


Studencki „korowód” rozpoczynający Juwenalia... Pokaz walk rycerskich w ramach Juwenalii w ośrodku elektrowni „Rybnik’

Jedną z atrakcji festynu na Smolnej byty przejażdżki na 
kucykach.

Bieg w workach na festynie zorganizowanym 
w obiektach „Ryfamy” przez RD Śródmieście.

Proboszcz parafii św. Józefa 
o. Terencjan Wawrzonkowski oraz 

przewodniczący RD Smolna 
Kazimierz Salamon prezentują 

nagrody ufundowane przez 
sponsorów dla uczestników festynu 

na Smolnej.

Pokaz tańca hiszpańskiego na festynie 
w Chwalowicach.

Sportowa „rywalizacja” na festynie przy 
klubie „Energetyka”.

Na festynie w Niedobczycach. Zd
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Maj 2000

Bezpieczeństwo
- ważne zadanie 

dla samorządu
Popełnione na początku marca zabójstwo na terenie 

Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Rybnickiej Kuźni, któ
rego ofiarą została pracująca tam sprzątaczka, wstrzą
snęło rybnicką opinią publiczną. Reakcją młodzieży był 
marsz przeciw przemocy, który przeszedł ulicami nasze
go miasta pod koniec kwietnia. Wzięło w nim udział po
nad 1000 uczniów ZSZ oraz innych rybnickich szkół po
nadpodstawowych.

Celem marszu był plac przed Urzędem Miasta, gdzie młodzież 
wręczyła na ręce prezydenta Adama Fudalego list otwarty, któ
rego treść oddaje obawy młodych ludzi przed wzrostem zagro
żenia przestępczością. Zwracają się w nim do dorosłych - władz 
samorządowych i organów bezpieczeństwa publicznego 
- o podjęcie zdecydowanych działań na rzecz poprawy stanu 
bezpieczeństwa.

- Petycję tę trzymam na biurku, by mieć ją cały czas przed oczami - powiedział prezydent Adam Fudali.
- Zapewnienie bezpieczeństwa to jedno z najważniejszych zadań, stojących przed samorządem. Zrobi
my wszystko, aby apel młodzieży nie pozostał bez echa. Sam fakt wyrażenia zgody na przemarsz 
był z naszej strony akceptacją tej formy protestu i niejako się do niego przyłączamy. Służby odpowie
dzialne za bezpieczeństwo bazują na obowiązującym prawie, a że nie jest ono najlepsze - wszyscy 
wiemy. Ostatnie złagodzenie kar, bo tak odbieram nowelizację kodeksu karnego, nie jest według mnie 
dobrym rozwiązaniem. Każdemu wyrokowi powinna towarzyszyć nieuchronność jego wykonania 
w zasądzonej całości. Ale oczywiście system penitencjarny to osobny temat do dyskusji. Próby rozwiąza
nia problemu bezpieczeństwa naszego miasta powinne zostać podjęte przez wszystkich mieszkańców

- ten proces musi się rozpocząć w naszych 
domach i rodzinach. Rodzice muszą być 
świadomi, gdzie znajduje się ich dziecko 
czy nastolatek po godz. 22.00, co robi 
i w jakim przebywa towarzystwie. Są też 
instytucje wspomagające ten proces, choć
by kościół katolicki czy również placów
ki miejskie, których zadaniem jest zago
spodarowanie młodym ludziom wolnego 
czasu poprzez imprezy kulturalne czy 
sport. Zaproponujemy mieszkańcom kon
kretny program pod nazwą „Bezpieczne 
miasto", ale wszyscy muszą się do niego 
czynnie włączyć, bo bez pomocy społe
czeństwa sami nie damy rady. Istnieją 
pozytywne przykłady podobnych przed
sięwzięć na Zachodzie i chcemy z nich 
skorzystać.
W marszu wzięło udział ponad 1000 
uczniów rybnickich szkół.

Zdjęcia: Z. Keller

Drodzy Czytelnicy!
Informujemy, że ze względu na letnią przerwę,

kolejny numer „Gazety Rybnickiej” 
ukaże się 2 lipca br„ zaś następny 15 sierpnia.

Redakcja „Gazety Rybnickiej” życzy udanych wakacji!
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Sesja Rady Miasta -15 maja br.

Jak dotąd - najkrótsza...
Z powodu usprawiedliwionej nieobecności przewodniczącego Rady Miasta 
Michała Śmigielskiego, który wchodził w skład delegacji naszego miasta na 
Dni Rybnika w Mazamet, kolejną sesję poprowadził wiceprzewodniczący RM 
Jan Bujak. Obrady, mimo wielopunktowego porządku, przebiegły bardzo 
sprawnie, toteż posiedzenie było najkrótszym w historii bieżącej kadencji.
Tradycyjnej informacji o aktualnych inwe

stycjach i pracach Zarządu Miasta prezydent 
Adam Fudali przedstawił radnym postępy 
w robotach kanalizacyjnych, m.in. w dzielni
cach Golejów i Wielopole, poinformował 
o przenosinach szpitala z ul. Powstańców do 
Orzepowic (czytaj też na str. 12). Wymienił 
też aktualnie prowadzone prace drogowe, za
powiedział również rychłe zakończenie re
montu parteru starej części urzędu. Podał też sta
tystykę, z której wynika, że liczba bezrobotnych 
w naszym mieście wzrasta. Z tego względu ogra
niczenie bezrobocia urasta do jednego z najwięk
szych problemów do rozwiązania.

W kolejnym punkcie członkini RM Ewa 
Ryszka przedstawiła projekt zmian w budże
cie miasta wynikających m.in. ze zwiększenia 
budżetu o sumę 628.949 zł przyznaną przez 
wojewodę na realizację zadań Powiatowego 
Urzędu Pracy. Po stronie wydatków trzeba za
pisać wcześniej niezaplanowaną wypłatę od
szkodowania w wysokości 17.039 zł dla 
trzech prywatnych osób za naruszenie przez 
miasto prawa pierwszeństwa zakupu części nie
ruchomości sprzedanej przez gminę pod sta
cję paliw „Aral”. Do wypłaty pozostanie jesz
cze suma należna 4 osobie. Warto dodać, że 
dzięki ugodzie kwoty odszkodowań są niż
sze o ok. połowę od ceny uzyskanej ze sprze
daży tego terenu, a także niższe od żądanej 
przez powodów. Inne dodatkowe środki, 
które wpłynęły do budżetu pochodzą m.in. 
z dochodów za wynajem części powierzch
ni dachów w szkołach na instalację baz tele
fonii komórkowej, z przyznanych przez 
WFOŚiGW środków na „zielone szkoły”, 
z wpłaty elektrowni „Rybnik” za jej promo
cję na imprezach Festiwalu Sztuki Rybnik 
2000. Zwiększono również część drogowej 
subwencji dla miasta na prawach powiatu, 
która zostanie wykorzystana na budowę dal
szej części obwodnicy południowej od ul. Wo
dzisławskiej do ul. Raciborskiej. Minister 
Finansów zwiększył też subwencję oświato
wą, co pozwoliło po stronie dochodów wpi
sać dodatkowe 569.550 zł. Projekt uchwały 
zakładał też dokonanie przeniesienia docho
dów i wydatków oraz zmniejszenie planowa
nego deficytu o 2.633.021 zł do kwoty 
10.631.000 zł. Określono też źródła jego po
krycia. Po wysłuchaniu wyjaśnień, radni przy
jęli uchwałę jednogłośnie.

Następny punkt, który zreferował wicepre
zydent Jerzy Frelich, dotyczył ...ustalenia 
kierunków działania Zarządu Miasta w spra
wie przekazania środków finansowych na in
westycje dofinansowywane w ramach progra
mu Unii Europejskiej PL 9903.01. Inicjatywa 
II - tekst nazwy uchwały w takim kształcie 
ustalono na podstawie autopoprawki wniosku
jących czyli Zarządu Miasta i Komisji Finan
sów RM. Projekt uchwały zakłada, że otrzy
mane środki byłyby przeznaczone na: budo
wę infrastruktury wspierającej rozwój małej 
i średniej przedsiębiorczości na terenie targo
wiska miejskiego, modernizację ul. Św. Jó
zefa, modernizację hotelu w kompleksie spor
towym przy ul. Gliwickiej i adaptację kolej
nego obiektu szpitala przy ul. Rudzkiej na 
potrzeby laboratoriów nowoczesnych techno
logii dla realizowanego tam kampusu wy
ższych uczelni. Istnieje zasada, że inwestycje 
realizowane dzięki środkom pomocowym są 
finansowane co najmniej w 25 % przez gmi
nę. Powyższe inwestycje gmina postanowiła 
pokryć w 30 %, co daje tym wnioskom (...) 
większą siłę przebicia, jak powiedział prezy
dent A. Fudali. Wyraził też zdanie, że jeżeli 
choćby jeden z tych projektów zostanie zaak
ceptowany, to i tak będzie sukces. Radni pyta
li o koszty opracowania projektów - do spra
wy tej będzie można wrócić dopiero po „prze
biciu” się któregoś z nich - wtedy bowiem skła
da się wniosek z dokładnym projektem, który 
trzeba będzie przygotować. Radni postanowi
li jednogłośnie poprzeć ten projekt uchwały.

Kolejne dwa projekty uchwał, które przed
stawił radnym wiceprezydent J. Frelich, doty
czyły zmian uchwały RM z ub. roku w spra
wie diet dla radnych oraz w sprawie wyboru 
członka ZM, wynikłych ze zmian osobowych 
w Zarządzie Miasta, jakich dokonano na sesji 
27 marca br. Generalnie chodzi o wprowadze
nie kategorii radnego - nieetatowego członka 
Zarządu Miasta, w tym przypadku Ewy Rysz
ki. Radni zgodzili się, by pełniła ona tę funk
cję nieetatowo i pobierała dietę w wysokości 
1500 zl. Obie uchwały przeszły jednogłośnie.

Wiceprezydent Frelich przedstawił radnym 
również dwa kolejne projekty uchwał. Pierw
szy dotyczył zabezpieczenia prawnego spła
ty preferencyjnych kredytów górniczych 
z Banku Gospodarstwa Krajowego, które 
miasto, za zgodą radnych, zamierza zaciągnąć

na uzbrojenie terenu osiedla domków jedno
rodzinnych przy ul. Raciborskiej oraz na inwe
stycje drogowe. Radni postanowili jednomyśl
nie udzielić zabezpieczenia w formie weksla 
in blanco. Wyrazili również zgodę na zawarcie 
przez Zarząd Miasta umowy z Urzędem Kultu
ry Fizycznej i Sportu na dofinansowanie mo
dernizacji stadionu przy ul. Gliwickiej do kwo
ty 5.063.000 zł ze środków UKFiS i zabezpie
czenia prawnego prawidłowego wydatkowania 
tych środków w formie weksla in blanco.

Radni jednogłośnie opowiedzieli się za 
zwiększeniem najniższego wynagrodzenia za
sadniczego w pierwszej kategorii zaszerego
wania do kwoty 450,00 zł dla ośrodka „Bushi
do”, utrzymując wartość punktu w wys. 4 zł. 
Podwyższenie wynagrodzeń dla pracowników 
tego ośrodka podyktowane było m.in. wzro
stem inflacji. W/w wartości potrzebne są do 
sporządzenia tabeli miesięcznych stawek wy
nagrodzenia zasadniczego.

Wiceprezydent Józef Cyran przedstawił 
projekt uchwały w sprawie zawarcia porozu
mienia o wzajemnym honorowaniu upraw
nień strażników Społecznej Straży Rybackiej 
w powiatach: rybnickim, raciborskim, wodzi
sławskim oraz miastach Rybnik, Żory i Ja
strzębie Zdrój. J. Cyran podkreślił, że poro
zumienie pozwoli na działanie społecznie pra
cujących strażników również na akwenach 
innych gmin, co rozszerzy kontrolę i może 
przyczynić się do ukrócenia kłusownictwa. 
Radni przyjęli uchwałę przy jednym głosie 
wstrzymującym się. Ponownie wiceprezydent 
Cyran przedstawił uchwałę w sprawie opłat 
za znakowanie zwierząt i wystawianie świa
dectwa ich miejsca pochodzenia. Obowiązek 
kolczykowania zwierząt to kolejny etap do
stosowania polskiego rolnictwa do wymogów 
Unii Europejskiej. Wątpliwości radnej Urszu
li Szynol, kto będzie tej czynności dokony
wał rozwiał radca prawny Stanisław Cichec- 
ki, wyjaśniając, że zgodnie z przyjętą pod
stawą prawną, rolnicy dokonują tego sami, ale 
mogą zażyczyć sobie, by kolczykowania do
konała odpłatnie osoba wyznaczona przez 
gminę. Radni przyjęli uchwałę przy 2 głosach 
wstrzymujących się. (Tekst uchwały drukuje
my w „Monitorze Miejskim’’). Kolejne 7 pro
jektów uchwał dotyczyło nadania nowych sta
tutów miejskim placówkom kultury - Powia
towej i Miejskiej Bibliotece Publicznej, Ryb
nickiemu Centrum Kultury, Muzeum oraz 
domom kultury w Niewiadomiu, Chwałowi- 
cach, Boguszowicach i Niedobczycach. Po
trzeba taka pojawiła się w związku z nową 
ustawą o działalności kulturalnej, na mocy 
której placówki te tracą statut zakładów bu
dżetowych, choć posiadające osobowość 
prawną, pozostają jednostkami organizacyj
nymi miasta. Dyskusję radnych wywołał za
pis o wymogu prowadzenia przez te placów

Teł. 42-28-825
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ki własnej obsługi finansowo-księgowej lub 
zleceniu jej wyspecjalizowanej firmie. Do
tąd wszystkie miejskie palcówki kulturalne 
miały wspólną księgowość. Radni niepokoili 
się czy samodzielność finansowa placówek 
nie przysporzy miastu problemów. Wicepre
zydent Frelich, który projekt omawiał, roz
ważał możliwość szczególnego nadzoru mia
sta nad finansami placówek, które korzystają 
przecież z miejskiej dotacji. Poszczególne 
projekty uchwał były głosowane kolejno i 
przechodziły przy jednym lub dwu głosach 
wstrzymujących się.

Następnie radni dyskutowali na temat 
uchwały w sprawie taryfy przewozu osób 
i bagażu w komunikacji miejskiej organizo
wanej przez Miasto Rybnik (uchwałę z cen
nikami drukujemy w „MonitorzeMiejskim”). 
Jak wyjaśnił Józef Cyran, podjęcie tej uchwa
ły wiąże się przede wszystkim z konieczno
ścią dostosowania do obowiązujących prze
pisów. Nowością jest natomiast tzw. bilet ro
dzinny, umożliwiający rodzicom lub opieku
nom i ich dzieciom ulgowy przejazd w okre
sie wakacji do ośrodków wypoczynkowych 
takich jak Ruda, Kamień czy Stodoły. Pro
jekt zakładał także wprowadzenie nowego 
cennika za przejazdy na linii Rybnik-Kuźnia 
Raciborska. W trakcie dyskusji nad uchwałą 
radny Marian Szydło postulował żeby wy
dłużyć okres ulgowych przejazdów również 
na miesiąc czerwiec i pytał o to, jak można 
będzie nabyć bilety w okresie weekendu. 
Wyjaśniając te kwestie, przedstawiono opi
nię Komisji Komunikacji RM, która nie po
parła propozycji wydłużenia terminu korzy
stania z ulgowych biletów, a J. Cyran zapew
nił iż, nie będzie kłopotów z zakupem bile
tów, mimo iż sprzedaży nie będą prowadzili 
kierowcy autobusów. Uchwałę przyjęto jedno
głośnie, podobnie jak kolejny punkt sesji do
tyczący zawarcia porozumienia komunalnego 
o wykonywaniu na rzecz gminy Marklowice 
zadań w zakresie transportu zbiorowego.

Następnie Jerzy Frelich przedstawił projekt 
uchwały w sprawie ustalenia obwodów gło
sowania do wyborów uzupełniających do Se
natu Rzeczypospolitej Polskiej, wyznaczo
nych na 25 czerwca br. W dalszym ciągu obo
wiązywać będą dotychczasowe obwody, czyli 
te które pamiętamy jeszcze z ostatnich wy
borów z 1997r. Zmiany dotyczą jedynie 
dwóch obwodów nr 18 i 19, których nowa, 
wspólna siedziba będzie mieścić się w Szko
le Podstawowej nr 2 przy ul. Wodzisławskiej, 
a w przypadku obwodu nr 21 w dzielnicy Pa- 
ruszowiec -  Piaski, w wyremontowanej Przy
chodni Rejonowej nr 11. Ze względu na li
kwidację szpitala przy ul. Powstańców, gdzie 
dotąd mieściła się siedziba komisji wyborczej, 
została ona przeniesiona do Wojewódzkiego 
Szpitala Specjalistycznego nr 3. Uchwałę 
przyjęto jednogłośnie.

ś L S J A

W dalszej części sesji radni rozpatrywali pro
jekt w sprawie zbycia, oddania w użytkowanie 
wieczyste nieruchomości oraz zmiany uchwały 
z dnia 7 lutego br., która wyniknęła z koniecz
ności korekty numerów działek. Projekt przy
jęto przy jednym glosie wstrzymującym się.

Następnie radni wystąpili z wnioskiem 
do wojewody o komunalizację nieruchomości 
w obrębie Niewiadomia Górnego. Jak wyjaśnił 
wiceprezydent J. Frelich, nieruchomości te sta
nowią teren zabytkowej kopalni Węgla Kamien
nego „Ignacy” i zasadnym jest, by stanowiły 
mienie gminne. Uchwalę przyjęto jednogłośnie.

Takim samym wynikiem zakończyło się 
głosowanie nad projektem uchwały w spra
wie programu ograniczenia niskiej emisji za
nieczyszczeń. W uzasadnieniu wiceprezydent 
J. Cyran przypomniał radnym opracowany 
w latach 1995-97 „ Plan Generalnego Ogra
niczenia Niskiej Emisji - Projekt Pilotowy dla 
Okręgu Rybnickiego”, który zrealizowano 
pod patronatem  narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 
Plan odpowiada na pytanie co zrobić, aby 
spadł poziom zanieczyszczeń w naszym re
gionie i zakłada m.in. oszacowanie bieżące
go i przewidywanego zapotrzebowania na 
energię cieplną. Radni pytali o to, jakie będą 
efekty planu, jak wprowadzić go w życie, jak 
układa się współpraca ze spółdzielniami 
mieszkaniowymi oraz jak prawnie wymóc 
przestrzeganie tego projektu. - Ten plan to 
fundament, który pozwoli nam ubiegać się
0 środki finansowe z Banku Światowego -  za
pewniał J. Cyran. O konieczności przyjęcia 
tej uchwały mówił również radny Zygmunt 
Gajda, przedstawiając pozytywną opinię 
w tej sprawie Komisji Gospodarki Komunal
nej. Następnie radni jednogłośnie przyjęli 
uchwałę w sprawie utworzenia w ramach ist
niejącego Zespołu Szkół Budowlanych Gim
nazjum dla Dorosłych. Dzięki tej decyzji 
z możliwości kształcenia będzie mogła korzy
stać młodzież, która nie jest w stanie ukoń
czyć gimnazjum w normalnym trybie.

W dalszej części sesji radni rozpatrywali 
uchwałę w sprawie powołania komisji kon
kursowej do wyłonienia kandydata na dyrek
tora Przedszkola Nr 9 w Rybniku. Uchwałę 
przyjęto jednogłośnie.

Trzy kolejne punkty sesji dotyczyły refor
my służby zdrowia. Pierwszym z nich była 
uchwała w sprawie wyznaczenia Zarządowi 
Miasta kierunków działania przy restruktury
zacji samodzielnego publicznego zakładu 
opieki zdrowotnej - ZLA. Jak wyjaśnił J. Fre
lich, uchwała ma charakter intencyjny. Dąże
nie do restrukturyzacji ma umożliwić pracow
nikom tworzenie różnych form działalności 
opieki zdrowotnej oraz udostępnić pomiesz
czenia ZLA nowopowstającym zakładom
1 gabinetom, które przejmą jak największą 
liczbę pracowników ZLA. W dyskusji nad

projektem radny Roman Oleś podkreślił, 
iż służba zdrowia jest jedną z najważniejszych 
dziedzin życia i to właśnie jej funkcjonowa
nie będą oceniać mieszkańcy. Wiceprezydent 
J. Frelich potwierdził panującą obecnie ne
gatywną ocenę służby zdrowia, dlatego jego 
zdaniem należy dokonać zmian na lepsze. 
Stąd też ZM stara się stworzyć optymalne 
warunki dla prywatyzacji usług medycznych. 
J. Frelich podkreślił również, iż przyjęcie tej 
uchwały wiąże się z możliwością uzyskania 
pieniędzy z Ministerstwa Zdrowia. Radny 
R. Oleś apelował, o to, by wyjaśnić wszyst
kim mieszkańcom, że podjęte kroki mają do
prowadzić do poprawy obecnego stanu rze
czy stwierdzając, że prywatyzacja nie ozna
cza konieczności opłat za wszystkie usługi 
medyczne. Radny Wiesław Zawadzki po
dzielił się z radnymi swoimi spostrzeżeniami 
na temat złego funkcjonowania rybnickiej 
służby zdrowia i wspomniał o kłopotach 
z wizytą u specjalisty. Do dyskusji włączyła 
się również radna Ewa Czaja, która zapew
niła wszystkich, iż trudności z uzyskaniem po
rady u lekarzy specjalistów nie wynikają z ich 
niechęci, ale ze złych kontraktów z Kasami 
Chorych. Ostatecznie uchwałę przyjęto przy 
dwóch głosach wstrzymujących się. Następ
nie radni uchylili uchwałę z listopada 1999 r. 
w sprawie przekształcenia samodzielnego 
publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod 
nazwą Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego 
w Rybniku poprzez utworzenie innego samo
dzielnego publicznego zakładu opieki zdro
wotnej pod nazwą Zakład Lecznictwa Uza
leżnień i Współuzależnień w Rybniku. Decy
zja ta podyktowana była wyznaczonym kie
runkiem reformy ZLA, która zakładała two
rzenie gabinetów prywatnych i niepublicz
nych ZOZ, a w związku z tym uchwała o two
rzeniu publicznego ZOZ nie została zrealizo
wana, stąd konieczność jej uchylenia. Stwo
rzy to pracownikom ZLA możliwość tworze
nia zakładu niepublicznego. W kolejnym 
punkcie sesji radni jednogłośnie zatwierdzili 
aneksy do statutu ZLA.

Podobnym wynikiem zakończyło się gło
sowanie w sprawie zmian w składach osobo
wych Komisji RM. (Składy wszystkich komi- 
sji przedstawimy w jednym z najbliższych 
wydań „G R ”). Tradycyjnie już jednym  
z ostatnich punktów porządku sesji były in
terpelacje i zapytania radnych, a po nich wnio
ski i oświadczenia. Wiktor Mandrysz przed
stawił radzie stanowisko Zakładu Gospodar
ki Mieszkaniowej w sprawie udziału w po
siedzeniach komisji przetargowych przedsta
wicieli m.in. Cechu Rzemiosł oraz Małej 
i Średniej Przedsiębiorczości, Izby Przemy
słowo - Handlowej i Śląsko-Dąbrowskiego 
Towarzystwa Gospodarczego. Radny Walter 
Borek pytał o zasady składowania gruzu,

dokończenie na str. 6

Tel. 42-28“825
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Ks. abp Damian Zimoń 
i ks. bp Jan Wieczorek odsłaniają tablicę.

W uroczystości wzięli udział m.in. Metro
polita Katowicki ks. abp Damian Zimoń, 
ks. bp Jan W ieczorek, poseł Czesław  
Sobierajski, a także przedstawiciele władz 
s amorzadowych Rybnika z prezydentem Adamem 
Fudalim. Rolę gospodarzy pełnili przewod
niczący RD Stodoły Józef Sorychta oraz 

dokończenie na stronie 9.

Uroczystości w Stodołach

Ślad Ojca Świętego
Dokładnie o 12.00 w południe 18 maja br. w Rybniku- 

Stodołach zabrzmiał krakowski hejnał. W ten sposób ob
wieszczony został początek uroczystości z okazji 80. uro
dzin papieża Jana Pawła II, połączonej z odsłonięciem 
i poświęceniem tablicy upamiętniającej pobyt młodego 
ks. Karola Wojtyły w naszym mieście.

Dom przy ul. Stalowej w Stodołach, na którym umieszczono pamiątkową tablicę.

Jak dotąd - najkrótsza...
dokończenie ze str. 5

a M. Szydło odczytał pismo w sprawie zapo
mnianych cmentarzy na terenie miasta. Ape
lował o odpowiednie zadbanie m.in. o nekro
polię w dzielnicy Wielopole nad rzeką Rudą, 
gdzie zginęli uczestnicy marszu śmierci. Py
tał również o remonty ul. Raciborskiej, Ze
brzydowskiej i Dąbrówki. Radny Kazimierz 
Zięba chciał wiedzieć na jakiej podstawie 
przydzielono mieszkania komunalne przed
stawicielom policji i straży pożarnej, dlacze
go nie są realizowane żadne zadania w dziel
nicy Nowiny oraz postulował budowę miesz
kań socjalnych dla ubogich rodzin. Radny 
Andrzej Rojek wspom nniał o hałdzie 
w Chwałowicach i nieuważnym zasypywa
niu cennego torfu, Henryk Ryszka poruszył 
temat kanalizacji w Niedobczycach, a Jan Bu
jak zaprosił wszystkich do udziału w uroczy
stościach związanych z 80. rocznicą urodzin 
Jana Pawła II. Natomiast J. Frelich wspomniał 
o innej ważnej dla miasta imprezie, a miano
wicie Dniu Samorządowca i zachęcił wszyst
kich do skorzystania z atrakcji, jakie z tej oka
zji przygotowano. r, (S)

Skro k
Wzrasta bezrobocie
W Rybniku niepokojąco wzrasta poziom bez

robocia. O ile w styczniu 1999 roku wynosił on 
6,7%. w tym samym miesiącu roku 2000 - już 9,4%, 
zaś w lutym br. - 9,8%. W porównaniu ze średnią 
krajową z lutego br. -13,9%  - i wojewódzką -10,9%  
- Rybnik wypada lepiej - ale problem pozostaje. 
Miasto przygotowuje wstępny program ulg podat
kowych, który ma na celu rozwój małej i średniej 
przedsiębiorczości. Powiatowy Urząd Pracy w Ryb
niku wystąpił o granty do Krajowego Urzędu Pra
cy na konkretne programy mające przeciwdziałać 
bezrobociu, szczególnie wśród ludzi młodych do 
35 roku życia. Otrzymane 1,3 min zł pomoże zak
tywizować 675 osób. Miejskie jednostki - Zakład 
Gospodarki Mieszkaniowej, Zarząd Zieleni Miej
skiej i Rybnickie Służby Komunalne - prowadzą 
roboty interwencyjne i publiczne przeznaczone dla 
bezrobotnych, dotowane z funduszu pracy.

Świętowali strażacy i pielęgniarki
W maju swoje święto obchodzą zarówno stra

żacy, jak i pielęgniarki i położne. W uroczysto
ściach zorganizowanych przez te obie grupy zawo
dowe wziął udział prezydent Adam Fudali., JDzień

Strażaka” obchodzono w siedzibie Państwowej 
Straży Pożarnej przy ul. Św. Józefa, pielęgniarki
i położne świętowały w nowej stołówce szpitala 
przy Orzepowickiej.

Matury 2000
Przekw itają  kasztany, kończy się okres matur. 
W 13 rybnickich szkołach średnich do egzaminu 
przystąpiło ponad 2200 osób, w tym ponad 160 
osób, które podeszły do niego po raz wtóry. Naj
więcej zdających - 354 osoby - zdawało maturę 
w szkole największej - Zespole Szkół Ekonomicz- 
no-Usługowych. Po ponad 200 abiturientów egza
min zdawało w I i II LO. Po raz pierwszy matura 
odbyła się w VI LO w Zespole Szkół Ponadpodsta
wowych nr 1 w Boguszowicach - przystąpiło do 
niej 61 uczniów. Na końcowe wyniki trzeba będzie 
jeszcze trochę poczekać.

Nowe kierunki studiów w CKI

Odbyło się kołejne posiedzenie Centrum 
Kształcenia Inżynierów Politechniki Śl. Dysku
towana była koncepcja uruchomienia dwu nowych 
kierunków studiów - „elektrotechniki” i „mechani
ki i budowy maszyn”. Ich program ma być związa
ny z potrzebami lokalnego rynku pracy. Omawia
no też zaawansowanie prac adaptacyjnych pierw
szego obiektu kampusu przy ul. Rudzkiej. W po
siedzeniu wziął udział prezydent Adam Fudali.



3 Majowe obchody
Rybnickie obchody święta Konstytucji 3 Maja roku 2000 

odbyły się w pełnym słońcu i z nieco większym niż 
w poprzednich latach udziałem rybnickiej społeczności.

Przemarszowi z Rynku do bazyliki św. Antoniego przewodziła tra
dycyjnie Miejska Orkiestra Dęta „Rybnik”. Za nią podążyły poczty 
sztandarowe, władze miasta, przedstawiciele środowisk kombatanc
kich, służb mundurowych, rybniczanie, a wśród nich młodzież, w tym, 
jak zawsze niezawodni, rybniccy harcerze.

Mszę w intencji Ojczyzny celebrowali m.in. ks. prałat Franciszek 
Skórkiewicz i proboszcz parafii św. Teresy ks. Teodor Suchoń, który 
również wygłosił homilię.

Uroczyste nabożeństwo uświetnił chór mieszany Państwowej Szko
ły Muzycznej im. Braci Szafranków w Rybniku pod dyrekcją Ziglin- 
dy Lampert-Raszyńskiej, który w murach świątyni zabrzmiał wyjąt
kowo pięknie.

Po powrocie na Rynek z okolicznościowym przemówieniem wystą
pił prezydent Adam Fudali, przywołując pamięć dni, kiedy rodziła 
się pierwsza w Europie nowoczesna konstytucja. I mimo, że obowią
zywała ona tylko niewiele ponad rok, „...do nadziei, którą niosła od
woływali się Polacy podczas ponad studwudziestu lat niewoli i roz
biorów. Z biegiem czasu stawała się ona symbolem niepodległości 
Rzeczpospolitej, a obchody kolejnych rocznic jej uchwalenia są waż
nym elementem tradycji narodowej”. Prezydent podkreślił też zwią
zek tego święta z kultem Matki Boskiej Królowej Polski oraz ze szcze
gólnie ważną dla Ślązaków, przypadającą na ten dzień, rocznicą wy
buchu III Powstania Śląskiego.

Następnie uczestnicy uroczystości przeszli na cmentarz, gdzie dele
gacje złożyły kwiaty pod pomnikiem Powstańców Śl. Poświęcono 
również nowy pomnik - siedzącą sylwetkę Śląskiego Powstańca „czu
wającego” nad wiecznym spokojem pochowanych obok towarzyszy. 
Młodzież z I LO wystąpiła z montażem poetyckim.

Po południu na Rynku, gdzie zebrało się parę tysięcy rybniczan, wy
stąpił zespół „Przygoda”, a następnie niezwykle łubiana grupa „Pod 
Budą” z krakowianinem, który nie chce, by przeniesiono stolicę 
z Warszawy do Krakowa czyli Andrzejem Sikorowskim. (r)

Tańczy „Przygoda”. Zdjęcia: Z.K., r

KANTOp

W przemarszu do bazyliki św. Antoniego wzięli udział 
m.in. przedstawiciele środowisk kombatanckich...

Rybnickie duchowieństwo wita władze gminy u bram bazyliki.

Poświęcenie nowego pomnika Powstańca Śląskiego.
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„Naród, który nie dba o pamięć swej prze
szłości niejest godzien bytu teraźniejszego, nie 
ma też przyszłości”.

Te oto słowa marszałka Piłsudskiego posłu
żyły za motto wystawy w Powiatowej i Miej
skiej Bibliotece Publicznej w Rybniku „Śmierć 
przyszła wiosną”, zorganizowanej w ramach 
obchodów 60. rocznicy Zbrodni Katyńskiej 
w naszym mieście. Podstawą ekspozycji jest 
90 biogramów ofiar „Golgoty Wschodu” - osób 
urodzonych lub do wybuchu wojny zamieszka
łych na terenie powiatu rybnickiego. Biogramy 
te stanowią treść książki Jana Delowicza, z któ
rej wystawa zaczerpnęła tytuł. Nowa publika
cja urodzonego w Rybniku autora jest efektem 
jego 10-letniej pracy dokumentacyjnej. J. De- 
lowicz rozmawiał nie tylko z rodzinami ofiar, 
ale sięgnął m.in. do centralnego Archiwum 
Wojskowego w Warszawie, gdzie zachowały 
się teczki personalne większości ofiar, wśród 
nich - oficerów i podoficerów rezerwy, a przede 
wszystkim śląskich policjantów. Ekspozycję 
uzupełniają pamiątki zachowane przez rodzi
ny ofiar oraz publikacje na temat Zbrodni Ka
tyńskiej. Obecny na otwarciu wystawy prezy
dent Adam Fudali podzielił się z obecnymi oso
bistymi refleksjami na temat przemilczanej przez 
50 lat zbrodni, dziękując autorowi książki oraz

Obchody 60. rocznicy Zbrodni Katyńsk

Przebaczyć,
ale
pamiętać...

Delegacja władz miasta złożyła kwiaty pod monumentem na rybnickim cmentarzu.
dyrekcji biblioteki za wkład 
pracy w dzieło przybliżania 
tamtych wydarzeń i ludzi. Po
dziękowania złożyły też przed
stawicielki rodzin ofiar. 
Wystawa stanowiła część ob
chodów jakie miały miejsce 
w Rybniku 14 kwietnia br. 
Rozpoczęła je zaś uroczysta 
msza w intencji ofiar „Golgo
ty Wschodu” odprawiona 
w bazylice św. Antoniego. 
W wygłoszonej homilii 
ks. Fr. Skórkiewicz, odpo

wiadając na zadane przez siebie pytanie - dla
czego doszło do tak haniebnej zbrodni - jako jej 
przyczynę wskazał odejście od Boga, zwycię
stwo zła nad dobrem. Przypomniał jednak, że 
jako chrześcijanie, zachowując pamięć o ofia
rach, winniśmy odpowiedzialnym za tę zbrod
nię przebaczyć.

Dalsza część uroczystości z udziałem władz 
miasta, przedstawicieli kombatantów, młodzie
ży harcerskiej, służb mundurowych i oficjal
nych delegacji różnych środowisk miała miej
sce na cmentarzu, gdzie złożono kwiaty pod 
pomnikiem Powstańców SI. oraz pod monu
mentem Pamięci Tych, co spoczęli w obcej zie
mi i którzy grobów nie mają.

Wcześniej komendant rybnickiej Wojsko
wej Komendy Uzupełnień w Rybniku płk An
drzej Dul pobrał do urny ziemię z grobu do
wódcy obrony Rybnika kpt. Henryka Kotu- 
cza. Urna zostanie wmurowana w odrestau
rowany pomnik 75 Pułku Piechoty w Cho
rzowie, w skład którego wchodził batalion sta
cjonujący w Rybniku. Urnę przedstawicielo
wi WKU z Chorzowa wręczył prezydent 
Adam Fudali, przyjmując zaproszenie na 
uroczystość odsłonięcia pomnika.

Długo oczekiwanym gościem rybnickich 
obchodów był kapelan Stowarzyszenia Rodzin

Katyńskich ks. prałat Zdzisław Peszkowski,
jeden z niewielu ocalałych z kaźni NKWD, po 
1990 roku świadek i uczestnik ekshumacji ofiar 
z obozów polskich jeńców w Kozielsku, Sta
robielsku i Ostaszkowie, gorący orędownik od
kłamania zbrodni i godnego pochowania jej 
ofiar. Jego wystąpienie w rybnickiej bibliote
ce po projekcji dokumentalnego filmu o Zbrod
ni Katyńskiej, którego był narratorem, miało 
szczególną temperaturę. Ks. Peszkowski, czło
wiek o niezwykłej osobowości, podzielił się 
swoimi refleksjami i doświadczeniami, pod
kreślając przede wszystkim potrzebę poznania 
prawdy przez młodzież, uświadomienia ogro
mu zbrodni i jej konsekwencje. Dlatego tak cie
szył się z efektów związanego z tą tematyką 
konkursu, ogłoszonego przez katowickie Ku
ratorium Oświaty.

Dowodem na to, że świadomość historyczna 
nie jest obca również rybnickiej młodzieży, jest 
plon konkursu „Katyń - Golgota Wschodu”, 
zorganizowanego przez Komisję Zakładową 
NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty 
w Rybniku. W części literackiej pierwsze miej
sce za pracę „ Veni, vidi, vici” zdobyła Joanna 
Szymura z I I LO (op. Urszula Warczok), dwa 
drugie miejsca zajęły - Żaneta Piechaczek 
z ZSE-U (op. Jadwiga Szlezinger) oraz 
Agnieszka Milińska z II LO (op. Krystian To
miczek), zaś trzecie - Rafał Tkocz z ZSMech.- 
Elektr. (op. Jadwiga Abrahamowicz). W czę
ści plastycznej najwyżej oceniono prace Anny 
Bożętka i Katarzyny Kaczmarczyk - obie 
z Gimn. Nr 9 (op. Ewa Modlich) oraz 
Przemysława Kokota ZSMech.-Elektr. 
(op. E. Abrachamowicz). Dwaj uczniowie Ze
społu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych Paweł 
Paryl i Bartłomiej Szpakowski wystąpili 
z montażem poezji poświęconej Zbrodni Ka
tyńskiej i jej ofiarom, przygotowanym wspól
nie z polonistką Urszulą Grzonka. Nagrody 
zwycięzcom konkursu wręczyli w czasie obcho-

Tel. 42-28-825



Wspólna modlitwa
z ks. prałatem Zdzisławem Peszkowskim.

dów katyńskich przedstawiciele władz miasta. 
Dzień wcześniej, w rybnickim Muzeum, pro
gram poetycki przygotowany pod kierunkiem 
polonistki Doroty Bożętki zaprezentowały 
uczennice LO ss. urszulanek. Na wzruszający 
wieczór złożyło się również słowo komentarza 
nauczycielki historii Urszuli Motyki oraz pro
gram muzyczny w wykonaniu chóru „ Gloria ” 
z Orzepowic pod dyr. Witolda Brachmana.

Rybnik godnie uczcił „katyńską” rocznicę. 
Książka Jana Delowicza „ Śmierć przyszła wio
sną ”, której wydawcami są Powiatowa i Miej
ska Biblioteka Publiczna w Rybniku oraz To
warzystwo Miłośników Miasta Żory pozosta
nie trwałym świadectwem tragicznego losu 
kilkudziesięciu mieszkańców naszego regionu. 
Sugestywna wystawa wzmocniła naszą pa
mięć, podobnie jak uroczystości na cmentarzu 
oraz wizyta ks. prałata Z. Peszkowskiego.

(r)

Kapelan Stowarzyszenia Rodzin Katyńskich 
ks. prałat Z. Paszkowski na czas gorzkich 
wspom nień o „G olgocie W schodu” 
przywdziewa stułę z wizerunkiem Matki 
Boskiej Katyńskiej.

Przed otwarciem wystawy pt. „Śmierćprzyszła wiosną” w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece 
Publicznej... Zdjęcia: r

Ślad
Ojca Świętego
dokończenie ze strony 6.

przewodniczący Towarzytwa Miłośników 
Rybnika Norbert Kwaśniok. Uroczystość 
uświetnił chór „Gloria”, zwiedzono okolicz
nościową wystawę i wspólnie się modlono.

Historia tablicy umieszczonej na frontowej 
ścianie domu państwa Piechów przy ul. Sta
lowej 17, w którym w 1948 roku przebywał 
ks. Wojtyła, jest poniekąd związana z naszą 
gazetą. Wiele rodzin ze Stodół przechowywa
ło w pamięci pobyt na przełomie czerwca 
i lipca 1948 roku młodego księdza u swojej 
cioci Stefani Wojtyły, nauczycielki w miej
scowej szkole. Ponieważ jej mieszkanie było 
bardzo ciasne, poprosiła ona sąsiadów o prze
nocowanie swojego gościa. Karol Wojtyła 
przyjechał pociągiem i szedł pieszo 9 km do 
Stodół. O wydarzeniu tym dowiedział się 
Marek Szołtysek i informacja o pobycie księ
dza, wtedy już papieża Jana Pawła II, w Sto
dołach, „poszła w świat” w „Gazecie Rybnic
kiej”. Autor artykułu wątek ten poszerzył 
w książkach „ Rybnik nasze gniazdo ” i „ Pa
pież na Górnym Śląsku Wiadomość ta pod
dała wielu rybniczanom myśl, by wydarze
nie to upamiętnić. Był pomysł by imieniem 
Jana Pawła II nazwać szkołę w Stodołach, ale 
nie został on zrealizowany w związku z pla
nowaną od dawna jej likwidacją. Kolejna pró
bę upamiętnienia późniejszego Ojca Święte
go w Stodołach podjął dzisiejszy gospodarz 
historycznego domu Grzegorz Piecha, który 
w dzieciństw ie był świadkiem  gościny 
ks. Wojtyły w jego rodzinnym domu. Pomy
słu tego nie udało się wówczas doprowadzić 
do końca. Kolejną, skuteczną na szczęście, 
próbę upamiętnienia tego miejsca podjął ryb
nicki przedsiębiorca Norbert Kwaśniok. 
- W czasie przeglądania książki M. Szołtyska 
„Dzielnice Rybnika” natknąłem się na roz
dział o Stodołach, a w nim opowieść o wizy
cie tam ks. Wojtyły oraz zdjęcie domu, w któ
rym wtedy mieszkał. Jeszcze tego samego dnia 
pojechałem do państwa Piechów z już podję
tą dezycją, że ufunduję tablicę pamiątkową. 
Postanowienie to zbiegło się z wyborem Nor
berta Kwaśnioka na prezesa Towarzystwa Mi
łośników Rybnika. Tak więc koniec zwień
czył dzieło. W organizację uroczystości, obok 
TMR, zaangażowało się miasto, pomagała też 
rodzina państwa Piechów.

Kolejnym krokiem upamiętniającym pobyt 
ks. Wojtyły w Rybniku-Stodołach, będzie 
nadanie ulicy Stalowej imienia Jana Pawła II. 
Formalności z tym związane zostały już pod
jęte w Radzie Dzielnicy Rybnik-Stodoły 
i w Urzędzie Miasta Rybnika.

(szoł)
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w Niedobczycach
Niedobczyce - jedna z największych, 

licząca blisko 14 tys. mieszkańców, dziel
nica Rybnika. Kiedyś, dzięki kop. „Rymer”, 
kojarzona przede wszystkim z wielkim  
przemysłem, dziś borykająca się z proble
mami wynikającymi z jej likwidacji oraz, 
paradoksalnie, z działalnością górniczą 
kop. „Marcel” w sąsiednim Radlinie.

Te i inne problemy poruszono na kwietnio
wym spotkaniu mieszkań
ców z przedstawicielami 
Rady Dzielnicy, Zarządu 
M iasta oraz radnymi 
w DK w Niedobczycach.
Obecni byli prezydent 
Adam Fudali, reprezen
tujący Niedobczyce radni 
Ewa Czaja, Bolesław  
Korzeniowski i Henryk 
Ryszka oraz gospodarze 
z RD - Grzegorz Juzek 
i Marceli Mitko.

Likwidacja kop. „Ry
mer” sprawiła, że ubyło 
oczywiście miejsc pracy, 
jednocześnie zaś zaistnia
ła potrzeba zagospodaro
wania ponad 20-hektaro- 
wego terenu wraz z zabu
dowaniami. Znalazł się on 
w obszarze zainteresowania Rybnickiej Stre
fy Aktywności Gospodarczej i jak poinformo
wał prezydent Fudali, został podpisany list in
tencyjny z polsko-włoską firmą, która wyra
ziła chęć umiejscowienia tu przedsiębiorstwa 
zajmującego się tzw. galanterią kamieniarską. 
Podobny zakład zupełnie dobrze prosperuje 
na podobnych zasadach w Wałbrzychu. 
By ułatwić tworzenie nowych miejsc prac, 
miasto jest skłonne zwolnić od podatku od nie
ruchomości firmy, które zapewnią ich powsta
wanie. Prezydent wspomniał też o ostatnim 
etapie prac nad strategią rozwoju miasta, 
w której wielką wagę przywiązuje się do po
wstawania małych i średnich przedsiębiorstw 
zapewniających pracę były górnikom i ich ro
dzinom. Powstanie takiej strategii warunkuje 
zresztą możliwości otrzymania dofinansowa
nia na rozwój małych i średnich firm z euro
pejskich środków pomocowych. W następnej 
kolejności podobne strategie opracowane 
zostaną dla dzielnic - szczególnie tych zde
gradowanych, a które dodatkowo restruktu
ryzacja górnictwa dotknęła najbardziej 
- a więc i Niedobczyc. Jak podkreślił prze
wodniczący RD Grzegorz Juzek, koncepcja 
rozwoju dzielnicy powinna powstać przy współ
udziale jej mieszkańców, to oni powinni się wy
powiedzieć czego chcą. Taką zresztą przyjęto fi
lozofię tworzenia „strategii dzielnicowych” .

Jednym z elementów koncepcji dla Niedo
bczyc jest utworzenie dzielnicowego centrum 
w rejonie tzw. „dolnego” boiska, zatem ten 
obiekt sportowy odgrywałby w niej ważną 
rolę. Radny B. Korzeniowski zaprzeczył po
głoskom, jakoby miasto chciało boisko zli
kwidować, tym bardziej, że właścicielem 
obiektu jest klub sportowy. Koncepcja mia
sta zakłada, by oddzielić kilkumetrowy pas 
boiska, by w miejscu dzisiejszego targowi
ska stworzyć handlowy pasaż z prawdziwego

zdarzenia. Klub sportowy jest jednak znacz
nie zadłużony, dlatego by uratować obiekt dla 
młodzieży, należałoby doprowadzić do spo
tkania wierzycieli i z pomocą miasta próbo
wać dług obniżyć.

Kolejnym problem em  wynikającym  
z zaprzestania działalności górniczej kop. 
„Rymer” jest osiedle Andersa. Stare „familo
ki” zostały przejęte od górnictwa w bardzo 
złym stanie technicznym. Jak wypowiadali 
się mieszkańcy Niedobczyc, warunki życia w 
tym zdewastowanym, o niskim standardzie 
osiedlu są bardzo trudne, tak więc problem 
czeka na rozwiązanie, czyli miejskie finanse...

Jednym z najbardziej nękających mieszkań
ców Niedobczyc problemów są szkody spo
wodowane eksploatacją węgla przez kop. 
„Marcel” . Są one tu bardzo odczuwalne 
- rysują się domy, wybrzuszają chodniki, pę
kają jezdnie. Nie mogło więc na takim spo
tkaniu zabraknąć tego tematu. Aktualne i naj
bliższe prace eksploatacyjne oraz problemy 
związane z odszkodowaniami przedstawili za
proszeni przedstawiciele kop. „M arcel” . 
Mieszkańcy Niedobczyc skierowali do nich 
szereg pytań oraz żalów związanych z uciąż
liwością efektów eksploatacji węgla, wska
zywali miejsca najbardziej zdewastowane. 
Mówiono też o granicy odpowiedzialności 
kopalni za szkody, o okresie, w jakim można

Spotkania
złożyć wniosek o odszkodowanie itp. Zosta
ła też ponowiona propozycja, by przy Urzę
dzie Miasta powołać niezależnego eksperta 
górniczego, który byłby rzecznikiem miesz
kańców w kontrowersyjnych sprawach od
szkodowawczych. Prezydent Fudali wyraził 
zdanie, że najlepszym wyjściem byłoby po

wołanie takiego eks
perta przy Związku 
Gmin Górniczych, 
którego siedzibą jest 
Rybnik. Podzielił się 
też refleksją na doty
czącą statusu kopalń 
na naszym terenie 
- kiedyś były one ini
cjatorkam i wielu 
przedsięwzięć i inwe
stycji społecznie uży
tecznych, dziś górnic
two musi „płacić” 
za swoją obecność 
ponownie... Górnic
two budzi w społe
czeństwie dwojakie 
uczucia - z jednej 
strony kopalnie nadal 
są „żyw icielkam i” 

i ich likwidacja będzie dla niejednej gminy 
dramatem (vide - Czerwionka-Leszczyny), 
z drugiej - eksploatacja łączy się z dalszą de
gradacją terenów, na których jest prowadzona. 
Trudno zdecydować, co jest gorszym złem...

Ewa Czaja przedstawiła swoje starania
0 powstanie w Niedobczycach, w obiekcie 
po przychodni przy ul. Barbary 8, domu opieki 
społecznej. W efekcie zdecydowano jednak, 
że wolnymi miejscami dysponuje dom przy 
ul. Żużlowej, zaś przy ul. Barbary 8 powsta
nie placówka opiekuńcza dla dzieci i młodzie
ży. Radna przedstawiła też korzyści jakie, 
szczególnie jeśli chodzi o aparaturę medycz
ną, wyniknęły z faktu przeniesienia przychod
ni z tego obiektu na os. Korfantego. Radny 
Henryk Ryszka, będący jednocześnie prze
wodniczącym Komisji Komunikacji RM, sku
pił się przede wszystkim na przedstawieniu 
inwestycji jakie w ostatnim czasie powstały 
na terenie dzielnicy. Zaapelował też do władz 
miasta o pomoc w pozyskiwaniu dla dzielni
cy inwestorów, a tym samym nowych miejsc 
pracy. Poruszono też problem bezpieczeństwa
1 stan dróg na os. Korfantego, zaś dyr. 
Rudolf Cywis z rybnickich „wodociągów” 
przedstawił zakres robót w tej dziedzinie na 
terenie dzielnicy.

Podobne spotkania, mimo, że na ich forum nie 
wszystko da się przecież załatwić, sygnalizują
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dzielnicowe
władzom miasta pewne problemy, zaś miesz
kańcom dają możliwość ich poruszenia. Gdy
by dzięki podobnym spotkaniom udało się 
rozwiązać choćby jeden problem, już warto 
je organizować. I poświęcić na nie jedno, 
choćby niedzielne, jak to miało miejsce w Nie
dobczycach, popołudnie... (r)

W Chwałowicach
Przedstawiciele władz Rybnika, policji, 

straży miejskiej i kopalni wzięli udział 
w spotkaniu z mieszkańcami Chwałowic, 
zorganizowanym przez Radę Dzielnicy 
w miejscowym Domu Kultury. Dyskutowa
no o problemach i potrzebach tej dzielnicy. 

, Tak jak każde tego typu spotkanie, również
i to stało się okazją do rozmowy o potrzebach 
i problemach dzielnicy oraz przedstawienia 
prac, które należy wykonać. Wspomniano

więc m.in. o konieczności ocieplenia osiedla 
przy ul. Śląskiej i Pukowca, złej jakości dróg 
i chodników, oświetleniu, wymianie okien, 
kanalizacji, poczcie, nowej sali gimnastycz
nej przy SP 35 oraz problemach „familoków”.
- Mam nadzieję, że potrzeby, które tutaj zgła
szamy, wspólnymi wysiłkami zostaną zreali
zowane -  mówił przewodniczący Rady Dziel
nicy Chwałowice Andrzej Wojaczek. Pod
kreśli! on również zasługi wszystkich człon
ków rady, którzy działają z myślą o tym, 
by mieszkańcom Chwałowic żyło się lepiej.
- Zwracajcie się do nas ze swoimi problema
mi, my służymy wam swoją pomocą - apelo
wał do mieszkańców przewodniczący.

W trakcie spotkania prezydent Adam Fudali 
mówi 1 min. o problemach miasta i jego budżecie,

inwestycjach, zatrudnieniu i nowych miej
scach pracy oraz o warunkach rozwoju ma
łych i średnich przedsiębiorstw. Wspomniał 
również o ośrodku akademickim, strategii 
rozwoju miasta i strategii opracowywanej 
dla poszczególnych dzielnic: - Przygotowu
jemy strategię głównie dla tych dzielnic, któ
re szczególnie ucierpiały w wyniku działania 
przemysłu, m.in. dla Chwałowic, Boguszowie, 
czy Niedobczyc. Chcemy, by mieszkańcy 
mogli wreszcie żyć w godnych warunkach 
- zapewniał prezydent.

O problemach bezpieczeństwa dzielnicy 
mówił podkom. Dariusz Szastak, zastępca 
komendanta I Komisariatu w Boguszowicach, 
na którego terenie działania znajdują się 
Chwałowice. Poinformował o działalności po
sterunku w Chwałowicach, w którym pracu
je 4 dzielnicowych. Na terenie działania całego 
komisariatu jest zatrudnionych 55 funkcjonariu

szy, którzy mają do dyspozycji 5 radiowozów. 
W ubiegłym roku na terenie objętym ich dzia
łaniem dokonanych zostało 1200 przestępstw, 
a do najczęstszych należały kradzieże z wła
maniem. Jednak to właśnie policjanci z tego 
posterunku mogą poszczycić się największą 
skutecznością -  co drugie przestępstwo zo
staje wykryte. Mówiąc o pracy miejscowych 
policjantów, D. Szastak narzekał głównie 
na „wojny” nieletnich mieszkańców Chwało
wic i Jankowie. Mieszkańcy z kolei sugero
wali stróżom porządku ustawienie radaru 
na ul. Śląskiej, żalili się na wybryki młodzieży 
i pytali o zakres obowiązków dzielnicowych.

Zastępca komendanta Straży Miejskiej 
Andrzej Lisowski mówił m.in. o kontrolach 
nieruchomości i koncesji na alkohol, niele

galnych wysypiskach śmieci i interwencjach 
porządkowych. M ieszkańcy poddawali 
w wątpliwość skuteczność działania na tak 
sporym obszarze tylko dwójki strażaków 
miejskich i apelowali do prezydenta o zatrud
nienie dodatkowych osób. Narzekano również 
na brak możliwości parkowania przed ośrod
kiem zdrowia i przedszkolem przy ul. Śląskiej, 
gdyż codziennie parkują tam górnicy przy
jeżdżający samochodami do pracy.

Wiceprezydnt Jerzy Frelich przedstawił 
problem remontu sali widowiskowej w DK 
w Chwałowicach, mówił też o dobrej sytu
acji szkolnictwa oraz o planowanych robotach 
w tutejszych placówkach oświatowych. 
Wiceprezydnet Romuald Niewelt wspomniał
0 tegorocznych inwestycjach w Chwałowicach 
- m.in. o przełożeniu rurociągu z ul. Kożdo- 
niów, modernizacji skrzyżowania na ul. Śląskiej
1 1-go Maja, remontach chodników, zmianie 
nawierzchni na ul. Ks. Śliwki i Pod Hałdą 
oraz nowych zatokach autobusowych.

Sporo miejsca poświęcono sprawie cmen
tarza komunalnego, na którym, wskutek szkód 
górniczych, doszło do znacznego obsunięcia 
się terenu i uszkodzenia kilkunastu nagrob
ków. - Widziałem jak obecnie wygląda cmen
tarz - mówił A. Fudali. - Będziemy zabiegać 
o to, by uporządkować tę sprawę i wyegze
kwować od kopalni odpowiednie działania. 
Przyczyny zaistniałej sytuacji starał się wy
jaśnić zastępca dyrektora kop. „Chwałowice” 
Józef Stachura, który uspokajał mieszkań
ców, twierdząc, że proces obsuwania terenu 
uległ spowolnieniu. Wspomniał o punktach 
pomiarowych umieszczonych na cmentarzu, 
które pozwoliły zobrazować proces obniża
nia się terenu w czasie i planach uniknięcia 
podobnej sytuacji w przyszłości. Zapewnił 
też, że elementy uszkodzonych nagrobków 
są zabezpieczone przed kradzieżą przez straż 
przemysłową i podkreślił, że zniszczone po
mniki zostaną naprawione w myśl zasady 
...kopalnia zepsuła - kopalnia naprawi. 
Uczestników spotkania interesowało głównie, 
kiedy się to stanie. - Musimy rozstrzygnąć, czy 
zajmiemy się tym szybko, czy też systematycz
nie przywrócimy cmentarz do pierwotnego 
kształtu. Właśnie trwają prace, które mają 
wskazać nam jak postąpić, aby sytuacja się 
nie powtórzyła. -  mówił przedstawiciel ko
palni. Zgodnie z projektem, w dolnej części 
cmentarza powstanie przeciwskarpa. - W tym 
rejonie nie będziemy już eksploatować - mó
wił J. Stachura. - Gdyby jednak do tego do
szło, wówczas zwrócimy się do mieszkańców, 
aby wszyscy wiedzieli, co zamierzamy robić. 
Przyjmujemy krytykę, ale prosimy również 
o cierpliwość i wyrozumiałość. Cmentarz 
to miejsce spoczynku naszych przodków i przy
jaciół, dlatego chciałbym zapewnić, że nie jest 
to dla nas sprawa obojętna. (S)

42-28-825



W  szpitalu w Orzepowicach

Są już pacjenci!
Na tę chwilę społeczność Rybnika 

oraz środowisko medyczne naszego 
miasta czekało ponad 25 łat! Ósmego 
maja, nomen omen 
w Dzień Zwycięstwa, 
pierwszy pacjent 
przekroczył progi bu
dowanego od ćwierć
wiecza szpitala  
w Orzepowicach.

Parę dni wcześniej na
stąpiło podpisanie aktu 
przejęcia obiektu przez 
Zarząd W ojewództwa 
Śląskiego od inwestora 
czyli m iasta. Było to 
oczywiście zakończenie 
wieloetapowego procesu, 
zaś przyjęcie pierwszego 
pacjenta nie oznacza, że „ 7 , , „
wszystko już zostało zro
bione. Trwa wyposażenie tego ogromnego 
kompleksu, a w niektórych miejscach nadal 
kręcą się budowlańcy. I tak będzie zapewne 
jeszcze około dwóch lat, aż zostaną oddane 
do użytku wszystkie pawilony.

Jako pierwszych przewieziono do nowego 
pawilonu łóżkowego pacjentów oddziału in
ternistycznego z „Juliusza”, a następnie część 
ginekologii, patologię ciąży, ginekologię sep- 
tyczną ze szpitala przy ul. Powstańców. Dzień 
później - położnictwo i oddział noworodków 
oraz całą internę z tego szpitala. Razem zli
kwidowano w starych szpitalach ok. 220 łó
żek i 60 noworodkowych. Przewiezionych pa
cjentów było oczywiście mniej - około 
80 - gdyż wcześniej ilość pacjentów zmniej
szono do minimum. Na dwa dni zawieszono 
też przyjęcia do porodu, tak więc kilkanaścio-

ro małych rybniczan przyszło na świat w mia
stach ościennych. Pierwszy poród w nowym 
szpitalu przyjęto 10 maja po godz. 4.00 nad

szpitala przy ul. Powstańców. Zdj.: M.T.

ranem. Pani Wioletta urodziła chłopczyka 
mierzącego 52 cm, o wadze 3 kg i 10 pkt 
w skali Apgar - czyli w najlepszej kondycji 
w jakiej może być noworodek. Dwa oddziały 
internistyczne, jakie powstaną z trzech dotąd 
zlikwidowanych zajmą 9 i 10 piętro pawilo
nu łóżkowego, a obejmą je dr Leon Szkrób- 
ka i doc. Marian Kuczera. Powstanie jeden 
oddział ginekologiczno-położniczy, którym 
kierować będzie dr Maciej Rogoszewski oraz 
oddział noworodków prowadzony przez 
dr Annę Świerczek - oddziały te zajmą 
4 i 5 piętro. Wszystkie pokoje pacjentów są 
dwuosobowe, z jednym węzłem sanitarnym 
(wc, łazienka) dla dwu pokoi. Standard lecze
nia i warunki pobytu w szpitalu polepszą się 
w sposób oczywisty.

Akcja przenosin będąca czymś na kształt 
małej ewakuacji, prze
biegała z asekuracją 
Straży Miejskiej, po
żarnej oraz policji. 
Wykorzystano kolum
nę sanitarną, pogoto
wie oraz przewoźni
ków prywatnych. 
Przewieziono depozyt 
ubrań oraz niewielkie

c.d. na stronie 33.

D r M aria Kuska  
wita kw iatam i 
pierwszego pacjen
ta nowego szpitala.

Zdj.: r

Regionalne Towarzystwo Oświaty 
Zdrowotnej przy Miejskiej Stacji Sta- 
nitarno-Epidemiologicznej w Rybniku 
zorganizowało pod patronatem Prezy
denta Miasta kolejne Rybnickie Dni 
Promocji Zdrowia.

VII Rybnickie Dni Promocji Zdrowia

Sposób na zdrowie 
- profilaktyka

Tradycyjnym miejscem, w którym impreza się 
odbywała, była siedziba Cechu Rzemiosł oraz 
Małej i Średniej Przedsiębiorczości, ale pre
legenci wyszli również do szkół. Wykłady dla 
młodzieży bezpośrednio w szkołach okazały 
się trafieniem w dziesiątkę. Skorzystało z nich 
znacznie więcej młodych ludzi już w latach 
poprzednich, a odbiór poruszonych tematów 
był bardzo emocjonalny. „Świadectwo życia” 
przedstawione przez wolontariusza Piotra 
Biesa, który podzielił się swoimi doświadcze
niami z wygranej walki z rakiem, wywołało 
wielkie wrażenie. Mariola Kujańska i Anna 
Naruszęwicz-Studnik z Poradni Pedagogicz- 
no-Psychologicznej swój wykład o programie 
profilaktycznym dotyczącym uzależnień od 
alkoholu wygłosiły m.in. w Zespole Szkół 
Mechanicznych. O alkoholu jako „...ułudzie 
szczęścia czy dramacie uzależnienia” mówił 
Andrzej Winkler w Teatrze Ziemi Rybnic
kiej, a wykład zakończył występ zespołu roc
kowego „Poziom 600”. Teatr Faktu z War
szawy wystąpił kilkakrotnie ze spektaklem dla 
młodzieży pt. „Na marginesie”. O związkach 
między paleniem papierosów, a rakiem krtani 
mówił dr Jacek Wołek, zaś prof. Andrzej 
Prajsner odpowiedział na pytanie co mężczyźni 
powinni wiedzieć o prostacie. O problemach 
raka piersi mówiły dr Urszula Urbanowicz ze 
Śląskiej Kasy Chorych oraz dr Małgorzata Bi- 
gosz-Kubica z Częstochowy, wyróżniona przez 
pismo „Twój Styl” mianem „Lekarza przyjaciela 
kobiety”. O nowoczesnych metodach diagno
styki i leczenia mówili lekarze z uruchomione
go nowego szpitala w Orzepowicach.

Wykładom towarzyszyły jak zawsze poka
zy i degustacja zdrowej żywności, można było 
zbadać ciśnienie krwi, poziom cukru, zrobić 
badanie palpacyjne piersi, badanie słuchu oraz 
gęstości kości (tylko za to badanie trzeba było 
zapłacić) oraz zaszczepić się przeciw żółtaczce. 
Podobną imprezę pt. „Wielka Promocja 
Zdrowia” zorganizowano od 18 do 20 maja 
w DK w Niewiadomiu.

Cele i założenia Dni.... się nie zmieniły 
- organizatorom zależy na podniesieniu 
oświaty zdrowotnej poprzez propagowanie 
zdrowego trybu życia i profilaktyki zdrowot
nej. Jeśli choć kilku osobom dzięki wiedzy, 
jakie z tej imprezy wyniosły, zostanie to 
uświadomione - to już jest sukces... (r)
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„Restrukturyzacja poprzemysłowa Subregionu Rybnickiego 
w aspekcie rozwiązywania problemów ekologicznych oraz pozy
skiwania nowych miejsc pracy”- tak zatytułowana była sesja na
ukowo-techniczna, która odbyła się pod koniec kwietnia w sali 
posiedzeń w nowej części Urzędu Miasta.

Do udziału zaproszeni zostali m.in. przedstawiciele Urzędu Mar
szałkowskiego, Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, 
Państwowej Agencji restrukturyzacji Górnictwa, ŚDTG, Izby Prze
mysłowo-Handlowej, Okręgowego Urzędu Górniczego i Cechu Rze
miosł Różnych oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości. Wśród gości 
byli również prezesi Rybnickiej i Jastrzębskiej Spółki Węglowej, elek
trowni „Rybnik”, dyrektorzy kopalń i banków oraz prezydenci, bur
mistrzowie i wójtowie okolicznych miast i gmin.

W trakcie sesji podjęto temat stanu technicznego kolektora „Olza” 
oraz kanału śródlądowego „Odra - Wisła”. Przedstawiono również 
analizę kosztów i korzyści związanych z projektem ochrony zlewni 
górnej Odry przed zasoleniem oraz przybliżono temat odpadów po
flotacyjnych jako paliwa wykorzystywanego w produkcji ceramiki. 
Uczestnicy sesji mogli zapoznać się również z raportem Okręgowego 
Urzędu Górniczego w zakresie ochrony środowiska w związku z eks
ploatacją górniczą w kopalniach Rybnickiej i Jastrzębskiej Spółki

Seminarium było pierwszą ważna imprezą w nowej sali posiedzeń UM.
Zdj. Z.K.

Węglowej. W programie sesji znalazły się także zagadnienia dotyczą
ce perspektyw rozwoju elektrowni „Rybnik” oraz możliwości wyko
rzystania odpadów przemysłowych.

Organizatorem sympozjum był Prezydent Miasta Rybnika, Ko
misja Górnicza Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Katowicach, 
Główny Instytut Górnictwa, Przedsiębiorstwo Rekultywacji 
i Gospodarki Wodnej w Jastrzębiu oraz Komisja Prognoz Zarządu 
Głównego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa. (S)

Plany zagospodarowania parkingów przy ul. Hallera i Raciborskiej

Nowe centrum?
Przy okazji wyjaśniania nieporozumień na

rosłych wokół siedziby przychodni 
przy ul. Hallera, przedstawiciele Zarządu Mia
sta niejednokrotnie wspominali o planach za
gospodarowania placów w centrum miasta - 
dziś parkingów - zarówno przy ul. Hallera, 
jak i Raciborskiej.

Te szczególnie cenne i ważne dla miasta 
tereny ze względu na swoje korzystne poło
żenie, mają dużą szansę zaistnieć jako nowo
czesne, drugie centrum Rybnika, nie kolidu
jące w żaden sposób z centrum historycznym. 
Ich zagospodarowanie jest dużym wyzwa
niem dla gminy, która przyszłym inwestorom 
wytyczy jego kierunek. Na razie powstał 
wstępny miejski program zabudowy autor
stwa naczelnika Wydziału Architektury 
Janusza Błaszczyńskiego, którego założenia 
inwestor powinien wziąć pod uwagę.

Powierzchnia terenu przy ul. Hallera wy
nosi 1,9 ha. Maksymalną powierzchnię cał
kowitą obiektów wyliczono na 14 tys. m2, 
zaś usługi powinny zająć z tego 80% zabudo
wy. Obiekty mogą wznosić się nie wyżej niż 
na wysokość 3 piętra, ale dopuszczono moż
liwość dominant, czyli pojedynczych elemen
tów wyższych. W zabudowie powinny 
się znaleźć pomieszczenia biurowe, usługo
we, banki, kancelarie adwokackie i notarial
ne (bliskość sądu!). Przewiduje się też powsta
nie eleganckich pasaży handlowych, itp.

Mają się też pojawić budynki mieszkalne 
o wysokim standardzie i apartamenty pod wy
najem. Ważnym elementem byłoby np. cen
trum kulturalne - np. multikino w połączeniu

z siecią gastronomiczną. Problem samochodów 
rozwiązywałby podziemny parking na co naj
mniej 300 miejsc. W kompleksie tym nie za
braknie, jak zapewniali przedstawiciele miasta, 
przychodni lekarskiej z uwzględnieniem cało
dobowego dyżuru i pogotowia oraz apteki.

Nieco inny charakter miałaby 
zabudowa terenu przy ul. Raci
borskiej. Podobny jest obszar - 
2,1 ha i pożądana wysokość za
budowy - do 3 pięter z ewentu
alnymi dominantami. Jednak 
tu usługi zajmowałyby 100 % za
budowy, w tym przede wszyst
kim związane z kosmetyką i re
laksem. Autorzy koncepcji wi
dzieliby to miejsce jako centrum 
rozrywkowo-sportowe z np. sa
lonem gier, kręgielnią, mini-gol- 
fem, sąuashem, sauną i solarium, 
ale również z wielofunkcyjną 
salą, zewnętrznym forum oraz 
handlem w pasażach. Również 
tu zaplanowano podziemny par
king na 500 miejsc. Przypomnij
my, że teren ten znajduje się 
w pobliżu już realizowanego 
kampusu wyższych uczelni, 
a więc zabudowa o rekreacyj- 
no-rozrywkowym charakterze 
byłaby niejako jego przedłuże
niem, a inwestor nie będzie 
musiał martwić się o klien
telę...

(r)

Jeśli plany zagospodarowania placów zostaną zrealizowa
ne, centrum Rybnika zmieni swoje oblicze.

Zdj.: B.R.



Nie ma jak w
Z takim przekonaniem zwiedzający 
opuszczali Giełdę Budownictwa i Wy
posażenia, którą po raz piąty wspól
nie zorganizowały Izba Przemysłowo- 
Handlowa Rybnickiego Okręgu Prze
mysłowego oraz miasto Rybnik. Pod
czas giełdy swoje wyroby prezentowa
ło prawie 150 firm z różnych branż, 
m.in. budowlanej, projektowej, wy
kończeniowej i ogrodniczej.

- Udanych transakcji i niezapomnianych 
zakupów -  życzył wystawcom oraz wszyst
kim zainteresowanym prezydent Adam Fu
dali. A „artykułów” godnych polecenia jak 
zwykle nie brakowało. Można było poznać 
najnowsze materiały i usługi budowlane, tech
niki grzewcze i sanitarne oraz szczegóły wy
posażenia wnętrz i ogrodów. Prezentowano 
m.in. bramy, drzwi. okna. gonty, rynny, kolo
rowe tynki i farby, schody, kotły i grzejniki.

Zwiedzający mogli dowiedzieć się jak ocie
plić dom i ozdobić swoje przydomowe ogród
ki. jakie korzyści niesie z sobą klimatyzacja 
i oszczędne źródła światła oraz jak zbudować 
dom „pod klucz” . Można było zajrzeć

również do ustawionego na terenie szkoły na
miotu wystawowego poszerzającego tereny 
wystawiennicze. - Liczba osób odwiedzających 
naszą giełdę wciąż wzrasta. W tym roku z pew
nością zwiedzających nie zabraknie -  zapew
niał podczas otwarcia giełdy prezes Izby Prze
mysłowo-Handlowej Andrzej Żylak, który jed
nocześnie apelował do wystawców: ... poten
cjalni klienci liczą na to, co macie najlepszego!

Zdaniem organizatorów, giełda daje inwe
storom szansę po
znania firm działają
cych na naszym tere
nie. Można porów
nać ich potencjał, 
stosowane materiały 
i technologie, a wy
stawcy mogą zapre
zentować i wypro
mować swoje 
przedsiębiorstw a. 
Z całą pewnością 
giełda spełnia oczeki
wania i wystawców 
i organizatorów. 
Świadczą o tym

Pojazdy na nowych „białych tablicach” już 
są wokół nas. Na razie to sensacyjna nowość 
- z upływem czasu staną się normą. „Czarne 
blachy” pozostają bezterminowo ważne (chęt
ni do ich wymiany na nowe muszą poczekać 
do czerw ca przyszłego 
roku), ale zmiana zasad re
jestracji pojazdów sprawi, 
że powinny zniknąć. Białe 
tablice otrzymują obecnie 
tylko osoby nowo rejestru
jące samochód (motocykl, 
motorower) bądź przereje- 
strowujące pojazd, który 
zmienił właściciela.

Rewolucja tablicowa spo
wodowała oblężenie Wy
działu Komunikacji UM 
w Rybniku 4,5 i 8 maja.
We wtorek 9 maja po połu
dniu urzędnicy odetchnęli: 
skończyły się kolejki, 
nie trzeba było zostawać 
w pracy po godzinach. Spię
trzenie prac i kilkugodzinne 
kolejki spowodował fakt, że 
90% właścicieli pojazdów na
bytych w kwietniu przełożyło 
ich rejestrację na maj.

Wzrósł koszt rejestracji z 65 do 135 złotych. 
Same tablice kosztują 80 zł, dowód rejestra
cyjny - 30, naklejka identyfikacyjna (wkleja
na od wewnątrz samochodu w dolnym pra
wym rogu przedniej szyby) - 15 zł. 10 zło

tych kosztują naklejki legalizacyjne z holo
gramem i numerem serii, który ma być 
w przyszłości zgodny z serią i numerem do
wodu rejestracyjnego. Na tablice i do dowo
du w rubryce adnotacji wkleja je urzędnik.

Bez tej mniejszej naklejki dowód rejestracyj
ny jest nieważny Wydawane od lipca ub. roku 
nowe dowody rejestracyjne znacznie utrud
niają ich fałszowanie. Podobnemu celowi - 
ukróceniu kradzieży - ma służyć reszta zmian. 
Poza tym barwy naszej flagi narodowej

i znaczek „PL” na niebieskim tle z lewej stro
ny tablicy to widoczny symbol naszej drogi 
do Europy.

Same tablice wykonane są z nierdzewnej 
blachy pokrytej specjalną folią (na której pod 

specjalnym kątem widać znaki 
„PL”). Dla powiatu rybnickie
go produkują je - wyłonione w 
ramach przetargu - Iławskie 
Zakłady Naprawy Samocho
dów S.A., które dają na nie 
12 lat gwarancji. W rybnickim 
Wydziale Komunikacji zre
zygnowano z zakupu specjal
nych drukarek (z oprogramo
waniem) do nanoszenia na 
nalepki numerów rejestracyj
nych pojazdu. - Zleciliśmy 
ich druk Wytwórni Papierów 
Wartościowych w Warszawie. 
W ten sposób możemy zakupie 
kilkadziesiąt tysięcy naklejek 
dodatkowo - mówi naczelnik 
Jerzy Wróbel.

Rybnik jako powiat grodzki 
to jedyne miasto Rybnickiego 
Okręgu Przemysłowego, które 
ma dwuliterowe oznaczenie ta

blic SR. Po nim następują naklejki legaliza
cyjne i pięć cyfr. Powiat ziemski otrzymał li
tery SRB. Sąsiednie powiaty szybko nauczy
my się rozpoznawać: SZO - Żory, SRC - 
Racibórz, SJZ - Jastrzębie Zdrój, SWD - 
W odzisław Śl., SG - m iasto G liw ice,

Tabl icowa rewolucja

Pracownice Wydziału Komunikacji UM prezentują nowe tablice. Zdj.: r
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pochlebne opinie zwiedzających, wśród któ
rych były zarówno osoby budujące własne 
domki jednorodzinne, zainteresowane kon
kretnymi wyrobami, jak również „zwykli” 
mieszkańcy: - Jestem tu z ciekawości. Może 
kiedyś mi się to przyda. Na razie finanse nie 
pozwalają mi na własny domek z ogródkiem - 
mówi młody chłopak. - Ważne jest to, że „pod 
jednym dachem ” można obejrzeć tyle różnych 
wyrobów. To spore ułatwienie - przekonuje 
jeden ze zwiedzających. - Na giełdzie jestem 
już trzeci raz! Zwykle zachęcam do przyjścia 
znajomych i to nie tylko tych, którzy się „bu
dują”. Przecież warto zobaczyć co nowego 
na rynku. - Przyszedłem na giełdę, bo wła
śnie buduję dom - mówi mieszkaniec Jejko
wic. - Myślę, że dla takich osób jak ja  giełda 
może okazać się bardzo pomocna. Ja na pew
no skorzystam!

W pierwszym dniu Giełdy „DOM” odbyło 
się Forum Gospodarcze pod nazwą „ Perspek
tywy rozwoju małych i średnich przedsię
biorstw w aspekcie integracji Polski z Unią 
Europejską”. Omawiano m.in. programy po
mocowe dla małych i średnich przedsię
biorstw oraz zagadnienia dotyczące perspek
tyw, jakie tworzą się przed polskimi przed
siębiorstwami w kontekście przystąpienia do 
UE. Oprócz gospodarzy, z prelekcjami wy
stąpili również Janusz Kaczurba - dyrektor 
Biura Krajowej Izby Gospodarczej EURO 
CONSULTING, Marek Szczepański z Pol
skiej Fundacji Promocji i Rozwoju MŚP oraz 
Halina Kocek z Instytutu Chemii i Michał 
Rożek z Urzędu Marszałkowskiego.

Tradycyjnie już w trakcie giełdy wręczone 
zostały specjalne wyróżnienia. Medale dla 
wystawców trafiły do rąk przedstawicieli fir
my „Aksel” - za system łączności na placu 
budowy, „Lumeni” - za systemy oświetlenio
we i „Erbud” za innowacyjność i komplek
sowość usług budowlanych. Opinie osób od
wiedzających giełdę pozwoliły na przyzna
nie nagród firmom, które przygotowały naj
ciekawsze stoiska. W tej kategorii pierwsze 
miejsce zajęła firma „Vektra”.

(S)

SGL - powiat gliwicki. Pewnie szybko na
rodzą się dowcipy w lepszym czy gorszym 
stylu, np. Bielsko-Biała protestuje z powo
du SB na tablicach...

O wymianie białych tablic na nowe białe 
będzie w przyszłości decydował pracownik 
Wydziału Komunikacji. Te uznane za „w do
brym stanie” będą wymagały tylko zmiany na
klejki, te w „złym” spowodują wymianę i ta
blic i dowodu rejestracyjnego. Tablice z na
pisem SR00001 otrzymał nietuzinkowy ryb-

Podatek od posiadania psa a szczepienie
Czy właściciele czworonogów powin

ni pokrywać koszty szczepienia psów 
z własnej kieszeni, a może opłatę tę 
winien regulować podatek za psa? Dla
czego szczepienie jest konieczne i czy 
nasze pupile będą znakowane „chipa
mi”? Jak się okazuje posiadanie psów 
rodzi wiele wątpliwości.

Właściciele psów w Rybniku narzekają na 
fakt, iż w podatku za psa nie został ujęty koszt 
szczepień. Uważają, że skoro podatek wyno
si 26 złotych, to powinien on regulować rów
nież te płatności. Jednak czy ten punkt wi
dzenia jest słuszny? Jak 
się okazuje - nie.
- Koszt szczepienia psów 
jest regulowany rozpo
rządzeniem M inistra  
Rolnictwa i Gospodarki 
Żywnościowej z 1998r. 
w sprawie opłat za czyn
ności wykonywane czy 
zlecane przez inspekcje 
weterynaryjne. N ato
miast podatek za psa jest 
odrębną kwestią, którą 
ustala gmina. I nie ma 
w tym nic dziwnego.
- mówi lek. weteryn.
Ryszard Wilk, kierują
cy Miejskim Inspektoratem Weterynarii. Opi
nię tę podziela naczelnik Wydziału Gospodar
ki Komunalnej UM w Rybniku Wiktor Sala
mon. Jego zdaniem podatek za psa niczym 
nie różni się od podatku za samochód, czy 
pole. I podobnie jak podatek za samochód nie 
jest przeznaczany na budowę dróg, tak poda
tek za psa nie może regulować kosztów szcze
pień. Jest to dochód własny gmin, natomiast 
zasady szczepień określane są przez przepisy 
sanitarne.
- Z podatku za psa nie można pokryć kosztów 
szczepień, bo nie zezwala na to prawo. Pro
cedura taka byłaby niezgodna z dyscypliną 
budżetową obowiązującą jednostki samorzą
dowe. Mamy 10 tysięcy psów, za szczepienie 
których miasto musiałoby płacić. Tymczasem

Posiadacze psów muszą szczepić swoich 
podopiecznych na własny koszt. Zdj.: r

niczanin, który dużo osiągnął w życiu zawo
dowym. W czasie, gdy przygotowywałem ten 
materiał, nikt jeszcze nie zdecydował się na 
tablice o indywidualnie dobranym brzmieniu. 
Trzeba za nie zapłacić tysiąc złotych, ale 
z pewnością znajdą się chętni, którzy zechcą 
w taki sposób wyróżnić swój pojazd. Zakaz 
dotyczy „treści obraźliwych lub niezgodnych 
z zasadami współżycia społecznego”. O za
bawnych pomysłach - poinformujemy.

Grzegorz Walczak

podatek nie jest wystarczający nawet do tego, 
by posprzątać po psach. Rybnik był ostatnim 
miastem, które jeszcze w roku ubiegłym doto
wało psy. A przecież miasto ma inne wydatki.
- stwierdza W. Salamon.

Posiadacze psów muszą zatem szczepić 
swoich podopiecznych na własny koszt.
- Obowiązkiem właściciela jest psa zaszcze
pić w punktach wyznaczonych przez lekarza 
weterynarii. Wynika to z ustawy o zwalczaniu 
chorób zakaźnych. Pierwszy wskazany termin 
obejmuje okres od 2 do 4 miesiąca życia psa, 
a następny ustalany jest przez lekarza - mówi 
R. Wilk. - Pies nie zaszczepiony po kontak

cie ze zw ierzęciem  
wściekłym zostaje pod
dany eutanazji. Szcze
pienie pozwala zatem 
zabezpieczyć siebie, 
wszystkich ludzi wokół 
nas no i oczywiście na
szego pupila. Do zadań 
Powiatowego Lekarza 
Weterynarii należy wy
znaczenie punktów  
szczepień, którymi są 
miejsca wykonywania 
praktyk -  czyli przy
chodnie i lecznice dla 
zwierząt. Jak się oka
zuje, zgodnie ze stano

wiskiem i wytycznymi Głównego Lekarza 
Weterynarii na terenach miejskich nie należy 
wyznaczać punktów szczepień: - Gromadze
nie zwierząt w określonym miejscu wiąże się 
Z koniecznością spełnienia pewnych warun
ków. Poza tym psy zanieczyszczają teren 
i może się zdarzyć tak, jak to miało miejsce 
w przypadku Żor, gdzie administracja nie zgo
dziła się na organizowanie zbiorowych szcze
pień - mówi R. Wilk. - Podległy mi teren zo
stał więc podzielony tak, by lecznice same 
mogły organizować szczepienia. Do lekarzy 
należy ustalenie terminów szczepień, gdyż to 
oni muszą otrzymać na nie zgodę.

Odrębną kwestię stanowi zyskujące coraz 
większą popularność znakowanie psów 
za pomocą tzw. „chipów”, czyli transponde- 
rów. - Pomysł oznakowania zwierząt wiąże się 
z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminie. Dzięki niemu z jednej strony mamy 
zabezpieczenie przed bezdomnymi zwierzęta
mi, a z drugiej możemy łatwiej zidentyfiko
wać zaginionego psa i oddać go właścicie
lom. Zdaniem W. Salomona, „chipy” zostaną 
wprowadzone już w tym roku. Jednak ze 
względu na wysoką cenę i wytyczne Towa
rzystwa Opieki nad Zwierzętami będą one 
przeznaczone dla młodych psów (do roku 
życia). Proces znakowania rybnickich czwo
ronogów będzie odbywał się etapami.

(S)
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Nowy patron - stara szkoła
17 czerwca br. w Teatrze Ziemi Rybnickiej odbędą się - poprzedzone uro

czystą mszą św. w bazylice św. Antoniego - uroczystości nadania imienia 
II Liceum Ogólnokształcącemu w Rybniku. 27 grudnia 1999 roku Rada Miasta 
na wniosek Rady Pedagogicznej, Komitetu Rodzicielskiego i Samorządu 
Uczniowskiego szkoły nadała II LO imię Andrzeja Frycza-Modrzewskiego.

Astronomiczne»-Astronautycznym (op. Joanna 
Kondys), zaś Michał Gunia odniósł sukces 
w Ogólnopolskim Konkursie na pracę „Nowe 
tysiąclecie bez narkotyków” (op. Beata 
Szołtysek).

Komitet Organizacyjny przygotował ulotki 
i afisze. Powstaje okolicznościowa broszura 
z okazji nadania szkole nowego imienia. 
Po południu zapowiedziano występy artystyczne

Zdj.: B.R.

Podczas uroczystości szkoła otrzyma nowy 
sztandar, ufundowany przez Komitet Rodzi
cielski. W Teatrze Ziemi Rybnickiej otwarta 
zostanie wystawa poświęcona dziejom szko
ły. Po południu Komitet Organizacyjny tego 
wydarzenia planuje spotkania rocznikowe i kla
sowe oraz festyn już na terenie szkoły.

Trzeba przyznać, że historia kończącego się 
wieku od momentu powstania budynku szkol
nego przy ulicy Mikołowskiej obchodziła się 
z nim równie bezceremonialnie jak z ludźmi. 
Uruchomiony w 1935 roku, służył uczniom 
Powszechnej Szkoły Publicznej nr 5 im. Mar
szałka Józefa Piłsudskiego. W 1938 roku sta
cjonowali w nim żołnierze polscy, czekający 
rozkazu wymarszu na Zaolzie. W latach 1939- 
1941 funkcjonowała tu szkoła niemiecka, póź
niej - szpital wojenny. Uszkodzony podczas 
działań wojennych w 1945 roku, został odda
ny przez Armię Czerwoną na potrzeby szkoły 
podstawowej w lipcu tegoż roku. W latach 
1945-1948 kształcono tu także nauczycieli, 
a od 1 września 1948 roku uruchomiono w nim 
11-letnią Szkołę Ogólnokształcącą Żeńską 
Stopnia Podstawowego i Licealnego, przyjmu
jąc uczennice zlikwidowanej szkoły sióstr ur
szulanek oraz z Liceum im. Powstańców Ślą
skich, przekształconego tymczasem w szkołę 
męską. W latach 1953-1961 działało tu Pań
stwowe Liceum Pedagogiczne. W 1961 roku 
szkoła otrzymała imię Hanki Sawickiej. 
Od 1963 stała się placówką koedukacyjną. 
We wrześniu 1974 roku powołano tu Liceum 
dla Pracujących i ZSZ. W 1996 roku zniesiono 
imię patronki, a szkoła przez trzy lata pozosta
wała „bezimiennym” II LO. Oczywiście, 
dla uczniów i absolwentów jest popularną, JJaną” 
i będzie musiało wiele wody w Nacynie upły
nąć, zanim na dobre zastąpi ją „Frycz”, patron 
znakomity, ale - co tu ukrywać - wybrany spo
śród wielu propozycji na zasadzie, że „poparzo
ny i na zimne dmucha” - jako postać stojąca po
nad jakimikolwiek podziałami politycznymi. 
W ostatnich czasach o uczczenie pamięci pierw
szego patrona szkoły upominały się organizacje 
kombatanckie. Ze strony obecnej dyrekcji zapro
ponowano wprowadzenie jako corocznej trady
cji spotkań młodzieży z kombatantami oraz prze
prowadzanie sesji popularnonaukowych wokół 
postaci Józefa Piłsudskiego. Z kolei Zarząd Mia
sta deklaruje sfinansowanie tablicy pamiątkowej 
na terenie szkoły pod warunkiem, że organizacje 
kombatanckie dostarczą jej projekt.

II LO w całej okazałości.

Mimo zawirowań historyczno-politycznych 
szkoła wykształciła ok. 5600 wychowanków, 
którzy tworzą jej żywą legendę. Zapowiadane 
uroczystości będą okazją do spotkań i wspo
mnień, bo przecież w roku przyszłym szkoła 
będzie mogła obchodzić półwiecze matur zda
wanych w jej murach. Obecnie II LO szczyci 
się faktem, że znalazło się w rankingu szkół 
średnich 2000 r. wśród 250 najlepszych lice
ów w Polsce i 18 najlepszych w wojewódz
twie śląskim (na podstawie liczby laureatów 
i finalistów olimpiad przedmiotowych). 80 pro
cent jego absolwentów dostaje się na studia 
wyższe, a od dwóch lat ma największą liczbę 
kandydatów chętnych na jedno miejsce.

Wśród tegorocznych sukcesów uczniów 
II LO można wymienić I m. Łukasza Cincio 
w Konkursie Matematycznym dla klas I i II 
szkół średnich (opieka Henryka Rduch), II na
grodę dla Pawła Buczka w Ogólnopolskim 
Konkursie Literackim - zdobycie indeksu do 
WSP w Warszawie (opieka Marek Berger), 
Anna Bizoń została laureatką szczebla ogól
nopolskiego konkursu na pracę z informatyki 
(opieka Joanna Trela). Jacek Pulchny został 
finalistą Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej 
(op. Krystian Tomiczek), Anna Mahlke i Piotr 
Pałka (op. Aleksandra Marciniak) to finaliści 
VII Olimpiady Wiedzy o Prawach Człowieka, 
Magdalena Rosół (op. Maria Minkus) - fina
listą Olimpiady Ekologicznej. Wojciech 
Bojanowski zdobył wyróżnienie za referat 
na Ogólnopolskim Młodzieżowym Seminarium

licznych zespołów, w tym złożonych z absol
wentów lub przez nich prowadzonych. Wycho
wankowie „Hany” i uczniowie „Frycza” przyj
dą na pewno, być może także po to, by otwo
rzyć nowy rozdział historii szkoły, w którym 
nie trzeba będzie zmieniać jej patrona.

Grzegorz Walczak

Jedną z atrakcji II LO jest ściana wspinacz
kowa. Zdj.: arch. szkoły

Tel. 42-28-825



JUBILATKI Maj 2000

Obchody jubileuszu rozpoczną się od uro
czystej mszy świętej w bazylice św. Antonie
go, celebrowanej przez ks. arcybiskupa Da
miana Zimonia, z udziałem 23 księży - ab
solwentów szkoły. Następnie goście i jubila
ci wraz z orkiestrą i sztandarem przemasze
rują do szkoły, gdzie odbędzie się część ofi
cjalna obchodów. Po uroczystym otwarciu 
spotkania, uhonorowane zostaną osoby zasłu
żone dla szkoły. Głos zabiorą również goście 
- gospodarze regionu i gminy. W części arty
stycznej przewidziano występy uczniów 
ZST oraz zaproszonych gości. W trakcie fe
stynowej zabawy, którą poprowadzi absol
went „jubilatki” Józef Polok, zagrają m.in. 

\  grupy „Karliki” i „Walencioki” oraz orkie
stra dęta kop. “Jankowice”. Tradycyjnie już 
w budynku szkoły odbędą się spotkania kla
sowe z profesorami i gośćmi, a całość zakoń
czy bal absolwentów. Organizatorzy spodzie
wają się nawet 1000 osób, w tym byłych 
uczniów zamieszkujących obecnie w Niem
czech, Anglii, a nawet USA. Wśród gości 
będą również absolwenci, którzy pełnią obec
nie eksponowane stanowiska, są znanymi na
ukowcami i zyskali sławę w wielu dziedzi
nach, m.in. profesorowie Wacław Trutwin 
z Polskiej Akademii Nauk i Jan Białek z Po
litechniki Śląskiej, Jan Makula - szybowco
wy mistrz świata, literat Tadeusz Kijonka 
oraz dyrektorzy kopalń i przedstawiciele spół
ek węglowych. W związku z uroczystościa
mi półwiecza placówki, przygotowana została 
monografia szkoły, zawierająca jej historię, 
wspomnienia uczniów i nauczycieli, listę 
wszystkich absolwentów oraz zdjęcia. W mo
nografii można będzie przeczytać m.in. 
o przyznawanych absolwentom - prymusom 
honorowych szpadach górniczych, nadaniu 
imienia szkole, pomocy ze strony okolicznych 
kopalń oraz sukcesach uczniów w olimpia
dach przedmiotowych i konkursach. Obecnie 
niewielu z nas pamięta na przykład o związ
kach szkoły z Filharmonią ROW. A to wła
śnie w sali Technikum Górniczego dał swój 
pierwszy koncert zespół Filharmonii ROW. 
Tam też do momentu otwarcia TZR odbywały

Urodziny
„Sztygarki"

10 czerwca 50 lat obchodzić będzie 
Zespół Szkół Technicznych w Rybniku. 
Na jubileusz złoży się półwiecze istnie
nia Technikum Górniczego i 15 lat Tech
nikum Energetycznego.

się wszystkie imprezy artystyczne w mieście.
Początki placówki sięgają 1945 r., kiedy to 

powołano do życia trzyletnią Szkołę Przemy
słowo-Górniczą, kształcącą uczniów na wy
dziale górniczym i mechaniczno-elektrycz
nym. Dwa lata później w miejsce szkoły po
wstało gimnazjum, które w 1950 r. zostało 
przekształcone w liceum, a rok później w 
Technikum Górnicze. Dzięki zaangażowaniu 
dyrekcji Rybnickiego Zjednoczenia Przemy
słu Węglowego w roku szkolnym 1950\51 
uczniowie kształcili się już w nowo wybudo
wanym gmachu przy ul. Kościuszki. Z cza
sem w szkole pod okiem wyspecjalizowanej 
kadry nauczycieli kształciło się coraz więcej

uczniów, pojawiały się dodatkowe kierunki 
kształcenia, a tym samym placówka zdoby
wała coraz w iększą renomę. Mimo iż, 
ZST postrzegany jest jako szkoła o profilu 
technicznym, to posiada również bogate tra
dycje artystyczne. Z okazji Rybnickich Dni 
Literatury w szkole gościli m.in. Wisława 
Szymborska, Gustaw Morcinek, Wojciech 
Mann, czy Marek Niedźwiecki. Uczniowie 
mogłi rozwijać i pogłębiać swoje zaintereso
wania m.in. w zespole teatralnym, kółku pla

stycznym i fotograficznym, kabaretach, ze
społach estradowych, czy chórze.

Obecny dyrektor Lech Wawrzyniak jest pią
tym w historii szkoły, a grono pedagogiczne 
tworzy dzisiaj 52 etatowych i 70 nauczycieli 
dochodzących. Największym zainteresowaniem 
wśród młodzieży cieszy się obecnie kierunek - 
technik elektronik, a “jubilatka” może poszczy
cić się sporą grupą absolwentów. W latach 
1950-2000 ZST opuściło 14655 absolwentów, 
z czego 11884 z tytułem technika.

Z okazji jubileuszu składamy najserdecz
niejsze życzenia dyrekcji, gronu pedago
gicznemu, pracownikom oraz uczniom.

(S)

Budynek Technikum Górniczego mocno wpisał się w pejzaż miasta. Zdj.: B.R.

Życzę rybnickim maturzystom pomyślnie 
zdanych egzaminów maturalnych i tych na w y
ższe uczelnie.

Studentom życ zę  pow odzenia podczas 
letniej sesji, a wszystkim uczniom najlepszych 
ocen na świadectwach. Niech wakacyjny wypo
czynek b ę d zie  dla w szystkich  uczących 
się uwieńczeniem całorocznego trudu.

Prezydent Miasto Rybnika 
Adam Fudali

Rozmówki
niemiecko-polskie

Od 1 do 6 maja grupa dwunastu uczniów z 
klas III uczących się języka niemieckiego w II 
LO w Rybniku gościła nieco młodszych kole
gów z gimnazjum w Marł w Niemczech (Pół
nocna Westfalia). Pierwszą polsko-niemiecką 
wymianę w dziejach szkoły przygotowali ger
maniści Marek Krząkała i Krzysztof Sachs.

Młodzi Niemcy zwiedzali Kraków i Wielicz
kę, Ustroń i Wisłę, obozy w Oświęcimiu i Brze
zince. Poznali także Rybnik, żeglowali po Za

lewie, grillowali na „Kotwicy”. Mieli czas na 
wymianę poglądów podczas szkolnego semi
narium, poznawali warunki życia polskich ro
dzin, u których mieszkali i żywili się. To 
wszystko podczas sześciodniowego pobytu!

Do rewanżu, czyli odwiedzin naszych lice
alistów w Marł, dojdzie we wrześniu. Ale 
główny cel pobytu - wzajemne poznanie się 
oraz umocnienie znajomości języka - został 
osiągnięty. Dowód? Podczas pożegnania go
ści z Niemiec w auli II LO jedna z naszych 
matek odezwała się do córki słowami: „Mów 
do mnie...po polsku!”. (gw)

A_ Tel. 42-28-825



Przez trzy dni Rybnik znajdo
wał się we władaniu studentów 
Centrum Kształcenia Inżynie
rów Politechniki Śląskiej.

Jak się okazuje juwenalia nie są w Rybni
ku czymś nowym: - Pierwsze „igry żaków” 
odbyty się w Rybniku już na początku lat 70. 
Wówczas w naszym ośrodku uczyło się sporo 
studentów dziennych i to oni po raz pierwszy 
zorganizowali to święto. Potem nastąpiła 
przerwa, która wynikała z tego, że studentów 
na studiach dziennych było mało, a to z tej 
racji, że ustalone były pewne limity przyjęć. 
Teraz wracamy do starych tradycji - powie
dział jeszcze przed rozpoczęciem tegorocz
nej imprezy doc. Szczepan Wyra z CKI Po
litechniki Śląskiej. - Nasi studenci naprawdę 
się zmobilizowali. Chcą zaistnieć i pokazać

się, a my przy współudziale Urzędu Miasta 
i sponsorów oferujemy im swoje wsparcie 
i służymy radą.

W piątkowe popołudnie 12 maja prezydent 
Adam Fudali przekazał na ręce studenckiej 
braci klucze do przysłowiowych „bram” mia
sta. - Myślę, że z rozwagą będziecie rządzić 
Rybnikiem, tak, by również w przyszłym roku 
igry mogły zostać zorganizowane. Na wszelki 
wypadek „stołek” zostawiam w Urzędzie Mia
sta... - powiedział prezydent. Wyraził również 
nadzieję, że w związku z realizowanym kam
pusem wyższych uczelni przy ul. Rudzkiej, 
brać studencka będzie rosła w siłę. Życzenia 
dobrej zabawy żakowie usłyszeli również od 
prorektora ds. dydaktyki Politechniki SI. 
prof. Wojciecha Zielińskiego oraz dyrekto
ra CKJ doc. Szczepana Wyry. Honorowi

goście wjechali na Rynek bryczkami, rozcza
rował zaś szumnie zapowiadany korowód, 
który okazał się grupką studentów kroczącą 
z flagą AZS.

Młodzież widocznie nie lubi oficjalnych uro
czystości, bo wieczorne punkty programu gor- 
madzily tłumy młodzieży, nie tylko studenc
kiej, bo juwenalia to przecież impreza integra
cyjna i nikt nie sprawdza legitymacji. Były 
koncerty muzyczne, występy kabaretowe, wy
darzenia sportowe, liczne turnieje, zabawy 
i konkursy, a specjalnie dla miłośników moc
nych wrażeń przygotowano skoki bungee jum
ping. Pierwszy sportowy dzień Juwenaliów za
kończył koncert zespołu „Łzy” i grupy „My- 
slovitz” oraz wspólna dyskoteka. Niedzielę stu
denci spędzili w ośrodku elektrowni „Rybnik”, 
gdzie odbyły się regaty żeglarskie oraz poka
zy bractwa rycerskiego i tańca break-dance.

Rybnickim Juwenaliom towarzyszyły Dni 
otwarte Politechniki Śląskiej. Studenci spraw

dzili też swoje umiejętności w turnieju mię
dzywydziałowym „Myślę więc jestem inży
nierem” oraz ... turnieju studenta piwosza... 
W trakcie Juwenaliów rozegrano wyścigi ro
werowe, a przedstawiciele Urzędu Miasta 
i sponsorów rywalizowali pod koszem. Im
prezy przygotował samorząd studencki oraz 
AZS CKI Politechniki Śląskiej.

Wielkie nagromadzenie łudzi na niewielkim 
obszarze spowodowało też nagromadze
nie... śmieci. Służby miejskie każdego ranka 
walczyły z ich stertami. Ale takie są skutki 
masowych imprez i ...jednorazowych opako
wań. Szkoda, że ostatnio żadna impreza ma
sowa, czy to studencka czy inna, nie może się 
obyć bez hektolitrów piwa i sponsoringu bro
warów. Ale widocznie coś za coś...
(S)

W Zespole Szkół Mechaniczno- 
Elektrycznych w Rybniku odbył się 
konkurs hasłem „Gdy obcy puka 
do drzwi”.

Gdy obcy 
puka do drzwi

- Celem imprezy było wywołanie dyskusji 
wśród młodzieży na temat uzależnień, zapo
znanie jej z mechanizmami ulegania nałogom, 
a także pokazanie metod umożliwiających 
przezwyciężenie mocno zakorzenionych nawy
ków - powiedziała inicjatorka konkursu, pe
dagog szkolny Bożena Paniczek. - Chodziło 
nam też o zaktywizowanie młodzieży oraz 
wyłonienie uczniów uzdolnionych plastycznie 
i literacko.

Okazało się, że chętnych do wypowiedze
nia się na ten temat było bardzo wielu. Po
wstały plakaty, rzeźby, rysunki i inne formy 
plastyczne. Temat pobudził również wyobraź
nię literacką, gdyż pojawiły się także wier
sze. Wyróżnienia za swoje prace otrzyma
li uczniowie: Sebastian Pyszny, Tomasz 
Trofiński, Robert i Roman Wala, Krzysz
tof Belok, Roman Panasiuk, Artur Rako
czy, Ariel Osowski, Łukasz Żyła, Jakub 
Grabarczyk, Adam Skrzypiec, Paweł Gro- 
lik, Tomasze Machoczek, Sebastian Toma
la, Andrzej Kaplik, Arkadiusz Kłutkowski.

Jakub Grabarczyk ze swoją nagrodzoną pracą.

Tak bawią się studenci!

Symboliczny klucz do miasta w rękach studentów. Zdj.: Z.K.



Z kolejną inicjatywą na rzecz osób niepełnospraw
nych umysłowo wystąpiła kierowniczka Warsztatów 
Terapii Zajęciowej Danuta Reclik.

Namówiła mianowicie robiący coraz większą karierę artystyczną 
rybnicko-żorski zespół „ Carrantuohill” do udziału w koncercie cha
rytatywnym pod hasłem „Wśród przyjaciół”. Nim jednak “Ca- 
rantuohill” wkroczył na scenę, z programem artystycznym wystą
pili sami warsztatowieże. Następnie wręczyli oni osobom i instytu
cjom szczególnie efektywnie wspierającym niepełnosprawnych 
kwiaty i albumy pt. „Mogę ” pokazujący możliwości niepełnospraw
nych. Wśród uhonorowanych był prezydent Adam Fudali. A po
tem była już tylko dobra zabawa! Zespołowi „ Carrantuohill ” uda
ło się pozyskać dziewczęcy zespół taneczny z Irlandii „Clanrye 
Dancers”, wykonujący tradycyjne, niezwykle oryginalne, tańce 
irlandzkie. Żywiołowa muzyka na celtycką nutę bardzo się podo
bała, mogliśmy się też przekonać, że „ Carrantuohill” ma już liczne

Publiczność bawiła się świetnie...

Zespołowi Carrantuohill towarzyszył dziewczęcy zespół taneczny z Irlandii 
„Clanrye Dancers

grono zagorzałych fanów, a raczej fanek. O trafności przed
sięwzięcia świadczył choćby fakt, że bilety na koncert w sali 
Teatru Ziemi Rybnickiej były od wielu dni wyprzedane.

W organizację koncertu zaangażowana była również młodzież z 
Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Boguszowicach. 
Tworzy ona wolontariat „Przyjaźń”, od dłuższego czasu angażu
jący się w pomoc dla uczestników rybnickich Warsztatów Terapii 
Zajęciowej. Pomogli także sponsorzy: Kredyt Bank, firmy „Utex”, 
„Getex”, „Społem”, a także stacja benzynowa „Preem” i dealer Ci
troena. Aukcja dwu prac plastycznych warsztatowiczów dowiodła, 
że ta forma sponsoringu jeszcze się u nas nie przyjęła. Licytacja 
szła dość opornie, a jeden z obrazów trafił do prezydenta Rybni
ka... Wszystkim zaangażowanym w pomoc osobom niepełnospraw
nym, a przede wszystkim terapeutom z warsztatów, podziękowała 
D. Reclik życząc, by nadal mieli w sobie to co w takiej pracy jest 
najważniejsze: wiarę, serce i siły.

Po podliczeniu zbiórki będącej efektem koncertu konto Warsz
tatów Terapii Zajęciowej wzbogaciło się o 8 tys. zł i 200 fun
tów, które podarowały dziewczęta z irlandzkiego zespołu. Były 
one zbudowane profesjonalizmem, z jakim w Rybniku pracuje 

Zdjęcia: r  sję z osobami niepełnosprawnymi umysłowo. (r)

Koncert charytatywny zespołu Carrantuohill

Dla przyjaciół

w Rybniku. Zespoły zaprezentowały wielką róż
norodność pomysłów, by wspomnieć tylko ra- 
pową historię Polski w wykonaniu jednego z nich. 
W jury zasiedli: wizytator ds. szkolnictwa spe

cjalnego Kurato
rium Oświaty Ire
na Małolepszy, 
Anita Geratow- 
ska i Marzena 
Koasek z zespołu 
„Przygoda” oraz 
muzyk Andrzej 
Trefon. Najlepiej 
wypadły zespoły 
z SOS-W z Ryb
nika - grupa 
dziewcząt grają
cych na dzwon
kach - „D zwo
neczki” oraz wo-

Zdj.: r ka,ny

Przegląd działalności artystycznej placówek szkolnictwa specjalnego

Historia Polski w rytmie rappu
Jeszcze parę lat temu organizowane były ca

łościowe przeglądy działalności artystycznej 
szkół specjalnych naszego regionu. Często 
odbywały się one w Rybniku, gdyż gospoda
rzem był ośrodek o najwyższych osiągnięciach 
w roku, a rybniczanie wielokrotnie wygrywa
li. Dziś poprzestano na przeglądach cząstko
wych odbywających się w różnych ośrodkach. 
W tym roku organizatorem przeglądu w ka
tegorii wokalnej, wokalno-instrumentalnej 
i instrumentalnej był Zespół Szkół nr 7 
w Rybniku, a sali użyczyło już tradycyjnie 
II LO. Na scenie auli tej szkoły wystąpiło 
8 zespołów z placówek szkolnictwa specjal
nego z Raciborza, Jastrzębia, Wodzisławia oraz 
oczywiście gospodarze czyli 2 zespoły z Spe
cjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Zwycięskie „Dzwoneczki”.
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W kwietniu br. w IV LO w Rybniku- 
Chwalowicach odbył się III Konkurs Wie
dzy o Rybniku.

Konkurs wiedzy
0 Rybniku

W imprezie tej udział 
wzięła rekordowa ilość 
uczestników, bo ok. 100 
uczniów rybnickich 
szkół podstaw owych
1 gimnazjów. Na uczest
ników czekały testy pi
semne i ustne, dotyczą
ce dziejów  Rybnika 
i Śląska. Były też pyta
nia sprawdzające umie
jętność przełożenia krót
kich tekstów z języka 
polskiego na gwarę ślą
ską i odwrotnie. Dzięki 
sponsorom: miastu, Wy
daw nictw u „Śląskie 
ABC” i szkole, zwycięz
ca otrzymał włoski ro
wer z pełnym wyposa
żeniem. A zdobył go po 
dogrywce z bardzo trud
nymi pytaniami, uczeń 
Gimnazjum nr 1 Piotr 
Oleś. Drugie miejsce 
zdobyła Sylwia Kuska 
ze SP 13 w Rybniku-Chwałowicach, zaś trze
cie Agnieszka Porwolik ze SP 24 w Rybni- 
ku-Popielowie - obie otrzymały aparaty foto
graficzne „Kodak”. Warto podkreślić, że każdy 
ze stu uczestników otrzymał również upominek

za udział - książkę, długopis, a ku pokrzepie
niu ciała - sok i słodycze.

Podczas wręczania nagród wiceprezydent 
Jerzy Frelich przepytał zdobywcę pierwsze
go miejsca ze znajomości śląskich nazw po
szczególnych części rowerowych. Laureat po
radził sobie oczywiście z takimi słówkami jak: 

zic, keta, pyndale czy 
szusblech.

Kolejny konkurs wie
dzy o Rybniku wiosną 
2001 roku, ale dla 
sprawdzenia wiedzy na
szych czytelników po
dajemy niżej kilka py
tań z tegorocznej edycji, 
z prośbą o odpowiedź.

Mini konkurs 
o Rybniku
* Co na przełom ie 
1942\43 roku skradzio
no z kościoła św. Anto
niego?
* Przy jakiej ulicy mie
ścił się w Rybniku daw
ny cmentarz żydowski?
* Co w 1921 roku zda
rzyło się na 19 torze 
rybnickiego dworca 
PKP?
Odpowiedzi prosimy 
przysłać na kartkach 

pocztowych. Spośród nich wylosujemy trzy 
osoby, którym W ydawnictwo „Śląskie 
ABC” prześle „Ilustrowany słownik gwa
ry śląskiej”. Zapraszamy do zabawy!

szoł

Piotr Oleś z Gimnazjum nr 1, zdobywca 
pierwszego miejsca III Konkursu Wiedzy 
o Rybniku z nagrodą główną.

[Najlepszy
w Polsce

Dariusz Bisaga, uczeń czwartej kla
sy SP nr 34 w Rybniku został zwycięz
cą XVIII Ogólnopolskiego Konkursu 
Poezji i Prozy Francuskiej w kategorii 
klas I - IV szkół podstawowych.

I  Organizatorem konkursu było Towarzystwo 
I  Przyjaźni Polsko-Francuskiej. Tb trzeci uczeń 

tej szkoły, który dotarł do najwyższego szcze
bla tego konkursu. Droga do finału wiodła 

I przez eliminacje szkolne (86 uczestników), 
|  wojewódzkie (100 uczestników), a finałowa 

rozgrywka miała miejsce na początku kwiet
nia w Bydgoszczy. Na wszystkich tych szcze
blach uczeń rybnickiej podstawówki prezen
tował kołysankę autorstwa André Poznera, 
której towarzyszył podkład muzyczny wyko
nany przez szkolną koleżankę Honoratę Ber- 
nacką, a jako prozę przedstawił fragment o 
powiadania „Izabela przy pianinie”, autorstwa 
M. Pagnola. W nagrodę za zdobycie pierw
szego miejsca D. Bisaga, poza pamiątkowym 
dyplomem, otrzymał radiomagnetofon oraz 
aparat fotograficzny, a od Komitetu Rodzi
cielskiego szkoły, którą reprezentował, strój 
piłkarski.

Do konkursu Darka przygotowała nauczy
cielka j. francuskiego Grażyna Skrętkowicz, 
zaś najwierniejszymi kibicami byli rodzice 
Darka, którzy towarzyszyli mu podczas 
wszystkich szczebli językowej rywalizacji.

Był to największy sukces ucznia ryb
nickiej szkoły w osiemnastoletniej histo- 

1 rii konkursu.

wm

W kwietniu br. w budynku SP 14 i Gimna
zjum nr 4 w Rybniku-Rybnickiej Kuźni od
było się uroczyste podsumowanie IV edycji 
„Dni Edukacji Regionalnej” pod hasłem 
Mała ojczyzna to świat, gdzie wszystko jest 
znane i swojskie. Nad bardzo udanym przed
sięwzięciem pracowała duża grupa nauczy
cieli, uczniów i ich rodziców, nad całością zaś 
czuwała dyrekcja SP 14 i G4 - Alicja Bart
kowiak i Henryka Tomsia, a przede wszyst
kim nauczycielka historii Krystyna Kiereta. 
Sponsorami tej ciekawej imprezy było kilka 
rybnickich firm, rady dzielnic oraz rady ro
dziców poszczególnych szkół oraz Wydział 
Edukacji UM. Zdobywczyni pierwszego miej
sca - Hania Zimoń - opowiedziała o swoim 
miejscu na ziemi - o Golejowie. Hania 
bowiem mieszka w dzielnicy Golejów, ale 
do Gimnazjum nr 4 dojeżdża do Rybnickiej 
Kuźni. Podczas wspomnianego uroczystego 
podsumowania imprezy, w szkole oficjalnie 
otwarto też Szkolne Muzeum Regionalne.

W szkole w Rybniku- 
Rybnickiej Kuźni od
było się uroczyste pod
sumowanie kolejnej 
ju ż edycji „Dni Edu
kacji R egion alnej” 
pod hasłem: Mała oj
czyzna to świat, gdzie 
wszystko je s t znane 
i swojskie!

Dni Edukacji Regionalnej
Trzeba podkreślić, że szkoły w Rybnickiej 
Kuźni, a zwłaszcza Gimnazjum nr 4 idealnie 
nadaje się do realizowania edukacji regionalnej.

Być może nawet ta właśnie szkoła stanie się 
w tej działalności niekwestionowanym ryb
nickim liderem. Dzieje się tak dlatego, 
że w tym gimnazjum bardzo chcą tego na
uczyciele, ale przede wszystkim uczy się tam 
wiele dzieci pochodzących z tradycyjnych 

śląskich rodzin z dziel
nic: Rybnicka Kuźnia, 
Stodoły, Grabownia, 
Wielopole, Orzepowice, 
Chwałęcice i Golejów.

(szoł)
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Sądząc po ilości grup, jakie na początku 
kwietnia zjechały do Domu Kultury w Bo- 
guszowicach na I Wojewódzki Dziecięcy 
Przegląd Zespołów Regionalnych „Złoty 
Kłosik”, tradycja ludowa w narodzie nie 
ginie!

Do konkurencji stanęły 34 zespoły śpiewa
cze, taneczne i obrzędowe oraz 21 solistów 
z całego województwa. Wejście do ścisłego 
grona laureatów dawało przepustkę do udziału 
w przeglądzie „Złoty Kłos” w Zebrzydowi
cach, gdzie jedną z kategorii były występy 
zespołów dziecięcych. Jury pod przewodnic
twem prof. Krystyny Tórek było bardzo wy
magające i poważnie potraktowało charakter 
przeglądu, kładąc nacisk na autentyzm pro
gramu, zwracało też uwagę na fakt, by ze
społy prezentowały tańce, pieśni i obrzędy 
charakterystyczne dla lokalnej tradycji i w ten 
sposób przyczyniły się do ich poznania i pie
lęgnacji. Oceniający brali również pod uwa
gę dostosowany do własnego regionu strój 
ludowy. W efekcie jury w kategorii zespołów

I W ojewódzki Dziecięcy  
Przegląd Zespołów Regionalnych 
„Zloty Kłosik”

W babcinej 
jakli*
i „Mały Koniaków” z Ośrodka Pracy 
Pozaszkolnej w Koniakowie, a kilka 
grup wyróżniono. Wśród solistów naj
lepsi okazali się Katarzyna Hlubek 
z DK Czarków, Iwona Krupa z GOK 
w Zebrzydow icach oraz Joanna  
Krosny z GOK w Pawłowicach.

Koncert laureatów i wręczenie 
nagród odbyło się przy pięknej pogo
dzie w ostatnim dniu kwietnia, inau
gurując jednocześnie nowy amfiteatr Dyrektor Domu Kultury w Boguszowicach Ceza

ry Kaczmarczyk wręcza wyróżnienie za występ in
dywidualny Albertowi Kalamale z Tych.

Dodajmy, że w przeglądzie „Złoty Kłos” 
w Zebrzydowicach zespół „Cantate” został 
nagrodzony, a zespół śpiewaczy „Seniorzy”, 
również z DK w Boguszowicach, wyróż
niony.

 ̂ (r)

* Tytuł zaczerpnięty z jednego z artykułów 
o tematyce regionalnej Marka Szołtyska pu
blikowanych w „GR ”.

Zielony Rybnik 
w internecie

„Małe Jankowianki”.
śpiewaczych przyznało trzy równorzędne na
grody: zespołowi instrumentalno-wokalnemu 
z Przedszkola nr 1 w Mysłowicach, zespo
łowi „Małe Jankowianki” z SP nr 15 z Jan
kowie koło Pszczyny oraz zespołowi wokal
nemu „Cantate” z DK w Boguszowicach.

W kategorii ludowych zespołów tanecznych 
dwie równorzędne nagrody otrzymały zespół 
„Frydkowianie” ze szkoły podstawowej 
z miejscowości Frydek oraz „Raciborzanie” 
ze Stowarzyszenia Kultury Ziemi Racibor
skiej, przyznano też kilka wyróżnień. W ka
tegorii zespołów tanecznych opracowanych 
artystycznie najwyżej oceniono zespół „Ru- 
dzianie” z MDK w Rudzie Śl. oraz„Tamogó- 
rzanie” z Tamogórskiego Centrum Kultury, 
zaś w kategorii zespołów obrzędowych nagro
dzono, JCtmczaneczki'” z GOK w Zebrzydowicach

Zdjęcia: r

w boguszowickim parku. Reprezentanci go
spodarzy czyli zespół „Cantate” pod kierow
nictwem Mireli Szutki wystąpił z towarzy
szeniem orkiestry dętej kop. „Jankowice”, 
która dodała występowi autentyczności 
i atrakcyjności. „Małe Jankowianki” pod 
kierunkiem Marii Bałuch zachwyciły nie tyl
ko śpiewem, ale też autentycznymi strojami wy
ciągniętymi z babcinych i prababcinych kufrów.

“Ziemia nasza bogata jest nie tylko w wę
giel, ale i śpiewki, tańce. Żeby tego nie zapo
mnieć założyliśmy ten zespół - zapowiadały 
swój występ dziewczęta z grupy „Cantate”. 
Pod tymi słowami mogliby podpisać się na 
pewno wszyscy uczestnicy „Złotego Kłosi- 
ka”, oczywiście z instruktorami i animatora
mi zespołów, bo to ich zasługa, że ...tradycja 
ludowa w narodzie nie ginie!

W kwietniu br. prezydent Zabrza ogłosił 
I  wyniki III konkursu internetowego z okazji 
1 „Dnia Ziemi”, któremu patronował premier 
|  RP Zadaniem jego uczestników było przygo- 
I  towanie internetowej strony WWW prezentu- 
1 jącej i promującej miejscowość, w której się 
I  mieszka i uczęszcza do szkoły, a szczególnie 
I ochronę środowiska, tereny zielone, miejsca 
I  wypoczynku, walory turystyczne i krajobrazo

we. Wpłynęło aż 69 prac, zaś piąte miejsce 
zajęli uczniowie IV LO w Rybniku-Chwa- 
łowicach: Andrzej Halejcio i Jan Liniany 
pod kierunkiem nauczycielki informatyki 
Urszuli Cycuły. Na nagrodzonej stronie cie
kawie przedstawiono problematykę ochrony 
środowiska, a także inicjatywy społeczne i in
teresujące przedsięwzięcia z zakresu turystyki 
i gospodarki. Zapraszamy do odwiedzenia stro
ny: http:/www. ivlo. rsi.pl/rybnikl/

szoł
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Nie po raz pierwszy rybniczanie, 
za sprawą „swoich” muzyków mieli 
okazję do prawdziwie artystycznych 
wzruszeń.

Organizatorom kolejnego koncertu Filharmo
nii Rybnickiej czyli Towarzystwu Muzycznemu 
im. Braci Szafranków, udało się pozyskać 
do współpracy artystę wyjątkowego - znakomi
tego dyrygenta Jerzego Maksymiuka, który 
w kwietniowy wieczór poprowadził orkiestrę 
w kościele św. Jadwigi Śląskiej na Nowinach. 
Kunszt orkiestry, a także oryginalny program, 
na który dożyły się m.in. utwory kompozytorów fran
cuskich, publiczność nagrodziła owacją na stojąco.
- Niełatwo było namówić mistrza, by przyjechał

Koncerty Filharmonii Rybnie!

Po Maksymiuku - Beethoven...
do naszego miasta i poprowadził Filharmonię 
Rybnicką. Czujemy się usatysfakcjonowani fak
tem, że to się udało - powiedział szef orkiestry 
Antoni Smolka. - J. Maksymiuk jest postacią 
niezwykle barwną i nieco ekscentryczną, zda
rza mu się zagłębić w swój muzyczny świat 
i zapomnieć o tym rzeczywistym. Doświadczy
liśmy tego i my. Czekając na niego na dworcu 
w Katowicach zaniepokoiłem się, gdy wszyscy 
pasażerowie wyszli już z warszawskiego pocią
gu, który ruszał dalej, bodaj do Bielska. W koń
cu zapytałem kogoś z obsługi pociągu, który 
potwierdził, Że mistrz w pociągu był. Wyłonił 
się z niego dopiero w kilkanaście sekund przed 
wyruszeniem pociągu dalej.. Okazało się też 
jednak, że zapomniał jednej z partytur. 
Na szczęście udało się ją ściągnc}ć na czas. Wiel
ki artysta ma swoje prawa... Tyle anegdota.

Jerzy Maksymiuk był zadowolony z klimatu 
koncertu i przyjęcia, jakie mu zgotowano. Ryb
niccy filharmonicy uważają, że jest on dyrygen
tem bardzo szanującym muzyków i ich pracę.

Stara się, i umie to zrobić, wydobyć z nich 
to co najlepsze, stwarzając przy tym, dzięki do
brej atmosferze, duży komfort pracy. Podczas 
prób i samego koncertu daje z siebie wszyst
ko, tym samym mobilizuje do tego samego mu
zyków. Po koncercie w siedzibie parafii 
św. Jadwigi odbyło się spotkanie Jerzego Mak
symiuka z władzami miasta, członkami Towa
rzystwa Muzycznego im. Braci Szafranków 
oraz przedstawicielami muzycznego środowi
ska Rybnika.

Chociaż Jerzy Maksymiuk dyrygował 
w Rybniku po raz pierwszy, kontakty z naszym 
miastem miewał już kilkakrotnie. Kiedy wy
stępował z Wielką Orkiestrą 
Symfoniczną Polskiego Ra
dia nocował w ...Kamieniu, 
ponieważ uważał, że w Ka
towicach jest zbyt głośno.
(I tu znów trzeba wtrącić ko
lejną anegdotę - w czasie 
ostatniej bytności w naszym

mieście nocował w Hotelu Rynkowym. Wie
dząc, że na Ratuszu znajduje się sygnaturka, 
poprosił o jej wyłączenie, gdyż przeszkadza
łaby mu zasnąć.)

Dwukrotnie - w 1994 i 1998 roku - Jerzy 
Maksymiuk spotkał się z grupą kilkunastu 
uczniów I Liceum im. Powstańców SI. w Ryb
niku, którzy gościnnie obserwowali próby mi
strza z Wielką Orkiestrą Symfoniczną Polskie
go Radia w Katowicach, a później przez kilka 
godzin dyskutowali z nim... o sztuce i życiu. 
Inicjatorem spotkań był nauczyciel w I LO 
Krystian Szczęsny, któremu udało się pozy
skać zgodę samego mistrza, a także szefa or
kiestry Antoniego Wita. Rybnicka młodzież, 
która w próbach uczestniczyła z własnej, nie
przymuszonej woli, obserwowała pracę orkie
stry z wielką wrażliwością, w ciszy i skupie

niu. Można przy
puszczać, że więk
szość osób z tej gru
py stało się prawdzi
wymi melomanami. 
Przed muzykami 
z Filharmoni Ryb
nickiej kolejny kon
cert -  IX Symfonia 
Beethowena.

(r)

Z Mistrzem po koncercie... Zdj.: K. Szczęsny

Spotkanie z uczniami I  LO. Zdj.: K.Sz.

3 czerwca, godz. 20.00 
bazylika św. Antoniego 

IX symfonia Beethovena 
Filharmonia Rybnickia

pod dyrekcją 
Mirosława Błaszczyka,

z udziałem chórów 
z naszego regionu

Tel. 42-28-825
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patronat medialny:

Miasto Rybnik
Elektrownia 

‘'Rybnik” S A.
Szczegółowych informacji udziela czynny od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 -17.00 

Punkt Informacji Miejskiej w Rybniku z siedzibą na Placu Wolności 
1. 42 29 400,42 29 401, fax: 42 29 402, e-mail: inforybnik@um.rybnik.pl lub rybnik@um.rybnik.pl >

KULTURA

LP. TERMIN NAZWA IMPREZY ORGANIZATOR MIEJSCE PLAN IMPREZY

1. od 01.06 Zwiedzanie zabytkowej kopalni 
„Ignacy -  Hoym"

Stowarzyszenie 
Zabytkowej Kopalni 

"Ignacy" 
tel. 729 41 29

Zabytkowa Kopalnia 
"Ignacy" 

44-273 Rybnik, 
ul. Mościckiego 3

Zwiedzanie: dół kopalni w każdą ostatnią środę 
miesiąca, powierzchnia w każdy wtorek 

WSTĘP: powierzchnia -  bezpłatnie, 
dół kopalni -  10 zł od osoby

2. 01. -  30.06 Wystawa
„Rybnik i Bazylika"

Muzeum 
tel. 422 14 23 

Parafia św. Antoniego 
tel. 422 36 68

Bazylika św. Antoniego Fotografie architektury i sztuki sakralnej Bazyliki 
zorganizowana z okazji spotkań millenijnych

3.
01.06 
godz. 

10.00 -  
21.00

Dzień Dziecka
w Domu Kultury Boguszowice

Dom Kultury Boguszowice 
tel. 739 21 86

Dom Kultury Boguszowice 
ul. Plac Pokoju 1 

Sala kinowa Domu Kultury 
ul. Plac Pokoju 1 

Amfiteatr w parku 
ul. Bogusławskiego

10.00 - 14.00 - konkursy i zabawy rozwijające 
wyobraźnię dziecka WSTĘP WOLNY

15.00 - seans filmowy dla najmłodszych WSTĘP 1,00 zł 
od 16.00 - gry i turnieje: tenis stołowy i rozgrywki 

szachowe, zabawy z komputerem
18.00 - 21.00 - dyskoteka dla dzieci i młodzieży

WSTĘP WOLNY

4. 01.06
godz. 15.00

Dzień Dziecka 
w Klubie „Harcówka"

Klub „Harcówka" 
tel. 42 260 39

Klub „Harcówka" 
ul. Zakątek 19 
Rybnik -  Ligota

Imprezy dla dzieci do iat 13 
W programie: zabawy, konkursy, turniej badmintona, 

malowanie na asfalcie 
WSTĘP WOLNY

5. 01.06
godz. 15.00 Dzień Dziecka Rada Dzielnicy Smolna 

tel. 422 22 05
„Ranczo Gena" w Rybniku 

ul. Łanowa

15.00 -  otwarcie placu zabaw na Osiedlu Kilińskiego, 
przemarsz dzieci z Osiedla do stadniny „Ranczo Gena" 

przy ul. Łanowej -  tu gry, zabawy, konkursy z 
nagrodami dla dzieci, przejażdżki bryczką, na koniu i na 

kucyku (bezpłatnie)
16.00 -  20.00 -  występ zespołu „Przygoda" oraz 

zespołu instrumentalno -  wokalnego 
WSTĘP WOLNY

6. 01.06
qodz. 16.00 „Dalmatyńczyki i 101 żartów" Rybnickie Centrum Kultury 

tel. 422 32 35 Rynek Widowisko dla dzieci 
WSTĘP WOLNY

7. 01.06 
godz. 10.00

Koncert Laureatów 
I Międzynarodowego 

Dziecięcego Festiwalu Piosenki 
Polskiej 

„Rybnik 2000"

Centrum Muzyczne 
"Muzyka i Ruch" 
tel. 422 44 34 

Dom Kultury Chwałowice 
tel. 739 32 68

Estrada „Pod Wierzbą" 
przy Teatrze Ziemi 

Rybnickiej 
ul. Saint Vallier 1 

Rynek

10.00 -  koncert „Pod Wierzbą" pt. Dzieci Dzieciom" 
13.15 -przemarsz korowodu przebierańców 

spod Teatru Ziemi Rybnickiej na Rynek 
Rynek:

14.00 -  koncert Laureatów I Międzynarodowego 
Dziecięcego Festiwalu Piosenki Polskiej oraz XVIII 
Festiwalu Piosenki Dziecięcej im. T. Paprotnego, 

połączony z wręczeniem nagród „Diamentowej Rybki" 
WSTĘP WOLNY

8. 01 - 04.06 „Dni Dorsten 
-  Poznajmy się bliżej"

Stowarzyszenie 
Współpracy 

Międzynarodowej 
"Rybnik - Europa" 

tel. 422 88 25

Rynek,
Sala widowiskowa Teatru 

Ziemi Rybnickiej 
ul. Saint Vallier 1

02.06 godz. 16.00 -  otwarcie Dni Dorsten -  spotkanie 
z władzami miasta w Muzeum, zwiedzanie wystawy 

02. 06 godz. 17.00 - występ zespołu „Ten Sing" 
z Dorsten na Rynku

03. 06 -  koncerty zespołów rybnickich (m.in. „Ice 
Machinę") wraz z zespołem „Ten Sinq"

9.
01 -10.06 
od godz. 

18.00

„Osiedle moich wspomnień" 
wystawa pokonkursowa

Dom Kultury Boguszowice 
tel. 739 21 86 

Spółdzielnia Mieszkaniowa 
"Południe" tel. 739 26 61

Sala wystaw Domu Kultury 
ul. Plac Pokoju 1

Retrospektywna wystawa fotograficzna obrazująca 
pejzaż zmieniającego się osiedla mieszkaniowego 

od lat 50 -tych do czasów współczesnych 
WSTĘP WOLNY

10. 01 - 30.06 Wystawa Lalki Śląskiego Teatru 
oraz Lalki i Aktora „ATENUM"

Powiatowa i Miejska 
Biblioteka Publiczna 

tel. 422 35 41

Galeria PiMBP 
ul. J. Szafranka 7

Wystawa czynna w godzinach otwarcia biblioteki 
WSTĘP WOLNY

11. 01 - 30.06
Wystawa prac plastycznych 
dzieci z grupy plastycznej 
Domu Kultury Niedobczyce

Dom Kultury Niedobczyce 
tel.421 13 13

Dom Kultury Niedobczyce 
ul. Barbary 23 WSTĘP WOLNY

12. 02.06
godz. 10.00

Konkurs piosenki dziecięcej 
"Zabawa z piosenką"

Dom Kultury Boguszowice 
tel. 739 21 86

Sala kinowa Domu Kultury 
ul. Plac Pokoju 1

W trakcie imprezy wystąpi dziecięcy zespół wokalny 
"Cantate"

WSTĘP WOLNY

mailto:inforybnik@um.rybnik.pl
mailto:rybnik@um.rybnik.pl
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13. 02.06
godz. 19.00 „Dobranocka z Majką Jeżowską" Rybnickie Centrum Kultury 

tel. 422 32 35 Rynek Koncert plenerowy dla dzieci 
WSTĘP WOLNY

14. 03.06
godz. 17.00 Festyn Muzyczny

Dom Kultury Chwałowice 
tel. 421 62 22 
Rada Dzielnicy 

Chwałowice

Park przy Domu Kultury 
ul. 1 Maja 95 WSTĘP WOLNY

15. 03.06
godz. 20.00

Koncert Filharmonii Rybnickiej 
pod dyrekcją 

Mirosława J. Błaszczyka

Towarzystwo Muzyczne 
im. Braci Szafranków Bazylika św. Antoniego

W programie IX Symfonia Beethovena 
Zakończenie Dni Dorsten 

WSTĘP 15 zł

16. 03.06
godz. 16.00

Festyn Dzielnicowy 
z okazji Dnia Dziecka

Dom Kultury Niedobczyce 
tel.421 13 13

Park przy Domu Kultury 
ul. Barbary 23

W programie: występ zespołów „Mega System", „Łzy" 
WSTĘP WOLNY

17. 04.06
godz. 16.00

Koncert z okazji 80-lecia 
istnienia Rybnickiego Okręgu 
Polskiego Związku Chórów i 

Orkiestr

Polski Związek Chórów 
i Orkiestr 

tel. 422 12 19

Estrada „Pod Wierzbą" 
przed Teatrem Ziemi 

Rybnickiej 
ul. Saint Vallier 1

Wystąpią chóry: „Mickiewicz" z Niedobczyc, 
„Seraf" z Rybnika, „Słowiczek" z Popielowa,

„Bel Canto" z Rybnika, Schola Cantorum" z Knurowa, 
„Bel Canto" z Gaszowic, „Skowronek" z Gierałtowic, 

„Bel Canto" z Chudowa, „Cecylia" z Rydułtów".
W razie niepogody koncert odbędzie się 

w Teatrze Ziemi Rybnickiej.
WSTĘP WOLNY

18. 06.06
godz. 17.30

Otwarcie wystawy rysunku 
satyrycznego Mariana Zawisły

Rybnickie Centrum Kultury 
tel. 422 32 35

Galeria Teatru Ziemi 
Rybnickiej 

ul. Saint Vallier 1
WSTĘP WOLNY

19. 06.06 Dzień Dziecka
w Domu Kultury Niewiadom

Dom Kultury Niewiadom 
tel. 729 44 13

Dom Kultury Niewiadom 
ul. Mościckiego 15

Konkursy z nagrodami 
oraz rajd rowerowy dla dzieci i młodzieży

20.

08.06
godz.

15 .30-
20.30

Marsz Młodzieży dla Jezusa

Parafia św. Teresy 
w Rybniku - 

Chwałowicach 
tel. 422 38 86

Rynek

15.00 -  msza św. w Bazylice św. Antoniego 
16.00 -  wyjście z Bazyliki na Rynek 

16.30 -  m. in. intronizacja Krzyża, bibliodrama 
w wykonaniu ICPE -  Polska (występują aktorzy 

z różnych stron świata), orędzie ewangelizacyjne, 
zaślubiny z Jezusem -  nałożenie pierścieni, 

wypuszczenie balonów -  informacji do świata, koncert 
big -  bandu „GAUDEFEST" oraz zespołu „MATĘ.O", 

film pt. „Jezus"

21. 09 -11 .0 6 Dni Niewiadomia Dom Kultury Niewiadom 
tel. 729 44 13

Dom Kultury Niewiadom 
ul. Mościckiego 15 

Kościół w Niewiadomiu

W programie: finał konkursu gawędziarzy, seanse 
filmowe, turnieje tenisa stołowego, występy artystyczne 

i pokazy sportowe oraz poświęcenie figurki 
i kapliczki św. Barbary na jej nowym miejscu. 

Szczeqóły na afiszach

22. 09 -18.06 Chrześcijański Tydzień Filmowy

Dyskusyjny Klub Filmowy 
tel. 422 66 60 

Parafia św. Teresy 
w Chwałowicach 
tel. 422 38 86

Dom Kultury Boguszowice 
Dom Kultury Chwałowice 
Dom Kultury Niedobczyce 
Dom Kultury Niewiadom 
Teatr Ziemi Rybnickiej

„Misja"
„Brat naszego Boga" 

„Pielgrzym" 
„Faustyna" 

„Pokuszenie"
Książe Egiptu" 

„Franciszek -  sługa Boży" 
„Joanna d'Arc" 

.Apostoł"
„Między piekłem a niebem" 
„Szabla od Komendanta" 

Szczegóły na afiszach. 
WSTĘP 5,00 zł

23. 09.06
godz. 18.00

Otwarcie wystawy rysunku 
Agnieszki Miękus pt. „Twarze"

Dom Kultury Chwałowice 
tel. 421 62 22

Dom Kultury Chwałowice 
ul. 1 Maja 95

Wystawę można zwiedzać do 30.06 
w godz. 8.00 -  20.00 

WSTĘP WOLNY

24. 09 - 11.06 IX Międzynarodowy Festiwal 
Orkiestr Dętych "Złota Lira"

Rybnickie Centrum Kultury 
tel. 422 32 35 

Miejska Orkiestra Dęta 
tel. 739 81 86

Rynek,
Sala widowiskowa Teatru 

Ziemi Rybnickiej 
ul. Saint Vallier 1

09.06 godz. 15.00 Rynek -  uroczyste otwarcie Festiwalu 
z udziałem orkiestr:

z Niemiec, Hiszpanii, Szwajcarii, Czech, Słowacji oraz 
Chin. W konkursie oceniane są koncerty, które odbywają 

się w sali widowiskowej Teatru Ziemi Rybnickiej 
WSTĘP WOLNY

25. 10.06 Obchody Jubileuszu Zespołu 
Szkół Technicznych

Zespół Szkół Technicznych 
tel 422 18 13

Zespół Szkół Technicznych 
ul. Kościuszki 5 Szczegóły na afiszach

26. 12.06 Wystawa
pt. „Powiat Rybnicki"

Powiatowa i Miejska 
Biblioteka Publiczna 

tel. 422 35 41

Hall - 1 piętro PiMBP 
ul. Szafranka 7

Wystawa czynna w godzinach otwarcia biblioteki 
WSTĘP WOLNY

27. 14.06 
godz. 9.00 Mała Akademia Jazzu Rybnickie Centrum Kultury 

tel. 422 32 35

Sala widowiskowa Teatru 
Ziemi Rybnickiej 
ul. Saint Vallier 1

Konkurs wiadomości zdobytych podczas rocznego cyklu 
audycji

WSTĘP 3,00 zł

28. 16.06
qodz. 18.00

Otwarcie wystawy malarstwa 
Józefa Momota z Zatora

Dom Kultury Niewiadom 
tel. 729 44 13

Dom Kultury Niewiadom 
ul. Mościckiego 15

Czynna do dnia 12.07 w godzinach otwarcia Domu 
Kultury

29.
17.06
godz.

9.00 -  20.00

Zjazd Absolwentów II LO 
im. H. Sawickiej

II Liceum 
Ogólnokształcące 

tel.422 12 29

Bazylika św. Antoniego, 
II LO ul. Mikołowska 18

WSTĘP za zaproszeniami -  50,00 zł ( w sekretariacie), 
cegiełka -  5,00 zł ( w dniu imprezy)

30.
17.06

godz. 16.00
Festyn rodzinny Rady Dzielnicy 

Niedobczyce

Rada Dzielnicy 
Niedobczyce 
Parafia NSPJ

Dom Kultury Niedobczyce 
tel.421 13 13

Park przy Domu Kultury 
ul. Barbary 23

14.00 -  boisko MKS Rymer, mecz księża -  policja;
przemarsz do parku im. Czempiela.

Park: godz. 16.00 -  24.00 -  występy popularnych 
zespołów muzycznych na zakończenie dyskoteka 

WSTĘP WOLNY

31. 18.06
godz. 16.00

Koncert zespołu „Syrbacy" 
z Grodziska Mazowieckiego

Rybnickie Centrum Kultury 
tel. 422 32 35

Estrada „Pod Wierzbą" 
przy Teatrze Ziemi 

Rybnickiej 
ul. Saint Vallier 1

Jedyny tego typu zespół w Polsce -  muzycy występują 
w siermięgach i grają na wszystkich możliwych, starych, 

już historycznych instrumentach 
WSTĘP WOLNY
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32. 21.06
godz. 17.30 „Moje spotkania z folklorem" Rybnickie Centrum Kultury 

tel. 422 32 35

Sala widowiskowa Teatru 
Ziemi Rybnickiej 
ul. Saint Vallier 1

Koncert Zespołu Tańca Ludowego "PRZYGODA" 
WSTĘP 5,00 zł

33.
24.06 godz. 

10.00 -  
24.00

Noc Świętojańska

Dom Kultury Niedobczyce 
tel. 421 13 13, 

Rybnickie Centrum Kultury 
tel.422 32 35

Rynek
Ośrodek Elektrowni „Rybnik" 

w Chwałęcicach 
ul. Rudzka 394

Rynek 10.00 -  14.00 -  konkurs barwnych korowodów, 
występ teatru z Jeleniej Góry -  szukanie „kwiatu 

paproci", koncert zespołu „Spektrum"

Ośrodek Elektrowni w Chwałęcicach 
godz. 15.00 -  24.00: występ popularnych 
zespołów muzycznych, m. in. URSZULA; 

pokazy laserowe i ogni sztucznych 
WSTĘP WOLNY

34. 24.06 
godz. 9.30

Wieczór poezji śpiewanej 
Elżbiety Adamiak z zespołem

Dom Kultury Boguszowice 
tel. 739 21 86

Ogród Farski 
ul. Małachowskiego 18 

Rybnik 8
WSTĘP 10,00 zł

35. 24.06 - 14.07 
godz.

9.00 -14.00
Akcja „Lato w mieście" Dom Kultury Boguszowice 

tel. 739 21 86
Dom Kultury Boguszowice 

ul. Plac Pokoju 1

Zajęcia dla dzieci prowadzone przez 
instruktorów DK 
WSTĘP WOLNY

36. 25.06
godz. 16.00

Koncert zespołu „Józefinki" 
i kapeli „Kondy"

Rybnickie Centrum Kultury 
tel. 422 32 35

Estrada „Pod Wierzbą" 
przy Teatrze Ziemi 

Rybnickiej 
ul. Saint Vallier 1

W programie znane i łubiane melodie regionalne 
oraz humor śląski 
WSTĘP WOLNY

SPORT I TURYSTYKA

LP. TERMIN NAZWA IMPREZY ORGANIZATOR | MIEJSCE PLAN IMPREZY

1. 01.06 Festyn Rekreacyjno-Sportowy 
z okazji Dnia Dziecka

GKS "Pierwszy" 
Chwałowice 

tel. 4221081, w.5257

boisko sportowe 
ul. 1-go Maja 26 

Chwałowice

Godz. 9.00 
Wstęp wolny

2. 01.06 Dzień Dziecka w Bushido
Centrum Rekreacji 

i Rehabilitacji "Bushido" 
tel. 4235944

Centrum Rekreacji 
i Rehabilitacji "Bushido" 

ul. Floriańska 1 
Rybnik

Godz. 16.00
Gry i zabawy dla najmłodszych z niespodziankami

3. 01.06 Olimpijczycy Dzieciom
Klub Sportowy Polonia 

Rybnik 
tel. 7395816

hala sportowa MOSIR 
w Boguszowicach 
ul. Jastrzębska 12

Godz. 10.00 -  19.00 
Turniej z okazji Dnia Dziecka
Zaproszeni goście - medaliści Igrzysk Olimpijskich 
w Atlancie: Paweł Nastula, Aneta Szczepańska

4 01-04.06 ” Dni Dorsten”

Stowarzyszenie 
Współpracy 

Międzynarodowej 
" Rybnik -  Europa" 

tel. 4228825

Rynek w Rybniku 
Rybnickie Centrum 

Kultury
ul. Saint Vallier 1

03.06
godz. 10.00- mecz siatkówki Dorsten - Rybnik (członkowie 
stowarzyszenia i Freundeskreis)

5. 02-04.06 I Międzynarodowy Zlot 
VW GARBUSA DIABLO 2000

Auto-Moto-Klub Gliwice 
Sekcja Fanów VW 

GARBUSA 
tel. 4219219

Miejski Ośrodek Sportu 
i Rekreacji w Kamieniu 

ul. Hotelowa 12

02.06
godz. 9.00 - rejestracja i zakwaterowanie uczestników 
godz. 20.00 - ognisko zapoznawcze na terenie campingu 
MOSiR
03.06
godz. 10.00-12.00 - konkurs "Mistrza kierownicy", 
godz. 12.00-14.30 - gry i konkursy sprawnościowe, 
godz. 15.00- 17.00 - parada VW GARBUSÓW, przejazd 
ulicami miasta RYBNIKA, godz. 17.30 -  pokazy skoków 
spadochronowych, godz. 18.00 - ogłoszenie wyników 
konkursu na najlepszego garbusa Zlotu, 
godz. 19.00-24.00 - koncert grup rockowych
04.06
godz. 9.00-12.00 - gry i konkursy dla najmłodszych 
uczestników zlotu, qodz. 15.00 - oficjalne pożegnanie gości

6. 03-04.06
Mistrzostwa Polski 

Seniorów i Seniorek 
w Judo

Klub Sportowy Polonia 
Rybnik 

tel. 7395816

hala sportowa MOSIR 
w Boguszowicach 
ul. Jastrzębska 12

03.05
godz. 10.00 - rozpoczęcie walk na trzech matach 
we wszystkich kategoriach wagowych, wyłonienie 
finalistów
04.05
godz. 11.00 -  uroczyste otwarcie turnieju,
godz. 11.30 -  walki o 3 miejsce we wszystkich kategoriach
waąowych, walki finałowe, dekoracja medalistów

7. 03-04.06 Międzynarodowy Turniej Piłki 
Nożnej

Klub Sportowy 
Górnik Boguszowice 

tel. 7392190 
(p. Andrzej Sikorski)

boisko sportowe 
ul. Małachowskiego 132 

Boguszowice

Godz. 9.00
Mecz piłki nożnej z udziałem drużyn z Niemiec i krajowych

8. 03.06 Dziecięca Liga Miast ROW-u
Miejski Koszykarski Klub 

Sportowy „Rybnik" 
tel. 4221319

MOSiR
ul. Powstańców Śl. 40

Godz. 10.00 
Wstęp wolny

9. 03.06 Mistrzostwa Śląska Kadetów 
w Piłce Plażowej

Rybnicki Młodzieżowy 
Klub Sportowy 

(sekcja siatkówki) 
tel. 4223011

MOSiR, kąpielisko Ruda 
ul. Gliwicka 72

Godz. 9.00 
Wstęp wolny

10 03.06 Festyn Rekreacyjno-Sportowy

Miejskie Towarzystwo 
Krzewienia Kultury 
Fizycznej Rybnik 

tel. 4226161, w. 250

Szkoła Podstawowa Nr 31 
w Rybniku 

ul. Orzepowicka

Godz. 10.00
Turniej piłki nożnej 6-osobowej, koszykówka uliczna, 
turniej piłki siatkowej, turniej tenisa stołowego, turniej 
tenisa ziemnego, turniej szachowy, turniej skata, biegi 
przełajowe, rzuty do tarczy, ringo, gry i zabawy 
sprawnościowe dla dzieci od 7 do 14 lat
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11. 03.06 Festyn Sportowo-Rekreacyjny 
z okazji obchodów 80-lecia klubu

Klub Sportowy 
POLONIA Niewiadom 

tel. 7391592

boisko sportowe 
ul. Sportowa 
Niewiadom

Godz. 11.00 -  mecz piłki nożnej o mistrzostwo juniorów 
„B" (KS POLONIA Niewiadom-GKS Pierwszy Chwałowice), 
godz. 13.30 -  mecz piłki nożnej o Puchar Rady Dzielnicy 
(SP NR 23 - SP NR 26), w przerwie gry i konkursy, 
godz. 14.30 - występ orkiestry dętej KWK „Rydułtowy", 
godz. 15.30 -  mecz piłki nożnej juniorzy starsi, przedmecz 
klasy A (KS Polonia Niewiadom-LKS Polonia Łaziska), 
w przerwie meczu gry i konkursy, godz. 16.00 -  otwarcie 
wystawy pamiątek klubowych (świetlica na stadionie), 
godz. 17.00 -  mecz piłki nożnej o mistrzostwo Klasy A (KS 
Polonia Niewiadom-LKS Polonia Łaziska), w przerwie 
meczu gry i konkursy, godz. 19.00 -  zabawa taneczna, gry 
i konkursy

12. 04.06 Młodzi Modelarze-Lotnicy na 
Start

Aeroklub ROW Rybnik 
tel. 4226533 

(p. Eugeniusz Cofalik)
Aeroklub ROW Rybnik 

ul. Żorska

Godz. 10.00 -  13.00, wstęp wolny, uczestnicy: chłopcy 
i dziewczęta do lat 14, zawody przeprowadzone zostaną 
w trzech konkurencjach: modele szybowców, modele 
z napędem gumowym, modele z napędem na silniczek 
C02; dla zwycięzców przewidziano naqrody

13. 07.06 Mecz piłki nożnej: KS Górnik 
Boguszowice -  Naprzód Syrynia

Klub Sportowy Górnik 
Boguszowice 
tel. 7392190 

(p. Andrzej Sikorski)

boisko sportowe 
ul. Małachowskiego 132 

Boguszowice

Godz. 17.00 
Wstęp wolny

14. 07-09.06 VI Igrzyska Szkół Podstawowych 
i Gimnazjada

Miejski Ośrodek Sportu 
i Rekreacji

Urząd Miasta Rybnika 
(Wydział Edukacji) 

tel. 4225377

Stadion Miejski MOSIR 
Kąpielisko RUDA 
ul. Gliwicka 72 
pływalnia kryta 

ul. Powstańców Śl. 40

07-08.06 -  eliminacje, godz. 9.00
09.06 -  finały, godz. 9.00 -  uroczyste otwarcie,
godz. 9.30 -  rozpoczęcie rozgrywek
dyscypliny: lekka atletyka, koszykówka dziewcząt,
koszykówka chłopców, piłka siatkowa dziewcząt, piłka
siatkowa chłopców, piłka nożna, pływanie, szachy

15. 10.06 Mistrzostwa Śląska Juniorek 
w Siatkówce Plażowej

Rybnicki Młodzieżowy 
Klub Sportowy 

(sekcja siatkówki) 
tel. 4223011

MOSiR, kąpielisko Ruda 
ul. Gliwicka 72

Godz. 9.00 
Wstęp wolny

16. 10.06 Mecz piłki nożnej IV Liga Rymer 
- Peberow Chrzanowice

Międzyzakładowy Klub 
Sportowy Rymer 

Niedobczyce 
tel. 4228691, w. 5189 
(p. Joachim Mrozek)

boisko sportowe 
ul. Górnośląska 

Niedobczyce

Godz. 17.00 
Wstęp wolny

17. 10.06 Finał Turnieju Piłkarskiego

Klasztor Ojców 
Franciszkanów w Rybniku 

tel. 4226982 
(Ojciec Łukasz)

boisko TKKF PARYS 
ul. Witosa 

Rybnik

Godz. 9.00-17.00 (mecz: 25 min)
4 drużyny młodsze -  do 15 lat, 4 drużyny starsze -  do 18 
lat, grill, grochówka, wstęp wolny

18. 1 6 -17 .06 V Międzynarodowe Mistrzostwa 
Śląska Modeli Redukcyjnych

Towarzystwo 
Kultu ralno-Sportowe 

„KUŹNIA" 
tel. 7391174

Ośrodek Sportów 
Wodnych

i Rekreacji "Elektrownia" 
Rybnik S.A 

ul. Rudzka 394

Godz. 9.00 -  rozpoczęcie zawodów 
Wstęp wolny

19. 16-17.06
II Międzynarodowy Turniej Piłki 

Nożnej Dzieci i Młodzieży 
Rybnik 2000

Miejskie Towarzystwo Piłki 
Nożnej Rybnik 

tel. 4223011, w.7165

Stadion MOSiR 
ul. Gliwicka 72 

Rybnik

16.06
godz. 9.00-zbiórka ekip na rynku w Rybniku, prezentacja 
ekip, przejście na stadion m iejski, przy ul. Gliwickiej 72 
godz. 10.30 -  I mecz 
17.06
godz. 9.00 -  rozpoczęcie rozqrywek

20. 17.06
Mecz piłki nożnej:

KS Górnik Boguszowice - Czarni 
Nowa Wieś

Klub Sportowy Górnik 
Boguszowice 
tel. 7392190 

p̂. Andrzej Sikorski)

boisko sportowe 
ul. Małachowskiego 130 

Boguszowice

Godz. 17.00 
Wstęp wolny

21. 17-18.06 XI Ogólnopolski Spływ Kajakowy 
na rzece Ruda

Śląski Klub Turystyki 
Kajakowej „NEPTUN" 

Żory
tel. 4342518 

(p. Walter Knapczyk)

Rzeka RUDA

Godz. 10.00
rozpoczęcie spływu -  Żory, Dzielnica Szczejkowice (dawny 
Ośrodek Sportów Wodnych i Rekreacji) 
zapisy -  do 10.06, opłata: do 18 lat -  20,00 zł 

pozostali - 25,00 zł

22. 18.06 Indywidualne Mistrzostwa 
w Speedrowerze

Rybnickie Towarzystwo 
Speedrowera 
tel. 4230669

(p. Mieczysław Brombosz)

Gimnazjum nr 6 
w Rybniku 

ul. Orzepowicka

Godz. 16.00 
Wstęp wolny

23. 24.06 "Powitanie Lata"

Młodzieżowy 
Klub Sportowy "32" 
Radziejów-Popielów 

tel. 7398339

boisko sportowe 
ul. Szyb Marcin 

Radziejów-Popielów

Godz.11.30 - przemarsz wraz z orkiestrą dętą z boiska
do kościoła, godz. 12.00 -  msza święta,
godz. 13.00-13.30 -  powrót na boisko,
godz. 14.00 -  występ zespołu Operetki w Gliwicach,
występ kabaretu, gry, zabawy, konkursy,
godz. 19.00 - zabawa taneczna

24. 24-25.06 Turniej Juniorów "Lato 2000"

Międzyzakładowy Klub 
Sportowy Rymer 

Niedobczyce 
tel. 4228691, w. 5189 
(p. Joachim Mrozek)

boiska:
KS Wielopole, 
ul. Podleśna 7 

MKS Rymer Niedobczyce 
ul. Górnośląska

Godz. 9.00 
Wstęp wolny

25. 21-27.06 XVII Międzynarodowy Turniej 
Szachowy

Miejski Klub Szachowy 
Rybnik 

tel. 4228047

MOSiR Rybnik 
kryta pływalnia 

ul. Powstańców Śl. 40

Godziny rozpoczęcia rund w kolejnych dniach turnieju: 
21-23.06 - godz. 16.00, 24-25.06 -  godz. 9.00,
26.05 -  godz. 16.00, 27.06 -  godz. 9.00
wpisowe: seniorzy -  60,00 zł, juniorzy (rocznik do 1981) -
40,00 zł; dla zwycięzców przewidziano naqrody pieniężne

26. 25.06 Złota Krócica LOK Miejski Klub 
Strzelecki tel. 4221018

strzelnica sportowa 
Rybnik-Paruszowiec

Godz. 9.00 
Wstęp wolny
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Gromadzić, chronić, opracowy
wać i udostępniać - tak oto w skró
cie można określić zadania placó
wek muzealnych względem swoich 
zbiorów. R ybnickie Muzeum  
wypełnia je już od lat 30!

Uroczysty jubileusz miał miejsce pod ko
niec kwietnia br. w murach starego Ratusza. 
Wprawdzie zbiory przechowywane są tam już 
od 1968 roku, formalnie jednak zatwierdzenie 
placówki i lokalizacji oraz nadanie jej statutu

przez Miejską Radę Narodową nastąpiło 
29 kwietnia 1970 roku.

Historia zbiorów sięga wielu lat wstecz. Już 
w latach 50. wśród rybniczan powstała myśl, 
by zgromadzić rozproszone pamiątki...drogie 
każdemu, kto tę ziemię ukochał i kto jest z nią 
związany, jak prekursorzy dzisiejszych ryb
nickich muzealników pisali w ulotce propa
gującej tę myśl. W 1957 roku powstał Komi
tet Organizacyjny pod nazwą “Zbiory Muze
alne Ziemi Rybnicko-Wodzisławskiej”. Wkrót
ce znalazły one siedzibę w rynkowej kamie
nicy pod numerem 17, ale w miarę pozyski
wania kolejnych eksponatów okazała się ona 
zbyt ciasna. Nastąpiły przenosiny na Ratusz. 
Od tego czasu żywot muzealników był kilka
krotnie “zakłócany” niezbędnymi remontami, 
a zbiory w całości w jednym obiekcie znala
zły się dopiero w połowie lat ’90. Dzieje ryb
nickiego Ratusza i związaną z nim ściśle hi
storią Muzeum znajdziemy w wydanym na 
okoliczność jub ileuszu  inform atorze. 
Z okazji jubileuszu w salach wystaw czaso
wych przygotowano specjalną jubileuszową 
ekspozycję złożoną z najciekawszych i naj
cenniejszych eksponatów  M uzeum.

M ożna je będzie oglądać do połowy  
sierpnia.

Na uroczystość 30-lecia Muzeum przybyli 
przedstawiciele władz Rybnika z prezydentem 
Adamem Fudalim, był również obecny Mar
szałek Województwa Śląskiego Jan Olbrycht,

zaś depesze gratulacyjne przysłali m.in. Me
tropolita Katowicki ks. abp Damian Zimoń 
oraz przedstawiciel Ministerstwa Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego. Organizatorzy

nie zapomnieli o swoich poprzednikach: uho
norowani zostali emeryci, a okolicznościową 
wystawę wspólnie z dyrektorką placówki 
Genowefą Grabowską i wiceprezydentem 
Jerzym Frelichem otworzyła Helena Sakowska 
- przed laty jedna z założycielek Komitetu

„Zbiory Muzealne Ziemi Rybnicko-Wodzi
sławskiej” i szczególnie dla rybnickiej kultu
ry zasłużona postać.

Honorowymi gośćmi byli też przedstawi
ciele SITG z racji wieloletniej współpracy, 
a także samorządu rzemieślniczego z Rybni
ka, Katowic i Poznania, co związane jest 
z istnieniem w rybnickim Muzeum niezwy
kle interesującego i co rusz zaskakującego 
nową inicjatywą Działu Historii Rzemiosła. 
Obok niego, pod hasłem ...uchronić od zapo
mnienia historię naszej Małej Ojczyzny, pra
cuje Dział Historii Regionu i Kultury Regio
nu. Nowoczesność wkroczyła do Działu Do
kum entacji, Edukacji i Promocji, gdzie 
komputer stał się niezbędnym narzędziem pra
cy. Istnieje też Pracownia Plastyczno-Technicz- 
na zajmująca się pracami renowacyjnymi, Pra
cownia Fotograficzna prowadząca dokumen
tację działalności placówki oraz biblioteka.

Dzisiejsze Muzeum to nie skostniała insty
tucja, ale żywe centrum kultury, gdzie na 
środowych koncertach kameralnych brakuje 
miejsc, a wernisaże plastyczne gromadzą setki 
ludzi. To miejsce, gdzie na lekcje muzealne przy
chodzą dzieci i młodzież, również niepełno
sprawne i stykają się, może po raz pierwszy, 
z edukacją regionalną. To miejsce, bez którego 
już dziś Rybnik trudno sobie wyobrazić. Gratu
lujemy jubileuszu i życzymy dalszych. (r)

Po wystawie marszałka Jana Olbrychta i wiceprezydenta Jerzego Frelicha oprowadzała 
dyrektorka Genowefa Grabowska. Zdj.: Z.K.

30 lat działalności Muzeum w Rybniku

Gromadzić, chronić, udostępniać...

Pamiątkową miniaturkę kopuły Ratusza dla Urzędu Miasta z rąk dyrektor Genowefy Grabow
skiej odbiera prezydent Adam Fudali Podobne otrzymała Rada Miasta, SITG Rybnik, Izba Rze
mieślnicza w Katowicach oraz szczególnie dla Komitetu Zbiorów Muzealnych Ziemi Rybnicko- 
Wodzisławskiej zasłużeni Helena Sakowska i Longin Musiolik. Zdj.:C. Chlubek-Adamczyk
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Czerwcowe atrakcje

Dzień Dziecka, Dni Dorsten, Złota Lira...
Wyjątkowo bogaty w imprezy artystyczne będzie nadchodzący czerwiec.

Początek tego miesiąca, wiadomo - Dzień Dziecka. Jego obcho
dy rozpoczną się jednak wcześniej. A oto co się będzie działo:
30 maja
Dom Kultury w Chwałowicach
- 1 Międzynarodowy Dziecięcy Festiwal Piosenki Polskiej,
godz. 10.00 - spektakl „Spotkanie bajek” 
godz. 12.00 - przesłuchania konkursowe
31 maja
DK Chwałowice
- XVIII Festiwal Piosenki Dziecięcej im. T. Paprotnego
godz. 10.00 - przesłuchania konkursowe
Teatr Ziemi Rybnickiej
godz. 18.00 - koncert uczestników I Międzynarodowego Dziecięce
go Festiwalu Piosenki Polskiej
1 czerwca
Estrada „Pod Wierzbą”
godz. 10.00 - koncert „Dzieci-dzieciom”
godz. 13.15 - korowód przebierańców spod Teatru Ziemi Rybnic
kiej, ulicą Sobieskiego do Rynku 
Rynek
godz. 14.00 - koncert laureatów I Międzynarodowego Dziecięcego Fe
stiwalu Piosenki Polskiej i XVIII Festiwalu Piosenki Dziecięcej im. 
T. Paprotnego, połączony z wręczeniem nagród „Diamentowej Rybki” 
godz. 16.00 - widowisko dla dzieci „Dalmatyńczyki i 101 żartów”
2 czerwca 
Rynek
godz. 17.00 - występ zespołu „Ten Sing” z Dorsten 
godz. 19.00 - „Dobranocka” z Majką Jeżowską.

Również 1 czerwca rozpoczną się Dni Dorsten w Rybniku.
Po raz kolejny gościć będziemy mieszkańców partnerskiego miasta 
z Westfalii. Ich pobyt wpisze się w imprezy organizowane w tym cza
sie w Rybniku. Obok atrakcji dla naszych pociech związanych z Dniem 
Dziecka, będą również inne:
* “Garben-Party” - czyli zjazd VW „ garbusów ” w ośrodku w Kamieniu
- 2-4 czerwca

* “Biesiada Śląska” z wieloma atrakcjami organizowana przez Radę 
Dzielnicy Śródmieście - 3 czerwca na Rynku od godz. 10.00 
do 22.00, w tym od 15.00 do 17.00 występ zespołu „Ice Machinę”

i gości z Dorsten - zespołu Ten Sing i 4 czerwca, dalsza część 
„Biesiady Śląskiej” na Rynku od 10.00 do 18.00 
* Koncert Filharmonii Rybnickiej w bazylice św. Antoniego 
3 czerwca o godz. 20.00 - IX Symfonia Beethovena

4 czerwca o godz. 16.00 na estradzie „Pod Wierzbą” - wielki 
koncert z okazji 80-lecia istnienia rybnickiego Okręgu Polskiego 
Związku Chórów i Orkiestr (w razie niepogody - w TZR).

W ramach Festiwalu Sztuki Rybnik 2000 - 2000 lat Chrześcijań
stwa odbędzie się Chrześcijański Tydzień Filmowy. W Kinie Pre
mierowym TZR w dniach od 12 do 14 czerwca obejrzymy fil
my: „Pokuszenie”, „Brat naszego boga”, „Pielgrzym”, „Franciszek, 
sługa boży”, „Między piekłem a niebem”. Cena biletów niewygóro
wana - 5 zl, istnieje też możliwość organizacji seansów dopołudnio- 
wych dla szkół. Pokazy odbędą się również w domach kultury 
w Niewiadomiu (od 9 do 15.06). w Chwałowicach (od 10 do 17.06) 
i Boguszowicach (od 10 do 18.06).

Na 8 czerwca zapowiadany jest Marsz Młodzieży dla Jezusa 
- „zlot gwiaździsty” ze wszystkich dzielnic Rybnika z udziałem mło
dzieżowych zespołów ewangelizacyjnych.

Od 9 do 11 czerwca potrwa IX Międzynarodowy Festiwal 
Orkiestr Dętych „Złota Lira” z udziałem orkiestr z Grecji, Węgier, 
Czech, Niemiec i... największa atrakcja - z Chin. Oficjalne otwarcie 
na Rynku 9 czerwca o godz. 15.00.

Koncerty „Pod W ierzbą” w dniach 4,11,18,25 czerwca
o godz. 16.00

12 czerwca o godz. 19.00 w kościele NSPJ w Boguszowicach St. 
wystąpią Elżbieta Włosek (organy), Maria Zientek (sopran) i Beata 
Warykiewicz-Siwy (skrzypce) - koncert ten jest zwiastunem XV Dni 
Muzyki Organowej i Kameralnej, na które melomanów zaprasza
my po wakacjach, we wrześniu.

21 czerwca, Teatr Ziemi Rybnickiej o godz. 17.30 „Moje 
spotkanie z folklorem” koncert Zespołu Tańca Ludowego „Przy
goda”.

Lipiec w Eurasburgu
Dzięki przyjacielskim kontaktom Rybnika z bawarskim miastem 

Eurasburg, lato spędza tam corocznie kilkadziesiąt rybnickich dzieci. 
W tym roku w lipcu do Eurasburga wyjedzie po raz pierwszy wspól
nie piętnaścioro dzieci z rybnickich szkół podstawowych oraz tyle 
samo z polskich rodzin z Okręgu Wileńskiego na Litwie. Ich opieku
nem będzie rybniczanin ks. Jacek Paszenda, pracujący od kilku lat 
w polskiej parafii w Wilnie.

Przypomnijmy, że inicjatorką kontaktów była przed laty Rosema
rie Tröscher, zaś ze strony polskiej Maria Papież, które zresztą 
do dziś zajmują się organizacją wyjazdów. Wielce przychylni przed
sięwzięciu są burmistrz Eurasburga Hans Fischhaber oraz Helmuth 
Lutz, dyrektor Raiffeisenbank mający swój udział w finansowaniu 
pobytu polskich dzieci.

W Eurasburgu zaprezentują się też rybniccy plastycy: Maria 
Budny-M alczewska, Grażyna Zarzecka-Czech, Kazim iera  
Drewniok, Krzysztof Dublewski i Bogdan Szymura. (r)

Dni Rybnika w Mazamet
Z Mazamet, zaprzyjaźnionego z Rybnikiem francuskiego miasta, wró

ciła grupa rybniczan, która uczestniczyła w organizowanych tam Dniach 
Rybnika. Oficjalną delegację władz samorządowych naszego miasta sta
nowili przewodniczący Rady Miasta Michał Śmigielski, wiceprezyden
ci Romuald Niewelt i Piotr Szczyrbowski, członek Zarządu Miasta Le
szek Kuśka oraz radny Ireneusz Zimon. Grupę artystyczną tworzyli: 
zespól „Przygoda” plastycy nieprofesjonalni z zespołu „Oblicza” oraz 
Krystian Szczęsny nauczyciel z I LO, który pokazywał swoje tatrzań
skie slajdy, oraz utalentowany pianista Artur Hes. Obok nich w Maza
met przebywała kilkuosobowa delegacja warsztatów Terapii Zajęciowej 
z ich kierowniczką Danutą Reclik oraz pracownicy naukowi z Centrum 
Kształcenia Inżynierów. W składzie delegacji była również dyrektor 
ośrodka Alliance Française Elżbieta Paniczek i Barbara Szafir z Wy
działu Rozwoju Miasta.

Szerszy materiał o Dniach Rybnika w Mazamet w kolejnym 
numerze „GR”. (r)

Tel. 42-28-825
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Uchwała nr 400/XVII/2000 Rady Miasta Rybnika z dnia 15 maja 2000 
w sprawie zmian w „Taryfie przewozu osób i bagażu w komunikacji 

miejskiej organizowanej przez Miasto Rybnik”
Działając na podstawie: - art. 40 ust. 1, art. 41 i art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 
r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 1996 r. Nr 13, poz 74, z późniejszymi zmianami)
- art. 4 i art. 15 ust. 5 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz.U. z 1995 
r., Nr 119, poz 575 z późniejszymi zmianami),
- art. 18 ust.3 ustawy z dnia 26 lutego 1982 r. o cenach (Dz.U. z 1988 r. Nr 27, poz. 195, z 
późn. zmianami)
na wniosek Zarządu Miasta i Komisji Komunikacji Rada Miasta Rybnika pos tana wiła:

§ 1
Dokonać następujących zmian w taryfie przewozu osób i bagażu w komunika
cji miejskiej organizowanej przez Miasto Rybnik - przyjętej uchwałą Rady 
Miasta Nr 148/XVIII/95 z dnia 20 grudnia 1995 r.:
1) użyty w całym tekście taryfy skrót „S.T.Z.” zastępuje się skrótem „Z.T.Z.”,
2) użyte w całym tekście taryfy słowo „pojazd” w liczbie pojedynczej i mno

giej oraz różnych przypadkach zastępuje się słowem „autobus” w liczbie 
pojedynczej i mnogiej oraz różnych przypadkach,

3) w tytule wyraz „Służbę...” zastępuje się wyrazem „Zarząd...” ,
4) w § 1 wyraz „Służbę” zastępuje się wyrazem „Zarząd”, skreślając jednocze

śnie słowa: „Rybnickich Służb Komunalnych”,
5) § 2 ustęp 4 otrzymuje nową treść: „4. W zory i ceny biletów o których mowa 

w § 2 ust.l przedstawione są w załącznikach nr 1,2,3 i 4”,
6) w § 5 skreśla się ustęp 7, a ustępy 8-15 otrzymują numerację 7-14,
7) w § 6 po ustępie 2 wprowadza się ustęp 3 o treści: ,3. Prawo do ulgowych przejazdów

na podstawie biletu rodzinnego, jednorazowego przysługuje rodzicom lub opieku
nom podróżującym z dziećmi własnymi lub przysposobionymi do lat 15, do wyzna
czonych ośrodków rekreacji. Cenę biletu, okres ważności oraz linie na których przy
sługuje przejazd na podstawie takiego biletu określa załącznik nr 4 do taryfy”,

8) w § 7 po ustępie 3 wprowadza się ustępy 3‘ i 32 o treści:
„31 Pasażer obowiązany jest do zdjęcia plecaka o znacznych rozmiarach”
„32 Zabrania się przewozu rowerów”.

9) § 8 ustęp 4 otrzymuje nową treść:
„4. Za naruszenie taryfy uważa się w szczególności jazdę:
a) bez ważnego biletu,
b) z biletem nie skasowanym lub wielokrotnie skasowanym,
c) z biletem zniszczonym - uniemożliwiającym jego identyfikację,
d) z biletem o zaniżonej opłacie w stosunku do aktualnej taryfy,
e) z biletem niewypełnionym, wypełnionym nieprawidłowo lub 

w przypadku gdy z biletu korzysta inna osoba niż wymieniona 
na nim - dotyczy biletów miesięcznych i okresowych,

f) z biletami, które nie obowiązują na liniach Z.T.Z” ,
10) w § 8 w ustępie 6 skreśla się zdanie drugie,
11) § 8 ustęp 8 otrzymuje nową treść:

„8. Celem właściwego wypisania wezwania rewizor ma prawo żądać oka
zania dokumentu stwierdzającego tożsamość”,

13) § 8 ustęp 10 otrzymuje nową treść:
„10. W razie odmowy zapłacenia należności i niemożności ustalenia tożsamości 

pasażera, rewizor może wezwać funkcjonariusza policji, albo zarządzić dowóz pasa
żera do najbliższej jednostki policji. Za wymienione czynności naliczana jest opłata 
dodatkowa w wysokości 150-krotnej ceny biletu jednorazowego. Zarząd Transportu 
Zbiorowego w wyjątkowych sytuacjach może odstąpić od egzekwowania tej opłaty,

14) w § 8 i 9 dotychczasowy zwrot „Zarząd Miasta Rybnika” zastępuje się 
zwrotem „Zarząd Transportu Zbiorowego” .

§2
1. W prowadzić nowy cennik opłat za przejazdy na linii Rybnik-Kuźnia Raci

borska w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały, który stanowić bę
dzie załącznik nr 3 do obowiązującej taryfy.

2. W tytule załącznika nr 2 „Cennik opłat za przyjazdy w komunikacji miejskiej” 
dopisać zdanie „2 - od przystanku KWK Marcel do przystanku Marklowice”.

§ 3
Zarząd Miasta wyda w formie uchwały obwieszczającej jednolity tekst „Tary
fy przewozu osób i bagażu w komunikacji miejskiej organizowanej przez M ia
sto Rybnik” uwzględniający wszystkie dotychczasowe zmiany, z zachowaniem 
kolejności paragrafów, ustępów, punktów i liter.

§ 4
Uchwała po uprzednim ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty wchodzi 
w życie z dniem 1 czerwca 2000 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały RM Rybnika 
Obowiązuje od 1.06.2000 r.

Cennik opłat za przejazd na podstawie biletów jednorazowych 
rodzinnych w okresie (lipiec-sierpień)

Lp. Uprawnienia Cena w złotych
1. dojazd do kąpiebska „Ruda” 

linie: 11,12,13,14,32,40,41 3,00
2. dojazd do Ośrodka MOSiR 

w Kamieniu linie: 17,18,19 3,00
3. dojazd nad zalew linie: 43,44 3,00

Cennik opłat za przejazdy w komunikacji miejskiej 
na linii Rybnik-Kuźnia Raciborska

Lp. Nazwa biletu Uprawnienia Cena w złotych
1. Jednorazowy Przejazd autobusem 

linii 44 do przystanków: 
Ruda Kozielska Las 
Kuźnia Raciborska Osiedle 
Kuźnia Raciborska 3,60 ulg. 2,00

2. Jednorazowy
(zakupiony u kierowcy) Przejazd autobusem j.w. 4,80 ulg.------

3. Miesięczny-sieciowy 
(ogólnodostępny)

Przejazd wszystkimi liniami 
w określonym miesiącu 110,00 ulg. 55,00

4. Miesięczny-liniowy 
(ogólnodostępny)

tylko na linii
Rybnik-Kuźnia Raciborska 
-Pl.Wolności 70,00 ulg. 35,00

Uchwała nr 392/XVII/2000 Rady Miasta Rybnika z dnia 15 maja 2000 r. 
w sprawie: opłat za znakowanie zwierząt i wystawianie 

świadectw miejsca pochodzenia zwierząt
Działając na podstawie: - art. 40 ust. 1, art. 41 i 42 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 1996 r. Nr 13 poz. 74 z późniejszymi zmianami)
- art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 1997 r. o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt badaniu 
zwierząt rzeźnych i mięsa oraz Inspekcji Weterynaryjnej (Dz.U. z 1999 r. nr 66 poz. 752) 

na wniosek Zarządu Miasta i Komisji Ekologii i Rolnictwa 
Rada Miasta Rybnika postanawiła:

§ 1
Ustalić na terenie miasta Rybnik opłaty za znakowanie zwierząt gospodarskich 
tj. bydła, trzody chlewnej, owiec, kóz i wystawianie świadectw miejsca pocho
dzenia zwierząt, w następującej wysokości:
1. za wystawienie świadectwa miejsca pochodzenia zwierząt pobiera się opłatę 

stalą w wysokości 5 zł,
2. za znak identyfikacyjny zwierząt w postaci kolczyka pobiera się opłatę 

w wysokości 1 zł.
§2

Ustalenie sposobu pobierania opłaty należy do Zarządu Miasta.
§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2000 r. i podlega ogłoszeniu 
w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 4
Traci moc Uchwała nr 250/X/99 Rady Miasta Rybnika z dnia 21 czerwca 1999 r. w sprawie 
opłat za znakowanie zwierząt i wystawianie świadectw miejsca pochodzenia zwierząt

Uwaga! Województwo Śląskie jest terenem wyłożenia przynęt 
dla lisów zawierających szczepionkę przeciw wściekliźnie

W terminie do dnia 4 czerwca 2000 r, prosimy: 
przynęty nie podnosić i nie niszczyć 
nie puszczać wolno psów 
zwierzęta domowe trzymać z daleka od przynęt 
przy kontaktach zgłosić się do lekarza lub lekarza weterynarii 
o szczególne pouczenie dzieci.

^^JPowiatowi^^



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

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

2) wymianę stolarki okiennej z drewnianej na PCV 
w I Liceum Ogólnokształcącym 

Termin realizacji -  2001.06.30.
Wadium - 10 000 zl. Specyfikację istotnych warunków zamówienia (cena-24,40 zł) 

można odebrać w siedzibie zamawiającego, pok. 137 lub za zaliczeniem poczto
wym. Uprawnieni do kontaktów z oferentami - Dorota Bienek, Piotr Wieczorek, tel. 
4223011 w. 7253, pok. 253, w godz. 8® - 1500.

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, pok. 254. Termin składania 
ofert upływa dnia 2000.0530 o godz. 10"". Otwarcie ofert nastąpi dnia 2000.05.30
0 godz. 12°° w siedzibie zamawiającego, pok. 137.

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

1 art. 22 ust. 7, spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 2 ustawy o zamówie
niach publicznych oraz warunki dodatkowe:
1. spełniają wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:
1. cena (koszt) - 60%
2. wiarygodność, gwarancja, jakość zastosowanych profili - 40%

♦  ♦  ♦
2) uzbrojenie terenu pod budowę osiedla mieszkaniowego 

w zabudowie szeregowej w Rybniku, przy ul. Raciborskiej,
Lektorskiej obejmujące wykonanie:

- kanalizacji sanitarnej i deszczowej,
- sieci wodociągowej,
- sieci oświetleniowej,
- ulic, parkingów, chodników.

Termin realizacji -  do 30.09.2001.
Wadium - 20 000 zl. Specyfikację istotnych warunków zamówienia (cena- 

42,70 zł) można odebrać w siedzibie zamawiającego, pok. 254 lub za zalicze
niem pocztowym. Uprawniona do kontaktów z oferentami - Dorota Bienek, tel. 
4223011 w. 7256, pok. 252, w godz. S 'M S 00.

Oferty należy składać w pok. 137. Termin składania ofert upływa dnia 
2000.06.20 o godz. 10°". Otwarcie ofert nastąpi dnia 2000.06.20 o godz. 1200 w 
siedzibie zamawiającego, pok. 137.

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

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

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:
1. cena (koszt) - 70%
2. wiarygodność, doświadczenie i przygotowanie fachowe oferenta - 20%
3. warunki gwarancji - 10%

♦  ♦  ♦

3) remont budynku Szkoły Podstawowej nr 26 
w Rybniku - Niewiadomiu przy ul. Morcinka 14

w zakresie robót ogólnobudowlanych 
Termin realizacji -  do 2000.08.15.
Wadium - 5 000 zł. Specyfikację istotnych warunków zamówienia (cena- 

36,60 zł) można odebrać w siedzibie zamawiającego, pok. 252 lub za zalicze
niem pocztowym. Uprawniony do kontaktów z oferentami - Stanisław Lorek, 
tel. 4223011 w. 7252, pok. 252, w godz. 800 - 15°°.

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, pok. 137. Termin składania 
ofert upływa dnia 2000.06.08 o godz. 10"°. Otwarcie ofert nastąpi dnia 2000.06.08
0 godz. 12°° w siedzibie zamawiającego, pok. 137.

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

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

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:
1. cena (koszt) - 70%
2. wiarygodność, doświadczenie i przygotowanie fachowe oferenta - 25%
3. warunki gwarancji - 5%

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

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

4) remont sali widowiskowej w Domu Kultury
w Rybniku-Chwałowicach

Termin realizacji -  2000.09.08.
Wadium - 5 000 zł. Specyfikację istotnych warunków zamówienia (cena -  

42,70 zł) można odebrać w siedzibie zamawiającego, pok. 254 lub za zalicze
niem pocztowym. Uprawnieni do kontaktów z oferentami - Dorota Bienek, 
Piotr Wieczorek, tel. 4223011 w. 7253, pok. 253, w godz. 800 - 15°°.

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, pok. 254. Termin skła
dania ofert upływa dnia 2000.06.01 o godz. 10"". Otwarcie ofert nastąpi dnia 
2000.06.01 o godz. 12°° w siedzibie zamawiającego, pok. 137.

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

i art. 22 ust. 7, spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 2 ustawy o zamówie
niach publicznych oraz warunki dodatkowe:
1. udzielą minimum 3-letniego okresu gwarancji na zastosowane materiały i 
wykonane prace
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:
1. cena (koszt) - 70%
2. wiarygodność ekonomiczna i techniczna - 20%
3. warunki gwarancji - 10%

o s

wa i M iejska B iblioteka Publiczna,
0 Rybnik, ul. Józefa Szaf)

5) wykonanie projektu wraz z wykonaniem instalacji sieci 
strukturalnej w budynku Powiatowej i Miejskiej Biblioteki 

Publicznej w Rybniku oraz dostawę 
sprzętu komputerowego wraz z instalacją

Komplet materiałów (SIWZ + załączniki) można odebrać w siedzibie zamawia
jącego w pokoju nr 58 w godz. 8.00-15.00 w dniach od poniedziałku do piątku.

Oferty należy składać w terminie do dnia 21.06.2000r. do godz. 9.00 w bu
dynku Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rybniku, ul. Sza- 
franka 7, pokój nr 58.
Uprawnieni do bezpośredniego kontaktowania się z oferentami są następują

ce osoby: - Kornelia Delowicz, tel. (032) 422-10-17
- Stanisława Adamek, tel. (032) 422-35-41 wew. 412.

Miasto Rybnik - Zarząd Transportu Zbiorowego 
44 - 200 Rybnik, woj. śląskie, ul. Hallera 10 a 

tel. (032) 4223011 wew. 7705,
ogłasza przetarg nieograniczony na:

6) wykonanie biletów jednorazowych
i okresowych komunikacji miejskiej 

Termin realizacji -  w okresie trzech lat od daty podpisania umowy.
Wadium - 5 000 zł. Specyfikację istotnych warunków zamówienia (cena -  

24,40 zł) można odebrać w siedzibie zamawiającego, pok. 117 lub za zalicze
niem pocztowym. Uprawniony do kontaktów z oferentami - Stanisław We- 
ngerski, tel. 4223011 wew. 7703, pok. 116, w godz. 700 - 15°°.

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, pok. 117. Termin skła
dania ofert upływa dnia 2000.06.19. o godz. 98#.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 2000.06.19. o godz. 10°° w siedzibie zamawiającego. 
Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych. 
Postępowanie nie zostało poprzedzone wstępną kwalifikacją.
W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 19 

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

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:
1. cena (koszt) - 60%
2. wiarygodność ekonomiczna oferenta - 10%
3. inne: zabezpieczenie obu rodzajów biletów - 30%

n ___________



Miasto Rybnik - Rybnickie Służby Komunalne,
44 - 200 Rybnik, woj. śląskie, ul. Jankowicka 41, 

tel. (032) 4221233, fax (032) 4221221,
ogłaszają przetarg nieograniczony na:

7) samochód do czyszczenia i udrażniania kanalizacji
Termin realizacji -  2000.09.30.
Wadium - 9 000 zł. Specyfikację istotnych warunków zamówienia (cena-20 zł) 

można odebrać w siedzibie zamawiającego, pok. 14 lub za zaliczeniem pocz
towym. Uprawniona do kontaktów z oferentami - Danuta Hryniewiecka, tel. 
4221233, pok. 2, w godz. 800 - 1400.

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, pok. 14. Termin skła
dania ofert upływa dnia 2000.06.12 o godz. 10,H’. Otwarcie ofert nastąpi dnia 
2000.06.12 o godz. 1100 w 14.

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

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

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:
1. cena (koszt) - 55%
2. termin wykonania - 10%
3. wiarygodność ekonomiczna oferenta - 15%
4. warunki płatności - 20%

Informujemy, że poseł AWS
Wojciech Frank

będzie pełnił dyżur poselski w filii Biura Poselskiego 
w Rybniku na Placu Wolności 7 (tel. 42-22588) 
w następujących dniach:
29.05.2000 w godz. 11.00 - 12.00
5.06.2000 w godz. 12.30 - 13.30 
16.06. 2000 w godz. 13.00 - 14.00

Asystentem społecznym posła 
w Rybniku jest Jolanta Depa

Biuro Poselskie posła SLD
Andrzeja Zająca

przy Placu Wolności 7/11 (II p.) jest czynne 
od poniedziałku do piątku od 9.00 do 16.00

Poseł A. Zając dyżuruje 
w poniedziałki od 9.00 do 14.00

Radni RM Rybnika z klubu SLD dyżurują 
w każdą środę od 16.00 do 18.00.

Uwaga! Panie po amputacji piersi

Amazonko!
Masz problemy? Potrzebujesz pomocy? A może pomożesz 
innym? Skontaktuj się z nami.
Stowarzyszenie Am azonek “Odnowa”, Rybnik, 
ul. Raciborska 20, tel. 42-35511, poniedziałek 1000 - 1200. 
piątek 1530- 1730
Spotkania “Amazonek” w każdą II środę miesiąca 
o 16.00 przy ul. Raciborskiej 20.

Rzecznik Praw Pacjenta
Od 1 w rześnia w kasach chorych  

w całym kraju rozpoczęli działalność 
Rzecznicy Praw Pacjenta.

W Śląskiej Kasie Chorych funkcje Rzecz
nika Praw Pacjenta pełni Maria Kukawska, 
tel. (032) 255-30-65, wew. 290, a biuro mie
ści się w Katowicach przy ul. Jankego 15a.
Rzecznik jest przewodnikiem po systemie ubez

pieczenia, u niej można poskarżyć się na działal
ność placówek zdrowotnych zlokalizowanych na 
terenie województwa, ona odpowie też, jakie pra
wa przysługują pacjentom i wskaże do kogo od
wołać się, gdy są naruszane.

Prezydent Miasta Rybnika ogłasza konkurs

„O ładniejszy Rybnik”
w następujących kategoriach:

I. Najładniej zagospodarowany teren wokół budynków prywatnych.
II. Najlepiej urządzony i utrzymany teren wokół budynków miesz

kalnych, wielorodzinnych w ramach administracji spółdziel
czej,zakładowej i komunalnej.

III. Najładniej urządzone otoczenie pawilonów handlowych 
i innych obiektów użyteczności publicznej.

Konkurs trwać będzie od 19.06.2000 do 31.08.2000 r.

W tym okresie Komisja konkursowa w oparciu o regulamin, z którym moż
na się zapoznać w Wydziale Ekologii, będzie przeprowadzała przegląd zgło
szonych obiektów.

Pisemne zgłoszenia do konkursu przyjmuje Wydział Ekologii Urzędu 
Miasta Rybnika, ul. Chrobrego 2 w terminie do 17.06.2000 r.

Zapraszamy: od poniedziałku 
do piątku: 10.00 do 18.00

Zapraszamy także do pracow ni reklamy

Teatr Ziemi Rybnickiej 
Rybnik, ul. Saint Vallier

tel. 42-22-132, fax: 739-58-31 
http://www.kultura.rybnik.pl

I TEATR ZIEMI 
F RYBNICKIEJ

Telefon informacyjny

Anonimowych Alkoholików 
253-79-83

czynny poniedziałek, środa, czwartek 
w godz. 17.00 do 20.00

Dyżuiy Powiatowego 
Rzecznika Konsumentów 

w Rybniku
odbywają się w drugg i czwartg 

środę każdego miesigca 
w godz. od 10.00 do 14.00 

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

Prezydent
Rzeczypospolitej Polskiej 

zarządził
wybory uzupełniające 

do Senatu RP
w okręgu wyborczym obejmującym 
obszar dawnego woj. katowickiego, 
istniejącego do dnia 31 grudnia 1998 r.

Wybory odbędą się 
w niedzielę 25 czerwca br. 

w godzinach od 6.00 do 22.00!
Siedziby obwodowych komisji 

wyborczych w Rybniku 
- z dwoma wyjątkami (!) - 

pozostały bez zmian 
w stosunku do wyborów 

parlamentarnych z 1997 r.

Szczegółowe informacje na temat 
lokali wyborczych i przyporządkowa

nych im ulic znajdują się na rozwieszo
nych w mieście oraz Urzędzie Miasta 
obwieszczeniach prezydenta Rybnika.

A N K I E T A
dla twórców kultury oraz zespołów artystycznych działających w Rybniku

Wejście w Nowe Tysiąclecie stawia przed nami nowe wyzwania, a szczególnie pilną sprawą jest 
podjęcie nowych zadań w dziedzinie kultury. Pierwszą próbą było przyznanie przez Zarząd Miasta 
grantów na realizację w bieżącym roku szczególnie ciekawych inicjatyw zgłaszanych przez stowa
rzyszenia kulturalne działające w Rybniku.
Kolejnym zadaniem, które realizować będzie Biuro ds. Kultury i Sportu UM jest próba zare
jestrowania wszystkich twórców i ludzi kultury działających w naszym mieście. Będzie to 
pierwszy krok zmierzający do objęcia mecenatem tych wszystkich, których twórczość, osiągnięcia, 
inicjatywy zasługują na wyróżnienie i wsparcie.

Na odwrocie zamieszczamy ankietę, którą kierujemy do profesjonalnych i amatorskich twórców róż
nych dziedzin kultury (muzyków, wokalistów, plastyków, grafików komputerowych, choreografów, tan
cerzy, aktorów, fotografów, filmowców, literatów itp.) oraz do wszystkich zespołów artystycznych ma
jących siedzibę lub zameldowanie w Rybniku (zarówno mające zarejestrowaną działalność jak i istnie
jące nieformalnie). Po wypełnieniu - prosimy ankietę przesłać lub przekazać do dnia 30 czerwca br. pod 
adres: Urząd Miasta Rybnika, Biuro ds. Kultury i Sportu (pok. Nr 165), ul. Chrobrego 2.

http://www.kultura.rybnik.pl


Maj 2000 GAZETA RYBNI

Po raz kolejny o tytuł najlepszego 
ekologa wśród uczniów ubiegali się 
przedstawiciele miejscowych szkół 
podstawowych i gimnazjów. A wszyst
ko za sprawą konkursu ekologicznego 
pod nazwą „EKO-Rybnik”.

Sprawdzian 
z ekologii

Tradycyjnie już finał miejskiej edycji od
był się 12 maja w Powiatowej i Miejskiej Bi
bliotece Publicznej. Uczestnicy konkursu 
musieli wykazać się wiedzą z zakresu ochro
ny środowiska i ekologii.

Umiejętności uczniów rybnickich szkół 
podstawowych oceniało kilkuosobowe jury, 
w którym zasiedli m.in. Hanna i Marian Du
dek z rybnickiego oddziału Polskiego Klubu 
Ekologicznego, Irena Kulach z Wydziału 
Ekologii UM, Jan Serwotka z firmy EKO 
oraz wizytator Zofia Golińska. Uczestnicy 
konkursu odpowiadali na pytania dotyczące 
Parku Krajoznawczego “Cysterskie Kompo
zycje Krajobrazowe Rud Wielkich”, wygła
szali przemowy o ochronie drzew w mieście, 
układali hasła na temat tego jak oszczędzać 
wodę oraz w sposób pantomimiczny przed
stawiali scenki o sadzeniu drzewek. Najlep
szym ekologiem wśród uczniów rybnickich 
szkół okazała się Anna Bortlik z SP nr 4, 
która wyjechała z biblioteki na rowerze tury
stycznym - głównej nagrodzie w konkursie. 
Wśród laureatów znaleźli się również Beata 
Ziętkiewicz z SP nr 8 i Rafał Wojcieszek 
z SP nr 15. Dla zdobywców kolejnych miejsc 
ufundowano sprzęt turystyczny. Z myślą 
o konkursie uczniowie szkoły podstawowej 
nr 4 przygotowali przedstawienie o tematyce 
ekologicznej, z którego hasła i piosenki stano
wiły motto tegorocznej edycji “EKO-Rybnik”. 
Konkurs zorganizowano z inicjatywy Pol
skiego Klubu Ekologicznego w Rybniku, przy 
współudziale Szkoły Podstawowej nr 4.

I znów Rynek „zakwitł" kolorowymi para
solami letnich ogródków, choć sezon rozpo
czął się nie bez perturbacji. Ogłoszony przez 
miasto pierwszy przetarg na wynajem rynko
wej powierzchni został oprotestowany przez 
chętnych, którzy zostali pominięci. Zgodnie 
ze swoimi kompetencjami Zarząd Miasta 
przetarg unieważnił, zapraszając do negocja
cji wyłącznie właścicieli lokali z dostępem 
do płyty Rynku. W ich efekcie powstało 
6 ogródków, którym postawiono m.in. waru
nek dostępu do toalet, odpowiednich mebli 
(nie z tworzyw sztucznych), wyłożenie po
wierzchni wykładziną ze sztucznej trawy 
i rozszerzenie asortymentu, by piwo nie było 
jedynym oferowanym napojem...

Sukcesem młodych rybniczan - słu
chaczy Społecznego Ogniska Muzycz
nego - zakończył się Wojewódzki Kon
kurs Młodych Muzyków.

Jak powiedział odpowiedzialny za tę sfe
rę działalności miasta wiceprezydent Piotr 
Szczyrbowski, Straż Miejska została zo
bligowana do sprawdzania czy warunki 
te zostały spełnione. Konsekwencją 
ich niedopełnienia może być unieważnie
nie umowy.

Największe kontrowersje wzbudzają 
tradycyjne toalety - choćby w pobliżu 
ogródków była ich znaczna ilość, część 
„klientów" trafia z potrzebą w najbliższą 
bramę (co redakcja „GR" mieszcząca się 
pod adresem Rynek 1 2a również „odczu
wa"). Ale tu już wchodzimy w sferę kul
tury osobistej, którą się ma albo nie...

W koncercie laureatów zorganizowanym 
z pomocą miasta w Teatrze Ziemi Rybnic
kiej wystąpili m.in.: laureatka I miejsca wśród 
skrzypków Anna Regulska (naucz. Małgo
rzata Pollak-Studnik), zdobywcy II miejsca - 
duet organowy Hanna Jaworska i Agnieszka 
Margiciok, wyróżniony (I st.) kwintet orga
nowy Piotr Tolsdorf, Marcin Rojek, Ilona 
Rojek, Piotr Śpiewok i Marin Knapek (na
ucz. Danuta Skaba), zdobywcy wyróżnienia 
II stopnia Natalia Chmurczyk (organy - na
ucz. Wiesława Lampert), trio organowe - 
Anna Wałach, Martyna Masarczyk, Judyta 
Nowak (naucz. Ewa Wojaczek-Szymura), ze
spół organowy Michał Mazurek, Marian 
Masarczyk, Dawid Hanisz, Monika Hanisz, 
Hanna Adamczyk (naucz. Ewa Staroń). 
H. Adamczyk otrzymała również wyróżnie
nie II stopnia za grę na fortepianie (naucz. 
Jolanta Wawrzyńczyk).

Jak wynika z powyższego, organistów 
ci u nas dostatek! (r)

(S)

a n T I e t a
dla twórców kultury oraz zespołów artystycznych działających w Rybniku

i 1) Imię i nazwisko twórcy lub lidera zespołu artystycznego________________________________

| 2) Dziedzina kultury, którą reprezentuje twórca_____________________________________________

lub rodzaj zespołu artystycznego_____________________________________________________

I 3) Adres:_____________________________________________________________________________

• 4) Telefon (ewent. telefony, w tym także komórkowy)_______________________________________________

i Wyrażam zgodę na umieszczenie moich danych personalnych
1 w ewidencji twórców kultury miasta Rybnika. _______________________________

Podpis osoby
^Miejscowość, dnia_______________________  wypełniającej ankietę____________________

(r)

Konkurs młodych muzyków

Tel. 42-28-825
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Krajowa Wystawa Filatelistyczna 
Rybnik 2000, której eksponaty można 
było podziwiać w pierwszej połowie 
maja w Teatrze Ziemi Rybnickiej, jest 
kolejnym przykładem niezwykłej ak
tywności Śląsko-Dąbrowskiego Okrę
gu, w tym rybnickiego Oddziału, Pol
skiego Związku Filatelistów.

i okresom historycznym, karty pocztowe 
i wiele innych ciekawych eksponatów. Wśród 
prawie 60 wystawców z całego regionu, ale 
także z Płocka i Kalisza byli również gospo
darze - członkowie rybnickiego Oddziału 
PZF: Alojzy Waler, Jan Olejnik, Jerzy Sa
lamon, Ada Barchańska, Rajmund Kobiał
ko, Irena Krupierz, Adam Lach, Hubert 
Rupik oraz wystawca zbiorowy czyli Oddział

PZF w Rybniku. Należy podziwiać pasję 
z jaką kolekcjonerzy znaczków podchodzą do 
swojego hobby. Na wystawie ich wielka mi
łość do małego znaczka była widoczna. Nie
ocenionym przewodnikiem po wystawie oraz 
źródłem wiedzy o minionym 50-leciu PZF jest 
katalog pod redakcją Alojzego Walera. Znaj
dziemy w nim wiele dodatkowych informa
cji, jak choćby zarys historii poczty w powie
cie rybnickim do 1922 roku oraz interesujące 
dane o Jubileuszu Roku 2000. Dodatkową 
atrakcją wystawy było stoisko poczty z oko
licznościowymi datownikami oraz możliwość 
wykonania koperty z własnym, komputero
wym wizerunkiem. Z okazji wystawy urucho
miono też specjalną pocztę lotniczą z Rybni
ka do Krakowa. (r)

Wystawa została zorganizowana dla uczcze
nia 80. rocznicy urodzin papieża Jana Pawła 
II, Święta Konstytucji 3 Maja, a także 50-le- 
cia Polskiego Związku Filatelistów. Trzeba 
przyznać, że rozmach ekspozycji oraz war
tość pokazanych kolekcji filatelistycznych 
godne były tych wydarzeń. Organizatorom 
udało się pozyskać honorowy protektorat 
Wojewody Śląskiego Marka Kępskiego, 
a wśród honorowych patronów byli m.in. Me
tropolita Katowicki abp Damian Zimoń 
i Marszałek Woj. Śląskiego Jan Olbrycht. 
W gronie honorowych patronów znaleźli się 
również prezydent Rybnika Adam Fudali 
oraz dyrektor Rejonowego Urzędu Poczty 
Krystyna Korbel, którzy wspólnie z preze
sem Śląsko-Dąbrowskiego Okręgu PZF Aloj
zym Walerem 2 maja br. wystawę otworzyli.

Tematyka podzielonej na klasy rybnickiej 
wystawy była bardzo różnorodna, ale można 
było znaleźć m.in. znaczki poświęcone Ojcu 
Świętemu, historii poczty, różnym krajom

Otwarcia wystawy dokonali wspólnie prezydent Adam Fudali, dyrektorka Rejonowego Urzędu 
Poczty Krystyna Korbel oraz prezes Alojzy Waler. Zdj.: r

Spacerk iem  
po IZykniku i okolicy

Przew odnik turystyczny po Rybniku 
opracow ał: Longin Musiolik

ISBN 83-913131-0-7

Spacerkiem po Rybniku i okolicy
Przewodnik turystyczny pod tym tytułem i w opracowaniu ubie

głorocznego laureata nagrody prezydenta Rybnika w dziedzinie 
kultury Longina Musiolika ukazał się na rynku wydawniczym 
po raz wtóry, tym razem w salonie Empiku.

Ta poszukiwana przez rybniczan i ludzi 
chcących bliżej poznać nasze m iasto 
i jego okolice publikacja przybrała inte
resującą formę przewodnika turystyczne
go ściśle związanego z historią opisywa
nych tras. Wędrujemy zatem Rybnickim 
Szlakiem Pamięci czy szlakiem począt
ków hutnictwa, szlakiem cysterskim czy 
też brzegiem „rybnickiego morza” .Wdra- 
pujemy się na najwyższe wzniesienie 
G rzybów kę (295 m npm), spędzam y 
m ajów kę w do lin ie  okrzeszyńsk iego

potoku lub wokół stawów na Księżoku 
czy Mośniku. Poznajemy też miejsca wy
marzone do biwakowania, a jest ich we
dług autora w okolicy Rybnika ok. 30! 
Książeczka zawiera też charakterystykę 
Rybnika współczesnego oraz zarys jego 
historii, jest bogato ilustrowana, w tym 
zdjęciam i o wartości archiwalnej. W ar
to ją m ieć pod ręką, gdy w ybieram y 
się spacerkiem  po Rybniku i okolicy, 
oczywiście...

(r)



Doktorat Honoris Causa UŚ1. 
dla prof. Franza Bydlińskiego Prof. Franz Bydliński urodził się w Rybniku-Paruszowcu w listopadzie w 1931 roku. 

Wychowywał się w typowej dla naszego regionu dwujęzycznej rodzinie. Jego ojciec, 
Leo Bydliński, pochodził z polskiej rodziny z Bielska-Białej, matka Margaretha z rodziny 
niemieckiej z Rybnika. Ojciec do wybuchu wojny w 1939 roku był dyrektorem huty 
"Silesia" i prezesem zakładowego klubu piłkarskiego. Franz pierwszą klasę szkoły po
wszechnej zaliczył jeszcze w Rybniku. W  1941 roku rodzina Bydlińskich została przesie
dlona do Knittelfeld w Austrii. Tam Franz Bydliński zdał maturę, a następnie podjął studia 
prawnicze w Grazu.

Dziś jest wybitnym, cenionym w kraju i zagranicą znawcą prawa cywilnego niemiec
kiego obszaru językowego, profesorem zwyczajnym Uniwersytetu Wiedeńskiego. Wcze
śniej związany był z macierzystą uczelnią w Grazu oraz z uniwersytetem w Bonn. Profe
sor Bydliński ma imponujący dorobek naukowy - jest autorem wybitnych dzieł prawni
czych i setek publikacji - wiele z nich poświęconych jest problemom z pogranicza prawa 
cywilnego i prawa pracy. W  1993 roku został członkiem Polskiej Akademii Umiejętności. 
W  kwietniu br.otrzymał tytuł doktora Honoris Causa Uniwersytetu Śląskiego. To trzeci - 
obok honorowych doktoratów uczelni w Salzburgu i Monachium - tytuł.

z wizerunkami charakterystycznych dla Ryb
nika obiektów oraz multimedialny zestaw CD 
o rybnickiej tematyce.

Urodzony rybniczanin...
Na uroczystości nadania prof. Franzowi 

Bydlińskiemu tytułu doktora Honoris Cau
sa, rodzinne miasto laureata - Rybnik - repre
zentowali wiceprezydent Jerzy Frelich i prze
wodniczący Rady Miasta Michał Śmigielski. 
Podniosła uroczystość miała kilka wyraźnych 
akcentów rybnickich: dostojny doktorant 
w swoim wygłoszonym po polsku wykładzie 
wspomniał Rybnik jako swoje miasto rodzin
ne, a przedstawiciele naszego miasta zostali 
poproszeni jako pierwsi do złożenia mu gra
tulacji. Wiceprezydent J. Frelich odczytał list 
gratulacyjny Prezydenta Miasta i wręczył 
prof. Bydlińskiem u woskową świecę

Zarówno forma jak i treść wystąpienia 
przedstawicieli naszego miasta przypadła wi
dać profesorowi do gustu, gdyż po uroczy
stości nadszedł z Wiednia podpisany przez 
niego list z podziękowaniami: (..^największą 
niespodziankę w ramach poważnych w stylu 
i organizacji uroczystości akademickich zwią
zanych z honorowym doktoratem uniwersyte
tu w Katowicach, było wystąpienie delegacji 
Z mojego (...) miasta rodzinnego, związane 
Z wręczeniem bardzo trafnych prezentów (...) 
Miasto Rybnik (...) sprawiło mi wielką i szcze
gólną radość. Sprawiło również to, że czuję 
się teraz mocniej niż kiedykolwiek związany

z polską „małą Ojczyzną” mojego dzieciń
stwa, które jest również „małą Ojczyzną” 
mojego ojca i przodków, a w szczególności 
zaś moim miastem rodzinnym.

Również promotor honorowego przewodu 
doktorskiego prof. Maksymilian Pazdan 
oraz dziekan Wydziału Prawa i Administra
cji UŚ1. prof. Kazimierz Zgryzek przesłali 
na ręce prezydenta Rybnika podziękowanie 
za udział i godne reprezentowanie rodzinne
go miasta honorowego doktoranta: (...) przy
czyniło się ono nie tylko do uświetnienia uro
czystości, ale i do nadania jej niezwykle cie
płej atmosfery. Traktujemy to również jako 
wyraz istniejących więzi między Rybnikiem, 
a Wydziałem Prawa i Administracji USl.

Ostatnie zdanie brzmi szczególnie interesu
jąco w kontekście kuluarowych rozmów, ja
kie przy okazji uroczystości rybniccy samo
rządowcy odbyli z władzami katowickiej 
uczelni o możliwości zaistnienia Wydziału 
Prawa w rodzącym się kompleksie wyższych 
uczelni przy ul. Rudzkiej... (r)

Obrońca Rybnika udekorowany  
Prymasowskim Medalem Złotym

Zasłużony 
dla kościoła 

i narodu
Z kilkutygodniowym opóźnieniem dotarła 

do nas wiadomość, że Bolesław Gozdek, 
mieszkający od lat w Londynie jeden z bo
haterskich obrońców Rybnika we wrześniu 
1939 roku, został udekorowany Prymasow

skim Medalem Złotym „...Za zasługi w po
słudze dla Kościoła i Narodu”. B. Gozdek 
odebrał medal z rąk ks. proboszcza infułata 
Władysława Wyszowadzkiego, który wrę
czył go w imieniu Prymasa Polski, kardy
nała Józefa Glempa.

Bolesław Gozdek odwiedzał Rybnik kil
kakrotnie, bywał w naszej redakcji, a przede 
wszystkim w Muzeum, z którego pracow
nikami i dyrektorką Genowefą Grabowską 
łączą go przyjacielskie kontakty. Jego rę
kopis zawierający dokładne fakty dotyczą
ce obrony Rybnika w 1939 roku, jest cen
nym przyczynkiem do poznania najnowszej 
historii naszego miasta. Za udział w obro
nie Rybnika B. Gozdek odznaczony został 
Krzyżem Orderu Yirtuti Militari. Przeszedł

szlak bojowy kampanii włoskiej z 3. Dy
wizją Strzelców Podhalańskich. W Londy
nie zaangażował się w działalność społecz
ną i kombatancką w wielu organizacjach. 
Był jednym z założycieli Polskiego Ośrod
ka Społeczno-Kulturalnego, zasiadał w Za
rządzie Zjednoczenia Polskiego w Wielkiej 
Brytanii, do niedawna przewodniczył Na
czelnej Radzie Instytutu Józefa Piłsudskie
go, je s t przewodniczącym  Światowego 
Związku Kadetów 1918-1939 oraz koła 
Podchorążych Piechoty.

Mimo wieku i nie najlepszego zdrowia, 
Bolesław Gozdek wybiera się do Rybnika 
raz jeszcze, na jesieni.

(r)



Już po raz drugi Rybnik, zaprezen
tował swój potencjał turystyczny  
na Międzynarodowych Targach Tury
styki i Sprzętu Turystycznego „Glob 
2000” w Katowicach.

Tym razem stoisko na odbywającej się 
po raz siódmy imprezie miasto sfinansowało 
wspólnie z elektrownią „Rybnik”. Zorganizo
wano też przejazd studialny dla osób z bran
ży turystycznej oraz dla dziennikarzy, którzy 
chcieli skonfrontować z rzeczywistością na
bytą na targach wiedzę o atrakcjach turystycz
nych naszego miasta i najbliższej okolicy.

Rybnik na targach „Glob 2000”

Na poziomi
mineralnej, wielu z nas zrozumiało dlaczego 
górnik po wyjeździe idzie na piwo...

Tak więc obok Rud z pięknym parkiem oraz 
historycznym kościołem i klasztorem, kom
pleksu rekreacyjnego elektrowni „Rybnik” 
z akwenem i stadniną koni, Rudą, Kamieniem i 
bazyliką, Rybnikowi przybyła jeszcze jedna atrak
cja - zabytkowa kopalnia z perspektywami...

Widniejący w tle szyb już niedługo stanie 
się zabytkiem. Zdj.: r

Stoisko na targach obshigiwała m.in. Nadia Machinę z Biura ds. Kultury i Sportu UM.
Zdj.: P.Bukartyk

Został on zorganizowany i sfinansowany 
wspólnie przez miasto Rybnik, elektrownię 
„Rybnik”, spółkę „Transgór”, Jastrzębską 
Agencję Turystyczną, Stowarzyszenie Kopal
ni Zabytkowej „Ignacy”, hotel „Polonia” 
w Raciborzu oraz restaurację „Przy komin
ku”. Trasa wycieczki biegła z Katowic przez 
Racibórz, Szymocice, Rudy do Rybnika - Nie- 
wiadomia, gdzie czekała największa atrakcja 
- zjazd na poziom 600 kopalni „Ignacy”. Wi
zyta na dole dziennikarzy została przygoto
wana przez działające od niedawna Stowa
rzyszenie Zabytkowej Kopalni „Ignacy”, 
którego ambicją jest stworzenie na jej terenie 
Muzeum Tradycji Górniczej Ziemi Rybnic
kiej. Na kilkanaścioro śmiałków czekały ro
bocze ubrania, hełmy górnicze z lampką 
z akumulatorem, pochłaniacze i ....dyskietki, 
które przed zjazdem trzeba było „odbić” . 
Pierwszy dreszczyk emocji przeżyliśmy 
już w „klocie” czyli windzie. Na dole prze
szliśmy kilkaset metrów, obejrzeliśmy wozy, 
inne urządzenia, jednak ta wycieczkowa tra
sa nie oddaje na pewno trudów górniczej pra
cy. Ale i to wystarczyło... Sądząc po ilości 
wypitej po powrocie na powierzchnię wody

Wydany przez Stowarzyszenie folder zapo
wiada, że już za kilka lat stara kopalnia i jej 
otoczenie może być naprawdę miejscem przy
ciągającym turystów na miarę sztolni Czar

Dziennikarze w pełnym górniczym rynsztunku.

nego Pstrąga w Tarnowskich Górach. Po ko
palni gości prowadzali prezes Stowarzysze
nia Andrzej Kopka, wiceprzewodnicząca 
Rady Miasta, a jednocześnie członkini Sto
warzyszenia Maria Z. Smolka oraz dyrek
tor Domu Kultury Stanisław Jeszka, zaś pod 
ziemią -  wielbiciel starej „gruby”, kierownik 
oddziału szybowego Alojzy Szwachuła.

Przejazd studialny zakończył się w Rybni
ku w restauracji „Przy kominku”, gdzie go
ściom za pobyt i zainteresowanie podzięko
wał prezydent Adam Fudali, zapraszając jed
nocześnie do odwiedzania Rybnika i korzy
stania z atrakcji, jakie miasto może dostarczyć 
choćby w długie, jak ten z początku maja, 
weekendy.

(r)

Zdj.: P. Bukartyk
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Abecadło
rzeczy śląskich Rybnickie dzwony

Zawieszanie nowych dzwonów to zawsze niecodzienne wydarzenie, skła
niające do refleksji nad tymi niezwykłymi instrumentami.

Na przełomie kwietnia i maja br. z północnej wieży rybnickiej bazyliki 
zdjęto pięć starych dzwonów. W największy z nich - nazwany „Św.Maryja" 
- tradycyjnie metr nad ziemią uderzono ostatni raz na pożegnanie. Działo 
się to w  sobotę 29 kwietnia 2000 roku o godz. 15.50. W miejsce starych i 
popękanych dzwonów zawieszono pięć nowych.

Najstarsza wzmianka o rybnickich dzwo
nach pochodzi z początku XVII wieku. Zo
stały one odlane około 16 19 roku, w czasie, 
gdy proboszczem  kościoła NM Panny 
„na górce” był ks. Jan Karzeł. Istnienie dwóch 
dzwonów w drewnianej dzwonnicy przy ko
ściele oraz małego dzwonu - sygnaturki na 
wieżyczce nad prezbiterium, potwierdzają 
nam trzy dokumenty wizytacyjne z 1652, 
1679 oraz przełomu 1687 i 1688 roku. Nie
stety, nie znamy ich imion. Dzwony te prze
trwały do 1797 roku, czyli do czasu rozebra
nia dzwonnicy i nawy głównej kościoła 
„na górce”. Wówczas sygnaturkę i średni 
dzwon schowano prawdopodobnie do pro
boszczowskiej stodoły, aby tam czekały na za
wieszenie w budowanym kościele Matki Bo
skiej Bolesnej. Zawieszono je tam pewnie 
ok. 1801 roku. Ale największy dzwon pod
czas ściągania z drewnianej dzwonnicy zerwał 
się z belki, spadł na ziemię i pękł. Dano go 
zatem przetopić da ludwisarni Stankego 
w Opawie w 1810 roku. Tak powstał dzwon 
o imionach „Święci Antoni+Paweł+Jan”. 
Było to za rządów ks. prob. Michała Schne
idera. Wielki dzwon został poświęcony przez 
ojca Opata Bernarda Galbierza, cystersa z Rud 
23 października 1810 roku. Dzwon na wieży 
zawisł 1 listopada 1810 roku, a konstrukcję 
drewnianą, po której tego olbrzyma wycią
gnięto, wykonał rybnicki cieśla Knobloch. 
Z czasem zdecydowano się wymienić jesz
cze w kościele dwa pozostałe stare dzwony, 
które przetopiono w 1838 roku na dwa nowe 
o imionach: „Święta Trójca” i „Katarzyna”.

Kiedy w latach 1903-1906 budowano ko
ściół św. Antoniego, dzwony dla niego ufun
dowano jeszcze w czasie prac budowlanych. 
Odlano je w Niemczech w Hemelingen w lu- 
dwisami F. Otto i przywieziono koleją do Ryb
nika 4 października 1906 roku. Ich poświę
cenie odbyło się w niedzielę 7 października 
1906 roku. Dzwonów było osiem. Nie zna
my wszystkich ich fundatorów, wiemy, że 
przynajmniej jeden duży dzwon ufundował 
rybnicki rzeźnik Jerzy Nowak, zaś trzy naj
mniejsze - sygnaturki, ufundowało kilka ryb
nickich służących. Dzwony miały tony: 
C,E,F,G,B,g,h,c oraz imiona: „Św.Antoni” 
(największy 2809 kg), „Bóg Ojciec”, „Syn

cele wojskowe wszystkie wielkie dzwony, zo
stawiając tylko sygnaturki, ale po sprzeciwie 
znaczących osobistości rybnickich - w 1917 
roku zabrano tylko pięć dzwonów: dwa duże 
z kościoła MBBolesnej oraz trzy sygnaturki 
z św. Antoniego.

W latach międzywojennych brakujące dzwo
ny uzupełniono. Podczas II wojny światowej 
hitlerowcy zabrali je wszystkie, zostawiając ko
ściołom po jednej sygnaturce.

Po drugiej wojnie rybnickie parafie znów 
fundują nowe dzwony, m.in. do kościoła św. 
Antoniego kupiono w 1954 roku 5 nowych 
dzwonów, z których największy nosił imię 
„Święta Maryja”. W tych trudnych czasach 
nie stosowano najlepszych materiałów  
i dzwony te szybko popękały. Również ze 
względu na zanieczyszczenie środowiska, ich 
konstrukcje nośne bardzo zardzewiały. Dla
tego proboszcz bazyliki św. Antoniego

ks. Franciszek Musioł rzucił hasło ufundowa
nia przez parafię nowych dzwonów w Jubile
uszowy Rok 2000. Pięć nowych dzwonów: 
„Św. Antoni” (największy), „Św. Józef”, 
„Sw. Maryja”, „Sw. Jan Sarkander” i „Sw. 
Barbara” odlała ludwisarnia Jana Felczyń- 
skiego z Przemyśla. Dzwony poświęcił 
ks. bp Gerard Bernacki 24 kwietnia tego roku, 
zaś na przełomie kwietnia i maja tegoż roku 
zaw iesiła je  w północnej wieży firm a 
„Rduch”.

Dzisiejszy Rybnik to nie jak dawniej - tyl
ko dwa kościoły, ale bardzo wiele parafial
nych kościołów, a w każdym z nich dzwony. 
O samych tylko rybnickich dzwonach moż- 
naby napisać książkę. Wspomnijmy, że tylko 
w ostatnim czasie poświęcono m.in. nowe 
dzwony dla kościoła w Kłokocinie (grudzień 
1998) i w Golejowie (sierpień 1999).

Marek Szołtysek

Boży”, „Duch Święty”, „Sw. Józef, „Sw. Ma
ria, „Św. Notburga” i „Sw. Zyta” (patronka 
służących).

W szystkie rybnickie dzwony - czyli 
3 w kościele MBBolesnej i 8 u św. Antonie
go przetrwały do I wojny światowej. Począt
kowo władze niemieckie chciały zabrać na

▲ Na przełomie kwietnia i maja 2000 
roku w bazylice św. Antoniego w Rybni
ku spuszczono stare dzwony i zawieszo
no pięć nowych - jubileuszowych. Tej 
trudnej operacji podjęła  się firm a  
„Rduch”.

Nawet najmniejszy dzwon z bazyliki 
- „Św. Barbara”jest tak ciężki, ze nawet 
dorosła osoba nie potrafi go poruszyć. 
Podczas Świąt Wielkanocnych w bazyli
ce św. Antoniego można było podziwiać 
czekające na zawieszenie nowe dzwony. 
Na wszystkich jest wypisane imię dzwo
nu, herb papieski oraz słowa: „Rok Ju
bileuszowy 2000, Rybnik”.

Tel. 42-28-825
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Parafie Rybnika
Rybnicka parada, ukształtowana w 

przeszłości wokół kościoła Wniebowzięcia 
NMP „na górce”, a później wokół kościoła 
Matki Boskiej Bolesnej, była jedną z naj
większych na Śląsku.

Jej obszar jednak z biegiem lat, a zwłaszcza w 
pierwszej połowie XX wieku, zdecydowanie się 
zmniejszyła - w 1900 roku parafia liczyła ok. 25 
tys. „dusz”, zaś w 2000 roku -  tylko ok. 5,5 
tysiąca. Można się doszukać wielu faktów, dzię
ki którym parafia rybnicka do pewnego czasu 
była dominującą. Wyliczmy je:
- Rybnik od najdawniejszych czasów był ośrod
kiem miejskim, skupiającym wokół siebie oko
liczne wsie. Dotyczyło to również posług dusz
pasterskich. Dlatego właśnie duża ilość podryb- 
nickich wsi i osad należała do rybnickiej parafii.
- Bieda w podrybnickich wsiach uniemożli

wiała wybudowanie tam i utrzymanie osob
nego kościoła.
- Znacząca pozycja rybnickiego proboszcza 
blokowała wszelkie próby pojawienia się 
“konkurencji” czyli powstawanie podrybnic
kich parafii.
- Niemieckie władze na przełomie XIX i XX 
wieku nie pozwalały na budowę kościołów

w podrybnickich 
wsiach. Liczono, 
że wyprawy do ko
ścioła do miasta, 

będą sprzyjać germanizacji. Niemcy bali się 
wiejskich parafii, które były ostoją polskości 
na Śląsku.
- Rybniccy kupcy również robili co mogli, aby 
nie dopuścić do budowania parafii w podryb
nickich wsiach. Bo jak ludzie przychodzili do 
Rybnika do kościoła na Msze św., śluby, po
grzeby czy nabożeństwa, to zawsze coś kupi
li i interes się kręcił.
- Parafianie z odległych krańców rybnickiej 
parafii np. z Kamienia, Radoszów czy Chwa- 
łęcic, byli już w większości pogodzeni z lo
sem. Narzekali na długą drogę do kościoła jak 
padał deszcz czy śnieg, ale jak była piękna

Granice rybnickiej parafii

Omówienie mapy
A, Mieszkańcy tych dzielnic początkowo należeli do parafii
MBBolesnej w Rybniku a do własnych parafii należą dopiero 
od roku....
A - Parafię w Chwałęcicach ustanowiono w 1977 roku; * B - Chwałowice, 
pierwotnie do Rybnika, w 1899 do parafii Jankowice, w 1925 ustanowie
nie własnej parafii; * C i D - Golejów i Grabownia, wybudowanie ko
ścioła w 1926 roku, ale formalne ustanowienie parafii dopiero od 1957 
roku; * E  -  Ligota, od 1952 roku w parafii św. Antoniego; * F  -  Maroko 
z Nowinami - od 1941 w parafii św. Józefa zaś od 1982 roku w parafii św. 
Jadwigi; * G - M eksyk, od 1952 w parafii Królowej Apostołów;
* H - Niedobczyce, kościół w 1921, parafia ustanowiona w 1925 rok;
* I - Niewiadom od 1925 do Niedobczyc a w latach 80. XX wieku ustano
wiono dwie nowe parafie; * J  - Orzepowice, osobna parafia od 1981 roku;
* K - Paruszow iec, Piaski i Zastaw, osobna parafia od 1989roku;
* L -  Popielów, tak jak Radziejów, od 1934 własny kościół, formalnie 
parafia od 1969 roku; * M - Radziejów: osobna parafia św. Anny w XV 
i XVI wieku, potem upadła i znów w Rybniku, do 1897 w parafii Janko
wice, od 1969 w parafi Popielów; * N - Rybnik-Północ, od 1952 roku 
w parafii św. Antoniego ale część tej dzielnicy - Wawok, do dzisiaj w parafii 
MBBolesnej; * O - Rybnicka Kuźnia, parafia ustanowiona w 1981 roku;
* P - Smolna od 1922 roku franciszkanie prowadzą duszpasterstwo, 
ale osobna parafia św. Józefa dopiero od 1941 roku; * R - Wielopole 
do parafii św. A ntoniego od 1952, w łasna parafia  od 1977 roku;
* S - Zamysłów, od 1941 w parafii św. Józefa, od 1983 roku własna 
parafia; * T  - Zebrzydowice, od 1957 roku w parafii w Jejkowicach;
* U - Kamień, od 1925 roku w parafii Ksjążenice, własna parafia po
wstała w latach 1989/91.

X i Y: Dzielnice Rybnika, które nigdy nie należały do parafii Matki 
Boskiej Bolesnej: Boguszowiece, Gotartowice, Ligocka Kuźnia, Ra- 
szowiec, Kłokocin i Stodoły.

1, 2...6: Mieszkańcy tych miejscowości początkowo należeli do pa
rafii MBBolesnej w Rybniku a do własnych parafii należą dopiero 
od roku....
1 - Ochojec, od 1926 do Golejowa, od 1981 roku własna parafia;
* 2 - K siążenice, osobna parafia od 1925 roku; * 3 - Przegędza, 
od 1919 w parafii Leszczyny, parafia od 1981 roku; * 4 -Jejkowice, zalążki 
parafii w 1929, form alnie ustanow ioną ją  w 1957 roku;
* 5 - Radoszowy od 1925 roku osobna parafia; * 6 - Jankowice, osobna 
parafia od poł. XV wieku.

pogoda, to całe rodziny robiły sobie wozami 
wycieczki na msze do Rybnika. Dla młodzie
ży zaś niedzielne nabożeństwa były okazją 
wypraw do miasta i związanych z tym spo
tkań towarzyskich. Był też wtedy dobry czas 
by se pozolycić.
- Parafian z odległych krańców rybnickiej 
parafii trzymała przy rybnickim kościele świa
domość, że byli tu ochrzczeni, brali tu ślub 
oraz, to że na rybnickim cmentarzu były gro
by ich bliskich.
- W podrybnickich wsiach nie była znaczą
cych i zamożnych rodów szlacheckich, które 
mogłyby wesprzeć starania o powstanie no
wej lokalnej parafii.

Parafianom tak licznej rybnickiej parafii 
musiały towarzyszyć specyficzne zachowa
niami i przyzwyczajenia. Bo przecież bar
dzo interesujące musiały być rybnickie nie
dziele i święta np. ok. 1900 roku, kiedy do 
niewielkiego przecież kościoła MBBolesnej 
schodziło się (nie licząc niemowlaków i star
ców) ok. 20 tys. wiernych. Nie myślmy so
bie, że wszyscy siedzieli w ławkach! A ci co 
stali pod kościołem, czy oni coś słyszeli? Ale 
tym zajmiemy się już w kolejnej “GR”.

Marek Szołtysek

G ran ice  daw nej parafii w Rybniku

Dzisiejsze dzielnice Rybnika, które należały do parafii Matki 
Boskiej Bolesnej w Rybniku

Dzisiejsze dzielnice Rybnika, które nigdy nie należały do 
parafii Matki Boskiej Bolesnej w Rybniku
Miejscowości poza Rybnikiem, które kiedyś należały do 
parafii Matki Boskiej Bolesnej w Rybniku

Teł. 42-28-825
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Sukces
szkolnego chóru

Chór mieszany Państwowej Szkoły Mu
zycznej I i II stopnia im. K. I A. Szafranków 
w Rybniku pod dyr. Ziglindy Lampert-Ra- 
szyńskiej w końcu kwietnia uczestniczył 
w XVI Ogólnopolskim Festiwalu Pieśni 
o Morzu w Wejherowie. Mimo konkuren
cji, w tym również chórów akademickich, 
młodzież godnie reprezentowała swoją szko
łę oraz miasto, zdobywając III miejsce. Do
dać należy, iż pierwszego miejsca w katego
rii chórów mieszanych jury nie przyznało.

Śląsk
- nasza ojcowizna

Pod koniec kwietnia w dzielnicy Ryb- 
nik-Ligota zorganizowano IV Biesia
dę Śląską pod hasłem „Śląsk - nasza 
kochana ojcowizna”.

dokończenie na str. 32

Złote Gody
Kolejna uroczystość wręczenia medali za 

Długoletnie Pożycie Małżeńskie zgromadzi
ło w sali posiedzeń Urzędu Miasta ponad 20 
par obchodzących Złote Gody. Gratulacje i ży
czenia długich jeszcze lat w zdrowiu złożył 
jubilatom prezydent Adam Fudali.

W uroczystości wzięli udział: Karol Ceślar, 
Aniela i Leon Ochojscy, Stanisława 
i Jan Ochojscy, Irena i Stanisław Soj- 
kowie, Jadwiga i Józef Kwiatoniowie, 
Florentyna i Roman Sobikowie, Otylia 
i Alfred Piekorzowie, Pelagia i Teofil 
Łukoszczykowie, Aniela i Bolesław  
Widokowie, Salomea i Ryszard Grobo- 
rzowie, Elżbieta i Nikodem Królowie, 
Danuta i Zbigniew Warchałowie, Aniela 
i Alojzy Olesiowie, Lucja i Rudolf Pitszowie, 
Jadwiga i Czesław Kolbowie, Teresa i Jan 
Skrzypcowie, Pelagia i Stefan Starzec, 
Teresa i Ignacy D ybałow ie, Zofia  
i Wincenty Zającowie, Teresa i Alojzy

Wśród odznaczonych byli Waleria i Jan 
Kaczmarczykowie. Zdj.: r

Pierchałowie, Jadwiga i Emil Kasprzycowie, 
Waleria i Jan Kaczmarczykowie, Łucja 
i M aksym ilian G ajdzikowie, Eugenia 
i Ludwik Smolkowie.

Obecni byli również wiceprzewodnicząca 
Maria Z. Smolka i wiceprezydent Jerzy 
Frelich. Spotkanie przy poczęstunku umili
li! jubilatom zespół Katarzyny i Henryka 
Szymików.

W spom nienie pośm iertne o prof. Janie Jaskule
_2 maja br. po długiej chorobie zmarł za
służony pedagog, długoletni zastępca dy
rektora Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usłu- 
gowych w Rybniku - Jan Jaskuła.

Zmarły profesor był wybitnym nauczycie
lem, o niepowtarzalnej osobowości. Urodził 
się w śląskiej górniczej rodzinie w 1923 roku. 
Wybuch II wojny światowej przerwał Jego 
edukację na tzw. „małej maturze”. Zaczął się 
barwny, wojenny życiorys młodego Polaka: 
praca w charakterze robotnika kolejowego, 
ucieczka, niewola... wreszcie II Korpus 
Wojska Polskiego we Włoszech i jego 
szlak bojowy. Po zakończeniu wojny dwa 
lata przebywał w Anglii, gdzie zdał egzamin

dojrzałości. Do Polski wróciłw lipcu 1947 roku. 
Podjął pracę, studiując równocześnie w Wy
ższej Szkole Nauk Społeczno-Gospodarczych 
(obecnie Akademia Ekonomiczna) w Katowi
cach.

Pracę nauczyciela przedmiotów ekonomicz
nych w Technikum Ekonomicznym w Rybniku 
rozpoczął 1 września 1951 r. Szkoła stała się 
największą pasją Jego życia. Ten wspaniały 
pedagog i organizator cieszył się wielkim au
torytetem wśród uczniów, słuchaczy 
i nauczycieli. Jego celem był wysoki poziom 
nauczania oraz wychowanie patriotyczne mło
dzieży. Jego praca pedagogiczna została nagro
dzona m.in.:3 nagrodami Ministra Edukacji

Narodowej, medalem Komisji Edukacji Naro
dowej i in. odznaczeniami.

W 1984 r. J. Jaskuła przeszedł na emery
turę, ale jeszcze 10 lat pracował w niepeł
nym wymiarze godzin w Zespole Szkół Eko- 
nomiczno-Usługowych w Rybniku.

Śp. Jan Jaskuła był człowiekiem wielkiego 
formatu. Jego patriotyzm, oddanie sprawom 
szkoły, społeczna aktywność, serdeczna 
życzliwość okazywana współpracownikom, 
uczniom i słuchaczom - czynią zmarłego pro
fesora i dyrektora niepowtarzalną 
i niezapomnianą postacią szkoły...

Drogi Dyrektorze, Profesorze, Kolego! 
Pozostaniesz na zawsze we wdzięcznych 
sercach i pamięci nauczycieli i uczniów.

Tel. 42-28-825 mmmmmm
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Klub Międzynarodowej Prasy i Książki

Rybnik, ul. Sobieskiego 18
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Bartosz Michalak, Pol
skie Oscary. Prószyński 
i S-ka.

Autor zebrał w jednej 
publikacji dzieje polskich 
artystów, którzy otarli się 
o Oscara bądź go otrzy
mały. Znajdziemy w niej 
nazwiska osób zupełnie 

nam nieznanych, ale które, jak się okazało, 
zrobiły karierę „w filmie”. Są wśród nich 
scenarzyści, kompozytorzy, autorzy zdjęć, 
reżyserzy, scenografowie. Nie ma aktorów... 
Jest oczywiście historia najnowsza: Ryb
czyński, Starski, Braun, Polański i Wajda. 

•  •  •
Krystyna Kofta, Wychowanie seksualne 
dla klasy wyższej, śred
niej i n iższej. Wyd.
W.A.B.

nie do 
seksie, 

do łitera- 
typów, 

sunkami 
a. Au-

Za
końca, wy 
z odniesieni; 
tury,r 
ilustrowan 
Andrzeja C 
torka próbuj 
jej się to uda

„unormalnić” i pewnie

•  •  •
W iosna - Lato 2000. 
Katalog Scan Holiday 
Travel

Oferta największego 
w Polsce organizatora 
wycieczek lotniczych do 
najpiękniejszych waka
cyjnych zakątków świata 
- od Bułgarii do Domini

kany. Do kolorowego katalogu dołączony 
cennik.

•  #  •
CD - Toni Braxton The 
Heat

12 utworów w wykona
niu naprawdę gorącej 
(również na okładce) Toni 
Braxton. W książeczce 
płyty - teksty wszystkich piosenek. Wielka 
od paru lat gwiazda w Ameryce i u nas ma 
swoich wielbicieli.

Rozwiązanie Konkursu Wielkanocnego
Rozwiązaniem konkursu jest hasło: DZIELNICOWY ŁĄCZY NAS MOST TU 
DZIECKO I RYBA MA GŁOS. Nagrody wylosowali:

Okna z PCV
BiuroB,uro 7 0 j? y
Informacyjno-Handlowe
Rybnik, ul. Gliwicka 1, 
tel/fax 42-25693

-3 0 0  zł
Urszula Holeczki z Rybnika

O O O

D O M E L
s.e.

Rybnik, ul. Żorska 10, 
tel./fax 42-25-507,42-21-184 

- nowoczesny aparat telefoniczny 
Elżbieta Hochhaus z Żor 

a a a

Rybnik, Sobieskiego 23, 
tel. 42-23-716, tel./fax 42-22-962 

Rybnik, Chrobrego 6
- naukowy kalkulator i pióro 

Michał Folek z Rybnika
«Mfirfc

Krzyżówka
Nagroda za rozwiązanie krzyżówki

- dwa bony towarowe 
wartości 50 zł każdy
ufundowane przez Klub 

Międzynarodowej Prasy i Książki

o s p o K
Sp 2 0 0

Rozwiązaniem krzyżówki będzie wyraz, który po
wstanie z liter w polach oznaczonych kropkami.

■LUBT KREW 4 WORECZEK
NA
PIENIĄDZE

MORStO
LUB
LOTNICZY

POT. LASKA

BOŻYSZCZE
NASTOLATEK

I r

L> A ▼

RZUCA SĘ JE 
POD NOGI

►
ORZECZENIE
S*DU

CIĘŻAREK 
DO ĆWICZEŃ

►

L*

Rozwiązania na kartkach pocztowych pro
simy przysyłać do 12 czerwca pod adresem 
redakcji: "GazetaRybnicka", Rynek 12a, skr. 
poczt. 96, 44-200 Rybnik, lub wrzucić do na
szej "żółtej skrzynki" (ulica Kościuszki).

BK
Powszechny Bank Kredytowy SA w Warszawie 

I Oddział w Rybniku 
Rybnik, ul. Chroborego 8, tel. 42-27-041 
- dwa biurkowe zegary elektronicze 

Damian Szewczyk z Kamienia 
i Zbigniew Kasperczyk z Rybnika 

a a a

&

FIRMA
JUBILERSKA ARTIS

S.C.IWONA I DARIUSZ KOZŁOWSCY 

Rybnik, ul. Powstańców 14, tel./fax 42-21-926 
Korfantego 3, tel. 42-35-462 

S.D.T. "real" stoisko jubilerskie, tel. 42-41-901 
-1 0 0  zł w  wyrobie jubilerskim 

Anna Danel z Rybnika

Sp z o o

Klub Międzynarodowej Prasy i Książki 
Rybnik, ul. Sobieskiego 18, tel. 42-38703 

- bon towarowy wartości 100 zł 
Danuta Krawczyk z Rybnika

H E L
ELEKTRONIKA-ŁĄCZNOŚĆ 

ul. Hallera 12a, 44-200 Rybnik 
Tel./fax 032 422-48-36 

- elektroniczny zegar ścienny 
Łukasz Musioł z Rybnika

Sponsorom serdecznie dziękujemy!

Usługi budowlane
Malowanie, tapetowanie 

ocieplanie domów 
tynkowanie domów

- nowoczesną metodą 
przy pomocy agregatu tynkarskiego

tynki: gipsowe, regipsowe, itp. 
remonty dachów

sprzedaż i montaż systemów 
do oczyszczania wody!

tel. 42-14-044, 0602-395-340

______  ___ Tel. 42-2ft-ft?.S



Majowe festyny
Maj, a szczególnie jego „najdłuższy weekend nowoczesnej Europy” był wy

marzonym czasem festynów. Odbyły się one w wielu dzielnicach, a najważ
niejsze, że ze względu na przepiękną pogodę, wszystkie były udane.

Są już pacjenci!
c.d. ze strony 12.
ilości drobnego sprzętu, gdyż nowe pomiesz
czenia zostały przygotowane do działalności 
wraz z aparaturą. Dyrekcja szpitala zadecy
dowała, by nie wozić do nowego szpitala sta
rych i zdekapitalizowanych urządzeń, dlate
go przeprowadza się tylko te oddziały, któ
rym zapewniono nowe wyposażenie. Planuje 
się, że jeszcze w tym roku przeniesione zo
staną wszystkie oddziały dziecięce z Rudz
kiej, reszta do końca przyszłego roku. Wszyst
ko wskazuje na to, że w „Juliuszu” pozosta
nie onkologia.

Pierwszy, urodzony w nowym szpitalu, 
niemowlaczek. Zdj.: M. T

Na konferencji prasowej przed pierwszym 
etapem przeprowadzki, o dalszych planach 
rozruchu szpitala mówił dyrektor Bolesław 
Piecha. Szpital nadal potrzebuje ogromnych 
środków na dokończenie budowy i wyposa
żenie. Kosztowne są również przeprowadzki 
- kilkaset tysięcy potrzebnych na pierwszy ich 
etap dyrekcja ma nadzieję otrzymać z woje
wództwa oraz Min. Zdrowia. Na informaty
zację szpitala dyrekcja stara się o środki 
z Banku Światowego. W najbliższych planach 
jest stworzenie tzw. oddziału ratunkowego, 
a zgodnie z nową ustawą o ratownictwie me
dycznym, leży to w kompetencji państwa.

Dyrekcja zapewnia, że nie zmieni się po
ziom zatrudnienia, a w najbliższych latach po
winien się on nawet powiększyć. Mogą być 
natomiast problemy ze strukturą zatrudnienia, 
szczególnie w pionie technicznym. Mimo 
pierwszych pacjentów, szpital w Orzepowi- 
cach to wciąż jeszcze ogromna inwestycja.

(r)

Jak zwykle najliczniejszą grupę „festynowi- 
czów” stanowiły dzieci, dla których przygoto
wano najwięcej atrakcji. W trakcie trzydniowej 
Majówki z Klubem Energetyka najmłodsi 
rybniczanie mogli wziąć udział w akcji plastycz
nej „Graffiti” oraz w licznych grach i konkur
sach, m.in. w rzucie mydłem na odległość, spraw
nościowym torze przeszkód, czy też strącaniu krę
gli. Dorosłym uczestnikom festynu czas umilały 
zespoły muzyczne. Można było wysłuchać m.in. 
koncertu muzyki country, standardów tanecznych 
oraz popularnych przebojów muzyki rozrywko
wej. Z recitalem wystąpiła Elżbieta Adamiak, 
a o dobry humor uczestników festynu zadbał ka
baret „Ucho”. Miłośnicy wodnych atrakcji mo
gli odbyć rejs statkiem „Konrad” na trasie Klub 
Energetyka -  Chwałęcice, gdzie w Ośrodku Spor
tów Wodnych i rekreacji w zorganizowano 
„Piknik z krupniokiem

* * *
Przy dobrej muzyce, piwku oraz kiełbaskach 

i nieodzownym krupnioku czas miło upływał 
uczestnikom II Majówki Rybnickiej. Na bo
isku obok Ryfamy zaprezentowały się zespoły 
muzyczne, a miłośnicy ruchu nie mogli narze
kać na brak sportowych rozrywek. Zorganizo
wano zawody rowerowe oraz turnieje koszy
kówki i siatkówki, w których wzięło udział 
13 zespołów. Najlepszą drużyną koszykarzy zo
stał „Meksyk”, a w siatkówce bezkonkurencyj
ny okazał się zespół „Smolna”. W turnieju pił
ki nożnej, który rozgrywany był w kilku ka
tegoriach wiekowych zagrało łącznie 
461 zawodników. W swoich grupach zwycię
żali Energetyk Bali, Gumisie i Canbis, a w kate
gorii drużyn niezrzeszonych najlepszym okazał 
się Taxi-Dworcowa Team przed zespołem ryb
nickich policjantów. Laureaci futbolowych zma
gań w nagrodę otrzymali m.in. puchar, dyplomy, 
koszulki oraz piłki, a uczestnicy pozostałych kon
kursów - słodycze i zabawki. Dochód z loterii 
fantowej, w której nie było pustych losów, został 
przeznaczony na sfinansowanie jednego z witra
ży w rybnickiej bazylice. Festyn przygotowała 
Rada Dzielnicy Śródmieście, OZPN Podokręg 
Rybnik, Ryfama i Zarząd Miejski TKKF. Or
ganizatorzy szczególnie podkreślają pomoc, jaką 
zaoferowała młodzież I i V LO, TG i SP 1.

* * *
Smolnioki wyznaczyli sobie spotkanie na par

kingu nieopodal kościoła pod wezw. św. Józefa 
w dniu patrona swojej parafii - 1 maja, zatem 
trudno było oddzielić festynowe atrakcje 
od atrakcji odpustowych. Organizatorzy - Rada 
Dzielnicy Smolna wspólnie ze Stowarzysze
niem Rodzin Katolickich i ojcami franciszka
nami zadecydowali, że cały dochód z festynowej 
loterii oraz zakupu „cegiełek” zostanie przezna
czony na organizację letniego wypoczynku dla

40 dzieci z rodzin potrzebujących wsparcia. Tym 
razem wyjadą one do Białki Tatrzańskiej. Atrakcji 
było co niemiara: dzieci mogły pojeździć 
na kucyku i wziąć udział w konkursach i zaba
wach, wystąpił m.in. zespół „Przygoda”, „Rybnic
kie Bajeroki”, Blue Mix, Gama, i in. Niespodziankę 
sprawili sponsorzy - firma „Andal” przygotowa
ła nagrody w postaci sprzętu AGD, który został 
wylosowany wśród osób, które zakupiły „cegieł
ki”. Sprzedaż cegiełek, losów oraz darowizny 
mieszkańców dzielnicy i właścicieli firm, a także 
licytacja grafik i obrazów podarowanych przez oj
ców franciszkanów, przyniosły w sumie 13 tys. zł, 
które przeznaczone będą na letni wypoczynek dzie
ci. Główną nagrodę - wycieczkę do Włoch - ufun
dowaną przez biuro podróży „San Antonio”, wy
losowały dwie mieszkanki dzielnicy Smolna.

* * *
W Chwalowicach na majowy festyn zapro

sił mieszkańców Dom Kultury.
Pogoda dopisała, do parku wybrało się więc 

wielu rybniczan. Przez całe popołudnie aż do 
zmroku chwałowiczanie bawili się przy muzy
ce. Występowało kilka zespołów muzycznych 
i tanecznych, były opowiadania o Śląsku, ale 
największą popularnością cieszyły się przepro
wadzane przez organizatorów konkursy z na
grodami. Przystępowały do nich przede wszyst
kim dzieci, rozegrano też konkurs siłowy „na 
rękę” dla dorosłych, na pniu ściętego drzewa. 
Kolejny chwałowicki festyn odbył się w nie
dzielę 7 maja, a zorganizowany przez tamtej
szych strażaków pod remizą. Na obu tych fe
stynach ogłaszano zapisy na chwałowicką bie
siadę Śląsk pod tytułem “Przidź na ławka pod 
familok”. Biesiadę tę przygotowała SP nr 13 
w Rybniku-Chwałowicach.

Zebrali: S, szoł, r 
Fotoreportaż z festynów na II stronie okładki

Śląsk - nasza ojcowizna
dokończenie ze strony 31 

Imprezę tę zorganizowała Rada Rodziców SP 
4 przy współudziale „Harcówki” i Rady 
Dzielnicy Ligota-Ligocka Kuźnia. Jak to na
biesiadzie było śląskie łosprowianie, śpiewały i 
tańczyły szkolne zespoły, był kiermasz książek 
o Śląsku, grała kapela oraz częstowano się ko- 
łoczem, krupniokami i piwem. Były też śląskie 
biesiadne pieśniczki, które obecni mogli sobie 
przypomnieć dzięki specjalnie powielonemu 
śpiewnikowi. Nad całością czuwała para kon
feransjerów: Lucyna Szłapka i Karol Frelich. 
Natomiast motywem przewodnim całej ligoc
kiej biesiady był często powtarzany refren: Ko
chany Śląsk, kochany Śląsk, Niech ta melo
dia po nocach się śni. Pamiętaj to, pamiętaj 
to,Ze tukej matka ci serce swe do! szoł



koszykówka ^Historyczny sukces
Na czwartym miejscu zakończyły sezon koszykarki KKS Color Cap Rybnik. 

To największy sukces drużyny w historii rybnickiej koszykówki żeńskiej.
Tą lokatę i brązowy medal zespół zapewnił 

sobie już w I rundzie rozgrywek play-off. Po
konując dopiero po 5 meczach ŁKS Łódź 
rybniczanki zrealizowały przedsezonowe pla
ny i do kolejnych spotkań, których stawką była 
jeszcze wyższa lokata, przystępowały świa
dome, że cel sportowy został osiągnięty. 
W walce o finał rybnickie koszykarki uległy 
0:3 aktualnym mistrzyniom Polski - koszy- 
karkom z Gdyni, zaś w pojedynkach o 3 miej
sce przegrały z Wisłą Kraków także 0:3. Nie
wątpliwie najsilniejszym punktem zespołu był

duet N.Domond - 1 Jasnowska.Obie zawod
niczki zdobywając w meczu średnio 28 pkt. 
decydowały o sile zespołu. W sumie rybnickie 
koszykarki w ramach rozgrywek ligowych ro
zegrały 29 potyczek, z których 12 wygrały, 
a w 17 musiały uznać wyższość rywalek. Punk
ty dla Color Cap-u w zakończonym sezonie 
zdobyły: N. Domond 436, IJasnowska 359, 
M.Królik 204, J.Liaszenko 158, J.Chełczyńska 
149, M.Owczarek 132,1.Ose 76, G.Fułbiszew- 
ska 58, M. Włodarska 57, D.Kępa45, E.Ruciń- 
ska 33, N.Skrago 4. Gratulujemy sukcesu!

żużel 'Ciekawiej po reformie
Niezwykle interesujące są tegoroczne rozgrywki I ligi żużlowej, co niewątpliwie jest efektem refor

my rozgrywek. Po sześciu rozegranych do tej pory kolejkach zawodnicy RKM-u Rybnik z dorob
kiem 8 pkt. (4 zwycięstwa, 2 porażki) plasują się na 3 miejscu, tracąc do prowadzącej Stali Rze
szów 1 punkt. W spotkaniu przeciwko Iskrze Ostrów kontuzji barku doznał A.Pawliczek i jego roz
brat z żużlem potrwa około dwóch miesięcy. Niewątpliwie najsilniejszym punktem drużyny są zawod
nicy zagraniczni, z zawodników młodzieżowych najlepiej spisuje się Rafał Szombierski, a poniżej 
oczekiwań jeżdżą krajowi seniorzy: E.Skupień, M.Cierniak, A.Pawliczek, E.Tudzież.

Rynek Basket 2000
71 trzyosobowych drużyn walczyło 

na rybnickim Rynku pierwszego dnia 
maja w turnieju koszykówki ulicznej 
„Rynek - Basket 2000”.

W poszczególnych kategoriach zwycięża
li: mężczyźni rocznik 1982 i starsi -  „Ma
minsynki” (P.Rajnhold, M.Sroka, D.Jani
szewski, S.Grabiec); mężczyźni rocznik 1983-

84 - „Songo Team” (K.Kupczak, M.Kuna, 
K.Dudka, M.Pysz); chłopcy rocznik 1985-86 
- „Serki” (S.Cichocki, K.Gajos, P.Małecki, 
J.Raszka); chłopcy rocznik 1987 i młodsi - 
„Dzikie bąki” - (M.Majewski, D.Badeński, 
A.Białdyga, K. Golanowski); dziewczęta 
rocznik 1986 i starsze - „BMW” (K.Jarzą
bek, M .Baranowska, A.Szczepanowska, 
A.Siekaniec); dziewczęta rocznik 1987 i 
młodsze - „Dzikie kaczory” (K.Kozak, 
M.Nikiel, L.Chełminiak).

A Jak zmodernizować?
Na zaproszenie dyrektora ośrodka „Bushido” J.Taranczewskiego, do Rybnika 

przybył światowej sławy architekt Wojciech Zabłocki, kiedyś znakomity szermierz.
Powodem jego przyjazdu jest plano

wana modernizacja stadionu miejskie
go przy ul. Gliwickiej. Gość nie tylko 
obejrzał rybnicki stadion wraz z przy
legającym kompleksem sportowo-re
kreacyjnym, ale także w kawiarni 
„Na Poddaszu” wygłosił prelekcję 
na temat nowoczesnych rozwiązań w 
budownictwie sportowym oraz prezen
tował własne projekty oraz ich realiza
cję. Według W. Zabłockiego general
nej przebudowy wymagają trybuny 
rybnickiego stadionu, pod którymi mo
głyby się znaleźć np. szatnie lub inne 
pomieszczenia socjalne.

Wojciech Zabłocki w towarzystw ie dyrek
tora M O SiR -u Rafała Tym usza i naczel
nika Wydziału A rch itektn iry U M  Janusza  
Błaszczyńskiego ogląda rybnicki stadion.

Z dj.: Z.K.

judo
* Olimpijski medal
Łukasz Srokol judoka Polonii Hugart 

Rybnik wywalczył srebrny medal Ogólno
polskiej Olimpiady Młodzieży.

Na zawodach rozegranych w Łowiczu w walce 
finałowej uległ zawodnikowi Juwenii Wrocław Łu
kaszowi Błachowi. Obaj ci zawodnicy walczą o 
wyjazd na Mistrzostwa Europy, a o tym który z nich 
pojedzie, zadecydują wyniki w międzynarodowych 
turniejach. Pierwszy z nich odbył się na Litwie, a 
jego zwycięzcą został rybniczanin. Na V miejscu 
w Igrzyskach sklasyfikowana została klubowa ko
leżanka Łukasza - Agata Kapuścińska. Udanie roz
poczęli swój udział w strefowych eliminacjach do 
M istrzostw  Polski kadetów  zawodnicy Polonii 
Hugart Rybnik. Z dziewiątki startujących w turnieju 
rybniczan, trzech z nich: Damian Czech, Artur 
i Damian Śmieszny wygrało swoje kategorie wa- 
gowe, kolejnych dwóch uplasowało się na drugim 
miejscu, a trzech zajęło trzecie miejsca.

boks
* 70 zawodników z jedenastu śląskich klu
bów wystartowało w II turnieju bokser
skim juniorów o Puchar Prezydenta Mia
sta Rybnika.

Bokserzy RMKS-u 
najlepsi

W drużynowej klasyfikacji turnieju zwyciężyli 
pięściarze RMKS-u Rybnik (24 pkt), przed Victo- 
rią Jaworzno (19 pkt) i Górnikiem Sosnowiec (18 
pkt). Z rybnickich zawodników swoje walki wygra
li: Marek Szarubka, Przemysław Cudnik, Tomasz 
Rejmak, Marcin Szorkin, Marcin Kurenda.

szermierka
Sukcesy szpadzistów

W międzynarodowym turnieju szer
mierczym „Chathange Vitti” który odbył 
się we Wrocławiu zawodnik sekcji szer
mierki RMKS-u Rybnik Marcin Ibrom 
zajął piąte miejsce.

Wywalczył dzięki temu prawo startu w Ogól
nopolskiej Olimpiadzie Młodzieży, na której tak
że uplasował się na piątym miejscu. Również star
szy kolega z RMKS-u odniósł wspaniały sukces. 
Startując w turnieju „Brandenburg-Cup" Bartło
miej Ordon zajął III miejsce.

szachy
V

Dobiegły końca rozgrywki II szacho
wych mistrzostw Rybnika w wielobo
ju open 2000.

Szachowy wielobój
Impreza składała się z 3 turniejów ze szcze

gólnym uwzględnieniem różnic czasowych. 
W mistrzostwach sklasyfikowano 41 zawod
ników, a ich zwycięzcą został Janusz Skrzyń
ski z „Rymera” Niedobczyce. Drugie miejsce 
zajęła Sylwia Rybak z Ryfamy, a trzecie Ma
rek Wolak z Chwałowic.

Mt*»’

______ Tel. 42-28-825
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Upalny dzień końca kwietnia 2000 roku. 
Na terenach wystawowych Międzynarodo
wych Targów Budownictwa TARGBUD 2000 
w Katowicach tłum zwiedzających. W samo 
południe wielu gości podąża w stronę biało- 
niebieskiego stoiska w nowoczesnym Pawi
lonie nr 1. T\i efekty swojej działalności pre
zentuje przedsiębiorstwo A-P Żory, znane 
w całej południowej Polsce z produkcji do
skonałej jakości stolarki okiennej 
i drzwiowej z PVC.

To dla firmy ważny dzień - podsumowanie 
jej dokonań z okazji jubileuszu 10-lecia uświet
ni wręczenie Certyfikatu Systemu Zapew
nienia Jakości wg normy ISO 9001, przy
znanego przez firmę certyfikacyjną RW TUV, 
a także Certyfikatu Jakości Mister Poland, 
przyznawanego przez kapitułę Rady Nauko- 
wo-Koordynacyjnej Centrum Promocji Pol
ski, złożoną z 50 rektorów krajow ych 
wyższych uczelni. W sali konferencyjnej Pa
wilonu nr 1 zbierają się dostojni goście. Są 
przedstawiciele władz samorządowych Żor 
i Katowic, przedstawiciele samorządu gospo
darczego miast z terenu działania firmy, przed
stawiciele Targów Katowickich i firm współ
pracujących z A-P oraz wielu innych. Doko
nania firmy przedstawiają prezes Zarządu, dy
rektor Waldemar Kowalczyk oraz dyrektor 
ekonomiczny Stefania Markowicz. O firmie, 
jako wizytówce Żor, mówi przewodniczący 
Rady Miasta Zygmunt Łukaszczyk, klasę 
A-P, również na podstawie osobistych do
świadczeń, podkreśla w formie anegdoty 
przewodniczący Rady Miejskiej w Katowi
cach Wojciech Boroński. I oto prezes Wal
demar Kowalczyk odbiera pierwsze wyróż
nienie: Certyfikat Jakości Mister Poland 
przyznany dla przedsiębiorstwa A-P Żory, 
a w chwilę później Certyfikat Mister Poland 
- The Best Chairman ’99 dla prezesa Za
rządu za skuteczne zarządzanie firmą. I wresz
cie moment, na który wszyscy czekali: dyrek
tor RW TUV e.v. Polska wręcza prezesowi do- 
kument potwierdzający wprowadzenie i sto- 
sowanie przez firmę AP systemu zapewnienia 

‘M  jakości w zakresie projektowania, prac rozwo- 
s. i  jowych. produkcji, montażu i serwisu stolarki 

’■ Jj budowlanej oraz fasad aluminiowych elemen- 
tów i segmentów budowlanych. Po chwili pre- 
zes Waldemar Kowalczyk, dyrektor ekono- 
miczny Stefania Markowicz i dyrektor tech
niczny Grzegorz Nogły wspólnie prezentują 
certyfikat zgromadzonym. Następuje toast i za
proszeni goście podchodzą z gratulacjami...

* * *
Otrzymanie Certyfikatu ISO 9001 jest dla 

Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowego 
A-P Żory Sp. z o.o naturalnym efektem pro
wadzonej działalności. By dostosować firmę 
do kryteriów certyfikatu nie trzeba było prze
prowadzać żadnej rewolucji - poziom orga
nizacyjny A-P od dawna spełniał najwyższe 
wymogi. Firma zajmuje się produkcją stolar
ki okiennej od 1990 roku, kiedy to wyprodu
kowano pierwsze kilka tysięcy okien i drzwi. 
P rezentują one wysoki standard oraz

doskonałe parametry techniczne i jakościowe. 
A-P dysponuje nowoczesnymi liniami tech
nologicznymi; w 1993 roku przedsiębiorstwo 
rozpoczęło produkcję ślusarki aluminiowej 
w oparciu o belgijski system Reynaers. Fir
ma należy do czołówki producentów stolarki 
okiennej w regionie. W ciągu minionych 
10 lat wyprodukowano kilkaset tysięcy okien 
i drzwi, realizując zamówienia dla ponad 20 
tys. klientów. Okna, drzwi i fasady są zabu
dowane w setkach obiektów na terenie kraju 
- w tym: w ponad 100 szkołach i innych

Okna z certyfikatem
10 lat na rynku

Prezes Waldemar Kowalczyk, dyrektor ekonomiczny Stefania Markowicz i dyrektor tech
niczny Grzegorz Nogły prezentują Certyfikat ISO 9001.

Stoisko AP na Międzynarodowych Targach 
Budownictwa TARGBUD 2000 w Katowicach.

placówkach oświatowych, w blisko 50 szpi
talach i innych obiektach służby zdrowia, 
w około 40 obiektach administracji państwowej 
- m.in. w Urzędzie Miasta w Katowicach, 
TV Katowice, a w Rybniku: m.in. w salonach 
samochodowych (Volkswagen, Ford, Renault), 
budynku ZUS-u, w bankach (PBK, Kredyt Bank, 
Bank Śląski) oraz wielu innych obiektach.

Przedsiębiorstwo A-P posiada na produkowa
ne okna i drzwi wszelkie niezbędne dopuszcze
nia. Wysoka jakość stolarki została potwierdzo
na blisko trzydziestoma nagrodami i medalami 
na prestiżowych targach i wystawach budow
nictwa. A-P dysponuje siecią własnych biur han
dlowych na terenie kraju. Od 1993 roku istnieje 
biuro w Rybniku przy ul. Gliwickiej 1, 
tel 42-256-93, zaś główna siedziba firmy znajdu
je się w Żorach przy ul. Bocznej 6, tel. 43-591-33. 
Otrzymanie Certyfikatu Jakości ISO 9001 
jest ukoronowaniem 10 lat działalności fir
my i kolejnym krokiem w rozwoju.

Artykuł sponsorowany

Tel. 42-28-825
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oferuje: płytki ceramiczne 
i mrozoodporne

od 15,00 zł\m2 brutto
panele podłogowe

od 18,00 zł\m2
PROMOCJA! 
panele 18000 IP

PonadtoT , ,• ■ i J
w cenie 28,00 zł\m2

oferujemy: - p a n e le  ś c ie n n e  MDF, PC V
- podłogi p a n e lo w e  HDF
- k leje 
- fugi

v ; - tynki s z la c h e tn e
- wszystkie akcesoria w ykończeniowe

Czynne:
pon.-pt. 9.00-17.00 
sobota 8.00 -13.00

44-251 Rybnik, Gotartowieka 18, 
tel./fax (032) 42-67-014

i Filia: Tychy-Lędziny, ul. Hołdunowska 7,
tel. 326-68-08

STOKOL PRODUCENT OKIEN I DRZWI 
Z PCV I ALUMINIUM

z p h u  STOKOL s.c.
Produkcja:
ul. Kłokoclńska 51,
tel. (032) 7394893

•  FIRMA
- do natychrr 

I NA ZAMÓW 
dodatkowych

44-251 Rybnik-Kłokocin 
ul. Włościańska 87 

tel./fax (032) 42-201-29 
tel. kom. 0602-57-02-96

)KNA TYPOWE 
iastowego odbioru 
ENIE bezładnych 
opłat

i PRODUKUJEMY NA PROFILU 
produkcji KÓMMERLING 
i profilu PANÓRAMA

> POSIADAMY pełną paletę barw
> szeroki wybór parapetów
» transport, pomiar, montaż 

SZYB K 1,1

KORZYSTNE RATY!

03O
F3
mr̂i
is£ k

STANDOX
PIOTR ZMUDA

Św. Józefa
I STRAŻ 11 PawIjońT

Rudzka

P
Św. Józefa

Os. Nowiny
ARAL
Mc Donalds
Rudzka

CENTRUM

♦Lakiery akrylowe metalizowane 
do wszystkich marek 
samochodów i rodzajów 
powłok lakierniczych 

♦Dodatki i osprzęt lakierniczy 
♦Sprzęt „SATA" 3m.
♦Środki konserwacyjne 

„TEROSON" Boli 
♦Szlifierki „HAMACH"

S&W Technik 
♦WARSZTAT

BLACHARSKO- LAKI ERN ICZY 
♦Umowy PZU i REN-CAR

44-200 Rybnik, Nad Potokiem 12, 
tel. (032) 42 240 99, 

tel./fax (0-32) 42 44 200

STANDOX - Zmuda 
wyposażenie warsztatów

STANDOX

Uwaga!
Bezpłatne porady 

technologii lakiernictwa

Sklep - wyposażenia
44-200 Rybnik, ul. Wysoka 15/17 

(w Cechu Rzemiosł w Rybniku) 
tel. (0-32) 42 600 37, 42 24 444

Tel. 42-28-825
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P.P.U.H. “ F A B E T ” S p .z o .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
1 Stropy, dl. do 9m; * stal ci?ta- 9i(?ta ' zgrzewana;
* elementy ścienne (bloczki, pustaki)* us*u9' Pr°iekt°we-
• belki nadprożowe; • roboty dekarskie

korytka dachowe - DKZ; 
krawężniki, obrzeża;

(również papą termozgrzewalną);
• roboty budowlano-montażowe;
«wypożyczalnia elektronarzędzi i sprzętu 

budowlanego (032 / 73 40 526).

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

STROPY
• 2K - nowoczesny i najlepszy

KANAŁOWY “ŻERAŃ”

“TERIYA-H”, DZ - 3

GARAŻE BETONOWE
Zapraszamy również 

uu soboty

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

WYKŁADZINY OBIEKTOWE 
- ponad 50 wzorów,

gwarancja od 5 do 15 lat (szkoły, szpitale, 
obiekty przemysłowe)

WYKŁADZINY DOMOWE PCV 
I DYWANOWE - ponad 300 wzorów, 

CHODNIKI
RYNNY SIDING, WĘŻE, KLEJE, LISTWY 
I INNE ARTYKUŁY WYKOŃCZENIOWE

Rybnik, ul. Ks. Brudnioka 4, 
Rydułtowy, ul. Ofiar Terroru 61, 

czynne od 9.00 do 17.00, soboty od 9.00 do 13.00 
Tel. 0601 448 867

PPHCI KAJAN
44-240 Żory
ul. Spółdzielcza 5a
tel./fax (0-32) 434-55-89

BETONIARNIA
44-337 Jastrzębie Szeroka 

ul. Norwida 34 
tel. (0-32) 478-12-57

•  Produkcja płotów 
betonowych 
z elementów
0 wysokościach: 
lm, l,25m, 1,50m, 2 m
1 szerokości 2,05 m.

•Produkcja lamp 
betonowych

w i i i f l i i i i i m
^ i

•  Produkcja płyt 
chodnikowych 
i ażurowych

•  Produkcja resorów 
do samochodów 
osobowych, 
dostawczych 
i ciężarowych

•  Produkcja zrqbek 
wędzarniczych

IBON PROMOCYJNY)
I 

I 
I 
I

5%
bonifikaty

przy zakupie wyrobów firmy
KOJfSN

ważny do 30.06.2000 r.

KRIS-BRUK »

imy;Ó f e r u j e  .

• kompleksowe usługi brukarskie 
roboty ziemne - instalacje 
usługi transportowe - również ( 
transport samowyładowczy

i

Kr
il. Braci N

G w a r a n t u j e m y  

n a j l e p s z ą  j a k o ś ć  i  n i s k i e  c e n y

Tel. 42-28-825

mailto:fabet@fabet.pl
http://www.fabet.pl
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•  Specjalista endokrynolog •
dr GRZEGORZ NOWAKOWSKI

choroby tarczycy, zaburzenia hormonalne
czynne w pigtek od 15.00, rejestracja telefoniczna: 0-602-73-72-05,456-26-36
•  Rybnik, ul. Skłodowskiej 7 •

Ogłoszenia drobne
v ^
TYNKI GIPSOWE maszynowe - agregatem. 

Tel. 0-502-027-171
* * *

SPRZEDAM Hyundai Pony - 1991 r.
Tel. 42-30-404

wyceny nieruchomości 
doradztwo 

szkody górnicze
uprawniony rzeczoznawca 

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

HURTOWNIA PŁYTEK CERAMICZNYCH
MIECZYSŁAW REDLECKI

44-240 Żory, ul. Kasztanowa 48 (Trasa Żory-Rybnik k/Biesa), Tel. 0-32/43-46-276

Oferuje:
- płytki ceramiczne wszystkich producentów, m.in. „Opoczno”, 

„Jopex”, „Paradyż”, „Tubqdzin”, „Cer-Rol”, „Nowa Gala”, itd.
- płytki słynnych fabryk włoskich, hiszpańskich, niemieckich, 

francuskich
Rewelacjq będq płytki z Egiptu

z fabryk „Cleopatra”, „Pharaones” (faraon itp.), elewacja słowacka

WÊÊÊÊ

___ C zynne od  ran a  d o  w ieczo ra

F.U.H. FORKUP

Ś W IA T  M IC D Z I
PIOTR KUPKA

44-200 RYBNIK
Czynne: ul. Cegielnlana 2

pon.-pt. 8-16 te l./fax (032) 422 22 50
sob. 8-12 tel. kom. 0 602 686 685

OFERUJE:
ZAW SZE PEŁNY ASORTYMENT

RUR 1 ŁĄ C ZN IK Ó W  M IED ZIAN YC H

PO N AD TO : 

•  GRZEJNIKI •  POMPY

•  ZAW O RY •  PVC - W A V IN

•  RURY PP •  KOTŁY JUNKERS

•  KSZTAŁTKI PP •  KOTŁY KIELAR-ECO

•  BLACHA M IE D Z IA N A

SPRZEDAŻ NA RATY

Projektowanie, 
zakładanie 

i pielęgnacja ogrodów

•  architektura ogrodowa
•  oczka wodne; kaskady
•  nasadzanie drzew i krzewów
•  drzewka i krzewy
•  byliny
•  całoroczna pielęgnacja ogrodu
•  doradztwo specjalistyczne

ul. Sztygarska 5, ® 032 42-12-598
44-270 Rybnik____________ I  0-603 133-987

Nap raw a
te le w izo ró w  i m ag ne to w id ó w

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

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

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

HURTOW NIA STYR O PIANU S T YR EM
Kompleksowe zaopatrzenie do ocieplania 

Dudynków. Powyżej 10 m3 transport gratis. 
Rybnik-Zamysłów, ul. Witosa 12a, 

tel. 42-49-455

KURSY
•  LO eksternistycznie (1,5 roku)

I - zajęcia w II LO, w tygodniu lub w soboty, matura

i #  księgowo-podatkowy 
; •  j. angielski, j. niemiecki
•  obsługi komputerów

;#  wychowawców i kierowników kolonii
•  obsługi kas fiskalnych 
Zapisy: Firma Oświatowa

A t e n d
Rybnik, uL Rynek 6, tek 42-35470.
Zapraszamy w godz. 9.00 -17.00

WYCENA
NIERUCHOMOŚCI
Uprawniony Rzeczoznawca Majątkowy 
mgr inż. Krzysztof URBAŃCZYK 

tel. 42-35-323,
Rybnik, Plac Wolności 2
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CENY REKLAM I OGŁOSZEŃ:

wewnątrz numeru strony czarno-białe 
ogłoszenia drobne
słowo - 0,99 zł
słowo wytłuszczone - 1,49 zł 
w ramce, z tłem - 1,99 zł

Ceny ogłoszeń drobnych z 
podatkiem VAT_______

cała strona - 990 zł
1/2 strony - 499 zł
1/4 strony - 299 zł
poniżej 1/4 strony - 2,99 zł/
cm2

Artykuł sposnorowany 
1 strona - 890 zł

O KŁAD KA (tylna - pełny kolor): 
strona ostatnia 
cała strona 
1/2 strony 
1/4 strony 
strona wewnętrzna 
cała strona 
1/2 strony 
1/4 strony 
RA BA TY: 
cykl 3 emisji 
cykl 6 emisji 
cykl 12 emisji

- 1990 zł 
999 zł 
549 zł

1590 zł 
799 zł 
449 zł

-5%
-  10%  

- 15%
ceny netto + 22% VAT

T /m e p m  s & p o ś e m fS ftp d A m m p o z r A ż

Biuro ogłoszeń: INFOMAX» Rybnik, Rynek 12a, 
tel. 423-80-88, telefax 423-80-90

Zarząd Zieleni M iejskiej w Rybniku
Dział Usług Pogrzebowych 

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

o fe r u je  n a s tę p u ją c e  u s łu g i:
* wynajęcie karawanu,
* całodobowy przewóz zwłok,
* szeroki asortyment trumien,
* kosmetykę, ubranie i przechow y

wanie zwłok w chodni - I doba 
bezpatnie,

* wynajęcie kaplicy dopogrzebuzmoż-
liwością odprawienia mszy św.,

* usługi cmentarne,
* zamówienie wieńców, palm, wią

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

zmarych w kolumbarium na te
renie cmentarza

Ceny konkurencyjne

( S s P
1 Autoryzowane laboratorium

FU JIC O LO R  Fuji Film Polska L. Ronczka,
■* 44-200 Rybnik, ul. Reja 2, tel. 42-

A
39-2001

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

\ .  _____________ Zdjęcia legitymacyjne 4 szt. - 15 zł____________  J

BEZPŁATNE PORADY PRAWNIKA
iBezpłatnie praw n ik  dyżuruje rów nieżW p ią tk i  w go d z. 15 .0 0  -1 7 .0 0  w  

siedzibie redakcji ‘ ‘Gazety Rybnickiej'' 
(Rynek 12a, te l  42-28-825) dyżuruje 
prawnik udzielający bezpłatnie porad.

w każdy czw arty czw artek  m iesiąca  
o d  godz. 15.00 na PI. W olności 7 w 
Biurze P oselsk im  K P N  O jczyzna

GAZETA* 
RYBNICKA ,

AD RES REDAKCJI:
44-200 Rybnik  
Rynek 12a (oficyna)
Skrytka pocztowa 96 
tel./fax 42-28-825  
e-ntail: 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: INFOMAA
BIURO OGŁOSZEŃ: INFOMAX, 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.

GABINETY LEKARSKIE

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

INTERNIŚCI
dr WALDEMAR KAZNOCHA

poniedziałek, środa od 15,00 
wtorek, czwartek, sobota od 7.00 

BADANIA ENDOSKOPOWE - GASTROSKOPIA, KOLOSKOPIA

dr MARIAN KUCZERA
czwartek od 16.00

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

UROLOG
dr JAN PAWLIKOWSKI
poniedziałek, środa od 17.15

GINEKOLOG
dr ANDRZEJ KUPCZAK

poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piqtek od 15.00 
sobota od 8,00 do 12.00 

diagnostyka niepłodności i sutka

PSYCHIATRA
dr IZABELA ROŻEK psychoterapeuta

czwartek od 16.00

LABORATORIUM 
ANALIZ LEKARSKICH

mgr PIOTR ZIELIŃSKI
od poniedziałku do piqtku 7.00 do 8.00 oraz 16,00 do 17.00, sobota 7.00 do 9.00 

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

STOMATOLOG ■ m
dr JAN KULOK

poniedziałek, środa, piqtek od 16.00

LARYNGOLOG
i ' dr PIOTR KULOK

wtorek - czwartek od 16.00

NEUROLOG
dr ZBIGNIEW KOPCZYŃSKI

wtorek - piqtek od 16.00

GABINET CHIRURGII 
DZIECIĘCEJ

dr ANDRZEJ PLUTA
czwartek od 17.00 do 18.00 

wtorek od 16.00 do 17.00

Tel. 42-28-825 mm

mailto:gazeta@um.rybnik.pl


D O M E L  s.c.

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

422 92 30, 422 92 31

K L I M A T Y Z A C J A
W E N T Y L A C J A

DA!KIN

• W WWJSF'SÜK' P ■ ‘

S Y S T E M Y  A L A R M O W E  
D O M O F O N Y ,  

V I D E O D O M O F O N Y

REGIONALNY  
DEALER  
DAIKIN 

CENTRAL  
EUROPE

g * «  grzejniki ogrzewanie podłogowe

D G A , Rybnik  
ul. O bro ńcó w  Pokoju 10 
tel. (032) 42-12-505  
fax (032) 42-12-515

D G A , Bielsko-Biała  
ul. Ks. Kusia 151 
tel. (033) 814-63-16 w. 50 
fax (033) 814-63-16
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N O W O C Z E S N E

■ DRZWI
T O  M Y ! Brügmann

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

•  niemiecki:
BRUGM ANN G O LD EN  LIN Ę

•  austriacki profil licencyjny

Parapety zewnętrzne i wewnętrzne. 
Doradztwo, transport, m ontaż, 
serwis, raty!

O fe ru je m y  ta k że  sze ro k i w ybór 
drzw i wewnętrznych i ze
wnętrznych a także drzwi specjal
ne: szklane, antywłamaniowe, p.po- 
żarowe itp.
U nas ta k że  bramy garażowe 
i przemysłowe, rolety i moskitie- 
ry okienne, okna i w yłazy dacho
we, stolarka aluminiowa.

RYBNICKIE C EN TR U M  S T O LA R K I B U D O W LA N E J
4 4 -2 17 Rybnik, ul. Zebrzydowicka 15 2 , tel./fax 42 44 066, tel. 42 44 067

T7Ï
~  TELE TRANS M O

http://www.tti.pl

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

PRZEDSIĘBIORSTWO 
PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE 

KONSEK s.c.

P R O D U C E N T  
O K I E N  I D R Z W I

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

ZANIM KUPISZ OKNA VEKA 
U POŚREDNIKA SPRAWDŹ CENY 

U SWOJEGO LOKALNEGO 
PRODUCENTA

KUPNO U PRODUCENTA = 
NIŻSZA CENA + LEPSZY 

I PEWNY SERWIS
44-100 Gliwice
ul. Bytomska 7 
tel./fax 238 90 22

POMIAR -  TRANSPORT GRATIS! 
RATY -  RATY -  RATY

P.P.U.H. LUM EN I

ILUMENSYSTEM
DZIAŁ PRODUKCYJNY

M O D U Ł O W E  S Y S T E M Y  O Ś W I E T L E N I O W E  

J E D N O -  i  D W U  Ś W I E T L Ó W K O  W E

44-200 Rybnik, ul. Kościuszki 59 
tel. (032) 423 66 62,423 66 63

PRZEZNACZENIE:
-  BIURA
-  BANKI
-  SKLEPY
-  SALE KONFERENCYJNE
-  SZKOŁY, itp.

•  PRODUKCJA
•  MONTAŻ
•  PROJEKTY
•  DORADZTWO
•  SPRZEDAŻ

P.P.U.H. LUM EN I _ _  __ __ _ ___

ILUMENSYSTEM
DZIAŁ PRODUKCYJNY

4 4 -2 0 0  R Y B N IK , ul. C h ro b re g o  39 
(te ren  R Y F A M y, w jazd  od  ul. Ż o rsk ie j)
te ./fa x  4 2 3  07  33, ko m . 06 0 3  65 25 15

http://www.tti.pl

