultury, by szkolnictwo artystyczne 
pozostało w gestii Ministerstwa Kultury i Dzie
dzictwa Narodowego. Decyzja w tej sprawie 
należy jednak do sejmu. Gdyby tak się stało, 
resort byłby zobowiązany do współfinansowa
nia adaptacji rybnickiej szkoły i miasto mogło
by liczyć od re s o r tu  na w ięcej niż 
180 tys. zł, jakie ministerstwo 
przekazało na koszty projektu 
modernizacji.

Obok zabezpieczenia niezbęd
nych środków finansowych, mia
sto stara się o stworzenie wo
kół tej inicjatywy sprzyjającej 
atmosfery, m.in. poprzez powo
łanie Komitetu Honorowego 
złożonego z osób, którym spra
wa rybnickiej szkoły nie jest 
obojętna, a które swoją pozycją 
gwarantują możliwość nacisku 
na władze resortowe i zwróce
nie uwagi na ten problem. Jak 
dotąd, wszyscy zaproszeni do objęcia przedsię
wzięcia honorowym patronatem poparli je z ca

łego serca. Świadczą o tym nadesłane listy lub 
ustne potwierdzenia włączenia się w tę inicja
tywę. Rybnik ma niebywałe szczęście, że tak 
wiele osób o wysokim statusie społecznym, nie 
tylko zresztą absolwentów i wychowanków 
szkoły, uważa nasze miasto za ważne miejsce 
w swoim życiu i chętnie włączyło się w przed
sięwzięcie. A zatem: poczynaniom miasta pobło
gosławił honorowy obywatel Rybnika ks. abp Da
mian Zimoń; „misterium muzyki” nazwał ryb
nicką szkołę znakomity muzyk Jan Wincenty 
Hawel; troskę władz miasta o stworzenie szkole 
jak najlepszych warunków podziela rektor Aka
demii Muzycznej w Katowicach, znakomity or
ganista, goszczący wielokrotnie na koncertach 
w Rybniku prof. Julian Gębalski; zaszczycony 
zaproszeniem do grona honorowych patronów 
jest tegoroczny laureat Złotej Honorowej Lamp
ki Górniczej Mirosław J. Błaszczyk; do osób 
popierających ideę chętnie dołączył szef 
Narodowej Orkiestry Polskiego Radia, świetny 
dyrygent prof. Antoni Wit, który docenia zasłu
gi i dorobek Rybnika w zakresie muzyki; za moż
liwość współuczestniczenia w tym przedsięwzię

ciu podziękował dyrektor 
Biblioteki Śląskiej prof. Jan 
Malicki, swoim autoryte
tem ideę obiecał wesprzeć 
Wojciech Kilar; z wielką 
satysfakcją, jak zapewnił, 
swój podpis na liście złożył 
znany literat Tadeusz Ki- 
jonka. Lidia Grychtołów- 
na obiecała, że przy okazji 
Konkursu Chopinowskiego 
wykorzysta wszystkie moż
liwości, by dotrzeć do odpo
wiednich osób w resorcie 
kultury, całkowicie ideę po
pierają marszałek woje
wództwa śląskiego Jan 01- 
brycht, wywodzący się 

z naszego regionu, dyrektor muzyczny Reprezen
tacyjnej Orkiestry Wojska Polskiego Grzegorz 
Mielimąka, znakomity dyrygent, nasz niedaw
ny gość Jerzy Maksymiuk, wielki pianista, ab
solwent szkoły Piotr Paleczny, a także nie wy
magający bliższego przedstawiania Henryk 
Mikołaj Górecki i Adam Makowicz.

Wsparciu idei przeniesienia szkoły 
do nowej siedziby służyć będzie 

wielki koncert
2 grudnia br. o godz. 1 8 .00  

w  Teatrze Z iem i Rybnickiej, 
z tow arzyszen iem  F ilharm onii Rybnickiej, 
pod dyrekcją Jacka M. B łaszczyk a zagra

Adam Makowicz
W programie improwizacje na tem at „West Side S tory” Le

onarda Bernsteina, muzyki z filmu „Siedmiu wspaniałych” 
Elmera Bernsteina i „Błękitnej rapsodii” Georga Gershwina.

dokończenie na str. 13

Zdjęcia: Z. Keller



„Zielona szk o ła ” d z iec i ze  S tan isław ow a

Jak w rodzinie...
W ostatn im  tygodniu sw ojego pobytu w  Rybniku d zieci z po lsk ich  rodzin ze  

Stanisław ow a na U krainie spotkały  s ię  w  U rzędzie M iasta z p rzedstaw iciela
mi p laców ek  i instytucji, które przyczyniły s ię  do zorganizow ania tej sw oistej 
„zielonej szk o ły”, a w ięc  M iejskiego Ośrodka Sportu i R ekreacji w  K am ieniu , 
rybnickich parafii oraz szkół, do których d zieci u częszczały .

Dzieci ze  Stanisławowa na spotkaniu w Urzędzie Miasta. Zdj.: M.T.

Zachariasz u „swojej” rybnickiej rodziny.

Lobby na rzecz  szk o ły
dokończenie ze str. 12 •

Głównymi organizatorami koncertu są Mia- # 
sto Rybnik i Netia Telekom SA., swój udział mają * 
także Towarzystwo M uzyczne im. Braci 
Szafranków, Rybnickie Centrum Kultury oraz * 
sponsorzy: elektrow nia „Rybnik”, Classic • 
Management, Górnośląski Bank Gospodarczy 
i Ruch SA. Przed tą imprezą wśród rybnickich, • 
i nie tylko, firm zostaną rozprowadzone „bilety- * 
cegiełki” w wysokości 200 zł, które wezmą udział # 
w losowaniu wielu interesujących przedmiotów • 
zebranych na aukcje na rzecz szkoły.

Idea przeniesienia szkoły potrzebuje # 
wsparcia i to zarówno w aspekcie morał- • 
nym, jak i finansowym. Grudniowy kon
cert jest jedną z możliwości, by go udzie- • 
lic. Jedną z pierwszych, ale na pewno nie • 
ostatnią... (r) *

Obecne były też rodziny, które zapewniły im 
nie tylko dach nad głową, ale okazały też wiele 
serca. Dzieci przyjechały pod opieką dwóch 
nauczycielek, które od kilku lat pracują wśród 
ukraińskiej Polonii -  Heleny Szarapanow- 
skiej z Wrocławia i Małgorzaty Boszczoń  
z Raciborza. To w dużej mierze ich zasługą jest, 
że mali goście ze Stanisławowa na pożegnal
nym spotkaniu w pięknej, śpiewnej polszczyź- 
nie recytowały wiersze i śpiewały piosenki, 
dziękując w ten sposób za wszystko, co dla nich 
zrobiono. Obok zajęć w gronie szkolnych kole
gów, dzieciom zapewniono udział w wyciecz
kach m.in. do Krakowa, Pszczyny, w Beskidy 
oraz szereg innych atrakcji jak basen, kino, 
wyjazdy w najbliższe okolice Rybnika, o co sta
rali się zarówno organizatorzy, jak i indywidu
alni opiekunowie. Nie zapomniano o jednym 
z głównych animatorów kontaktów Rybnika ze 
Stanisławowem - Józefie Śliwce, którego grób 
na rybnickim cm entarzu dzieci odwiedziły 
w rocznicę śmierci.

Łańcuch ludzi dobrej woli sprawił, że wszyst
kie dzieci otrzymały sportowe obuwie, a do Sta
nisławowa pojechały artykuły biurowe i papier
nicze dla szkoły oraz odżywki dla dzieci.

Niektóre z dzieci były już w Rybniku kilka
krotnie, często u tej samej rodziny, a istniejące 
między nimi więzi trudno nazwać inaczej niż 
rodzinnymi. Trudno też było oprzeć się wzru
szen iu , k iedy op iekunow ie opow iadali 
o „swoim” dziecku - jakie jest inteligentne, 
uzdolnione, wrażliwe, dobrze mówi po polsku.

Dzieci w imieniu władz miasta pożegnał pre
zydent Adam Fudali, dziękując też wszystkim,

Pomóżmy J 
rodakom 
z Litwy!

Zbliżają s ię  Ś w ięta  B ożego Naro
d zen ia  - czas, k ied y  sz cz eg ó ln ie  
szuk am y b lisk ości drugiego czło
w ieka, który w yzw ala w  n as c ie
p łe u czu c ia  i ch ęć  d z ie len ia  s ię  
z innym i. Świat n ie jest doskonały, 
dlatego zaw sze znajdziem y ludzi, 
którzy oczekują naszej pomocy.
Są wśród nich nasi rodacy z Rejonu Wileń

skiego na Litwie, z którymi Rybnik nawiązał 
kontakt ponad rok temu, a w ub. miesiącu 
nasze miasto podpisało z samorządem Rejo
nu Wileńskiego porozumienie o współpracy.

Szczególnie bliskie więzi łączą Rybnik ze 
szkołą polską w miejscowości Egliszki. Ryb- 
niczanie już dwukrotnie zorganizowali trans
porty z darami dla tej szkoły i jej uczniów, 
a w przedsięwzięcie to zaangażowane było 
także Stowarzyszenie Współpracy Międzyna
rodowej Rybnik-Europa. Członkowie Sekcji 
Wschodniej tej organizacji sami przekonali 
się w jakich warunkach pracuje szkoła i uczą 
się dzieci. Z okazji Świąt Bożego Narodze
nia miasto wspólnie ze Stowarzyszeniem 
przygotowuje kolejny transport. Dlatego 
zwracamy się do firm i osób prywatnych 
- wspomóżcie tę akcję!

Szkoła w Egliszakch i mieszkający tam ro
dacy będą wdzięczni za każde wsparcie. Pie
niądze można wypłacać na konto Stowarzy
szenia Współpracy Międzynarodowej Rybnik- 
Europa - Bank BPH O/Rybnik 10601291- 
320000569672 z dopiskiem „Egliszki”.

Mile widziane będą także dary w naturze - 
szkoła potrzebuje sprzętu nagłaśniającego, 
artykułów papierniczych i biurowych, młod
sze dzieci będą wdzięczne za zabawki. Moż
na również wysłać odzież, oczywiście czystą 
i w dobrym stanie, żywność (oprócz artyku
łów sypkich), słodycze, konserwy, a także 
środki czystości. Transport pojedzie na Li
twę około połowy grudnia.

Wszystkich chętnych do włączenia się 
w akcję pomocy rodakom z Rejonu Wi
leńskiego prosimy o kontakt z redakcją.

(r)

GAZETA RYBNICK

którzy przyczynili się do uatrakcyjnienia ich 
pobytu w Rybniku. Wiele ciepłych słów o przed
sięwzięciu powiedział dyrektor katowickiego 
oddziału Caritas Polska ks. Krzysztof Bąk 
oraz ks. dziekan Franciszek Skórkiewicz, to 
bowiem na apel kościoła wiele rybnickich ro
dzin podjęło się opieki nad dziećmi z Ukrainy. 
Ich zaangażowanie daje nadzieję, że akcja „Zie
lonej szkoły” będzie kontynuowana.

(r)



LTURA
Międzynarodowe Konfrontacje Teatralne

Teatr dostępny dl
W lipcu tego roku działający przy Stowarzy

szeniu Kulturalno-Sportowym „Kuźnia” Teatr 
Plastyczny Mariana Bednarka wziął udział 
w organizowanych we Francji Europejskich 
Spotkaniach Teatrów Amatorskich. Rybnicza- 
nie nie tylko przedstawili swoje spektakle, ale 
uczestniczyli też w warsztatach teatralnych, 
wymieniając artystyczne doświadczenia z gru
pami teatralnymi z Francji, Włoch i Hiszpanii.

Na przełomie października i listopada przy
jechał do Rybnika, niejako z rewizytą, gospo
darz francuskich spotkań, tea tr „Golmus”

$ „Odjazd” w  wykonaniu francuskiego teatru „Golmus” z  Montceau - Les - Mines.

=§? „Źródło” Teatru Plastycznego M. Bednarka.

A „Kosmosaga” Teatru Klinika Lalek ze  Stacji Wolmierz.

z M ontceau - Les - M ines, by wziąć udział 
w Międzynarodowych Konfrontacjach Teatral
nych w ramach Europejskiej Wspólnoty Kul
tur 2000. W przedsięwzięciu tym, organizowa
nym przez miasto i elektrownię „Rybnik”, 
udział wzięły również, obok teatru M. Bednar
ka, dwa inne polskie zespoły: Teatr Klinika 
Lalek ze Stacji Wolmierz oraz Teatr Moni
toring z Jastrzębia Zdroju.

Reprezentujące różnorodną stylistykę gru
py wystąpiły na Rynku („Kosmosaga o ostat
niej kropli wody” Kliniki Lalek i końcowy pol
sko-francuski happening), na scenie Teatru Zie
mi Rybnickiej („Odjazd” (Partir) teatru „Gol
mus”) oraz w Klubie Energetyka („Źródło” Te
atru Plastycznego M. Bednarka i „Ciałoryt”te
atru Monitoring). „Kosmiczny” wymiar wy
korzystującego wszystkie atrybuty teatru ulicz
nego spektaklu z Wolmierza uzupełniony został 
p ro s tą  wymową francusk iego  „Pow rotu” 
o ponadczasowej potrzebie dążenia do „lepsze
go świata” - oba przedstawienia mówią o tym 
samym - przynależności do własnego miejsca 
we wszechświecie. Prawie pełna widownia TZR 
przyjęła francuski spektakl bardzo ciepło - inte
resujący ruch sceniczny tworzący swoistą sce
nografię przy minimalnym udziale akcesoriów, 
pomógł zrozumieć intencje autorów i aktorów.

Teatr „Golmus” to zespół am atorski, ale 
z długoletnią, sięgającą lat 60. tradycją. Jego 
nazwę tworzą pierwsze sylaby nazwisk wiel
kich twórców - Goldoniego i Musseta, do któ
rych dzieł teatr również sięga. „Golmus” to nie 
tylko teatr dostępny dla wszystkich, ale również

instytucja kulturalna organizująca odczyty, wie
czory poetyckie, warsztaty dla młodzieży i spo
tkanie z twórcami profesjonalnymi. Przedsta
wiciele teatru „Golmus” zostali przyjęci przez 
prezydenta Adama Fudalego w Urzędzie 
Miasta, gdzie rozmawiano m.in. o statusie oraz 
sposobach finansowania ich zespołu oraz pro
blemach animacji kultury w naszych krajach. 
Spotkanie z gośćmi z Francji zorganizowało też 
Stowarzyszenie Współpracy Międzynarodowej 
R ybnik-E uropa o raz rybn ick i A lliance 
Française. Dyskutowano m.in. i różnorodno
ści form teatralnych reprezentowanych w ra
mach Konfrontacji. Rybnicki Teatr Plastyczny 
M. Bednarka i jego spektakl „Źródło” goście 
odebrali jako bardzo oryginalny, mieszczący

się, według nich, w polskiej tradycji teatru ope
rującego obrazem i ruchem, światłem i dźwię
kiem, działającym na wyobraźnię widza.

Mimo różnic formalnych, oba zespoły zgod
nie wzięły udział we wspólnym happeningu na 
Rynku, który teatralne spotkania zakończył. 
Publiczność była wprawdzie nieco zniecierpli
wiona oczekiwaniem na zjazd anioła i diabła 
z ratuszowej wieży, potem jednak dała się wcią
gnąć w teatralne działania „walczących o wol
ność” aktorów i z żalem żegnała artystów od
jeżdżających starym, niebieskim „Jelczem”...

(r)

Wspólny, francusko-polski happening.
Zdjęcia: Z. Keller



KULTUR
Modernizacja sali widowiskowej w DK w Chwałowicach

Artystyczna inauguracja
Dom Kultury w Chwałowicach 

jest najważniejszą i największą 
placówką upowszechniania kul
tury w tej dzielnicy. Stoi za nią 
ponad 40-Ietnia tradycja i niema
łe zasługi, zaś przed nią - miejmy 
nadzieję - ciekawa przyszłość.

Oficjalne otwarcie zmodernizowa
nej sali widowiskowej miało miej
sce w ostatnią niedzielę paździer
nika. Miejskie władze samorządo
we reprezentował chwałowiczanin, 
w iceprezyden t Jerzy Frelich,

Odremontowany hall (zdj. u góry) i sala widowiskowa DK w  Chwałowicach. 

Na inaugurację zagrał kw artet skrzypcowy. Zdjęcia: Z.K.

instalację elektryczną, grzewczą oraz przeciw
pożarową, oświetlenie, wymieniono deski pod
łogowe, które zostały przykryte trudnopalną 
wykładziną. Nowe granatowe fotele współgra
ją z błękitem ścian i wykładzin podłogowych, 
choć efekt nieco psują stare pluszowe, bordo
we kurtyny. Jak zdradził dyrektor placówki 
Michał Wojaczek, środków starczyło na re
mont sali, zaś scena czeka na swoją kolej. Wy
datek na nowe kurtyny to kolejne 20 tys. zł, 
może więc jakiś sponsor? M. Wojaczek, który 
funkcję dyrektora objął 1,5 roku temu, należy 
do pokolenia, które docenia sponsoring firm 
prywatnych i potrafi tę formę wykorzystać. 
Dolny hall i korytarze również nabrały euro
pejskości i to za sprawą pozyskanych sponso
rów, aktualnie odnawiana jest sala kolumnowa 
na piętrze...

Piętą achillesową chwałowickiego domu kul
tury był brak parkingu. Wykopy dookoła pla
cówki dowodzą, że coś zmieni się również 
w tej materii. Tu współpartnerem okazała się 
Rada Dzielnicy, dzięki której pozyskano od 
miasta środki na budowę dróg dojazdowych 
i parkingu.

obecni byli m.in. samorządowcy 
z dzielnicy z przewodniczącym 
RD Andrzejem Wojaczkiem 
(zbieżność nazwisk z dyrekto

rem  M. W ojaczkiem), proboszcz parafii 
Św. Teresy od Dzieciątka Jezus ks. Teodor 
Suchoń -  sam będący aktywnym animatorem 
kultury w swojej dzielnicy, a także przedstawi
ciele zaprzyjaźnionych placówek kultury.

W dolnym hallu goście obejrzeli próbkę do
robku artystki-plastyka Ewy Bieńczyckiej, 
której wystawa twórczości otwarta została dwa 
tygodnie później. A rtystyczna inauguracja 
sezonu w zmodernizowanej stali przypadła 
w udziale kwartetowi smyczkowemu złożone
mu z muzyków Śląskiej O rkiestry Kameral
nej w składzie: Dariusz Zboch (I skrzypce), 
Waldemar Staniczek (II skrzypce), Krzysztof 
Wróbel (altówka) i Anna Młynarska-Kuczok

(wiolonczela). W programie znalazły się trans
krypcje na kwartet smyczkowy m.in. z opery 
„Carmen” G. Bizeta, a także przeboje muzyki 
filmowej i musicali.

Już po raz drugi Dom Kultury w Chwałowi
cach włączył się w organizację tradycyjnej im
prezy jazzowej Silesian Jazz M eeting. 17 li
stopada zagrał tu obchodzący jubileusz 25-lecia 
S o u th  S ilesian  B rass B and  oraz Izabela 
Zając z zespołem i programem na okoliczność 
100-lecia urodzin Luisa Armstronga Songs for 
Satchmo. (Szerzej o tym wydarzeniu w grud
niu). Na początku listopada odbyły się też „Za
duszki artystyczne”. Dom Kultury zaprasza rów
nież do Kina Weekendowego - na razie w każdą 
niedzielę (docelowo również w soboty) - seanse 
o 17.00 i 19.00. Sala chwałowickiego Domu 
Kultury dysponuje systemem dźwiękowym Do
lby Prologic. (r)

Bajkowe spotkanie ze św .
tonledzlałek 6  grudnia godz 16. OO 
Wszystkie dzieci na rybnicki Kynek zapraszają 
f y r y m e l !  S m r f tf  ^

Wszyscy animatorzy kultury wiedzą, że 
oprócz dobrych pomysłów potrzebna jest baza, 
gdzie możnaby je realizować. Dlatego cieszy, 
że udało się wygospodarować środki, by chwa
łowicką „bazę” czyli interesujący architekto
nicznie obiekt domu kultury poddać moderni
zacji. Na pierwszy ogień poszła sala widowi
skowa, której remont należał się od dawna. 
Kosztem 300 tys. zł otrzymanych z budżetu 
miasta sala na 240 miejsc otrzymała całkowi
cie nowy „image”. Ściany zostały poddane prze
budowie i powstała nowa konstrukcja z zasto
sowaniem innych materiałów. Wymieniono



RybnickieCentrumKultury
Pazura, Łazuka i Bajor!

Ciekawie zapowiadają się najbliższe ty
godnie w Rybnickim Centrum Kultury
•Dopiero co zakończyła się kolejna edycja 

Silesian Jazz M eeting  (szerzej o tej impre
zie w grudniowej „GR”) , a przed nami...
• „13 posteru n ek"  na żywo! Wielbicieli tego 
zwariowanego serialu zapraszamy w czwartek 
23 listopada, by przekonali się czy Cezary 
Pazura jest bardziej śmieszny na scenie czy 
w TV.
• Nowy cykl „Jesienne Prezentacje Filmu 
Polskiego”- obejrzeliśmy ju ż  „Świąteczną 
przygodę”, głośne „Duże zw ierzę” Jerzego 
Stuhra i „Życie jako śmiertelna choroba prze
noszona drogą płciową” Krzysztofa Zanussie
go, a przed nami zmontowana na nowo „Zie
mia obiecana” Andrzeja Wajdy (24 i 25.11 i 27 
- 29.11) oraz ponownie „Ogniem i m ieczem ” 
(24.11 oraz 27 - 29.11).
• Kolejnej atrakcji - rewii B ędzie  lep ie j pa
tronuje sam Bohdan Łazuka. W niedzielny 
wieczór 26 listopada będziemy mogli spędzić

w towarzystwie artystów Operetki Wrocław
skiej, którzy zaprezentują międzywojenne 
przeboje w nowych aranżacjach i interpreta
cjach, przywołując atmosferę kabaretów po
czątku XX w.
• Zaś 30 listopada - prawdziwy rarytas czyli 
koncert Michała Bajora promującego nową 
płytę pt. „Kocham ju tro ”.
• I coś dla dzieci, choć nie tylko! 3 grudnia 
klasyczny balet „D ziadek  do o rzech ów ” 
Piotra Czajkowskiego. Spektakl ten sprawi, 
że zapachnie świętami!
• Ale jeszcze wcześniej jest przecież Mikołaj! 
Tego właśnie dnia, a więc 6 grudnia w TZR 
„G argam el i  Sm urfy”- atrakcyjne widowisko 
dla dzieci pełne magicznych czarów i humoru. 
Wspaniała zabawa na tym spektaklu to najlep
szy mikołajowy prezent dla dziecka!

Szkoda, by tak atrakcyjne propozycje 
odwoływać z powodu braku chętnych. Za
tem zapraszamy!

XV Konkurs Gawędziarzy
Wprawdzie już na 20 listopada organizato

rzy - Rybnickie Centrum Kultury - jubileuszo
wego XV Konkursu Gawędziarzy zapowie
dzieli ustalenie kolejności poszczególnych pre
zentacji, ale nic się nie stanie jeśli jeszcze tego 
dnia, a może i następnego, ktoś zgłosi chęć 
występu...

P rzesłuchania  konkursowe odbędą się

29  i 30  listopada, a jury będzie oceniać 
uczestników w dwóch kategoriach wiekowych: 
młodzieży i dorosłych. Oceniane będą: wartość 
tekstów (również gwarowych), ich autentyzm, in
terpretacje i ogólny wyraz artystyczny. Czas wy
stępu nie może przekraczać 8 minut, a można 
go urozmaicić przyśpiewkami, muzyką, strojem.

Wielka Gala Gawędziarzy z ogłoszeniem 
wyników i wręczeniem nagród odbędzie się 
9 grudnia br. w Teatrze Ziemi Rybnickiej

Videotekazmieniłalokum!
Istniejąca od wielu lat w Teatrze Ziemi 

Rybnickiej videoteka zmieniła swoje lo
kum. Pozostała oczywiście w gmachu przy 
ul. Saint Vallier 1, ale przeniosła się do sali 
zwanej dawniej „baletową”. Jej bywalcy nie 
będą już przemierzać długiego hallu teatru, ale 
wchodzić bezpośrednio od ulicy schodami usy
tuowanymi z boku budynku. Dzięki temu za
biegowi teatr uzyska położone blisko siebie 
dwie duże sale.

Teatralna videoteka dysponuje dwoma tysią
cami kaset, w tym lekturami oraz filmami po
pularno-naukowymi i podróżniczymi. Najnowsze 
tytuły wśród filmów fabularnych to oskarowy 
„American Beauty”, „Złoto pustyni” z Georgem 
Clooney'em oraz „Dziewiąte wrota” Romana 
Polańskiego. W pomieszczeniach videoteki 
nadal funkcjonuje ogólnodostępna, kolorowa 
kserokopiarka. (r)

Kapeluszowe szaleństwo w Muzeum

Zmień kapelusz...
...jeśli nie możesz zmienić świata. Hasło to 

przyświeca już drugiemu przedsięwzięciu bę
dącego efektem współpracy Działu Historii 
Rzemiosła rybnickiego Muzeum i wytwarzają
cej kapelusze oraz inne nakrycia głowy manu
faktury „Porthos” z Warszawy. Pierwszym był 
konkurs dla dzieci i młodzieży „Kapelusz stu
lecia”, teraz pomyślano o głowach bardziej doj
rzałej części damskiej populacji. Pokaz aktual
nej produkcji „Porthosa” mógł zaspokoić pra
wie wszystkie gusta. Przez scenę Teatru Zie
mi Rybnickiej przedefilowało, oczywiście na 
głowach modelek, dziesiątki nakryć głowy - od 
fantazyjnych letnich i wieczorowych kapeluszy 
po zupełnie współczesne, praktyczne kapelu
siki, czapki, czapeczki i chusty.

Kolekcja ta, wzbogacona kapeluszami z lat 
20. i 30., stworzyła wystawę, którą uroczyście 
otwarto w Muzeum. Pomysłodawczyni i kura- 
torka wystawy, kierownik Działu Historii Rze
miosła Elżbieta Bimler-Mackiewicz oso
bom, które najbardziej przyczyniły się do po
wstania ekspozycji wręczyła symboliczne na
parstki z herbem Rybnika, a otrzymali je m.in. 
prezes „Porthosa” Ryszard Wrzesiński, któ
rego kolekcję tych wdzięcznych, a rzadko już 
dziś używanych przedmiotów, też możemy na 
wystawie oglądać oraz współautorka scenariu

sza wystawy Walentyna Trzcińska, a także 
Marek Droszczyk, który jest autorem opra
wy plastycznej wystawy. R. Wrzesiński otrzy
mał także z rąk dyrektora Muzeum Genowe
fy Grabowskiej pamiątkową ceramiczną ko- 
pułkę Ratusza, sam zaś wręczył Muzeum pla
kietę z oryginalną płaskorzeźbą nawiązującą do 
konkursu „Kapelusz stulecia”.

Wystawa, na której można kupić wiele z za
prezentowanych na pokazie modeli, potrwa do 
końca stycznia, jest więc jeszcze czas, by za
bezpieczyć się przed zimą. (r)

• Uwaaa konkurs literacki!

: Okolice mojego dzieciństwa
• Samorząd uczniowski oraz nauczyciele 

języka polskiego V LO w Zespole Szkól Po-
» nadpodstawowych nr 3 ogłaszają Konkurs
• Literacki „O kolice m ojego d ziec iń stw a”, 

nad którym patronat objął prezydent
• Adam Fudali oraz prezes Towarzystwa
* Miłośników Rybnika Norbert Kwaśniok.

Konkurs jest przeznaczony dla uczniów gim-
* nazjów (kat.I) i szkół ponadpodstawowych 

(kat.II) z terenu województwa śląskiego, zaś%
& jego celem jest kształtowanie świadomości
• regionalnej poprzez pogłębianie wiedzy o hi

storii swojego miejsca urodzenia czy zamiesz-
* kania. Nagrody funduje Komitet Rodzicielski
* oraz dyrekcja szkoły. Nagrodzeni zostaną też 

nauczyciele - opiekunowie uczniów.
* Uczestnicy powinni do 23 lutego 2001
* roku przysłać w kopercie opatrzonej godłem 

na adres szkoły: V LO, ul. Orzepowicka,
# 44-217 Rybnik, „Konkurs Literacki” pra-
* cę w formie maszynopisu lub wydruku kom-W
# puterowego (forma dowolna: np. mini-esej,
• reportaż, opowiadanie, wywiad, kartka z pa

miętnika, list ilustrowane fotografiami lub ry-
* sunkiem). Dołączyć należy osobną kopertę -
• również opatrzoną godłem - z imieniem i na

zwiskiem, adresem, wiekiem, adresem i nume-
« rem telefonu szkoły oraz nazwiskiem nauczy-
• ciela-opiekuna.

Szczegóły w szkole, tel. 42-27-081.
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1. do 05.12

Wystawa
z okazji 20-lecia istnienia 
Stowarzyszenia Twórców 

Nieprofesjonalnych 
„Oblicza”

Stowarzyszenie
Twórców

Nieprofesjonalnych 
przy RCK 

tel. 42 23 235

Galeria 
Rybnickiego 

Centrum Kultury 
ul. Saint Vallier 1

Swoje prace zaprezentuje 
27 członków zespołu. 

Wstęp: wolny

2. do 31.12
Wystawa:

„Świat Jana Brzechwy”

Powiatowa 
i Miejska 
Biblioteka 
Publiczna 

tel. 42 23 541

Galeria Powiatowej 
i Miejskiej 
Biblioteki 
Publicznej 

ul. J. Szafranka 7

Prezentacja prac plastycznych finalistów 
konkursu ogłoszonego w związku 

z setna rocznicą urodzin poety.
W ystawę można zwiedzać 

w godzinach otwarcia biblioteki. 
Wstęp: wolny

3. do 31.12
Wystawa:

„Moje miasto Rybnik 
w Europie”

Powiatowa 
i Miejska 
Biblioteka 
Publiczna 

tel. 42 23 541

Hol Powiatowej 
i Miejskiej 
Biblioteki 
Publicznej 

ul. J. Szafranka 7

Prezentacja konkursowych prac 
plastycznych pod hasłem: „Moje miasto 
i region we Wspólnej Europie” uczniów 

szkół podstawowych i gimnazjalnych 
w ramach Tygodnia Integracji Europejskiej. 

Wystawę można zwiedzać 
w godzinach otwarcia biblioteki. 

Wstęp: wolny

4.

wystawy
stałe

całoroczne

Wystawa:
„Rybnik nasze miasto”, 

„Cechy rzemieślnicze 
w miastach Górnego 

Śląska do 1939 r.”

Muzeum 
w Rybniku 

tel. 42 21 423

Muzeum 
w Rybniku 

ul. Rynek 18

Wystawa stała - można zwiedzać 
w godzinach otwarcia Muzeum. 

Wstęp: wolny

5.
do

31.01.2001

Wystawa:
.„Świata nie zmienisz, 

kapelusz możesz”

Muzeum 
w Rybniku 

tel. 42 21 423

Muzeum 
w Rybniku 

ul. Rynek 18

W ystawę można zwiedzać 
w godzinach otwarcia Muzeum. 
Prowadzona jest także sprzedaż 

prezentowanych kapeluszy. 
Wstęp: wolny

6. 1-31.12
Wystawa: 

„Święta i zima 
na szkle malowane”

Dom Kultury 
Niedobczyce 
tel. 739 81 86

Hol Domu Kultury
Niedobczyce 

ul. Barbary 23

Wystawa prac dzieci 
z zespołu plastycznego Domu Kultury. 

Czynna w godzinach 
otwarcia Domu Kultury.

Wstęp: wolny

mailto:inforybnik@um.rybnik.pl
mailto:rybnik@um.rybnik.pl
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7.
02.12
godz.
18.00

Koncert Charytatywny 
na rzecz

Państwowej Szkoły 
Muzycznej 

I i II stopnia 
im. Karola i Antoniego 

Szafranków

Towarzystwo 
Muzyczne 
im. Braci 

Szafranków 
Rybnickie Centrum 

Kultury 
tel. 42 23 235

Sala widowiskowa 
Rybnickiego 

Centrum Kultury 
ul. Saint Vallier 1

Wystąpi Adam Makowicz
z Filharmonią Rybnicką 

pod dyrekcją Mirosława Jacka Błaszczyka 
W programie:

L. Bernstein „West Side Story”,
E. Bernstein „Siedmiu wspaniałych”

G. Gershwin „Błękitna rapsodia” 
Cena biletu: 30 zł

8.
03.12
godz.
17.00

„Dziadek do orzechów”
Rybnickie Centrum 

Kultury 
tel. 42 23 235

Sala widowiskowa 
Rybnickiego 

Centrum Kultury 
ul. Saint Vallier 1

Balet w dwóch aktach na motywach baśni 
E.T.A. Hoffmana i Aleksandra Dumas, 

muzyka Piotra Czajkowskiego. 
Wykonanie:

Państwowa Opera Śląska z Bytomia. 
Cena biletu: 15 zł

9.
05.12
godz.

8.00-13.00
„Obrazki muzyczne”

Rybnickie Centrum 
Kultury 

tel. 42 23 235

Sala widowiskowa 
Rybnickiego 

Centrum Kultury 
ul. Saint Vallier 1

Audycja umuzykalniająca poświęcona 
muzyce programowej XIX wieku. 

Wstęp: wolny

10.

05.12
godz.
10.40,
12.00

„Mikołajki”
Dom Kultury 
Niewiadom 

tel. 729 44 13

Dom Kultury 
Niewiadom 

ul. Mościckiego 15

Mikołajki dla dzieci szkól podstawowych 
z klas nauczania początkowego 

(SP 23 i SP 26)

11.

06.12 
godz. 
9.00 

i 11.00

„Gargamel i Smurfy”
Rybnickie Centrum 

Kultury 
tel. 42 23 235

Sala widowiskowa 
Rybnickiego 

Centrum Kultury 
ul. Saint Vallier 1

Widowisko dla dzieci 
w wykonaniu Teatru Studio „Mobile” 

z Krakowa 
Cena biletu: 8 zł

12.

06.12 
godz. 
9.00 

i 11.00

Impreza mikołajkowa
Dom Kultury 
Boguszowice 
tel. 739 21 86

Sala widowiskowa 
Domu Kultury 
Boguszowice 

ul. PI. Pokoju 1

Impreza mikołajkowa dla dzieci połączona 
z projekcją filmu pt. „Tygrys i przyjaciele” 

Wstęp: wolny

13.
06.12
godz.
15.30

Impreza mikołajkowa 
dla dzieci

„Rudolf czerwononosy 
renifer”

Dom Kultury 
Chwałowice 
tel. 42 16 222

Sala widowiskowa 
Domu Kultury 
Chwałowice 
ul. 1 Maja 95

W programie:
występy zespołów Domu Kultury, 
spektakl dla dzieci (godz. 17.00), 

film dla dzieci (wstęp: lOzł). 
Wstęp: wolny

14.

06.12 
godz. 
10.00 

i 16.00

Spotkanie z Mikołajem
Dom Kultury
Niedobczyce 
tel. 739 81 86

Sala widowiskowa 
Domu Kultury 
Niedobczyce 

ul. Barbary 23

Program artystyczny pt. „Mała gwiazdka” 
w wykonaniu zespołu tanecznego DK 

oraz wręczenie paczek dzieciom 
przez „prawdziwego” Mikołaja 

Wstęp: wolny

15.
06.12
godz.
16.00

„Bajkowe spotkania 
z Mikołajem na Rynku”

Rybnickie Centrum 
Kultury 

tel. 42 23 235
Rynek

Spotkanie z Mikołajem oraz niespodzianka 
Wstęp: wolny

16.
06.12
godz.
17.00

Mikołaj dla dzieci

Młodzieżowy Dom 
Kultury 
Nowiny 

tel. 42 24 088

Młodzieżowy 
Dom Kultury 

ul.
Broniewskiego 23 

oraz filia MDK 
ul. Chabrowa 9

Mikołaj dla dzieci z osiedla Nowiny.
W programie przedstawienie Mikołajkowe 

Wstęp: wolny

17.
07.12
godz.
16.30

Spotkanie z Mikołajem Klub Harcówka 
tel. 42 26 039

Klub Harcówka 
ul. Zakątek 19

W programie: wręczenie paczek, 
występ dzieci z kółka teatralnego 

i film Disney'a 
Wstęp: wolny

18.
08.12
godz.
17.00

Otwarcie wystawy 
„Inne spojrzenia”

Rybnickie Centrum 
Kultury 

tel. 42 23 235

Galeria Sztuki 
Rybnickiego 

Centrum Kultury 
ul. Saint Vallier 1

Wystawa zbiorowa 
Wstęp wolny

19.
09.12
godz.
17.00

Finał XV Konkursu 
Gawędziarzy

Rybnickie Centrum 
Kultury 

tel. 42 23 235

Sala widowiskowa 
Rybnickiego 

Centrum Kultury 
ul. Saint Yallier 1

Występ Marii Duńskiej laureatki konkursu 
„Ślązak Roku 2000” 

oraz program rozrywkowy zespołu 
„Mirosław Szołtysek i Wesołe Trio” 

Cena biletu: 15 zł



KULTURA
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20.

09.12
godz.
17.00-
22.00

„I Górnicze Gwarki 
w Niewiadomiu”

Dom Kultury 
Niewiadom 

tel. 729 44 13 
Stowarzyszenie 

Zabytkowej 
Kopalni „Ignacy” 

KWK „Rydułtowy”

Dom Kultury 
Niewiadom 

ul. Mościckiego 15
Impreza zamknięta dla gości zaproszonych.

21.
10.12
godz.
17.00

Koncert zespołu 
„BRATHANKI”

Rybnickie Centrum 
Kultury 

tel. 42 23 235

Sala widowiskowa 
Rybnickiego 

Centrum Kultury 
ul. Saint Vallier 1

Cena biletu: 30 i 35 zł

22.
12-15.12 

godz. 8.00
Ogólnopolski VII Festiwal 

kolęd i pastorałek

Młodzieżowy Dom 
Kultury Nowiny 

tel. 42 24 088

Młodzieżowy Dom 
Kultury 

ul.
Broniewskiego 23

Etap regionalny 
Wstęp: wolny

23.
13.12 

godz. 9.00
Mała Akademia Jazzu: 
„Blues, Gospel i Soul”

Rybnickie Centrum 
Kultury 

tel. 42 23 235

Sala widowiskowa 
Rybnickiego 

Centrum Kultury 
ul. Saint Vallier 1

Wykonawca: Beata Bednarz 
Cena biletu: 3 zł

24.
13.12
godz.
12.00

Ogłoszenie wyników 
konkursu

na kartkę świąteczną 
i otwarcie wystawy

Dom Kultury 
Chwalowice 

tel. 42 16 222

Sala widowiskowa 
Domu Kultury 
Chwałowice 
ul. 1 Maja 95

Wstęp: wolny

25.
15.12 Koncerty Mikołajkowe

Społeczne Ognisko 
Muzyczne 
w Rybniku 

tel. 42 25 340

Oddział 
laryngologii 
dziecięcej 
ul. Rudzka

Koncert dobroczynny dla dzieci 
z oddziału laryngologicznego. 

Koncert odbędzie się do południa 
po wizytach lekarskich. 

Wystąpią uczniowie Ogniska 
Muzycznego w Rybniku

26.
15.12
godz.
17.00

Mała Akademia Filmu 
Polskiego:

„Sól ziemi czarnej”

Dom Kultury 
Boguszowice 
tel. 739 21 86

Sala widowiskowa 
Domu Kultury 
Boguszowice 

ul. PI. Pokoju 1

Impreza zamknięta dla szkół

27. 18.12 Koncerty Mikołajkowe

Społeczne Ognisko 
Muzyczne 
w Rybniku 

tel. 42 25 340

Szpital
Psychiatryczny 

ul. Gliwicka

Koncert dobroczynny dla pacjentów 
Szpitala Psychiatrycznego. 

Koncert odbędzie się w godzinach 
popołudniowych. W ystąpią uczniowie 

Ogniska Muzycznego w Rybniku

28.
21.12
godz.
11.00

Otwarcie wystawy 
pokonkursowej 
„Projekt kartki 

świątecznej”

Dom Kultury 
Boguszowice 
tel. 739 21 86

Dom Kultury 
Boguszowice 

ul. PI. Pokoju 1

Otwarcie wystawy, 
ogłoszenie wyników 

i wręczenie dyplomów. 
Wystawa trwać będzie do 15.01.2001. 

Czynna w godzinach otwarcia 
Domu Kultury.
Wstęp: wolny

29.
22.12
godz.
15.00

„Wigilia dla samotnych”
Dom Kultury 

Chwałowice tel. 42 
16 222

Sala kawiarni 
„Avanti” 

Domu Kultury 
Chwałowice 
ul. 1 maja 95

Wstęp: za zaproszeniami

30.
31.12
godz.
20.00

Bal sylwestrowy 2000/2001
Dom Kultury 
Niedobczyce 
tel. 739 81 86

Sala imprez 
Domu Kultury 
Niedobczyce 

ul. Barbary 23

W programie: rewia cyrkowa, występ grup 
tanecznych, koncert zespołu Waterloo, 

wybór miss balu 2001, losowanie 
ciekawych nagród

m.in. wczasy dla 2 osób na Węgrzech. 
Wstęp: 500 zł od pary

31.
31.12
godz.
22.30

„Powitanie XXI wieku”
Rybnickie Centrum 

Kultury 
tel. 42 23 235

Rynek
Sylwester z udziałem zespołów 

„Kurant” i „Waterloo” 
Wstęp: wolny
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1. 02.12
Mikołajkowy Zlot 

Młodzieży Rybnickiej

Polskie 
Towarzystwo 
Turystyczno -  
Krajoznawcze 

Oddział w Rybniku 
teł. 422 80 72

Zespół Szkół 
Ekonomiczno -  

Usługowych 
w Rybniku 

ul. Św. Józefa

Szczegółowe informacje 
w Oddziale PTTK w Rybniku 

ul. Piłsudskiego 4 
Wstęp: wolny

2. 02.12

Zabawa 
Andrzejkowo- 
Mikołajkowa 

dla dzieci

Centrum 
Rekreacji 

i Rehabilitacji 
„ Bushido” 

tel. 422 67 05

Centrum 
Rekreacji 

i Rehabilitacji 
„ Bushido” 

ul. Floriańska 1

Rozpoczęcie godz. 16.00 
Wstęp: wolny

3. 02.12

Turniej Mikołajkowy 
Dzieci

Mistrzostwa Śląska 
w Judo

Klub Sportowy 
„Polonia” Rybnik 

tel. 455 48 01 
( p. J. Kowalczyk)

Szkoła Podstawowa 
Nr 3

Rybnik - Piaski

Rozpoczęcie godz. 11.00 
Wstęp: wolny

4. 02.12
Turniej Barbórkowy 

Dzieci i Młodzieży 
w Piłce Nożnej

Miejskie
Towarzystwo Piłki 

Nożnej
tel. 0501 490 025 
(p. H. F rystack i)

Hala MOSiR 
Boguszowice 

ul. Jastrzębska 12

Rozpoczęcie godz. 10.00 
Wstęp wolny

5. 03.12
Zawody Modeli 

Swobodnie Latających

Aeroklub ROW 
Rybnik 

tel. 421 81 89

Aeroklub ROW 
Rybnik 

ul. Żorska

Rozpoczęcie godz. 10.00 
Wstęp: wolny

6. 07.12
Mikołajkowy7 Turniej 

Mini Koszykówki 
Dziewcząt

Uczniowski 
Klub Sportowy 

„Fair Play” 
przy SP Nr 34 

w Rybniku 
tel. 422 89 57

Szkoła Podstawowa 
Nr 34 

Rybniku 
ul. Reymonta 69

Rozpoczęcie godz. 9.00 
Wstęp: wolny

7. 07.12

II Rozgrywki Szachowe 
Okręgu Rybnickiego 2001 

Mecz Szachowy:
„  Zefir” Boguszowice -  
UKS „Nowiny” Rybnik

Dom Kultury 
Boguszowice 
tel. 739 21 86

Dom Kultury 
Boguszowice 
PI. Pokoju 1

Rozpoczęcie godz. 16.00 
Wstęp: wolny

8. 09.12 Turniej Dzieci w Piłce 
Nożnej

Miejskie
Towarzystwo Piłki 

Nożnej
tel. 0501 490 025 
(p. H. F rystack i)

Hala MOSiR 
Boguszowice 

ul. Jastrzębska 12

Sala sportowa
Komendy Miejskiej Policji w Rybniku 

(alternatywnie sala gimnastyczna 
w Zespole Szkół Ponadpodstawowych 

nr 3 w Rybniku) 
Rozpoczęcie godz. 10.00 

Wstęp wolny

9. 09.12
Halowy Turniej 

Mikołajkowy dla dzieci

Klub Towarzystwa 
Krzewienia Kultury 

Fizycznej Piaski 
tel. 423 80 01

Szkoła Podstawowa 
Nr 3

Rybnik - Piaski

Rozpoczęcie godz. 10.00 
Wstęp wolny

10. 09.12 Wewnętrzny turniej Skata Klub Olimp 
tel. 421 37 55

Klub „Olimp” 
ul. Raciborska 482 

Niewiadom

Rozpoczęcie godz. 10.00 
Zakończenie godz. 14.00 

Wstęp: wolny



Teletubisie czyli kabaret „Kacz
ka pchnięta nożem ” z  Rzeszo
wa. Zdj.: Z.K.

wielkich pieniędzy i zwrotów 
kosztów podróży. Mężczyzna 
zgadza się bez wahania.

Bez wahania zaproszenie 
do kolejnej, piątej już edycji 
„Ryjka”, czyli Rybnickiej Je
sieni Kabaretowej przyjęło 
11 kabaretów z całej Polski.
W trakcie dwudniowego poje
dynku prześcigały się one w sta
raniach, by ubawić do łez ryb
nicką publiczność. I z pewnością 
cel swój osiągnęły. Tak przynaj
mniej twierdzą wszyscy, którzy Me całkiem kom pletny rybnicki kabaret „Noł Nejm” - Robert 
przyszli do Klubu Energetyka, Oblój i Łukasz Kaczmarczyk.

Scenka pierwsza: środek nocy. Rozespany 
mężczyzna odbiera telefon. W słuchawce od
zywa się Bogusław Linda, który zaprasza owe
go mężczyznę i jego kabaret do wzięcia udzia
łu w imprezie, w której wystąpią prawdziwe 
gwiazdy, a honorarium jest niebotycznie ku
szące. Mężczyzna odmawia. Kolejny telefon. 
Tym razem to sam Cezary Pazura, który pona
wia ofertę. Mężczyzna ponownie odmawia. 
Kolejny telefon. Tym razem  dzwoni Olek 
Chwastek z Rybnika i zaprasza kabaret do 
udziału w „V Ryjku”. Mówi, że nie będzie

by wziąć udział w rywalizacji o tytuł najlepsze
go kabaretu oraz zaszczytne laury - Z ło te  Ko
ryta. Młodzi kabareciarze musieli m.in. „roz
pracować” temat hymnu Unii Europejskiej, po
radzić sobie z natrętnym klientem oraz odpo
wiedzieć na pytanie „Quo vadis”? Zaskakują
ce pomysły i skojarzenia sprawiały, że skecze 
były bardzo oryginalne, a co najważniejsze, nie
zwykle zabawne. Jak się okazało, najw iększe 
uznanie w oczach pozostałych kabaretów  
i w opinii tajnego jurora zdobyła „K aczka  
pch n ię ta  n o że m ”z Rzeszowa -  zwyciężczyni 

trzech z ośmiu konkurso
wych skeczów.
Scenka druga: Szkoła. Gro
no niezbyt rozgarniętych 
uczniów próbuje przyswoić 
sobie wiedzę z historii „Ryj
ka”. Następnie nauczycielka 
wspólnie ze swymi „pocie
chami” przygotowuje uro
czystą akademię z okazji ju
bileuszu Rybnickiej Jesieni 
Kabaretowej. Efektem była 
rymowanka - „Ryjek ma już  
5 lat. Olek Chwastek stary

KULTUR
dziad”. Olek, a raczej Aleksander Chwastek 
to oczywiście pomysłodawca imprezy. Taka 
interpretacja konkurencji pod nazwą „Piąty Ry
jek” w wykonaniu „Kaczki pchniętej nożem” 
wywołała prawdziwe salwy śmiechu.

Prawdziwą furorę na tegorocznym „Ryjku” 
zrobił rybnicki kabaret „Noł n e jm ”. Grupa 
działa od kilku lat w Klubie Energetyka pod 
okiem Jadwigi Demczuk - Bronowskiej, 
która jest opiekunem i reżyserem tego kaba
retu. Młodzi rybniczanie okazali się bezkon
kurencyjni w głosowaniu publiczności, zdobyli 
też jedno ze Złotych Koryt, autorstwa Zbignie
wa Mury. Po raz pierwszy w tym roku pod
czas festiwalu przyznany został zaszczytny ty
tuł „Super św in i”, który, decyzją Zrzeszenia 
Kabaretowego ROW trafił, w ręce Władysła
wa Sikory z popularnego wciąż kabaretu 
„Potem”.

Tradycyjnie już podczas „Ryjka” nie mogło 
zabraknąć wielkich gwiazd. Wystąpili m.in. 
Małgorzata Zwierzchowska i Olek Grotow
ski. Uroczystość wręczenia nagród połączona 
z występem laureatów odbyła się w TZR. Na 
zakończenie rewelacyjny występ zgotował pu
bliczności popularny „Tercet czyli kw artet”
-  Hanna Śleszyńska, Robert Rozmus, 
Piotr Gąsowski i Wojciecha Kaleta. W pa
stiszowym występie pojawiły się zarówno utwo
ry z repertuaru „Abby”, wiązanki przebojów 
z lat 70., jak i piosenki, które przedstawiały 
drogę arystów do tzw. „szczytów kariery”.
-  M łodzi ludzie śmieją się z  nas -  mówił 
o uczestnikach V Ryjka prezes elektrowni 
„Rybnik” Jerzy Chachuła. -  Dlatego życzę 
im żeby nie m ieli aż tylu powodów, by się 
z  nas nabijać. Kabaret żyje i mogę zapewnić, 
że w Rybniku pojawiać się będzie do końca 
świata i o 3 dni dłużej. Trzymamy za słowo!

(S)
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* Sprostowanie
W relacji ze spotkania z Wojciechem Tochma-

* nem, które odbyło się w ramach „Rybnickich
* Dni L ite ra tu ry ” w „Harcówce”, „um ieś

ciliśmy” omyłkowo ten klub na Paruszowcu.
* Oczywiście znajduje się on w dzielnicy
* Ligota-Ligocka Kuźnia.

Zainteresowanych przepraszamy!
* Redakcja

W  n ie w ia d o m sk ie j  G a ler ii
W hallu Domu Kultury w Niewiadomiu, który od remontu tej pla

cówki pełni rolę sali wystawowej, nowa ekspozycja. Tym razem swoją 
twórczość prezentowała Barbara Kasza (zdj.: Z.K.), twórczyni niepro
fesjonalna, która prawie 20 lat jest wierna swojej pasji. Pochodzi z Raci
borza, mieszka w Tworkowie. Uprawia malarstwo sztalugowe oraz akwa
rele, wystawiała w kilku galeriach na Śląsku, ale także w Niemczech 
i USA. -  Tworzymy pod wpływem piękna, gdy coś nas zachęca -  mówi 
autorka prac. -  Można zaś malować to co się kocha... Dlatego lubi przed
stawiać zakątki „swojego” Raciborza.

Aktualnie w niewiadomskiej „galerii” wystawa malarstwa Sabiny Szymik, -i'17



Q p EKA MEDYCZNA
Od 1 stycznia 2001 - Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej

Mapa świadczeń medycznych
K onsekw encją w prow adzanej przez państw o reform y  

system u  opieki zdrowotnej jest m .in. prywatyzacja u sług  
m edycznych. Tworzące s ię  m ałe n iep u b liczn e zakłady  
przejm ują św iadczen ia  dużych publicznych ZOZ-ów z za
łożen iem , że działania te  p o lep szą  jak ość i d ostęp n ość  
tych że św iad czeń , a także dyspozycyjność lekarzy.

6. D otychczasow a Przychodnia Rejonowa Nr 4, Rybnik, 
ul Jankę Waltera - Maroko-Nowiny - do likwidacji
Świadczenia przeniesione do Przychodni Rejonowej Nr 9, Rybnik, 
ul. Orzepowicka 8d.

Wokół tej decyzji nadal trwają kontrowersje, jednak organiza
torzy służby zdrowia nie widzą możliwości dostosowania tej lo
kalizacji do wymogów stawianych niepublicznym zakładom pod 
względem sanitarnym i technicznym. Mógłby tu funkcjonować 
jedynie gabinet lekarza rodzinnego, ale brak jest osoby, która 
podjęłaby to zadanie.

Proces ten ma miejsce również w Rybniku, który nie jest pierwszym, 
ale też nie ostatnim miastem, które decyzję o prywatyzacji usług me
dycznych podjęło. Działania zmierzające do przekazania zadań Zakładu 
Lecznictwa Ambulatoryjnego zakładom niepublicznym rozpoczęto w 
kwietniu br. Środowisko medyczne zapoznane zostało z planowanymi 
przekształceniami oraz ich możliwościami i konsekwencjami, przedys
kutowano sposób działania i harmonogram. Następnie zarządzeniem 
prezydenta miasta powołana została Komisja Restrukturyzacyjna, któ
ra zabrała i rozpatrzyła oferty świadczenia usług medycznych przez nowe 
podmioty.

Uchwałę o likwidacji z dniem 31 grudnia 2000 roku Zakładu Lecznic
twa Ambulatoryjnego rybniccy radni podjęli we wrześniu br. Załączni
kiem do uchwały było zestawienie świadczeń zdrowotnych, które będą 
wykonywane przez nowe podmioty w dotychczasowych obiektach. We 
wszystkich prawie przychodniach zakres świadczeń zostanie utrzyma
ny, w niektórych nieznacznie poszerzony, jest również kilka innych 
zmian, które odnotowujemy.

1. D otychczasow a Przychodnia Rejonowa Nr 1, Rybnik, 
ul. Hallera 8 - Śródmieście
Zakres świadczeń:
• podstawowa opieka zdrowotna - zostanie przejęta przez NZOZ two
rzony przez Spółkę z o.o. „MEDYK”.

2. D otychczasow a Przychodnia Rejonowa Nr 1, Rybnik, 
ul. Reymonta 60 - Śródmieście
Zakres świadczeń:
• podstawowa opieka zdrowotna • medycyna pracy - zostanie przejęta 
przez NZOZ utworzony przez S.C. „RODZINA”
• poradnia „K” - zostanie przejęta przez Specjalistyczny Gabinet Gine
kologiczno-Położniczy - lek. med. Bożena Krzempek
• szkoła rodzenia - zostanie przejęta przez Grupową Praktykę Położ
nych „PRO FEMINAE”,
• fizykoterapia przejęta przez Spółkę Cywilną „Rehabilitant”.

3. D otychczasow a Przychodnia Rejonowa Nr 2, Rybnik, 
ul. Andersa 33 - Niedobczyce - do likwidacji
poradnia D i D l -  przeniesione do Przychodni Rejonowo-Specjalistycz- 
nej Nr 3 Rybnik ul. Górnośląska 140.

Utrzymanie samodzielnej poradni dziecięcej jest niemożliwe 
ze względów ekonomicznych.

4. D otychczasow a Przychodnia Rejonowa Nr 2, Rybnik, 
ul. Konarskiego 69 - Popielów

Zakres świadczeń:
• podstawowa opieka zdrowotna - zostanie przejęta przez Indywidual
ną Praktykę Lekarską (por. ogólna) - lek. med. Wiesław Porwolik.

5. D otychczasow a Przychodnia Rejonowa Nr 3, Rybnik, 
ul. Mościckiego 4 - Niewiadom

Zakres świadczeń:
• podstawowa opieka zdrowotna - zostanie przejęta przez NZOZ „NIE
WIADOM” S.C.

7. D otychczasow a Przychodnia Rejonowa Nr 5, Rybnik, 
ul. Piasta 16 i ul. B. W. Politycznych 3
Zakres świadczeń:
• podstawowa opieka zdrowotna - zostanie przejęta przez NZOZ „PRO- 
VITA”.

Świadczenia w zakresie poradni ogólnej będą dostępne 
w obiekcie przy ul. Piasta 16, zaś poradnia dziecięca przy 
ul. B. Więźniów Politycznych.

8. D otychczasow a Przychodnia Rejonowa Nr 6, Rybnik, 
ul. Chrobrego 39 - przychodnie na terenie „Ryfamy”- Śródmieście
Zakres świadczeń:
• podstawowa opieka zdrowotna -  poradnia ogólna • medycyna pracy 
- zostanie przejęta przez NZOZ „PRO-VITA”.

9. D otychczasow a Przychodnia Rejonowa Nr 7, Rybnik, 
ul. Patriotów 11 - Boguszowice
Zakres świadczeń:
• podstawowa opieka zdrowotna - zostanie przejęta przez NZOZ Spół
ka z o.o. „MEDICOR”
• poradnia „K” - zostanie przejęta przez Specjalistyczny Gabinet Gine
kologiczno-Położniczy - lek. med. Ryszard Fuchs.

10. Dotychczasowa Przychodnia Rejonowa Nr 7, Rybnik, 
ul. Poligonowa 13d - Kłokocin
Zakres świadczeń:
• podstawowa opieka zdrowotna zostanie przejęta przez Praktykę Le
karza Rodzinnego - lek. med. Halina Laska.

11. Dotychczasowa Przychodnia Rejonowa Nr 8, Rybnik, 
ul. Weteranów 9 - Wielopole
Zakres świadczeń:
• podstawowa opieka zdrowotna zostanie przejęta przez Praktykę Le
karza Rodzinnego - lek. med. Zofia Fojcik-Kudła.

12. Dotychczasowa Przychodnia Rejonowa Nr 9, Rybnik, 
ul. Orzepowicka 8d - Maroko-Nowiny
Zakres świadczeń:
• podstawowa opieka zdrowotna - zostanie przejęta przez NZOZ „NOWINY”
• poradnia „K” - zostanie przejęta przez Specjalistyczny Gabinet Gine
kologiczno-Położniczy - lek. med. Dariusz Kujawski.

13. Dotychczasowa Przychodnia Rejonowa Nr 10, Rybnik, 
ul. Energetyków 46  - Orzepowice (obiekt nowego szpitala)
Zakres świadczeń:
• podstawowa opieka zdrowotna - zostanie przejęta przez Spółkę z o.o. 
„MEDYK”
• poradnia leczenia bólu i medycyna paliatywna - zostanie przejęta przez NZOZ 
Poradnia Leczenia Bólu i Medycyna Paliatywna - lek. med. Piotr Buchwald.

i t  r r  i r u m i n a i ?  i



14. Dotychczasowa Przychodnia Rejonowa Nr 11, Rybnik, 
ul. Mikołowska 94 - Paruszowiec
Zakres świadczeń:
• podstawowa opieka zdrowotna • poradnia „K” • medycyna pracy
• fizykoterapia - zostanie przejęta przez NZOZ „PRO-VITA”.

15. Dotychczasowa Przychodnia Rejonowa Nr 11, Rybnik, 
ul. Pojdy 25 - Kamień
Zakres świadczeń:

• P rak tyka  L ekarza R odzinnego (por. ogólna i dz iec ięca)
- lek. med. Ewa Wątroba.

16. Dotychczasowa Przychodnia Rejonowa Nr 12, Rybnik, 
ul. Rudzka 390 - Chwałęcice
Zakres świadczeń:
• podstawowa opieka zdrowotna - zostanie przejęta przez Indywidualną 
Praktykę Lekarską (por. ogólna i dziecięca) - lek. med. Elżbieta 
Gawliczek.

17. Dotychczasowa Przychodnia Rejonowo-Specjalistyczna Nr 1, 
Rybnik, ul. Śląska - Chwałowice
Zakres świadczeń :
• podstawowa opieka zdrowotna • medycyna pracy - zostanie przejęta 
przez NZOZ „EURO-VITA”
• poradnia „K” - zostanie przejęta przez Specjalistyczny Gabinet Po
łożniczo-Ginekologiczny - lek. med. Bożena Krzempek
• Indywidualna Praktyka Specjalistyczna (por. gastrologiczna)
- lek. med. Waldemar Kaznocha
• poradnia okulistyczna - zostanie przejęta przez Specjalistyczną Indy
widualną Praktykę Lekarską - lek. med. Janina Sznajder
• poradnia zdrowia psychicznego • poradnia urazowo-ortopedyczna
- zostanie przejęta przez NZOZ Centrum Medyczne
• fizykoterapia.

18. Dotychczasowa przychodnia Rejonowo-Specjalistyczna Nr 2, 
Rybnik, ul. Jastrzębska 12 - Boguszowice
Zakres świadczeń:
• podstawowa opieka zdrowotna • poradnia laryngologiczna • medy
cyna pracy • diagnostyka labolatoryjna • diagnostyka obrazowa • fi
zykoterapia - zostanie przejęta przez Spółkę z o.o. „MEDYK”
• poradnia „K” - zostanie przejęta przez Specjalistyczny Gabinet Gine
kologiczno-Położniczy - lek. med. Zbigniew Machej
• poradnia urazowo-ortopedyczna • poradnia dermatologiczna • po
radnia okulistyczna • poradnia reumatologiczna - zostanie przejęta przez 
NZOZ Centrum Medyczne.
Poradnia neurologiczna zostanie przeniesiona do Przych nr 1 przy 
ul. B.W. Politycznych 3.

19. Dotychczasowa Przychodnia Rejonowo-Specjalistyczna Nr 3, 
Rybnik, ul. Górnośląska 140 - Niedobczyce
Zakres świadczeń :
• podstawowa opieka zdrowotna • poradnia „K” • medycyna pracy - 
zostanie przejęta przez NZOZ „AXIS” Spółka z o.o.
• gabinet fizykoterapii

20. Dotychczasowa Przychodnia Rejonowo-Specjalistyczna Nr 4, 
Rybnik, ul. Jankowicka 18 - Śródmieście
Zakres świadczeń:
• medycyna pracy - zostanie przejęta przez Indywidualną Praktykę 
Lekarską
Poradnia ogólna zostanie przeniesiona do Przychodni Rejonowej nr 1 

przy ul. Reymonta 60

21. Dotychczasowa Przychodnia Specjalistyczna Nr 1, Rybnik, i 
ul. B.W. Politycznych 3 - Śródmieście
Zakres świadczeń:
• poradnia alergologiczna • poradnia alergologiczna dla dzieci
• poradnia chirurgii dziecięcej • poradnia diabetologiczna • poradnia 
„K” • poradnia endokrynologiczna • poradnia gruźlicy i chorób płuc • 
poradnia kardiologiczna • poradnia kardiologii dziecięcej • poradnia 
laryngologii dziecięcej • poradnia nefrologiczna • poradnia neurolo
giczna • poradnia neurologii dziecięcej • poradnia okulistyczna • po
radnia urologiczna • poradnia laryngologiczna • poradnia reumato
logiczna • poradnia dermatologiczna - przeniesiona z Przychodni 
Specjalistycznej Nr 2, Rybnik, ul. Energetyków 46
• poradnia ortopedyczna - zostanie przejęta przez NZOZ Centrum Me
dyczne
• poradnia logopedyczna (przeniesiona z Przychodni Rejonowo-Spe- 
cjalistycznej Nr 1, Rybnik ul. Śląska 1) • diagnostyka laboratoryjna
• diagnostyka obrazowa - zostanie przejęta przez Spółkę z o.o. „ME
DYK”.

OPIEKA MEDYCZN

22. Dotychczasowa Poradnia Leczenia Uzależnień, Rybnik, 
ul. Mikołowska 94 - Paruszowiec
Zakres świadczeń:
• poradnia leczenia uzależnień - zostanie przejęta przez Indywidualny 
Gabinet Psychologiczny - mgr Wiesław Tarantowicz

23. Dotychczasowa Poradnia Uzależnień Lekowych, Rybnik, 
ul. Hibnera 36
zostanie przeniesiona do Poradni Zdrowia Psychicznego w Chwałowi- 
cach przy ul. Śląskiej, przejętej przez NZOZ Centrum Medyczne.

24. Dotychczasowa Przychodnia Rejonowa Nr 8, Rybnik, 
ul. Komisji Edukacji Narodowej 27 - Golejów
Zakres świadczeń:
• podstawowa opieka zdrowotna - zostanie przejęta przez Indywidual
ną Praktykę Lekarską (por. ogólna i dziecięca) - lek. med. Małgorzata 
Iwasieczko-Słomczyńska.

Miasto zadeklarowało dostosowanie przychodni, których jest właści
cielem, do wymogów sanitarnych i technicznych. Koszt procesu mo
dernizacji, który, zgodnie z okresem dostosowawczym, powinien zakoń
czyć się w ciągu 3 lat (2001-2003) przewidywany jest na ok. 3 min zł. 
W tym roku miasto otrzymało na ten cel z budżetu państwa sumę ponad 
754 tys. zł, również w roku przyszłym będą podejmowane starania
0 dalsze środki. Ponadto z budżetu państwa Rybnik otrzymał 670 tys. zł 
z przeznaczeniem na odprawy dla pracowników.

Wszystkie wymienione wyżej podmioty udzielać będą świad
czeń na podstawie kontraktów ze Śląską Regionalną Kasą Cho
rych, a więc usługi będą bezpłatne, podobnie jak sprywatyzowa
ne w ub. roku usługi stomatologiczne.

Pacjenci korzystający z usług poradni ogólnych i dziecięcych nie będą 
musieli wypisywać nowych deklaracji do podstawowej opieki zdrowot
nej, wyjątek stanowią pacjenci przychodni, które zmieniają swo
ją siedzibę.

Skierowania do specjalistów pacjenci otrzymywać będą od lekarzy 
ubezpieczenia zdrowotnego, pracujących w podstawowej opiece 
zdrowotnej. Bez skierowania można uzyskać poradę ginekologa, położ
nika, stomatologa, dermatologa, wenerologa, onkologa, psychiatry, 
w zakresie lecznictwa odwykowego dla osób uzależnionych i współuza- 
leżnionych od alkoholu, środków odurzających i substancji psychotro
powych oraz od tytoniu, dla osób zakażonych wirusem HIV, dla osób 
chorych na gruźlicę, dla kombatantów w zakresie chorób wojennych
1 obozow ych. W przypadku  kon tynuacji leczen ia  w poradn i 
specjalistycznej, zgodnie z wymogami Śląskiej Regionalnej Kasy 
Chorych, pacjent je s t zobowiązany dostarczyć jeden raz w roku 
skierowania na leczenie, skierowanie to nie musi być dostarczone już 
na pierwszej wizycie, np. w styczniu.



CZNIOWIE PISZĄ
U czn iow ie  I LO w e Francii

Oko w oko z ...Costnerem
W październikowy wieczór siedzieliśmy w na

szym wysłużonym autokarze, rozpamiętując 
radosne i pouczające chwile spędzone we Fran
cji, w gościnnym Rodez. Sześć lat temu na
uczycielka języka francuskiego Grażyna Kula- 
Kobiałko poznała nauczycielkę literatury jed
nego z francuskich liceów madame Mireille 
Larrouy. Znajomość ta dała początek pięknej 
tradycji spotkań młodzieży z obu krajów.

Pierwszego października br. wraz z naszymi 
profesorami z I LO im. Powstańców Śląskich 
wyjechaliśmy po raz kolejny do francuskich 
przyjaciół. Tegoroczny wyjazd był trzecim, or
ganizowanym w ramach odbywającej się od 
pięciu lat wymiany. Francuzi odwiedzili Polskę 
już dwa razy: w 1997 i 2000 roku. Podczas tych 
wizyt zawarliśmy wiele znajomości i trwałych 
przyjaźni. Utrzymujemy z francuskimi rówie
śnikami stały kontakt poprzez koresponden
cję tradycyjną i elektroniczną.

Tegoroczna wymiana była wyjątkowa. Oprócz 
Rodez odwiedziliśmy Paryż i Monako. Na po
byt w stolicy Francji przeznaczyliśmy trzy dni, 
podczas których staraliśmy się doświadczyć 
niepow tarzalnego klimatu tej m etropolii. 
Mieszkaliśmy w suburbium Paryża, dojeżdża
jąc do centrum słynnym paryskim metrem. Ku 
naszemu zdziwieniu, nie widzieliśmy barwne
go tłumu muzyków, osławionych “użytkowni
ków” metra. Jednak Paryż to przede wszyst
kim wspaniałe budowle, zabytki, przybytki sztu
ki, które wywarły na nas niezapomniane wraże
nie. To wspaniałe miasto opuszczaliśmy z poczu
ciem pewnego niedosytu - trzy dni to stanowczo

za mało. Chyba każdy z nas postanowił odwie
dzić stolicę Francji jeszcze raz...

Pobyt w Paryżu dał nam możliwość porozu
miewania się w języku francuskim, ale dopie
ro wizyta w Rodez miała tę 
możliwość w pełni się roz
winąć. To tam mieliśmy na
prawdę żywy kontakt z ję
zykiem. Wielu z nas miesz
kało u francuskich rodzin 
przez okrągły tydzień, nie 
tylko szlifując francuski 
lecz również poznając kul
turę i obyczaje mieszkań
ców tego rolniczego regio
nu Francji. Rozrywek nam 
nie brakowało: każdego 
dnia wyjeżdżaliśmy na wy
cieczki odwiedzając m.in. 
katedrę w Albi, dom i mu
zeum artysty malarza Hen- 
ri de Toulouse Lautreca 
oraz słynne sanktuarium 
wRocamadour, które już od 
czasów średniowiecza jest 
miejscem licznych pielgrzy
mek. Wieczory spędzali
śmy w wesołym polsko- 
francuskim gronie w oko
licznych kawiarenkach.

Opuszczając Rodez prze
konani byliśmy, że to ko
niec wrażeń, a tymczasem...
Podczas jednodniowego

pobytu w Monako spotkaliśmy Kevina Costne- 
ra. Cała grupa sfotografowała się ze słynnym 
aktorem, wymieniła pozdrowienia i ...to już na
prawdę KONIEC. Pozostała nam jeszcze tylko 
powrotna podróż do Polski i wyczekiwanie na
stępnej wymiany.

Uczennice I LO 
Monika Morawiak, Katarzyna Sosinka

Pamiątkowa fotografia ze słynnym gwiazdorem.

Wymiana Rybnik - Marł
Polska już od d łu ższego  czasu  czyni staran ia  o człon kostw o w  Unii Eu

ropejskiej. Trwają dyskusje, rozm ow y i pertraktacje. U czniow ie II L iceum  
O góln ok szta łcącego  w  Rybniku p ostan ow ili w ziąć spraw y w  sw oje ręce.

W dniach 9-18 września bieżącego roku dwu
nastoosobowa grupa młodzieży podjęła trud in
tegracji z naszymi zachodnim i sąsiadam i 
- Niemcami. Wymiana była okazją do dobrej 
zabawy, poznania kultury i zwyczajów naszych 
kolegów i oczywiście „podciągnięcia się” z nie
mieckiego.

Tak naprawdę wszystko zaczęło się o wiele 
wcześniej, bo już w maju. Wtedy to właśnie 
odwiedzili nas uczniowie z Marł - m iasta 
w Westfalii. Mieli oni okazję zobaczyć to, co 
chyba każdy powinien w Polsce zobaczyć: 
II LO w R ybn iku , K raków , W ieliczkę , 
Oświęcim, Beskidy i wiele, wiele więcej... Po 
w akacjach przyszła kolej na nas. W arto 
podkreślić, że jednym z celów wyjazdu było 
d o sk o n a le n ie  naszych  u m ie ję tn o śc i 
językowych. „Zostaliśmy od razu rzuceni na 
głęboką w odę”- mówią uczestnicy wymiany 
uczniow skiej zorgan izow anej z pom ocą 
organizacji Polsko-Niemiecka W spółpraca

Młodzieży w Warszawie, bez której nasz wy
jazd na pewno nie byłby aż tak atrakcyjny.

Mieszkaliśmy u niemieckich rodzin, a więc 
nie mieliśmy żadnego kontaktu z językiem 
polskim. Po niemiecku musiał mówić każdy, 
bez względu na to, czy tego chciał, czy nie... 
Niemcy zapewnili nam bardzo bogaty program. 
Najmniej czasu przeznaczyli w nim na sen. Już 
na początku poczuliśmy się jak prawdziwe oso
bistości świata polityki: zorganizowano specjal
nie dla nas spotkanie z panią burmistrz mia
sta Marl, a następnego dnia można było zoba
czyć nasze zdjęcie w lokalnej gazecie. Zwie
dziliśmy Kolonię, gdzie oprócz katedry najbar
dziej podobała się wszystkim przejażdżka stat
kiem po Renie, podczas której można było 
ochłonąć z wrażeń... Najciekawszym jednak 
punktem programu była wycieczka na wystawę 
światową - EXPO 2000. Nie będę pisał o wszyst
kim, co można było tam zobaczyć. Trójwymia
rowe kina, hologramy, lasery, bliżej nieziden

tyfikowane urządzenia, rdzenni mieszkańcy 
większości krajów świata, dziwne instrumenty 
muzyczne, babcie w ludowych strojach (Polska) 
- to tylko mały ułamek hannowerskiej wystawy. 
Wrażenia były wprost proporcjonalne do zmę
czenia. Drugim ważnym zdarzeniem była poże
gnalna impreza, w czasie której mogliśmy po
słuchać „live” twórczości muzycznej gospoda
rzy. Do tradycji przejdzie też chyba rozgrywa
nie międzypaństwowych meczów piłki nożnej, 
które obowiązkowo muszą się kończyć remi
sem (tym razem 17:17). Serdeczne podzię
kowanie należałoby też złożyć rodzinom 
niemieckim, które naprawdę przejęły się 
swoją rolą. Nie brakowało nam niczego.

Podczas 8-dniowego pobytu przekonaliśmy 
się, że niemiecka gościnność niewiele ustępu
je polskiej, zobaczyliśmy jak żyją i uczą się nasi 
sąsiedzi, „poszprechaliśm y” sobie solidnie 
i poznaliśmy nowych przyjaciół. Mamy nadzie
ję, że już na w iosnę spotkam y się z nimi 
w Rybniku. Wizytę zorganizowali ze strony nie
mieckiej: Hannes Habich i Connie Radix- 
Wollmer oraz germaniści naszego liceum: 
Marek Krząkała i Krzysztof Sachs z pomo
cą dyrekcji naszej szkoły.

Uczeń klasy Ie „Waldemar Widły”r.A7CTA PVPMiri/a



GAZETA RYBNICK
Wspomnienie o Edwardzie Piełka

Rybniczanin od pokoleń - zarówno z uro
dzenia, jak i z przekonania, wieloletni chó
rzysta, niestrudzony propagator śląskiego 
ruchu śpiewaczego, tryskający energią spo
łecznik, zawsze chętny do rozmów i snucia 
opowieści o tym „jak to kiedyś bywało”... 
Wszyscy, którzy Go znali, takim właśnie za
pamiętali zmarłego 16 października br. 
Edwarda Piełkę.

Żywo zainteresowany losami swojego ro
dzinnego miasta, spędzał wiele czasu spa
cerując po Rybniku, rozmawiając z licznymi 
znajomymi i nieznajomymi, często odwie
dzał i naszą redakcję, dzieląc się swoimi spo
strzeżeniami, wspominając przeszłość, do
pytując, co nowego dzieje się w mieście.

Blisko 10 lat minęło od dnia, w którym do 
Urzędu Miasta Rybnika wrócił przedwojen
ny, magistracki krzyż. Powrót ten stał się 
wówczas możliwy właśnie za sprawą Edwar
da Piełki, emerytowanego pracownika ryb
nickiego Magistratu, który ratując krzyż 
przed zajmującymi miasto hitlerowcami, 
przechowywał krucyfiks przez 52 lata, z na
dzieją, że zawiesi go kiedyś w dawnym miej
scu, w wolnym już Rybniku, w wolnej Pol
sce... I tak też się stało.

Edward Piełka urodził się 19 grudnia 1912 
roku. Swoją pierwszą pracę podjął w kasie 
miejskiej, w rybnickim Magistracie, rządzo
nym wówczas przez burmistrza Władysława 
Webera. Wcielony do niemieckiego wojska, 
prawie cudem ocalony ze storpedowanego 
w Cieśn in ie  Skagerrak okrętu, a potem 
z angielskiej niewoli, po wojnie, w nowej po
litycznej rzeczywistości, nie wrócił już do 
Urzędu M iasta. Pracował jako główny 
księgowy w nowopowstałej spółdzielni przy

Lepsza przyszłość...
c.d. ze str. 9
dwie przychodnie - przy ul. Mikołowskiej 
i B. Więźniów Politycznych - są przystosowane 
do potrzeb osób niepełnosprawnych. Pozostałe 
będą stopniowo poddawane modernizacji. Na 
wniosek osób indywidualnych przeprowadza 
się rem onty mieszkań, dostosowując je do 
potrzeb niepełnosprawnych: - W 1999 r oraz 
2000 r. zrealizowano tylko pięć tego typu wnio
sków. To znikoma ilość. Mimo, iż są pieniądze 
na ten cel, wciąż zgłasza się niewielu chętnych 
- mówi L. Kuska. Przyczyna leży prawdopodob
nie w niskich dochodach osób niepełnospraw
nych, bo mimo dofinansowania, koszty remon
tów takich mieszkań wciąż są znaczne. Skoro 
o pieniądzach mowa, to w roku 2000 UM prze
znaczył kwotę 85 tys. zł. na dotowanie stowa
rzyszeń, które integrują środowiska osób nie
pełnosprawnych. Osiem takich stowarzyszeń 
korzysta obecnie z lokali i pomieszczeń pocho
dzących z zasobów miasta zwolnionych z opłat 
czynszowych.

W ubiegłym roku zatrudnienie na nowo utwo
rzonych i odpowiednio przystosowanych dla

Rybnickiej Fabryce Maszyn, potem ko
lejno: w dziale szkolenia zawodowego 
w rybnickim Zjednoczeniu Przemysłu 
W ęglow ego, jako główny księgow y  
w Rzem ieślniczej Spółdzielni Pracy  
i w rybnickim Przedsiębiorstwie Prefa- 
brykacji Górniczej, gdzie pozostał do 
emerytury, na którą odszedłw 1978 roku.

Ten „urodzony księgowy” przez prawie 
20 lat prowadził finanse chóru „Seraf”, 
któremu poświęcił większą część swoje
go życia, stając się z biegiem lat najstar
szym, nie tylko stażem, ale i wiekiem, 
chórzystą . Śp iew  zaw sze był pasją  
Edwarda Piełki, obdarzonego przez na
turę pięknym tenorowym głosem. Dlate
go każdą wolną chwilę poświęcał śpie
waniu - równolegle w dwóch słynnych 
rybnickich chórach: mieszanym „Sera- 
fie" i nieistniejącym już dziś męskim chó
rze „Dzwon”.

Służba „Ojczyźnie i Pieśni” przyniosła 
E. Piełce liczne nagrody i dyplomy, na 
czele z zaszczytnymi złotymi odznakami 
„Zasłużonemu w Rozwoju Województwa 
Katowickiego” i „Zasłużonemu dla Ryb
nika”. Te dowody życzliwości i docenie
nia pracy społecznej, zaangażowania i su
miennego wykonywania obowiązków spra
wiały mu radość, ale i mobilizowały do jesz
cze lepszej pracy.

Krótkotrwała choroba i nagła śm ierć  
E. Piełki zaskoczyła wszystkich, znających 
Go jako energicznego, pełnego życia i hu
moru starszeg o  pana. O d szed ł jeden  
z ostatnich wielkich społeczników i patrio
tów pamiętających przedwojenny Rybnik, 
żywo wyznających ówczesne ideały.

niepełnosprawnych stanowiskach pracy znala
zły 22 osoby bezrobotne. Zgodnie z ustalenia
mi, w roku bieżącym dodatkowo znajdzie za
trudnien ie  jedenastu  niepełnospraw nych. 
Obecnie w 9 zakładach pracy chronionej za
trudnionych jest 379 osób. To jednak wciąż nie 
wszyscy, którzy pracę chcieliby podjąć. W Po
wiatowym Urzędzie Pracy zarejestrowanych 
jest 270 niepełnosprawnych.

Na terenie Rybnika kursuje 55 autobusów, 
z czego 5 przystosowanych jest do potrzeb nie
pełnosprawnych. Korporacje taksówkarskie 
nie posiadają samochodów, które pomogłyby 
niepełnosprawnym w poruszaniu się po mie
ście. Stąd też problemy komunikacyjne stara
ją się rozwiązać poszczególne ośrodki, które 
zapew niają dowóz swoim podopiecznym . 
- W iększość nowoczesnych supermarketów, 
stacji benzynowych i banków dostosowana jes t 
do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wymogi 
spełnia również budynek Urzędu Miasta, Po
wiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna oraz 
kampus studencki - mówi L. Kuśka. W bazyli
ce św. Antoniego zamontowana została tzw. 
pętla indukcyjna dla osób słabo słyszących,

(

Przechowywany przez ponad pół wieku „magi
stracki” krzyż Edward Piełka zawiesza osobiście 
na ścianie Urzędu Miasta.

Serdeczne podziękowania za wyrazy 
współczucia, modlitwę, złożone kwiaty 

oraz liczny udział w ostatniej drodze naszego 
Ojca

śp. Edwarda Piełki
ks. proboszczowi parafii Królowej Apostołów, 

chórowi „Seraf” wraz z pocztem sztandarowym, 
orkiestrze, delegacji Urzędu Miasta Rybnika, 

rodzinie, krewnym, sąsiadom i znajomym
składają pogrążeni w smutku 
córka i syn z rodzinami

do montażu podobnego urządzenia przymie
rza się Teatr Ziemi Rybnickiej. Mimo tych 
usprawnień, większość obiektów znajdujących 
się w Rybniku wymaga ciągłych nakładów in
westycyjnych.

Tak sytuacja osób niepełnosprawnych przed
stawia się dzisiaj, ale opracowany właśnie pro
gram ma to zmienić. Plany są spore, podobnie 
jak koszty, ale w zamian zniknąć mają bariery 
architektoniczne i społeczne, które utrudnia
ją życie osobom niepełnosprawnym. Na reali
zację trzyletniego programu potrzeba prawie 
dwóch i pół miliona złotych. Miasto jest w sta
nie wydatkować na ten cel kwotę 1 miliona 700 
tysięcy. Jak mówi L. Kuśka, z Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób N iepełnospraw 
nych można uzyskać nawet 65% dofinansowa
nia. Jak  zatem  zo stan ą  rozdysponow ane 
te pieniądze? Obniżone zostaną krawężni
ki, a podjazdy będą posiadać poręcze. RCK zo
stanie wyposażone w podjazdy i odpowiednio

dokończenie na str. 26 01



^BECADŁO RZECZY ŚLĄSKICH

Franciszek Idzikowski,
pierwszy rybnicki kronikarz

(1817 - ok. 1880)

znający gwarę śląską i bardzo dobrze rozumie
jący śląskie sprawy. Fakt, że Idzikowski pisał 
po niemiecku, wypływa jedynie stąd, że w tym 
języku się kształcił oraz pracował dla niemiec
kich urzędów i wydawnictw. Gdy się uważnie 
przeczyta jego „Dzieje... ”, można usłyszeć jak 
Idzikowski naśmiewa się z tych Ślązaków, któ
rzy robią z siebie „w ielkich Niemców, choć  
n iy  m a z  czego  i n iy  m a p o  c o ”. Oto cytat 
z „Dziejów miasta Rybnika...”: „D opóki je d 
nak je s z c z e  k to ś  po  po lsku  m yśli i po  po l
sku  się  m odli, n ie m oże  on się, pom im o  
tych  paru  n iem ieck ich  frazesów , ja k ie  
p o tra fi w ym ów ić, za lic za ć  do N iem ców . 
I  w  R ybniku  je s t  p ień  tu te jsze j ludności 
p o lsk i. W  dom u m ów ią ty lk o  tym  ję z y 
kiem , m odlą s ię  nim, a je ż e li  w tow arzy
s tw ie  chcą być  w esołym i, zm ien ia  s ię  roz
m ow a prow adzona dotychczas w  ję zyk u  
niem ieckim , na takąż prow adzoną łatw iej
szym  dla nich ję zyk iem  po lsk im  (...)”

Marek Szołtysek

Franciszek Idzikowski urodził się 27 kwietnia 
1817 roku. Pochodził z robotniczej osady Paruszo- 
wiec, będącej wówczas częścią rozległej wsi Ligota, 
która dzielnicą Rybnika stała się dopiero w 1926 
roku. Rodzinny Paruszowiec należał jednak do ryb
nickiej parafii Matki Boskiej Bolesnej i tam też 
Teresa i Mikołaj Idzikowscy ochrzcili swego syna, 
nadając mu imiona Franciszek Jan.

Rodzicami chrzestnymi byli również mieszkań
cy Paruszowca - Franciszek Mejer i Francisz
ka Dameryk. Rodzina Idzikowskich nie nale
żała do biednych. Ojciec był wykwalifikowanym 
ślusarzem, pracował w paruszowieckiej hucie, 
dlatego rodzinę było stać na kształcenie syna. 
Franciszek najpierw ukończył szkołę ludową 
w Rybniku, a ponieważ nie było jeszcze wtedy 
w Rybniku gimnazjum, chłopak uczył się dalej 
w Gliwicach. Następnie Franciszek Idzikowski 
- co było wówczas rzadkie wśród Ślązaków - 
rozpoczął studia na Uniwersytecie Wrocław
skim, gdzie w latach 1834-1838 uczył się na 
wydziale filozoficznym. Niestety, o życiu Idzi
kowskiego mamy niewiele informacji. Nie wie
my nawet kiedy zmarł, możemy tylko przypusz
czać, że było to ok. 1880 roku. A zatem prze
badanie i opisanie biografii Idzikowskiego po
zostaje nadal zadaniem dla badaczy. Nie wie
my też jak wyglądał Idzikowski, zaś umieszczo
ny obok jego portret jest jedynie wyobraże
niem rysownika.

Życie i działalność Franciszka Idzikowskie
go były związane z trzema miastami: z Wrocła
wiem, gdzie studiował oraz prawdopodobnie 
mieszkał i pracował; z Opolem, które opisał 
w książce wydanej w 1863 roku pt. „Geschich
te der Stadt Oppeln” („Dzieje miasta Opo
la”) i z Rybnikiem, który był najbliższy jego 
sercu. O mieście swego dzieciństwa napisał 
książkę pt. „Geschichte der Stadt und ehe
maligen Herrschaft Rybnik in Oberschle
sien” („Dzieje miasta Rybnika i dawniejszego 
państwa rybnickiego na Górnym Ś ląsku”). 
Książka ta stanowi jedno z najważniejszych 
opracowań dziejów Rybnika, wnosi wiele ory
ginalnych i nieznanych dotąd informacji. Jest 
pisana przystępnym językiem, wprowadza 
barwne opisy, nie stroni od komentarzy, choć 
autor stara się być bezstronny. Z tego też po
wodu to dawne opracowanie zaczęto traktować 
jak źródło do dziejów Rybnika i Śląska. Książ
ka Idzikowskiego została wydana w 1861 roku, 
a następnie w 1925 roku wznowiona przez 
rybnickiego dziennikarza i wydawcę Artura 
Trunkhardta. W najbliższych tygodniach, naj
później na przełomie 2000/2001 roku, dzięki

pomocy Urzędu Miasta Rybnika ukaże się ko
lejne wydanie dzieła Idzikowskiego.

Mówiąc o Franciszku Idzikowskim należy pod
kreślić, że był to „śląski synek z  Paruszowca  ”,

Franciszek Idzikowski (1817- ok.1880), filozof, historyk, pisarz, m.in. autor „Dziejów miasta 
Rybnika...” z  1861 roku. Nie zachowało się po nim żadne zdjęcie, zaś wyobrażenie to je s t  jedy
nie portretem  wymyślonym i wyrysowanym p rzez Franciszka Kucharczaka. W tym miejscu 
m ożem y zadać sobie pytanie czy  można wymyślać w izerunki nieznanych z  wyglądu sławnych 
ludzi. Rygorysta powie oczywiście, że  NIE! Ale je s t  też inna szkoła, która ze  względów popula
ryzatorskich i pedagogicznych akceptuje to, a nawet zaleca. Tak przykładowo robił Jan Matej
ko, a bez wymyślonych przez niego tw arzy królów Polski, nasza kultura byłaby uboższa.
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PARAFIE RYBNIK
Budowa kościoła Antoniego

A ia jąc na względzie kalendarz budowy kościoła św. Antoniego w  R ybniku , należałoby 
zweryfikować twierdzenie, jakoby tę monumentalną budowlę wznoszono w  latacb igo3~ic)oy. 
Prace budowlane trwały od września icjo3 do listopada ic)o5 (z przerwami na okres zimowy 
budowa trwała łącznie ao miesięcy!). Jeżeli natomiast do budowy zabczymy jeszcze czas wyposażania 
wnętrz — to zakończono ją  jesienią i<joł> roku.

Wprawdzie rybnicki proboszcz ks. Edward Bolik 
(zmarł w 1899 r.) nowego kościoła nie zdołał wybu
dować, to jednak narobił wokół tej sprawy tak wiel
kiego szumu, że jego następca miał już ułatwione 
zadanie. A był nim ks. dr Franciszek Brudniok. Od 
1900 roku, kiedy został rybnickim proboszczem, 
jego głównym zadaniem stało się zapewnienie ryb
nickim parafianom nowego kościoła.

Dokładnie 20 kwietnia 1903 roku zwołał 
ks. Brudniok na spotkanie najzacniejszych para
fian m.in. burmistrza Guenthera. Ustalono wów
czas, że w Rybniku potrzebny jest jeden duży ko
ściół pod wezwaniem św. Antoniego, mogący po
mieścić ok. 6 tysięcy wiernych. Ustalono też, że 
powstanie on na parafialnym gruncie kupionym 
jeszcze za ks. Bolika. Obszar ten leżał on za starą 
kaplicą św. Antoniego, u zbiegu ulicy Żorskiej 
i Mikołowskiej. Na tym spotkaniu zdecydowano

bpa Marksa było udzielenie sakramentu bierz
mowania dla 3912 osób. Nawet sami bierzmo- 
wańcy wchodzili do kościoła na cztery zmiany. 
Wszyscy się przepychali i mieszali z innymi wier
nymi. To był dla biskupa prawdziwy horror, kie
dy więc wrócił do Wrocławia, gorąco poparł proś
bę rybniczan o budowę kościoła. Zgodę wydano 
kilka tygodni później!

Teraz już ks. prób. Brudniok mógł zamó
wić projekt przyszłego kościoła u architekta 
wojewódzkiego w Opolu Ludwika Schneidera. 
Równocześnie też rozpoczęto zbieranie fundu
szy i kupowano pierwsze materiały budowla
ne. Budowę kościoła św. Antoniego rozpoczę
to w poniedziałek 14 września 1903 roku. Wcze
śnie rano na plac budowy przybył do robotników 
ks. Brudniok, architekt, mistrz budowlany... i po 
krótkiej modlitwie rozpoczęto „W imię Boże!”

Budowa kościoła św. Antoniego w Rybniku widziana od strony ulicy Żorskiej. Tak je j  stan z  lipca 
1904 roku wyobraża sobie Franciszek Kucharczak.

również o zwróceniu się do kurii biskupiej we 
Wrocławiu o zgodę na budowę, zaś do władz woje
wódzkich czyli do rejencji opolskiej, skierowano proś
bę o pokrycie części kosztów planowanej budowy.

Bardzo ważne wydarzenie, mające zdecydowa
ny wpływ na podjęcie decyzji o budowie kościo
ła, miało miejsce 2 maja 1903 roku. Tego dnia 
przybył do Rybnika z wizytacją biskup pomocni
czy diecezji wrocławskiej ks. Henryk Marks, któ
ry na własne oczy zobaczył ogromny tłok w ko
ściele. Stary rybnicki kościół pod wezwaniem 
Matki Boskiej Bolesnej mieścił zaledwie ty
siąc osób, a był on świątynią dla 25 tysięcy 
parafian. Największym jednak problemem dla

Mały kalendarz
budowy kościoła św. Antoniego 

Rok 1903
• 14 września: rozpoczęcie prac budowlanych
• 18 września: zalewanie fundamentów pod fila
ry i wieże
• listopad: mimo deszczu, przymrozków i zamie
ci śnieżnych kontynuowano murowanie funda
mentów
• 23 listopada: gotowe fundamenty przysypano 
piaskiem i przerwano roboty na okres zimy

Rok 1904
• 14 marca: rozpoczęcie prac budowlanych
• 14 maja: mury kościoła mają już ok. 2 metry 
zaś filary wyciągnięto na ok. 4 metry ponad fun
damenty
• 13 czerwca: w święto św. Antoniego wmuro
wano kamień węgielny pod budowany kościół
• lipiec: dokończono budowę murów nawy głównej
• sierpień: prace ciesielskie nad konstrukcją 
dachu
• wrzesień: glajcha! Wszystkie mury już gotowe
• 15 października: zasklepiono nawy boczne 
i na tym zakończono sezon budowlany, gdyż roz
poczęły się wczesne mrozy i zawieruchy

Rok 1905
• 20 marca: rozpoczęto kolejny rok budowy
• 27 marca: dekarze rozpoczynają krycie dachu 
dachówką
• 3-8 kwietnia: ze względu na śnieżyce i mróz 
prace wstrzymano
• 12 kwietnia: na plac budowy wchodzą blacha
rze i zaczynają m.in. zakładać rynny
• czerwiec: niesłychane upały sprawiają, że pra
ce posuwają się wolniej
• lipiec: ulewne deszcze nadal spowalniają prace
• 27 lipca: zakończenie prac murarskich na wieżach
• sierpień: konstruowanie hełmów wież
• 22 sierpnia: umocowanie krzyży na wieżach; 
kiedy zbytnio się chwiały podczas wiatrów, dla 
bezpieczeństwa przycięto ich ramiona
• 30 października: usunięto wokół budowli płot 
zabezpieczający; murarze zaczynają układanie 
posadzki
• 18 listopada: całkowite zakończenie prac bu
dowlanych.

Rok 1906
• wiosna: prace porządkowe wokół nowej budow
li; wywożenie gruzu (381 m3) do starej glinianki 
obok kościoła (dzisiaj jest tam skwer POW). 
Na plac kościelny zaś zwieziono dla wyrównania 
terenu 2600 m3 żużlu
• lato-jesień: urządzanie wnętrz kościoła
• jesień: kościół jest już całkowicie gotowy 
i wyposażony, ale władze państwowe jeszcze nie 
zatwierdziły tej budowli do użytku publicznego

Rok 1907
• 21 stycznia: nadeszło pozwolenie policyjne na 
użytkowanie kościoła św. Antoniego w Rybniku
• 29 sierpnia: uroczyste poświęcenie kościoła 
i od tego dnia rozpoczęto tam odprawianie mszy 
świętych.

Marek Szołtysek

W grudniu „GR” przedstawi „śląską wierszowan- 
kę” na Boże Narodzenie, a od stycznia 2001 roku 
wrócimy do cyklu „Parafie Rybnika” i zajmiemy 
się wówczas dziejami wnętrz kościoła św. Anto
niego. Jeżeli ktoś z Czytelników ma zdjęcia po
kazujące budowę tego kościoła lub jego inne 
unikalne ujęcia -  zapraszamy do Redakcji!



x P ie r w s z y  s z la k  d z ie ln ic o w y
Pod koniec października ok. 300 miłośników turystyki ro

werowej uczestniczyło w otwarciu pierwszego w naszym mie
ście dzielnicowego szlaku rowerowego, który połączył z sobą 
4 rybnickie dzielnice: Boguszowice Stare, Gotartowice, Kło- 
kocin i Boguszowice Osiedle.

Długość szlaku wynosi 10 km, a na granicy Boguszowie i Chwałowic 
łączy się ze szlakiem „zielonym”, który prowadzi z Paruszowca przez 
Świerklany do Jastrzębia.

Uroczystość otwarcia szlaku rozpoczęła się przy kościele Najświęt
szego Serca Pana Jezusa w Boguszowicach, gdzie tamtejszy proboszcz 
ks. Stanisław Gariczorz oraz przewodniczący Rady Dzielnicy Jan 
Mura dokonali przecięcia symbolicznej wstęgi. Po dwugodzinnej prze
jażdżce nowym szlakiem rowerzyści ponownie zawitali do Boguszowie, 
by przy ognisku uzupełnić zużyte podczas pedałowania kalorie. Pomy
słodawcami powstania szlaku byli mieszkańcy Boguszowie, a jego stro
ną techniczną i oznakowaniem zajął się rybnicki oddział PTTK-u. Szlak inaugurują ks. Stanisław Gańczorz i Jan Mura. Zdj.: Z.K.

koszykówka
S u k c e sy  za w o d n ik ó w  

RM KS-u

piłka nożna
'Piłkarki na piątkę

Pierwszoligowe piłkarki nożne Miejskie
go Towarzystwa Piłki Nożnej w Rybniku 
zakończyły rundę jesienną.

Jest to dla nich wielki sukces, gdyż ta młoda 
drużyna pierwszy raz zajmuje tak wysoką pozy
cję w lidze. Na tak dobry wynik zapracował 
zespół w składzie: Grażyna Gatnarczyk, Ga
briela Kowalczyk, Sabina Hadam, Barba
ra Żelichowska, Patrycja Pawlarczyk, Iza
bela Zieleźny, Joanna Deinert, Dorota 
Strzelczyk, Izabela Cichecka, Beata Hala
ma, Krystyna Żołneczko, Agnieszka Plu- 
skota, Daria Kasperska, Katarzyna Kacz
marska, Alina Zając, Aleksandra Lepich, 
Justyna Panuś i Martina Urbancikowa. 
Jedna z podopiecznych trenera Jerzego Gajdy, 
Daria Kasperska, będzie reprezentowała w li
stopadzie Polskę w eliminacjach do mistrzostw 
Europy w Hiszpanii.

W siedmiu spotkaniach rybniczanki zdobyły 
10 pkt, wygrywając w meczu wyjazdowym ze 
Stilonem Gorzów 5:1, zaś na własnym boisku 
pokonały Medyka Konin 1:0 i Rolnika Biedrzy
chowice 4:2. W trzech kolejnych spotkaniach 
musiały uznać wyższość rywalek, a w jednym 
podzieliły się punktami ze swoim przeciwni
kiem.

Przypomnijmy, że rybniczanki występu
ją w gronie ośm iu najlepszych drużyn 
w Polskie już drugi sezon z rzędu. W ubie
głym sezonie musiały walczyć o pozostanie 
w I lidze w meczach barażowych. Wtedy to 
dwukrotnie pokonały Rolnika Biedrzychowi
ce 7:0 i 3:1. W tym sezonie oba zespoły także 
spo tkały  się ze sobą, ale już w ram ach 
rozgrywek pierwszoligowych. W meczu, który 
na skutek remontu toru żużlowego stadionu 
przy ul. Gliwickiej odbył się na boisku KS Wie
lopole, ponownie lepsze okazały się rybniczan
ki. Pokonując 4:2 drużynę z Biedrzychowic 
zainkasowały 3 punkty, co pozwoliło drużynie 
na awans na czwarte miejsce w ligowej tabeli. 
W d ru ży n ie  pojaw iło  się  k ilka nowych 
piłkarek - z Czarnych Sosnowiec przyszły 
Agnieszka Pluskota i Krystyna Żołnecz
ko, a z Saweny Warszawa do Rybnika prze
niosły się Joanna Dejnert i Dorota Strzel
czyk. Na skutek kontuzji odniesionej jeszcze 
w ubiegłym sezonie w rybnickiej drużynie 
nie w ystępu je  n a jlep sza  u b ieg ło roczna  
zawodniczka MTPN-u Rybnik Jelena Urbań- 
cikowa. Jej powrót na boisko ma nastąpić w 
trakcie trwania rundy wiosennej, która roz
pocznie się na początku kwietnia. Aktualnie 
najlepszą snajperką w rybnickiej drużynie 
je s t Alina Zając, zdobywczyni 8 bram ek dla 
swojego zespołu.

Zaplecze druży
ny s tan o w i duża 
30-osobowa grupa 
kadetek , k tóre na 
swoim koncie mają 
także dobre wyni
ki. Dziewczyny za
jęły drugie miejsce 
w m is trz o s tw a c h  
ok ręgu  ślą sk ieg o  
oraz trzecie makro
reg ionu  południo
wego. Jest to tak
że duży sukces tre- 
nerki - Agnieszki 
P lu sk oty  zaw od
niczki pierw szego 
zespołu.

Wraz z rozpoczęciem roku szkolnego 
udział w rozgrywkach rozpoczęli przed
stawiciele gier zespołowych w Rybnickim 
Młodzieżowym Klubie Sportowym.

Występujące w rozgrywkach organizowanych 
przez Śląski Związek Koszykówki w Katowi
cach koszykarki RMKS-u Rybnik w pięciu 
spotkaniach nie poniosły ani jednej porażki. 
Kadetki (rocznik 1985 -  86) pokonały MOSM 
II Bytom 67:47 (u siebie) i UKS „13” Mysło
wice 63:47 (na wyjeździe), natomiast młodzicz- 
ki starsze (rocznik 1987) pokonały: JKS Jastrzę
bie 54:45 (u siebie), Filar I Sosnowiec 62:58 
(na wyjeździe) i Olimpię Wodzisław 72:44 
(u siebie).

W rozgrywkach na szczeblu województwa 
śląskiego uczestniczą także siatkarze RMKS-u 
Rybnik. Młodzicy tj. II klasa sportowa z Gim
nazjum nr 8 awansowała do czołowej ósemki 
rozgrywek, kadeci i juniorzy w rozgrywkach 
grupowych Mistrzostw Śląska plasują się na 
czołowych miejscach z dużymi szansami na 
awans do półfinałów Mistrzostw Polski, nato
miast trzecioligowa drużyna w pięciu spotka
niach zanotowała dwa zwycięstwa: z Jastrzę
biem Borynią 3:2 i z Goleszowem 3:1, i trzy 
porażki.

Także reprezentujący barwy RMKS-u Ryb
nik bokserzy mogą poszczycić się kilkoma do
brymi wynikami. W ogólnopolskim turnieju 
„O ciupagę góralską”, który odbył się w Żyw
cu, trzech rybnickich bokserów wywalczyło 
miejsca na podium. Na drugim miejscu udział 
w zawodach zakończył Przemysław Cudnik, 
a na trzecim Dawid Skubisz i Tomasz Rej- 
mak. Kilka dni wcześniej T. Rejmak i jego ko
lega klubowy Marcin Szorkin reprezentowa
li Śląsk w meczu bokserskim przeciwko War
szawie i obaj wygrali swoje walki. Rybniccy 
bokserzy uczestniczą także w rozgrywkach 
Śląskiej Ligi Juniorów i po 11 turniejach pla
sują się 7 miejscu na 14 drużyn.Piłkarki z  Niewiadomia. Zdj.-.M.T. R
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i Inauguracja w  Rybniku
W hali sportowej w Boguszowicach od

była się Wojewódzka Inauguracja Sporto
wego Roku Szkolnego 2000/2001, przy 
okazji której podsumowano wojewódzkie 
współzawodnictwo sportowe szkół w roku 
szkolnym 1999/2000.

W uroczystości wzięli udział m.in. prezes Ślą
skiego Szkolnego Związku Sportowego Janusz 
Nowakowski, nagradzani za wybitne wyniki 
sportowe uczniowie oraz ich opiekunowie.

W imieniu młodych sportowców apel olim
pijski na ręce olimpijczyka z Moskwy, koszy
karza Justyna Węgłorza, złożył uczeń 1 Gim
nazjum w Rybniku Michał Oswald oraz Ire
neusz Góralski uczestnik X Olimpiady Spe
cjalnej, która odbyła się w USA.

Inauguracja sportowego roku szkolnego była 
także okazją do nagrodzenia nauczycieli i dzia
łaczy SZS środowiska rybnickiego i wojewódz-

x R u sz y li a m a to r z y
Już trzy kolejki rozgrywek mają za sobą 

zespoły biorące udział w rozgrywkach 
amatorskiej ligi piłki siatkowej, organizo
wanej pod patronatem Rybnickiego Mło
dzieżowego Klubu Sportowego.

W tegorocznych rozgrywkach udział bierze 
14 drużyn z Rybnika, Żor, Radlina, Dębieńska,

twa. Urszula Grzonka otrzymała medal SZS 
za zasługi w sporcie szkolnym, a Andrzej Zyg
munt, Tadeusz Szostok, Stefan Adamczyk
1 Tadeusz Bonk -  Zasłużony dla Sportu Szkol
nego Województwa Śląskiego.

Imprezie towarzyszyły występy orkiestry 
dętej kop. „Jankowice” pod batutą Grzegorza 
Mańki, teatrzyku „Baj”ze Szkoły Życia w Ryb
niku, a także występy artystyczne zespołów 
„Bzyki”i „Dzwoneczki”ze Specjalnego Ośrod
ka Szkolno-Wychowawczego w Rybniku.

A oto wyniki rybnickich szkól w wojewódz
kim w spółzawodnictwie sportow ym  szkół 
o puchar kuratora oświaty za rok szkolny 
1999/2000: wśród szkół gimnazjalnych na
2 miejscu sklasyfikowane zostało Gimnazjum 
nr 1 (120 pkt), na miejscu 10 Gimnazjum nr 7 
(81 pkt), a na miejscu 17 Gimnazjum nr 2 
(64 pkt). W kategorii chłopców szkół średnich 
pierwsze miejsce zajął Zespół Szkół Mecha
niczno - Elektrycznych (107 pkt).

Świerklan, Wodzisławia i Rydułtów. Na czele, 
po trzech kolejkach spotkań z kompletem zwy
cięstw na koncie znajdują się Koksownia 
Dębieńsko, Stars Radlin, AKS Artus Żory, 
Sokół Rybnik. Po dwa zwycięstwa i jednej 
porażce mają Beer Team Rybnik i Dwójka 
Świerklany. Orliki Rybnik, Osiedloki Rybnik i 
AZS Rydułtowy nie odniosły jeszcze zwycięstw.

Dobiega końca rem ont 
rybnickiego toru żu żlo
wego. Po rem oncie bę
dzie on krótszy i węższy; 
zo s ta n ie  ta k że  w ym ie
niona nawierzchnia oraz 
bandy otaczające tor.

Zdj.: Z.K.

Nagroda za rozwiązania krzyżówki 
• dwa bony towarowa 
wartości 50 zł każdy 

ufundowana przaz Klub Mifdzynarodowaj 
Prasy i Książki

Sp zoo

R ozw iązanie k rzyżów ki z  nr. 9  „GR” - 
PAROL. Nagrody, dwa bony towarowe, po  
5 0  z ł  każdy, otrzym ują: EWA PRUS z  Go- 
gołowej i  BEATA DWORACZEK z  Rybnika

R ozw iązania na kartkach  pocztow ych  
prosim y p rzysy ła ć  do 6  grudnia pod  adre
sem  redakcji: „G azeta R ybn icka”, R ynek  
12a, skr. poczt. 96, 4 4 -200  R ybnik, lub  
w rzucić do n asze j „żó łte j sk rzyn k i” (ulica 
K ościuszki).

Krzyżówka
Rozwiązaniem krzyżówki będzie wyraz, któ

ry powstanie z liter w polach oznaczonych 
kropkami.

Klub Międzynarodowej Prasy i Książki 
Rybnik, ul. Sobieskiego 18

Matka odchodzi, Tade
usz Różewicz. Wydaw
nictw o D oln ośląsk ie  
2000

Uhonorowany Nagrodą 
Literacką Nike tom wspo
mnień o matce poety. Tym 
razem nagroda nie wywo
łała żadnych kontrowersji 
- zarówno jury i czytelnicy 

byli zgodni. Oczy matki spoczywają na mnie... 
to słowa - klucze tej nastrojowej, poetycko- 
prozatorskiej książki o przemijaniu.

• • •

To, Czesław Miłosz. Wy
dawnictwo Znak 2000

Pierwszy od 6 lat po
etycki tom naszego nobli
sty. Pomimo sędziwego 
wieku Miłosz prezentuje 
wciąż świeże spojrzenie na 
rzeczywistość, wciąż jest 
głodny życia i potrafi prze
nikliwie je komentować. (...) Długie życie na
daje temu pisarstwu niezwykłą perspektywę 
- pisze wydawca. Warto tego posmakować...

«  •  •

E łle D ecoration . Paź- 
dziernik/listopad 2000

Dodatek do kobiecego pi
sma „Elle” stał się samo
dzielnym dwumiesięczni
kiem. Polska edycja jest sie
demnastą na świecie. Pi
smo proponuje dziesiątki 

pięknych przedmiotów - od mebli po bibelo
ty. Wybór należy do nas...

• • •

CD U2 Ali That you can’t 
leave behind

Najnowszy album słynnej 
czwórki. Słowa wszystkich 
11 utworów - autorstwa li
dera zespołu - Bono, kilka 
z nich to już dzisiaj przeboje.



Młodzieżowe biuro pracy

Poszukiwana krawcowa i informatyk
Od czerwca tego roku w Rybniku działa młodzieżowe biuro pracy. Gromadzi 

ono oferty zatrudnienia oraz dokonuje rejestracji osób szukających pracy. 
Zapewnia również możliwość znalezienia pracy sezonowej i śródrocznej.

AZETA RYBNICKA
Wybory Samorządu Szkolnego 
w Gimnazjum nr 3

Ważna lekcja
-  Szkoda, że nawet w następnych wyborach 

prezydenckich nie będę mogła wziąć udziału. 
Urodziny mam dopiero w grudniu -  żałowa
ła u czen n ica  k lasy  I chw ałow ick iego  
gimnazjum. Rzeczywiście, prawo wyborcze 
m ają zagw arantow ane ci, k tórzy  w dniu 
wyborów ukończyli 18 lat. A jednak nasza 
u czen n ica , p o dobn ie  jak  je j ko leżank i 
i koledzy z Gimnazjum nr 3 w rybnickiej 
d z ie ln icy  C hw ałow ice, u c z e s tn ic z y ła  
w prawdziwych wyborach.

Dwa dni po wyborach prezydenckich we 
wspomnianej szkole odbyły się wybory do 
Rady Samorządu Uczniowskiego. O osiem 
miejsc ubiegało się aż 20 kandydatów z klas 
pierwszych i drugich. Po zebraniu wymaganej 
liczby podpisów  kandydaci ro zp o czę li 
in tensyw ną , dw utygodniow ą kam pan ię  
wyborczą, a prezentując swoje program y 
prześcigali się w pomysłowości. Szkoła została 
oklejona plakatami wyborczymi, a niektóre 
z nich um ieszczono naw et pod sufitem , 
chroniąc je  w ten  sposób przed prawami 
rządzącym i k am pan ią  w yborczą. Od 
poniedziałku zapanow ała przedw yborcza 
cisza, za to intensyw ną pracę rozpoczęła 
szkolna Komisja Wyborcza. Trzeba było przy
gotować listy wyborców, karty do głosowania 
i oczywiście lokal wyborczy, którym stał się 
fragment szkolnego korytarza. We wtorek już 
od p ie rw sze j p rzerw y  uczniow ie mogli 
oddawać glos na jednego spośród kandydatów. 
Zainteresowanie wyborami było bardzo duże, 
a frekw encja  w yniosła b lisko 90 %. Po 
podliczeniu głosów okazało się, że do rady 
weszło aż siedmiu uczniów z klas drugich, w 
tym czworo “samorządowców” z ubiegłego 
roku. Należy przypuszczać, że ten wynik jest 
potwierdzeniem ich zaangażowania w sprawy 
uczn iow sk ie  i sk u teczn e j dz ia ła ln o śc i 
samorządowej w poprzednim roku. Najwięcej 
głosów otrzym ał uczeń klasy lic  Dawid 
O św ięcim sk i. On też  na p ierw szym  
spotkaniu nowej rady został wybrany jej 
przewodniczącym. Przed samorządem kilka 
miesięcy pracy. Samorząd to wszyscy ucznio
wie. Wybory są tylko raz w roku, ale to jedna 
z najważniejszych lekcji w roku szkolnym. 
Warto dodać, że taka lekcja miała miejsce 
w naszym gimnazjum już po raz drugi.

Uczniowie i nauczyciele Gimnazjum nr 3 
składają serdeczne podziękowania pracowni
kom Urzędu Miasta za umożliwienie wykorzy
stania elementów wyposażenia prawdziwego 
lokalu w yborczego, co dodało szkolnym 
wyborom powagi.

- To typowe pośrednictwo pracy, z  tą tylko 
różnicą, że nie gwarantuje świadczeń, które za
pewnia Powiatowy Urząd Pracy- mówi inspek
tor biura Ewelina Marszołek-Polariczyk. 
Pod koniec września w młodzieżowym biurze 
pracy zarejestrowanych było 146 osób poszu
kujących stałej pracy oraz 75 osób zaintereso
wanych pracą śródroczną. Codziennie pracow
nice biura rejestrują około 10 osób. Są wśród 
nich mieszkańcy Wodzisławia, Rybnika, Lesz
czyn i Żor. Młodzieżowe biuro pracy jest mło
dzieżowym tylko z nazwy. Najstarsza z zapisa
nych tam osób miała 46 lat, a najmłodsze „pra
cownice”, zainteresowane zdobyciem dodatko
wego kieszonkowego -13 lat. Wśród zarejestro
wanych przeważają przede wszystkim osoby 
młode. Najczęściej są to absolwenci szkól śred
nich i zawodowych. Jest również kilku studen
tów oraz spora grupa osób, które ukończyły 
tylko szkolę podstawową lub tacy, którzy nie 
zdobyli żadnego wykształcenia.

Zdaniem pracownic biura, najtrudniej pracę 
znajdują mechanicy, elektrycy oraz absolwent
ki kierunków administracyjno-biurowych.
- Ostatnio szukaliśmy osób do pracy w tartaku 
oraz pań zainteresowanych pracą w krawiec
twie ciężkim. - mówi E. Marszołek - Polańczyk.
- Charakterystyczne je s t to, że pracodawcy 
najczęściej poszukują osób posiadających do
świadczenie w konkretnej dziedzinie. Staż pra
cy staje się jednym z  kluczowych wymogów. 
Jak się okazuje, pracodawcy poszukują nie tyl
ko pracowników fizycznych, na przykład do 
montażu okien, ale także informatyków i gra
fików komputerowych. Przysłowiowe „parę

Lepsza przyszłość...
dokończenie ze str. 21

dostosowane sanitariaty oraz windę, zmoder
nizowany będzie stadion miejski, gdzie powsta
nie parking i specjalny sektor dla osób niepeł
nosprawnych. Miasto planuje również zakup 
kolejnego szkolnego podnośnika wózków inwa
lidzkich, a Szkoła Podstawowa nr 1 ma stać 
się placówką integracyjną z wyremontowanym 
podwórkiem, salą relaksacyjną, podjazdami, sa
nitariatami i windą. W Szkole Życia zbudowa
na zostanie sala gimnastyczna. Bariery archi
tektoniczne zlikwidowane zostaną również 
w pięciu przychodniach rejonowych, m.in. 
w dzielnicy Boguszowice i Niedobczyce. Dwa 
mieszkania przy ul. Borki przeznaczone zosta
ną dla osób niepełnosprawnych jako lokale so
cjalne. Koszt adaptacji jednego mieszkania to 
40.000 zł. W mieście powstanie również spe
cjalistyczne biuro pośrednictwa pracy, odby-

groszy” najłatw iej zarobić pracując przy 
kolportażu ulotek, sprzedając krzyżówki, pa
rając się akwizycją, czy też dystrybucją kosme
tyków. Kolportaż 1000 ulotek zapewnia kwotę 
32 zl. Z takiej formy zarobku korzysta średnio 
około 50 osób. Wiadomo już, że w okresie let
nim można będzie znaleźć pracę przy zbiorach 
owoców.

Dzięki inicjatywie młodzieżowego biura pra
cy już wkrótce w rybnickich szkołach realizo
wany będzie program „Absolwent”. Pozwoli 
on młodzieży na zapoznanie się z realiami, któ
re rządzą rynkiem pracy i przybliży szanse na 
znalezienie zatrudnienia po ukończeniu kon
kretnej szkoły. Jak mówi Sylwia Dobrowol
ska, w młodzieżowym biurze pracy można uzy
skać również porady na tem at tego, jak sku
tecznie szukać pracy, jak napisać życiorys 
i podanie o pracę oraz jak rozmawiać z praco
dawcą. - Z  naszych kontaktów zarówno z  oso
bami szukającymi pracy jak i pracodawcami, 
wynika że istnienie biura je s t konieczne i przy
nosi pożądane efekty. Staramy się pracować 
jak najbardziej skutecznie - mówi E. Marszo
łek - Polańczyk. Dzięki wysiłkom pracownic 
biura pracę sezonową znalazło ponad 100 osób. 
Warto podkreślić, że pomoc w funkcjonowa
niu biura zapewnił Urząd Miasta, który udo
stępnił lokal oraz jego wyposażenie.

Młodzieżowe biuro pracy mieści się przy 
ul. Kościuszki 17 (tel. 4223799) i czynne 
jest codziennie w godz. od 8.00-16.00.0  kon
takt z biurem proszeni są zarówno pracodawcy, 
poszukujący pracowników, jak i osoby zaintere
sowane znalezieniem zatrudnienia. (S)

wać się będą szkolenia i giełdy pracy dla nie
pełnosprawnych oraz zloty turystyczne. Planu
je się otwarcie kawiarni integracyjnej, działają
cej na zasadzie zakładu aktywizacji zawodowej. 
Jak mówi L. Kuśka, pozwoliłoby to nie tylko na 
zatrudnienie osób niepełnosprawnych, ale rów
nież na ich stały kontakt z ludźmi sprawnymi. 
W przyszłym roku na trasy Rybnika wyruszy 
kolejny autobus dostosowany do wymogów osób 
niepełnosprawnych. Koszt zakupu jednego po
jazdu to 724.000 zł. W ciągu najbliższych lat 
w Rybniku kursować będą kolejne trzy tego typu 
autobusy.

Program samorządowy jest próbą wyjścia 
naprzeciw problemom osób niepełnospraw
nych. Ich rozwiązywanie wiąże się z dużymi 
nakładami, ale jednocześnie zapewnia popra
wę warunków życia tych ludzi. Dlatego też 
miasto dołoży wszelkich starań, aby doprowa
dzić do realizacji tego programu. (S)
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B iuro R zeczy  Z n alezion ych
P oszuku je  osób  upraw nionych  do odb ioru  n iże j w ym ien io n ych  rzeczy :
• sprzętu komputerowego (komputer, klawiatura, monitor, myszka) 

znalezionego 19 czerwca 2000 r. w Rybniku przy ul. Prostej,
• motocykla marki Cezet o numerze rejestracyjnym KBA 7119 zna

lezionego we wrześniu 1999 r. na terenie lasów Nadleśnictwa Ryb
nickiego,

• rowerów górskich Simoncini oraz Huffy znalezionych 26 czerwca 
1999 r. na terenie Rybnika.

Osoby uprawnione do odbioru rzeczy znalezionych lub osoby mogące 
udzielić informacji o ich właścicielu prosi się o kontakt osobisty - Urząd 
Miasta Rybnika, ul. Chrobrego 2, 44-200 Rybnik, pok. Nr 157 
lub telefoniczny 42-23011 wew. 7157.

Miasto Rybnik,
44 - 200 Rybnik, woj. śląskie, ul. B. Chrobrego 2, 
tel. (032) 4223011, lax (032) 4224124, tlx 315873,

ogłasza przetargi nieograniczone na:
i )

dostawę paliw w 2001 roku : olej napędowy, etylina 94 
Termin realizacji -  01.01.2001r. - 31.12.2001r.

Wadium -13 000 zł. Specyfikację istotnych warunków zamówienia (cena 
-  30 zł) można odebrać w siedzibie zamawiającego, pok. 2 lub za zalicze
niem pocztowym. Uprawniona do kontaktów z oferentami - Danuta Hry
niewiecka, tel. 4221233, pok. Dział Zaopatrzenia, w godz. 8<)0 - 1400.

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, pok. 14. Termin skła
dania ofert upływa dnia 2000.12.15 o godz. 1000. Otwarcie ofert nastą
pi dnia 2000.12.15 o godz. I I 00 w siedzibie zamawiającego.

Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajo
wych.

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 zamówieniach publicznych oraz warunki dodatkowe:

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:
1. cena (koszt) - 60%
2. termin wykonania -10%
3. doświadczenie i przygotowanie fachowe (techniczne) oferenta -10%
4. warunki płatności - 20%

Zmiany w autobusowym rozkładzie jazdy
Od poniedziałku 30 października br. autobusy linii 46 obsługują do

datkowo utworzony na czas objazdu spowodowanego remontem wiaduk
tu przy ul. Powstańców Śląskich - Żorskiej, przystanek Rybnik Brzeziń
ska. W związku z tym autobusy tej linii od przystanku Rybnik Sąd będą 
kierowane do przystanku Rybnik Policja oraz Rybnik Brzezińska, 
a następnie do przystanku Ligota Kaplica i dalej zgodnie z rozkładem 
jazdy. Na czas objazdu autobusy linii 46 nie będą obsługiwać przystan
ków Dworzec PKP oraz Rybnik Bazylika, kierując się drogą powrotną od 
przystanku Rybnik Brzezińska do przystanku Rybnik Kamyczek w 
kierunku przystanku na Placu Wolności. Dalsza trasa przebiegać będzie 
zgodnie z rozkładem jazdy.

Autobus linii 51 obsługujący przystanki Rybnik Brzezińska 
- Rybnik Policja w dni robocze kursuje od przystanku Rybnik Rey
monta, natomiast w soboty i niedziele kursuje od przystanku na Placu 
Wolności.

Miasto Rybnik, i
44 - 200 Rybnik, woj. śląskie, ul. B. Chrobrego 2, 
tel. (032) 4223011, lax (032) 4224124, tlx 315873,

ogłasza przetargi nieograniczone na:
2 )

'  dostawę środków żywności dla Miejskiego Domu Pomocy 
Społecznej w Rybniku , ul. Żużlowa 25 ;

Zad. 1 - Dostawa mięsa i artykułów mięsnych , Zad. 2 - Dostawa 
jaj, Zad. 3 - Dostawa mleka i przetworów, Zad. 4 - Dostawa pie
czywa , Zad. 5 - Dostawa mrożonek , Zad. 6 -  Dostawa jarzyn 
i owoców, Zad. 7 -  Dostawa art. sypkich i konserw, Zad. 8 
-  Dostawa ryb, Zad. 9 -  Dostawa drobiu .

Termin realizacji -  styczeń 2001r do 31 grudnia 2001r.
Wadium : Zad. 1 - 2 429 z ł , Zad. 2 - 200 z ł , Zad. 3 - 2 563 zł, Zad. 4 

-1  334 zł, Zad. 5 - 649 zł, Zad. 6 -  1 287 zł, Zad. 7 - 2 180 zł, Zad. 8 - 
169 zł, Zad. 9 - 685 zł. zł.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia (cena -  10 zł) można 
odebrać w siedzibie zamawiającego, pok. 1 ,1-piętro lub za zaliczeniem 
pocztowym. Uprawniona do kontaktów z oferentami - Maria Kurpanik, 
tel. 4221111, pok. 1 ,1-piętro, w godz. 730 - 1430.

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, pok. 1 ,1-piętro. Ter
min składania ofert upływa dnia 2000.12.22 o godz. 1000. Otwarcie 
ofert nastąpi dnia 2000.12.22 o godz. I I 00 w siedzibie zamawia
jącego, pok. 1 ,1-piętro.

Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajo
wych.

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 zamówieniach publicznych oraz warunki dodatkowe:
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:
1. cena (koszt) - 70%
2. wiarygodność ekonomiczna oferenta - 20%
3. warunki płatności -10%

GAZETA RYBNICK

Jak jest i... jak może być
dokończenie ze str. 7

Udział w konferencji wzięli przedstawiciele samorządów lokalnych 
miast i gmin leżących w Rybnickim Okręgu Przemysłowym, przed
stawiciele spółek węglowych, oraz kopalń zrzeszonych w obydwu 
spółkach a także przedstawiciele przedsiębiorstw i firm współpra
cujących z górnictwem.

Udział tak szerokiego grona osób reprezentujących zarówno prze
mysł jak i władze lokalne pozwala mieć nadzieję, że konferencja 
wniosła znaczący wkład w rozwiązywanie trudnych problemów 
związanych ze skutkami eksploatacji górniczej.

S p ó łd z ie ln ia  R z e m ie ś ln ic z a  

Wielobranżowa
w Rybniku, ul. Wysoka 15/17

w y d z ie r ż a w i
• cztery pom ieszczen ia  biurowe 

o łącznej pow. 5 6  m 2
• oraz pom ieszczen ie  m agazynow e  

o pow. 5 5  m 2
m ieszczące się w Rybniku przy ul. Rudzkiej 10

W/w obiekty można oglądać w godz. 9.00 do 15.00. 
Telefony kontaktowy: 42-26-489, 42-23-133
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Drogi do wolności
dokończenie ze str. 4
Następnie wieńce i kwiaty na płycie upamiętniającej pobyt w Rybniku marszałka 
Józefa Piłsudskiego złożli przedstawiciele władz samorządowych Rybnika z prezy
dentem A. Fudalim i przewodniczącym Rady Miasta Michałem Śmigielskim, 
poseł Czesław Sobierajski, delegacja Starostwa Powiatowego ze starostą Da
mianem Mrowcem, rybniccy radni i pracownicy Urzędu Miasta, przedstawi
ciele służb mundurowych i środowisk kombatanckich, a także licznie biorące 
udział w uroczystości młodzież harcerska i szkolna.

Przy dźwiękach orkiestry uczestnicy obchodów przeszli do bazyliki św. Anto
niego, gdzie mszę św. w intencji Ojczyzny oraz homilię, która nawiązywała 
do polskich wartości narodowych, będących zawsze w ścisłym związku z war
tościami chrześcijańskimi, wygłosił proboszcz parafii Królowej Apostołów ks. Józef 
Bzik. Prezbiterium bazyliki zapełniły liczne poczty sztandarowe organizacji kom
batanckich, służb mundurowych, grup zawodowych i szkół.

Część wieczorną obchodów, która odbyła się w Teatrze Ziemi Rybnickiej, 
wypełnił montaż historyczny w wykonaniu uczniów II LO „Czy niepodległość 
znaczy wolność?” , ten sam, który wcześniej przedstawili oni w swojej szkole 
przy okazji odsłonięcia tablicy poświęconej marszałkowi Piłsudskiemu. Przed
tem referat historyczny „Drogi do wolności” wygłosiła Anna Bizoń. Wystąpiła 
też orkiestra kameralna „Camerata Im puls” pod dyrekcją Małgorzaty Kaniow
skiej oraz soliści Opery Bytomskiej. W artystycznym wykonaniu Doroty Neu- 
mann (sopran) i Bogdana Kurowskiego (baryton) usłyszeliśmy znane pieśni 
patriotyczne od „Roty” po „Czerwone m aki” oraz inne utwory, m.in. ze „Śpiew
nika domowego” Moniuszki. Na zakończenie młodzi muzycy z zespołu „Camera
ta Im puls”brawurowo zagrali poemat symfoniczny Wojciecha Kilara „Orawa”.

Piękny, wzruszający, refleksyjny wieczór, ale mimo wolnego wstępu, rybni- 
czanie nie zapełnili sali TZR, tak jak wcześniej nie zapełnili Rynku. Zapewne nie 
brak zależności między tym faktem, a sondażami opinii publicznej, z których 
wynika, że co ósmy Polak nie wie dlaczego 11 listopada jest świętem. Pozostaje 
mieć nadzieję, że wiedzą to przynajmniej uczniowie II LO, którzy przygotowali 
program o wydarzeniach 1918 roku.

Uroczystości z okazji 82-rocznicy odzyskania niepodległości odbyły się także 
w Chwałowicach. W kościele św. Teresy od Dzieciątka Jezus odprawiono mszę 
w intencji Ojczyzny, zaś pod Pomnikiem Powstańców przedstawiciele dzielnico
wej społeczności złożyli kwity. W poświąteczną n iedzie lę  w Domu K ultu ry  
w Chwałowicach odbył się turniej szachowy o Puchar Niepodległości. Na strzel
nicy w Paruszowcu miały miejsce zawody strzeleckie. r, (gw)

Pam ięci powstańców..
dokończenie ze str. 5
Został on w 1940 roku zamordowany przez NKWD w Charkowie. Pomnik Po
wstańców, który w czasie uroczystości został poświęcony przez proboszcza pa
rafii św. Sarkandra ks. Rudolfa Gniździa, ma przypominać ich bohaterstwo.

W uroczystości odsłonięcia pomnika udział wzięli przedstawiciele władz miasta 
z wiceprezydentami Romualdem Nieweltem i Piotrem Szczyrbowskim oraz 
członkiem ZM Leszkiem Kuśką, działacze samorządów dzielnicowych Paruszow- 
ca-Piasków, Ligoty-Ligockiej Kuźni i Gotartowic, kombatanci walk narodowowyzwo
leńczych związanych z tym środowiskiem oraz młodzież szkolna i harcerska. Harce
rze wymienionych dzielnic wystawili wokół pomnika warty honorowe również w Świę
to Niepodległości 11 listopada i dnia następnego. Samorządy dzielnicowe mają nadzie
ję, że opieki nad pomnikiem podejmie się młodzież szkolna tychże dzielnic. (r)

VI B ie g  N ie p o d le g ło śc i
W VI Biegu Niepodległości wzięło udział 1083 biegaczy w różnych katego

riach. Najlepszą ze szkół podstawowych okazała się SP 17 z Rybnika, wśród 
gimnazjów - Gimnazjum z Marklowic, wśród szkół ponadpodstawowych - 
Zespół Szkół Technicznych z Rybnika. Zwyciężczynią głównego biegu kobiet 
została Beata Monica z Raciborza, mężczyzn - Patryk Szwajnoch z Otwocka 
W kategorii szkół podstawowych zwyciężyli: wśród dziewcząt Katarzyna Urba
niec (SP 17 Rybnik), wśród chłopców - Marcin Sułkowski z Jastrzębia. W kate
gorii gimnazjów: dziewczęta - Ola Burzyńska z Jastrzębia, chłopcy - Wojciech 
Dorighy z Dzięgielowa. W kategorii szkół ponadpodstawowych: dziewczęta - 
Alicja Mojżysz z Rybnika, chłopcy - Jerzy Halfar z Raciborza. W kategorii 
juniorów: kobiety - Aleksandra Kozubek z Raciborza, mężczyźni - Arkadiusz 
Janicki ze Zdzieszowic. W kategorii weteranów: kobiety - Alicja Włodarczyk 
z Jaworzna, mężczyźni - Edward Rydzewski z Goświnowic. W kategorii oldbo- 
jów (rocznik 1944 i starsi) - Norbert Sielski z Rybnika.

Rybnicki Bieg Niepodległości cieszy się coraz większym zainteresowaniem 
biegaczy i zaczyna urastać do rangi imprezy ogólnopolskiej. Całość zawodów 
zorganizowały Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kamieniu, Wydział 
Edukacji UM, RMKS Rybnik i Szkolny Związek Sportowy Rybnik. Miasto 
ufundowało puchary i dyplomy, zaś wynosząca 6 tys. zł pula nagród dla zwycięz
ców pochodziła od sponsorów prywatnych.

___ f.AyrrApyRMm

N a u c z y c ie le  n a u c z y c ie lo m
Na Śląsku odbyły się centralne uroczystości, związane z jubi

leuszem 95-lecia istnienia Związku Nauczycielstwa Polskiego.
Jednym z miast, które włączyło się do obchodów był Rybnik, gdzie uczczono 

pamięć nauczycieli zamordowanych w czasie II wojny światowej.
Głównym punktem obchodów była uroczystość odsłonięcia i poświęcenia na cmen

tarzu komunalnym tablicy, upamiętniającej nauczycieli pomordowanych w latach 
1939-1945: - Pomysł ufundowania tablicy, będącej hołdem dla pedagogów, zrodzi1 
się już dawno. Sprawy te były szczególnie bliskie Józefowi Kosikowi, dlatego po 
jego śmierci postawiliśmy sobie za punkt honoru realizację jego planów. On bar
dzo zabiegał o to, by taka tablica powstała - mówi Bogumiła Maryańska, wice
prezes Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Rybniku.

Rybnickie obchody 95 - lecia ZNP rozpoczęły się od uroczystej mszy, celebro
wanej w kaplicy cmentarnej przez księdza prałata Franciszka Skórkiewicza. 
Wyjątkową oprawę muzyczną 
zapew nił chór I Liceum  
Ogólnokształcącego w Ryb
niku oraz orkiestra szkolna 
pod dyrekcją Andrzeja Fry- 
drychowicza. Wśród gości 
byli m.in. Sławomir Bro- 
niarz - p re z e s  Z arządu 
Głównego ZNP, Jerzy Sur- 
man z Zarządu Okręgu Ślą
skiego ZNP, zaś władze mia
sta reprezentował prezydent 
Adam Fudali.

(S)

„Gazeta Rybnicka” jest bezpłatna!
Od grudnia 1995 roku czyli momentu przekształcenia się w miesięcznik, „Ga

zeta Rybnicka” jest bezpłatna. Przypominamy, że dystrybucja prowadzona jest 
głównie przez kościoły na teren ie  Rybnika, pism o można również otrzymać 
w Urzędzie Miasta, Punkcie Informacji Miejskiej na Placu Wolności oraz w ma
cierzystej redakcji (Rynek 12a). Niewielka część nakładu trafia poprzez Wydział 
Edukacji do szkół, a także miejskich placówek kulturalnych.

Co jakiś czas dochodzą do nas informacje, że „Gazeta Rybnicka” jest sprzedawa
na - czy to na targu czy na ulicy. Jest to działanie niezgodne z zasadą bezpłat
ności pisma! Nie chcemy gazety reglamentować, bo wiemy, że wiele osób zabie
ra ją dla krewnych, znajomych i sąsiadów, ale nie chcemy też, by pismo było przed
miotem handlu. Dlatego apelujemy, by nie kupować gazety od ulicznych 
sprzedawców i zgłaszać do redakcji informacje o próbach sprzedaży.

Redakcja

Poseł AWS W o j c i e c h  F r a n k  będzie pełnił dyżur poselski w filii Biura 
Poselskiego w Rybniku na Placu Wolności 7 w następujących dniach: 

poniedziałek 20.11.2000 w godz. 12.30-14.00, 
piątek 15.12.2000 w godz. 9.00-10.00

Przypominamy również, że w każdy czwartek w Biurze Poselskim Wojciecha Frank w Jastrzębiu 

Zdroju na ul. Zielonej 332 od godz. 15.00 do 16.00 udziela bezpłatnych porad Radca Prawny. 
Telefon Biura Poselskiego w Jastrzębiu Zdroju: 47-14-506, 47-18-286.

Biuro Poselskie posła SLD Andrzeja Zająca
przy Placu Wolności 7/11 (II p.) je s t czynne od poniedziałku do p iątku od 9.00 do 16.00 I

Poseł A. Zając dyżuruje w poniedziałki od 9.00 do 14.00 
Radni RM Rybnika z klubu SLD dyżurują w każdą środę od 16.00 do 18.00. I

Dyżury Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Rybniku
o d b yw ajg  się  w  d rug g  i czw artg  śro dę każdego m iesigca 

w  godz. od 10.00 do 14.00 w  siedzib ie Starostw a ul. 3 M aja 31, tel. 42-28-300

Uwaga!
Panie po amputacji piersi

Amazonko!
Masz problemy? Potrzebujesz pomocy?

A m oże pom ożesz innym?
Skontaktuj się z nami.
Stowarzyszenie Amazonek „Odnowa”,
Rybnik, ul. Kościuszki 17, 
tel. 42-35-511, poniedziałek 10* - 1200 

Spotkania „Am azonek” 
w  każdą II środę m iesiąca  

o 16 .00  przy ul. R aciborskiej 20 .

Telefon zaufania: 
42 - 33-555

Czynny od poniedziałku  

do piątku w godz. od 16.00 do 6.00

Telefon informacyjny 
Anonimowych Alkoholików 

253-79-83
czynny poniedziałek, środa, 

czwartek w godz. 17.00 do 20.00



WYCENA
NIERUCHOMOŚCI

Uprawniony Rzeczoznawca Majątkowy 
mgr inż. Krzysztof URBAŃCZYK 

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

Naprawa telewizorów 
i magnetowidów

firm krajowych i zagranicznych: OTAKE, ORION, 
CURTIS, GRUNDIG, THOMSON, PANASONIC, 

TRILUX, ELEMIS, BIAZET, OTF, ROYAL, CROWN 
i inne na oryginalnych częściach.

Zakład Serw isow y “Emiter”, Rybnik, ul. Hutnicza 21  
(boczna K ościuszki), tel. 42-39-606

K U R SY -X II2 0 0 0 !
• liceum ogólnokształcące

- eksternistycznie, 1,5 roku, w II LO
• przygotowawczy do matury
• księgowo-podatkowy
• pracownika kadr
• j. angielski, j. niemiecki
• obsługi komputera
• obsługi kas fiskalnych
Oferujemy kursy na zlecenie firm i instytucji!

Firm a Oświatowa ATcnd
Rybnik, ul. Rynek 6, tel. 42-35470. 

Zapraszamy w godz. 9 .00  - 17.00

MASAŻ I REHABILITACJA
m gr 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 
Prowadzim y również wizyty w dom u 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 M iejskiego O środka Sportu  i Rekreacji 
w Rybniku przy ul. Powstańców 40 

Proponujem y:
g im nastykę  korekcy jną , p ro filak tyczn ą  i  leczniczą, naukę  

p ływ ania  oraz lekc je  doskonalenia s ty lu  w  m ałych grupach. 
SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE W KASIE OŚRODKA

wyceny nieruchomości 
doradztwo 

szkody górnicze 
pośrednictwo kupna-sprzedaży

uprawniony rzeczoznawca 
inż. Irena Kuczera, 

tel. 42-28-162 w. 361, 42-28-678

Skup
surowców wtórnych s.c.

44-206 Rybnik-Chwałowice 
ul. 1 Maja 57 (za kopalniq), 

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

GAZETA RYBNICK
Ogłoszenia drobne (A

Kursy ochrony konwoju. Po kursie licencja. 
Praca!

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

Hurtownia sprzętu ogrodniczego
•Wszystkie akcesoria i części zamienne do pił, 

kosiarek i kos spalinowych
• STSHL profesjonalny sprzęt ogrodniczy 

(piły spalinowe i elektryczne, kosy)
• Inabit - elektronarzędzia
• Naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne sprzętu 

budowlanego i ogrodniczego

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

Pustaki żużlowe
oferuje wytwórnia 

Rybnik-Golejów, tel. 0-602-622-439

ścianki działowe

14 cm wysokość 14 cm 
12 cm szerokość 25 cm 
38 cm długość 38 cm y f i T  jyO

*C £/W ///
HRt OMOK \

G a m ra t
S K Ł A D  FA B R Y C ZN Y

§—i t 11=3»T" — CZ>E"T"yXI_
WYKŁADZINY DYWANOWE 2 - 5M SZER. 
WYKŁADZINY PCV 1,5 -4  M SZER.
CHODNIKI
RYNNY, S1DING 
PANELE
AKCESORIA WYKOŃCZENIOWE 
I INNE ARTYKUŁY

W JĄffcpjfi/D

44-200 Rybnik, ul.Ks. Brudmoka 41 
tel. kom. 0601 44 88 67 J 

44^280 R ydułtowy ul.O fiar Terroru 61 f

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, dl. do 9m; * stal ciSta- 9 ' ^ '
* elementy ścienne (bloczki, pustaki);* us*u9' Projektowe,

belki nadprożowe; ♦ roboty de ars le
.  korytka dachowe - DKZ; (roKwn'ehz f i  termozgrzewalną);

krawężniki obrzeża- * roboty budowlano-montażowe;
°  •  wypożyczalnia elektronarzędzi i sprzęte

budowlanego (032 / 73 40 526).

NAJTAŃSZE STAOPY NA AYNKU 
“Ż E R A Ń ” - dł. do  7 ,2  m

STROPY
•  2K - now oczesny i na jlepszy

•  K AN AŁO W Y “ŻE R A Ń ”

•  “TERIVA-N” , D Z - 3

G A R A ŻE B ETO N O W I
Zapraszamy również 

ui soboty

mailto:fabet@fabet.pl
http://www.fabet.pl


B E Z P Ł A T N E  P O R A D Y  P R A W N IK A
Prawnik udzielający bezpłatnie porad

dyżuruje w siedzibie redukcji “Gazety Rybnickiej” (Rynek 12a, teł. 42-28-825)

w  piątki wgodz. 15.00 -17.00

SPECJALISTA CHORÓB 
WEWNĘTRZNYCH

GINEKOLOG

PSYCHIATRA

GABINET CHIRURGII 
DZIECIĘCEJ

U J I C O L O R
Autoryzowane laboratorium 
Fuji Film Polska L. Ronczka,
44-200 Rybnik, ul. Reja 2, tel. 42-39-200

Profesjonalna obróbka zdjąć amatorskich w  ośmiu formatach, możliwość 
kadrowania, nasrywanie zdjąć na dyskietki PC, index print, zdjącia ze 
slajdów, reprodukcja, zdjącia czarno-białe oraz inne usługi fotosraficzne. 

Zdjęcia legitymacyjne 4 szt. -15 zł

poniedziałek, środa, piątek od 16.00

LABORATORIUM 
ANALIZ LEKARSKICH

wtorek - piątek od 16.00

poniedziałek, środa od 17.15

GAZETA RYBNICKA

U  0 0 0

NAKtfDUąMTISI
NAJWIĘKSI1/LOKALN/ NAKŁAD TWOJEGO OątOSZENIA

CENY REKLAM I OGŁOSZEŃ:
Strony czarno-białe 

ogłoszenia drobne  s łow o - 0 ,9 9  zł
Strony kolorowe: 
strona wewnętrzna

słow o w ytłu szczon e -1 ,4 9  zł cala strona -1 5 9 0  zł
w ram ce, z tłem - 1 ,99  zł 1 /2  strony - 8 9 9  zł
Ceny ogłoszeń drobnych z podatkiem 1/4  strony - 4 9 9  zł

VAT strona ostatnia
cała strona -1 9 9 0  zł

ogłoszenia ramkowe 1 /2  strony - 1099  zł
cala strona - 9 9 0  zł 1 /4  strony - 5 9 9  zł
1 /2  strony - 5 4 9  zł
1 /4  strony - 2 9 9  zł RABATY:
poniżej 1/4 strony - 2,99  zl/cm2 cykl 3  em isji - 5%

cykl 6  em isji - 10%
Artykuł sposnorow any cykl 12 em isji - 15%

1 strona 8 9 0  zł cen y  netto  + 22% VAT

NAJLEPSI1/ BEZPOŚREDNI KOLPORTAŻ
Biuro ogłoszeń: Infomax, Rybnik, Rynek 12a, 

tel. 423-80-88, tel./fax  423-80-90

ADRES REDAKCJI:
44-200 Rybnik 
Rynek 12a (oficyna)
Skrytka pocztowa 96
tel./fax 42-28-825, 42-60-070
e-mail: gazeta@um.rybnik.pl
Redakcja czynna od poniedziałku do piątku

GAZETA RYBNICKA. Miesięcznik kulturalno-społeczny. 
WYDAWCA: Rybnickie Centrum Kultury na zlecenie Rady Miasta. 
REDAKTOR NACZELNA: Wiesława Różańska.
REALIZACJA: INF0MAX
BIURO OGŁOSZEŃ: INF0MAX, Rybnik, Rynek 12a, 
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.

Zarząd  Z ie len i M iejskiej w Rybniku
Dział Usług Pogrzebowych, ul. Rudzka 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 
z możliwością odprawienia mszy św.,

* usługi cmentarne,
* zamówienie wieńców, palm, wiązanek, 
kwiatów,
* możliwość załatwienia orkiestry,
* wynajęcie autobusu,
* umieszczanie urny z prochami zmarych 
w kolumbarium na terenie cmentarza

Ceny konkurencyjne

G A B I N E T Y
L E K A R S K I E

44-200 Rybnik, ul. Hallera 30,32; tel. (0-32) 42-26-156

NTERNIŚCI
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, piątek od 16.00

dr ANDRZEJ PLUTA
H ________________ czwartek od 1700 do 18.00_____________________

dr KRZYSZTOF POTERA
wtorek od 16.00 do 17.00

mgr PIOTR ZIELIŃSKI
od poniedziałku do piątku 7.00 do 8.00 oraz 16.00 do 17.00, sobota 7.00 do 9.00 

Filia Leszczyny, PI. Matejki 1
poniedziałek, środa, piątek 6.30 do 7.30

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

sobota od 8.00 do 12.00 
diagnostyka niepłodności i sutka

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

tel. 0-601-933-944

dr IZABELA ROŻEK psychoterapeuta
czwartek od 16.00

mailto:gazeta@um.rybnik.pl


grzejniki ogrzewanie podłogowe

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

D G A

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

w a w i w a w w i

F H U  „ G Ó R E C K I"D O M E L  s . c

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

422 92 30, 422 92 31D O M E C

K LIM A TYZA C JA
W EN TYLA C JA

REGIONALNY
DEALER
DAIKIN

CENTRAL
EUROPE

SYSTEM Y ALARM OW E  
DOM OFONY, 

V ID E O D O M O FO N Y

C iep ło  łagodzi 
\ o b ycza je
j W  ciągu 40 lat J ogrzaliśmy

5>nad 10 milionów  
omów w  Europie
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NOWOCZESNE OKNA I DRZWI 
T O  M Y ! Briigmann

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

• niemiecki:
BRÜGMANN GOLDEN LINE

• austriacki profil licencyjny

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

Oferujemy także szeroki wybór drzwi 
wewnętrznych i zewnętrznych  
a także drzwi specjalne: szklane, 
antywłamaniowe, p.pożarowe itp. 
U nas także  bramy garażowe  
i przemysłowe, rolety i moskitiery 
okienne, okna i wyłazy dachowe, 
stolarka aluminiowa oraz drewnia
na FERNO.

n

RYBNICKIE CENTRUM STOLARKI BUDOWLANEJ
44-217 Rybnik, ul. Zebrzydowicka 152. tel./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 

tel./fax 42 24 992

44-300 Wodzisław Śl.
ul. Targowa 12A 

tel. 455 28 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 

B tel./fax 238 90 22

PRZEDSIĘBIORSTWO 
PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE 

KONSEK s.c.

PR O D U C EN T  
O K IEN  I D R ZW I

VEKA - niemiecki profil 
Wybrałeś to co najlepsze

ZANIM KUPISZ OKNA VEKA 
U POŚREDNIKA SPRAWDŹ CENY U 

SWOJEGO LOKALNEGO 
PRODUCENTA

KUPNO U PRODUCENTA = 
NIŻSZA CENA + LEPSZY 

I PEWNY SERWIS

POMIAR -  TRANSPORT GRATIS! 

RATY -  RATY -  RATY

O sied le  „U Podnóż
Do końca 2000 roku 

Prowadzona jest PROMOCYJNA sprzedaż
Wolnostojących budynków jednorodzinnych w ceni 

od 190 OOO do 290 OOO zł.
Budynków wielorodzinnych z mieszkaniami na wynaj 

Mieszkań na własność.
Masz możliwość skorzystania z odliczeń w ramach 

dużej ulgi budowlanej.

Jeżeli chcesz:
wyalienować się ze zgie 
miasta, zmienić widok i 
swojego okna, odetchn 
innym czystym powietrżl 
i to nie tylko przy okazji 
niedzielnego wypadu d< 
lasu, kup sobie dom. 
Rybnicka Grupa Kapitat 
S.A. buduje dla Ciebie 

w Parku Krajobrazowym Rud Wielkich w Sołectwie Zwonowii 
osiedle domów jednorodzinnych. Bliskie sąsiedztwo lasu, cii 
i spokój to właśnie to czego szukasz, wstąp do nas.

RYBNICKA GRUPA KAPITAŁOWA S.A. 
Rybnik, ul. Wiejska 10

Telefony kontaktowe: 422 10 60, 432 91 21, 426 01 38 
602 22 38 77

Zapraszamy codziennie od 8-17-tej w soboty od 8-12-1

Potrzebujesz
gotówki!

Pożyczka w ciągu 48 godzin 

W domu Klienta 

Bez żyrantów 

Brak ukrytych opłat 

Dogodny system spłat

PROVIDENT
'PaCd&ti

332 53 70, 332 53 80, 0801 124 124


