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1 7 if .  F .PIB y / A ■  «*■

! c M *  ! \ H
C i 2PU A *  U  ^  J



O
kł

ad
ka

: f
es

tiw
al

ow
e 

ry
bk

i n
a 

ry
bn

ic
ki

m
 R

yn
ku

 (
cz

yt
aj

 s
tr

. 
15

) 
Zd

j.:
 Z

. K
el

le
r

RYBNICKA Czerwiec-Lipiec 2000

Szanow ni Państwo!

Coraz większa liczba zadań „zrzucana" jest przez władze central
ne na samorządy, lecz w ślad za nimi nie idą pieniądze. Ostatnia decy
zja Ministra Edukacji Narodowej dotycząca wykonania zapisów Karty 
Nauczyciela zaparła dech w piersi niemal wszystkim przedstawicielom 
władz lokalnych w kraju. I chociaż postulaty środowiska nauczyciel
skiego zapisane w Karcie są ze wszech miar słuszne i gorąco popierane 
zarówno przez Zarząd jak i Radę Miasta Rybnika, to finansowe pokry
cie ich spełnienia może pociągnąć za sobą nieprzewidziane straty.

A wszystko dlatego, że w ewidentny sposób łamana jest fundamen
talna zasada przekazywania zadań na niższy szczebel administracji wraz 
z pieniędzmi na ich wykonanie. Zarządy praktycznie wszystkich polskich miast mówią jednym 
głosem, że tzw. subwencja oświatowa trafiająca do poszczególnych gmin nie wystarczy na reali
zację zadań finansowych zawartych w Karcie Nauczyciela. Dlatego też na ostatniej sesji, uznając 
trud nauczycielskiej pracy i solidaryzując się z innymi samorządami, Rada Miasta podjęła sto
sowną uchwałę, zobowiązując jednocześnie Zarząd Miasta do wystąpienia o przyznanie dodat
kowych środków na pokrycie skutków wdrożenia nowych zasad Karty (o czym szerzej na str. 4).

Zarząd Miasta - chcąc zapewnić środki finansowe na czas wakacji letnich - zadecydował już
0 wypłacie świadczeń urlopowych dla nauczycieli od 10 lipca br. Chcemy również, by na lipco
wej sesji nadzwyczajnej Rada Miasta podjęła uchwałę przyjmującą regulamin wynagrodzeń 
dla nauczycieli wynikający z zapisów Karty Nauczyciela (oczywiście po uzyskaniu dodatkowych 
informacji od Ministra Edukacji Narodowej i Ministra Finansów). Równocześnie będziemy ocze
kiwać efektów zmasowanego protestu polskich samorządów.

Aby wykonać postanowienia Karty w chwili obecnej, bylibyśmy zmuszeni „okroić" inwesty
cje remontowe w oświacie, a brakującą część środków (nie przekazaną z budżetu państwa) zna
leźć w zaciągniętym kredycie. To z kolei zwiększyłoby zadłużenie miasta, na które trzeba wyka
zać pokrycie finansowe. Na jego spłatę więc trzeba by zaciągnąć kolejny kredyt.

Sytuacja ta z roku na rok coraz bardziej dokucza samorządom i ma wymiar ogólnopolski. 
Mam więc uzasadnione obawy, że może spowodować ograniczenie inwestycji miejskich. Doty
czy ona również reformowanej służby zdrowia w naszym mieście czy też funkcjonowania Powia
towego Urzędu Pracy. Musimy jednak wspólnie z wszystkimi zainteresowanymi stronami stawić 
czoła tym problemom, realnie je oceniając.

Natomiast - jako władze Rybnika - okres wakacji powinniśmy wykorzystać tak, by już 
od nowego roku szkolnego nauczyciele mogli pracować według znowelizowanej Karty Nauczy
ciela. Szczerze liczę na dalszą owocną współpracę i pragnę zaznaczyć, iż wszelkie działania 
dotyczące oświaty w naszym mieście podejmowane są w uzgodnieniu ze związkowymi przedsta
wicielami nauczycieli. Jestem przekonany, że mierząc siły na zamiary, wspólnie wypracujemy 
program, który zadowoli naszych pedagogów.

Równocześnie w imieniu Zarządu i Rady Miasta życzę miłego i spokojnego wakacyjnego 
wypoczynku. Nauczycielom życzę, by odetchnęli od gwaru szkolnych korytarzy, uczniom, 
żeby nabrali sił na nowy rok szkolny, a wszystkim mieszkańcom Rybnika - dobrej pogody
1 udanych urlopów.

Adam Fudali
_________________________________________________________  Prezydent Miasta Rybnika

1. i 2. Występ zespołu Ten Sing w Teatrze Ziemi Rybnickiej.
3. Oficjalnego otwarcia Dni Dorsten dokonali wiceburmistrz Christel Briefs i prezydent Adam Fudali.
4. Dar mieszkańca Dorsten - wózek inwalidzki - trafił do „Szkoły Życia”. Na zdj. jej wychowankowie 

z przewodniczącym Koła Przyjaźni Rybnik - Dorsten Hansem - Joachimem Thelenem.
5. Młodzież z zespołu Ten Sing wciągnęła do zabawy na Rynku rybnickie dzieci.
6. Przewodniczący rybnickiej delegacji w Mazamet Romuald Niewelt wręcza merowi Michelowi Bourgu-

ignon list od prezydenta Rybnika; obok Elżbieta Paniczek, Jacques Beaulieu i Michał Śmigielski.
7. Artur Hes został okrzyknięty prawdziwym talentem.
8. „Przygoda” tańczy na ulicach Mazamet.

Czytaj strona 8

Uwaga!
Następna „Gazeta Rybnicka” 

ukaże się 20 sierpnia br.

42-28-825, 42-60-070

Zdjęcia: Zenon Keller, r, Krystian Szczęsny.
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Sesja Rady M iasta 19.06.br.

Dezaprobata zamiast regulaminu...
Sesję poprowadził wiceprzewodniczący RM Jan Mura, witając na wstępie wszyst

kich zgromadzonych, szczególnie zaś zasiadających na galerii przedstawicieli śro
dowiska nauczycielskiego. Ich obecność na sesji nie była przypadkowa, bowiem je
den z najważniejszych punktów posiedzenia dotyczył nowelizacji Karty Nauczycie
la i konsekwencji finansowych dla samorządu. Temat ten wprowadził najwięcej 
kontrowersji.

Jeszcze przed przyjęciem porządku obrad wi
ceprezydent Jerzy Frelich poprosił o wycofa
nie projektu uchwały w sprawie: ustalenia re
gulaminu określającego wysokość oraz szcze
gółowe warunki przyznawania i wypłacania 
nauczycielom dodatków za wysługę lat, moty
wacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy 
oraz niektórych innych składników wynagro
dzenia (...) i zastąpienia ją  wyrażeniem przez 
RM stanowiska (w formie uchwały) odnośnie 
nowych przepisów płacowych dla nauczycieli 
oraz skutków finansowych dla miasta w wyni
ku ich wprowadzenia w życie.

Wprowadzając w środku roku budżetowego 
(ze skutkiem finansowym od 1 stycznia br.) 
zmiany w Karcie Nauczyciela i rozporządze
nia płacowe, państwo nie zapewniło samorzą
dom odpowiedniego zwiększenia subwencji na 
cele oświatowe. W przypadku Rybnika niedo
bór ten sięga 8 min zł. W budżecie miejskim 
środków tych nie zaplanowano, gdyż, jak po
wiedział wiceprezydent J. Frelich, do 17 maja 
nikt nie był w stanie powiedzieć jakiego rzędu 
będą to kwoty. Ceniąc jednak wysoko pracę 
nauczycieli i nie negując zasadności podwy
żek, władze samorządowe chcą zwiększone 
wynagrodzenia wypłacić. Najpierw jednak 
trzeba zrobić wszystko, by środki na podwyż
ki od państwa wyegzekwować. Stąd projekt 
uchwały, w którym radni wyrażają dezaproba
tę dla decyzji organów państwowych mogących 
zantagonizować środowisko nauczycielskie i sa
morząd oraz osłabiać gminny budżet, powodu
jąc zwiększenie jego deficytu, co może skutko
wać koniecznością zaciągnięcia kredytu. Uchwa
ła ta upoważnia też Zarząd Miasta do wspólnych 
wystąpień z innymi samorządami i organizacja
mi gminnymi o odszkodowanie przeciwko Skar
bowi Państwa, a nawet do wystąpienia o stwier
dzenie zgodności przepisów płacowych Minister
stwa Edukacji Narodowej z przepisami ustawo
wymi i konstytucją. Na takie postawienie spra
wy dały swoją zgodę nauczycielskie związki za
wodowe.

Nie dając wiary zapewnieniom członków Za
rządu Miasta, że pieniędzy na nauczycielskie 
podwyżki w budżecie gminnym nie ma, radny 
Wiesław Zawadzki z SLD wystąpił z formal
nym wnioskiem, by sprawę tę zbadała Komi
sja Rewizyjna. Radny Jerzy Rożek sugerował, 
by regulam in płac jednak  przyjąć, 
a oprócz tego przegłosować stanowisko RM da
jące Zarządowi Miasta narzędzia do podjęcia 
działań o wyegzekwowanie tych pieniędzy od

państwa. Ponieważ jednak uchwalenie regulami
nu płacowego dla nauczycieli pociągałoby za sobą 
natychmiastowe skutki finansowe, z powodu 
braku środków uchwała taka byłaby niewyko
nalna. Prezydent Adam Fudali zapewnił, że pod
wyżki będą zrealizowane i już podjęto decyzję 
o wypłaceniu 10 lipca świadczenia urlopowego 
z ZFSS, które (...) złagodzi dokuczliwość wyni
kającą z opóźnienia wprowadzenia w życie no
wych zasad wynagradzania. W efekcie, przy 
7 głosach sprzeciwu radnych SLD, przyjęto 
w porządku obrad zamianę projektu uchwały
0 ustaleniu regulaminu płac na wyrażenie stano
wiska radnych wobec ponoszenia przez gminę 
konsekwencji finansowych wprowadzenia Kar
ty Nauczyciela. Przegłosowując cały porządek 
obrad, radni SLD wstrzymali się od głosu.

W kolejnym punkcie prezydent A. Fudali 
przekazał informacje dotyczące stanu zaawan
sowania największych inwestycji (szpital, 
oczyszczalnia ścieków), robót drogowych, 
wodociągowych i kanalizacyjnych. Następnie 
członek Zarządu Miasta Leszek Kuska zrefe
rował projekt uchwały o przyznanie dotacji dla 
samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej ZLA w wys. 100 tys.zł na pomoc 
terapeutyczną dla pacjentów uzależnionych od 
alkoholu, dla programu psychospołecznego dla 
rodzin alkoholików i na zadania edukacyjne, 
zgodnie z Miejskim Programem Profilaktyki
1 Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 
Projekt ten wywołał sporą dyskusję na temat nie
dawnej kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej, 
która znalazła uchybienia w zarządzaniu 
tzw. „funduszem przeciwalkoholowym”, tworzo
nym z opłat za koncesje na sprzedaż alkoholu. 
Radny W. Zawadzki złożył pisemny wniosek 
formalny o przedstawienie radnym protokołu kon
troli i wyjaśnienie zarzutów RIO. Wniosek poparł 
radny J. Rożek sugerując jednak, by przegłoso
wać projekt uchwały o dotację. Za wnioskiem 
radnego W. Zawadzkiego głosowało 11 radnych, 
przeciw 19, a 10 wstrzymało się od głosu. Uchwałę 
przegłosowano przy 3 głosach wstrzymujących się.

Członkini Zarządu M iasta Ewa Ryszka 
przedstawiła radnym proponowane zmiany 
w budżecie miasta, wynikające przede wszyst
kim z przyznanej subwencji w wys. ponad 
450 tys. zł, rekompensującej utracone dochody 
z tytułu ulg i zwolnień w podatku rolnym 
i leśnym, podatku od nieruchomości i środków 
transportowych i z tytułu opłaty eksploatacyj
nej. Po stronie dochodów przyjęto dotację 
WFOŚiGW na „zielone szkoły”, otrzymane od

Powiatu Ziemskiego kwoty na dofinansowanie 
Powiatowego Urzędu Pracy i Centrum Zarzą
dzania Kryzysowego i niewielką sumę od Urzę
du ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych 
oraz darowiznę Mahv Cash and Carry. W sumie 
dochody wzrosły o 519.479, zaś wydatki o kwotę 
63.984zł. Deficyt budżetu został zmniejszony 
o 455.495 zł do kwoty 10.175.505 zł, zaś w za
łączniku do uchwały wskazano źródła jego po
krycia. Ze względu na brak rozstrzygnięć prze
targowych dot. uzbrojenia osiedla w Rybnickiej 
Kuźni, przeniesiono 91 tys.zł na modernizację 
kotłowni w S P 13, Gimnazjum nr 5 i Przedszkola 
nr 10. Zmian dokonano też w Gminnym i Po
wiatowym Funduszu Ochrony Środowiska. 
W związku z przewidzianym zwiększeniem 
przychodów Powiatowego FOŚiGW o kwotę 
600.000 zł, zwiększono m.in. środki na moder
nizację składowiska odpadów komunalnych, 
likwidację dzikich wysypisk i segregację odpa
dów komunalnych. W związku z przeznacze
niem kwoty 15 tys.zł na remont chodnika przy 
ul. Żorskiej, radny J. Rożek upomniał się
0 chodnik przy ul. Gliwickiej. Wiceprezydent 
Romuald Niewelt zapewnił, że sprawa zosta
nie rozważona. Uchwałę o zmianach w budże
cie przegłosowano przy jednym głosie wstrzy
mującym się. Jednogłośnie przyjęto natomiast 
uchwałę referowaną przez Sekretarz Miasta 
Danielę Lampert, a dotyczącą upoważnienia 
przewodniczącego Rady Miasta do dokonywa
nia wszelkich czynności wynikających z pra
wa pracy wobec Prezydenta Miasta. Uchwała 
ta je s t spełn ien iem  wym ogu form alnego
1 powtórzeniem zasad już istniejących.

Po krótkiej dyskusji Rada Miasta postanowiła 
upoważnić Zarząd Miasta do ustalania cen 
i opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych 
oraz opłat za usługi pogrzebowe w obiektach 
komunalnych na terenie cmentarzy. Jak stwier
dził referujący projekt wiceprezydent R. Niewelt, 
nie ma obaw związanych z walką konkuren
cyjną przedsiębiorców pogrzebowych, gdyż na 
wszystkich cmentarzach komunalnych będą 
ustalane jednakowe ceny usług. Dłuższą dys
kusję wywołał projekt uchwały ustalający 
szczegółowe zasady utrzymania czystości i po
rządku na terenie miasta Rybnika. Wiceprezy
dent R. Niewelt przypomniał, że w poprzed
niej uchwale były uchybienia prawne, nie cze
kając więc na rozstrzygnięcie Naczelnego Sądu 
Administracyjnego, gdzie sprawa się znajdu
je, postanowiono uchwalić nową. Dyskusja, 
którą rozpoczął radny Stanisław Przeliorz, 
dotyczyła m.in. sposobów egzekw owania 
owych zasad, zbiórki makulatury i selektyw
nej zbiórki śmieci oraz sytuacji na komunal
nych wysypisku śmieci (sprawa przyjmowa
nia gruzu). Uchwałę przyjęto jednogłośnie 
(Uchwałę oraz w/w zasady utrzymania czysto
ści w mieście drukujemy w „Monitorze Miej
skim ”). Jednogłośnie radni wyrazili zgodę na 
zawarcieporozumienia komunalnego z gminą 
Radlin w zakresie transportu zbiorowego. 
Gmina ta wyraziła chęć współfinansowania od

Tel. 42-28-825, 42-60-070
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1 czerwca połączenia Radlina z Marklowica
mi, w ramach linii nr 1. Takie porozumienie 
nie tylko polega na partycypacji w kosztach, 
ale przyczynia się do integracji gmin.

Kolejna uchwała dotyczyła drobnych zmian 
w statucie Centrum Rekreacji i Rehabilitacji „Bu- 
shido” . Radny Bolesław Korzeniowski 
zasugerował, że ośrodek ten powinien wejść 
w kontakt z niepublicznym i ZOZ-ami, by 
na swoich usługach zarabiać. Prezydent A. Fu
dali wyjaśnił, że “Bushido” przyjmie prawdopo
dobnie formę spółki z udziałem gminy, sprawa bę
dzie więc otwarta. Radny Kazimierz Zięba pod
niósł problem powiększenia parkingu dla tego 
ośrodka. Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Tuż przed przerwą radni uchwalili Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Miasta Rybnika, przygotowa
ne przez rybnicką Pracownię Urbanistyczną. 
Założenia studium, które są bazą dla planów 
miejskich, przybliżył radnym inż. arch. Wie
sław Chmielewski. Jest ono odzwierciedle
niem polityki rozwoju przestrzennego gminy, 
stanowiąc swego rodzaju opracowanie strate
giczne. Prezydent A. Fudali przypomniał, że 
poszczególne etapy prac nad Studium można 
było obejrzeć w Wydziale Architektury UM, 
a władzom zależało, by poznali je działacze 
samorządowi, szczegónie z dzielnic. Radny 
J. Rożek, będący członkiem Komisji Urbanistycz
no-Architektonicznej ds. Studium, podziękował 
autorom, których praca została przez fachowców 
oceniona bardzo wysoko. Więcej o tym opraco
waniu napiszemy w jednym z najbliższych nu
merów „GR”.

Kolejne trzy punkty sesji dotyczyły ustale
nia najniższego wynagrodzenia i wartości 
punktu w Powiatowym Urzędzie Pracy, Ośrod
ku Pomocy Społecznej i Powiatowym Zespo
le ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawno
ści. Do projektów tych uchwał zastrzeżenia 
wniósł B. Korzeniowski, który chciał wiedzieć 
skąd wynikają rozbieżności w wysokości wy
nagrodzenia i wartości punktu dla poszczegól
nych placówek i kto wnioskuje, a kto ustala 
poszczególne wynagrodzenia. Jak zapewnił 
L. Kuśka, różnice te wynikają z różnorodno
ści stanowisk i kwalifikacji pracowników w po
szczególnych urzędach, a radca prawny Łucja 
Pierchała wyjaśniła, że jest to szczególny przy
padek, kiedy wnioskodawcą jest pracodawca, 
a więc kierownik Powiatowego Urzędu Pracy, 
dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej i prze
wodnicząca Zespołu ds. Orzekania o stopniu 
Niepełnosprawności. To oni występują do 
Rady Miasta, by ta zaakceptowała przedsta
wione przez nich propozycje. W trakcie dys
kusji nad uchwałą radni pytali również o to, 
dlaczego w projekcie mowa jest o wejściu w 
życie z dniem 1.01.2000, o opinię związków 
zawodowych, o to jak obliczany jest punkt 
i co to jest najniższe wynagrodzenie. W głoso
waniu uchwałę jednomyślnie przyjęto. Zgod
nie z decyzją radnych, najniższe wynagrodze

nie zasadnicze w Powiatowym Urzędzie Pracy 
wynosić będzie 400 zł, w Ośrodku Pomocy Spo
łecznej - 460 zł, a w Zespole ds. Orzekania o stop
niu Niepełnosprawności - 450 zł. Wartość punk
tu w poszczególnych placówkach wynosić bę
dzie odpowiednio - 4,50 zł, 4,0 zł i 4,50 zł.

Następnie radni rozpatrywali uchwałę w spra
wie przyjęcia Strategii Zintegrowanego Rozwo
ju  Miasta Rybnika. Ma ona na celu ukazanie dłu
gofalowej polityki władz samorządowych Ryb
nika i przedstawia plan działania na najbliższe 
lata. Dokument jest trwałą podstawą rozwoju 
miasta i jest niezbędny w staraniach o dotacje 
z funduszy europejskich. Joanna Zembala. 
przedstawicielka zespołu, który opracowywał 
Strategię, podziękowała wszystkim za współpra
cę i wyraziła przekonanie, że pozwoli ona Ryb
nikowi dobrze się rozwijać. Radny M. Szydło 
pozytywnie ocenił pomysł umieszczenia Strate
gii w Internecie i stwierdził, iż jest to ciekawa 
(...) „forma dialogu z mieszJ<ańcami”. Uchwałę 
przyjęto jednogłośnie. Sporo emocji wzbudził 
projekt uchwały w sprawie wyznaczenia przed
stawicieli miasta do władz kilku spółek. Jak wyja
śnił wiceprezydent Piotr Szezyrbowski ze wzglę
du na zapis w ustawie, radni nie mogą zasiadać 
we władzach spółki, dlatego też konieczne jest 
wyznaczenie nowych przedstawicieli. Wicepre
zydent przedstawił kandydaturę Dominika Ko
lorza i Andrzeja Waliszewsłdegp do Rady Nad
zorczej Rybnickiej Strefy Aktywności Gospodar
czej. Z zapisem w uchwale nie zgodził się radny 
W. Zawadzki, który zgłosił wniosek, by kandy
datury te głosować osobno, gdyż jak mówił, jed
nego z przedstawicieli popiera, a drugiego nie. 
Przedstawił przy tym zarzuty pod adresem D. Ko
lorza, podważając jego kwalifikacje i w ostrych 
słowach oskarżając go o „czystki” w kopalni 
,Jankowice”. Z takimi zarzutami nie zgodzili się 
radni A. Karwot, J. Rożek, A. Jaszczuk, A. Ro
jek i R. Niewelt, którzy uznali, iż wypowiedzi 
W. Zawadzkiego są niestosowne i bezpodstaw
ne. Wniosek radnego Zawadzkiego został jed
nak poddany pod głosowanie, ale ze względu na 
poparcie tylko 6 radnych z SLD, upadł. Całą 
uchwałę przyjęto przy jednym głosie przeciw
nym i 2 wstrzymujących się, a tuż po głosowa
niu D. Kolorz zapewnił, iż udowodni, że był to 
trafny wybór. Następnie jednogłośnie przyjęto 
uchwały w sprawie wyznaczenia Władysława Ko
łodziejskiego na przedstawiciela miasta w Zgro
madzeniu Wspólników i Stanisława Gajdę do 
Rady Nadzorczej Rejonu Energetycznego GZE 
oraz Piotra Wawocznego jako przedstawiciela 
miasta w Zgromadzeniu Wspólników Przedsię
biorstwa Wodociągów i Kanalizacji, a Józefa Ibno- 
ma do Rady Nadzorczej PWiK. W dalszej części 
sesji radni dyskutowali o wynagrodzeniu człon
ków miejskiej Komisji ds. Rozwiązywania Pro
blemów Alkoholowych. Zgodnie z projektem, 
wynagrodzenie za udział w posiedzeniu komisji 
ustalono na 70 zł. Zmianę tę motywował m.in. 
prezydent Adam Fudali, podkreślając częstotliwość 
spotkań i rzetelność pracy członków tej komisji.

Uchwalę przyjęto przy jednym głosie wstrzymu
jącym się.

Następny punkt dotyczył dyskutowanych już 
na wstępie sesji problemów w finansowaniu przez 
miasto podwyżek wynagrodzeń wynikających 
z Karty Nauczyciela. Wiceprezydent J. Frelich 
przedstawił symulacje, dotyczące skutków finan
sowych związanych nowelizacją Karty Nauczy
ciela w innych miastach. -Nasza droga jest słusz
na. Inne miasta skupione w Związek Miast Pol
skich również nie mają pieniędzy na realizację 
Karty Nauczyciela. Przeprowadziliśmy symula
cje finansowe, które dają kwoty, na które po pro
stu nas nie stać. - Nie wychodźmy przed orkie
strę. Solidaryzujmy się z innymi miastami, które 
również uważają, że nie mają wystarczających 
środków na ten cel - dodał Jan Bujak. B. Korze
niowski wyraził zarzuty w stosunku do poczynań 
w tym względzie Ministra Edukacji, mówił nawet
0 konieczności przedstawienia wotum nieufności mi
nistrowi Handkemu. Radny W. Zawadzki podtrzy
mał swój wniosek, by Komisja Rewizyjna spraw
dziła czy w mieście są środki wyasygnowane na ten 
cel przez ministra oświaty, czy też ich nie ma Wnio
sek nie zyskał aprobaty radnych. W efekcie, w fer
mie uchwały, wyrażono dezaprobatę dla działań pań
stwa w tym względzie. Zdecydowano też. że 17 lip- 
ca odbędzie się specjalna sesja na której radni jesz
cze raz do tego problemu powrócą. Temat ten po
dejmuje również na str. 3 prezydent Adam 
Fudali.

W dalszej części sesji radni dyskutowali pro
jekt uchwały w sprawie ustalenia zasad udziela
nia dotacji z budżetu miasta dla szkół niepublicz
nych o uprawnieniach szkół publicznych, dla szkół
1 placówek niepublicznych, a także dla szkół pu
blicznych prowadzonych przez podmioty nie za
liczane do sektora finansów publicznych. Przyję
cie tej uchwały wynikało ze zmian przepisów usta
wy, w której mowa jest o dotacji na internaty 
oraz o średnich i pełnych kosztach utrzymania 
ucznia w placówce publicznej. Uchwała wzbu
dziła wiele wątpliwości. Uwagi dotyczyły m.in. 
dotacji na każdego ucznia, która zgodnie z za
pisem miałby być “równa wydatkom na jedne
go ucznia”. Radny B. Korzeniowski postulował, 
by dokładnie rozpatrzyć ten paragraf i w osta
teczności dopisać, że wydatki, o których mowa, 
miałyby pochodzić z subwencji. Wątpliwości 
zgłosiła również Urszula Szynol i radny J. Ro
żek, który zasugerował by, ze względu na niedo
pracowanie projektu, rozpatrzyć go podczas na
stępnego posiedzenia. Opinii tej nie podzielił 
J. Frelich. Jego zdaniem projekt był już omawia
ny w Komisji Oświaty RM. Radni jednak opo
wiedzieli się za propozycją przeniesienia dysku
sji nad tym punktem na następną sesję i projekt 
tej uchwały zdjęto z porządku obrad. Wstępnie 
ustalono, że na sesji 17 lipca omówione zostaną 
również te zagadnienia.

Następnie jednogłośnie przyjęta została uchwa
ła w sprawie nadania Gimnazjum Nr 2 imienia 
Sw. Jadwigi Królowej Polski oraz uchwała, 
dotycząca zasad całkowitego i częściow^o zwal- 

Dokończenie na str. 6
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Dokończenie ze str. 5
niania rodziców z opłat za pobyt ich dzieci 
w placówkach opiekuńczo - wychowawczych, 
prowadzonych przez Rybnik. Jak wyjaśnił L. Kus
ka, konieczność podjęcia uchwały wynika z fak
tu, iż miasto prowadzi takie placówki jak dom 
dziecka i rodzinne domy dziecka i należy ustalić 
zasady zwalniania z opłat. Zgodnie z zapisem 
uchwały podstawą zwolnienia może być m.in. brak 
dochodów, ciąża, bezrobocie, niepełnosprawność, 
choroba, czy uiszczanie alimentów na dziecko.

W dalszej części sesji radni jednogłośnie przyjęli 
uchwałę w sprawie nabycia, zbycia oddania w użyt
kowanie wieczyste, użytkowanie i wydzierżawienia 
nieruchomości. Jako autopoprawkę potraktowało 
wykreślenie paragraf u dotyczącego zamiany terenów 
ze studnią głębinową między gminąa browarem. Spra
wę tę sygnalizował na wstępie sesji radny 
K  Zięba informując, że użytkująca ten teren spółdziel
nia mieszkaniowa podjęła uchwałę o zakazie zbycia

Ze względu na fakt, iż Urząd Wojewódzki 
w Katowicach zakwestionował aneks do Statutu 
samodzielnego publicznego zakładu opieki zdro
wotnej pod nazwą„Zakład Lecznictwa Ambula
toryjnego w Rybniku”, radni ponownie głosowali 
tę uchwałę i przyjęli ją jednogłośnie. Ostatnim 
punktem sesji były interpelacje, pytania, wnioski 
i oświadczenia radnych. Jako pierwszy głos za
brał prezydent A. Fudali, który przedstawił frag
ment pisma do RIO, będący odpowiedzią na za
rzuty dotyczące rozporządzania fuduszami pro
gramu ds. rozwiązywania problemów alkoholo
wych. Przewodniczący RM Michał Śmigielski 
mówił o spotkaniu zorganizowanym przez prze
wodniczącego Powiatu Wodzisławskiego w spra
wie budowy autostrady Północ-Południe i odcin
ku Sośnica - Gorzyczki. Radny J. Rożek pytał o 
księgowość w placówkach kultury, program ak
tywizacji gminy górniczej, pomoc w sprawie wy
jazdu na “zieloną szkołę” uczniów Zespołu Szkół 
nr 7 i dotację dla MKKS. Radny K. Szydło wy
raził swoje obawy w sprawie akcji “Lato w mie
ście” i tego, że z różnych form letniego wypo
czynku skorzysta tylko nieliczna grupa dzieci. 
Niepokój o dalsze losy bazyliki wyraził radny B. 
Korzeniowski. Wiceprezydenci P. Szczyrbowski 
i J. Cyran zapewnili, że przygotowywany jest 
przetarg na prace budowlane w tej świątyni. Na 
ten cel przeznaczonych jest w budżecie 200 tyś. 
zł. Przed końcem sesji Urszula Szynol podzięko
wała Janowi Murze za sprawne poprowadzenie 
sesji, a prowadzący obrady życzył radnym uda
nego letniego wypoczynku. r,(S)

Sprostowanie
W relacji z sesji Rady Miasta, jaka ukazała 

się w majowym numerze „Gazety Rybnic
kiej”, pojawił się, powstały z przyczyn tech
nicznych, błąd. W punkcie dotyczącym zmian 
w miejskim budżecie została podana suma od
szkodowania, jaką miasto wypłaci trzem pry
watnym osobom za naruszenie prawa pierw
szeństwa zakupu części nieruchomości, sprze
danej przez gminę pod stację paliw „Aral” . 
Kwota ta wynosi 917,039 zł. 

Zainteresowanych przepraszamy. Redakcja

Skrótem...
Uniwersytet w Rybniku...

15 czerwca na zaproszenie władz miasta Rybnika gościła w naszym mieście na posiedzeniu wy
jazdowym Komisja ds. Kształcenia Uniwersytetu Śląskiego. Komisję tworzą dziekani ds. kształcenia 
wszystkich wydziałów uniwersytetu pod przewodnictwem prorektor ds. kształcenia prof. dr hab. Zofii 
Ratajczak. Goście spotkali w Urzędzie Miasta z prezydentem Adamem Fudalim i przewodniczącym 
Rady Miasta, prezesem Fundacji Ekoterm „Silesia” Michałem Śmigielskim. Tam zaprezentowano 
założenia powstania kampusu wyższych uczelni w Rybniku, ze szczególnym uwzględnieniem obecno
ści Uniwersytetu Śląskiego. Po przejściu przez centrum miasta zaprezentowano zabudowania przyszłej 
uczelni i postępy prac w budynku Wydziału Energetyki Komunalnej Politechniki Śl. Komisja z uwagą 
przysłuchiwała się argumentom gospodarzy. Efektem tej kolejnej wizyty władz uczelni jest zaintereso
wanie obecnością w Rybniku kierunków kształcenia z wydziałów: filologicznego, nauk społecznych 
i prawa i administracji.

Posłowie w szpitalu
W oddawanym do użytku Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 3 w Orzepowicach gościli 
członkowie sejmowej podkomisji ds. zdrowia publicznego z posłem Ziemi Śląskiej Andrzejem 
Wędrychowiczem. Przedstawiciele rybnickiego samorządu z prezydentem Adamem Fudalim oraz dy
rektor szpitala Bolesław Piecha zapoznali parlamentarzystów, a także przedstawicieli Urzędu Woje
wódzkiego ze stanem prac będącego wciąż częściowo w fazie budowy oraz wyposażenia obiektu. Gości 
interesowały koszty, liczba łóżek, jakość urządzeń. Prezydent poinformował członków komisji o pla
nach wykorzystania budynków po starych szpitalach na kampus i szkołę artystyczną. Rybnickie władze 
oraz kierownictwo szpitala przywiązuje do takich wizyt dużą wagę, gdyż to w parlamencie ważą się losy 
środków z państwowego budżetu.

Firmy się uczą
Odbyło się pierwsze z cyklu szkoleń, organizowanych przez Śląsko - Dąbrowskie Towarzystwo 

Gospodarcze w Rybniku. Do udziału zostali zaproszenie przedstawiciele miejscowych firm i przedsię
biorstw. Szkolenie nosiło nazwę „Jak uzyskać zamówienie publiczne”, a poprowadził je specjalista 
z zakresu zamówień publicznych Antoni Majka.
W trakcie kolejnych szkoleń omawiane będą zagadnienia m.in. z zakresu księgowości, rachunkowości, 
organizacji i zarządzania, kontroli skarbowych, podatku dochodowego, działalności gospodarczej, czy 
ulg inwestycyjnych. Tematyka ta ma pomóc działającym na terenie miasta firmom sprostać wymaga
niom Unii Europejskiej, zwiększyć ich konkurencyjność na rynku oraz pomóc w tworzeniu nowych 
miejsc pracy.

By uniknąć powodzi

W Urzędzie Miasta Raciborza odbyła się konferencja, na której zaprezentowany został „Program 
dla Odry - 2006” przyjęty przez Radę Ministrów. Ze szczególną uwagą omówione zostały kwestie 
zbiornika „Racibórz Dolny” oraz projekt ustawy, dotyczący tego programu. W konferencji, którą zorga
nizował poseł Cz. Sobierajski, wzięli udział m.in. wiceminister Środowiska Marek Michalik, współ
autorzy programu prof. Janusz Zaleski i Jan Winter oraz Jan Nowakowski z Biura Gospodarki Wod
nej Ministerstwa Środowiska. Wśród uczestników byli również marszałkowie i wojewodowie Woje
wództw Śląskiego i Opolskiego oraz przedstawiciele samorządów lokalnych, w tym Rybnika.

Wielki festyn majowy
Prezydent Miasta Rybnika, przewodniczący Rady Miasta oraz komisje Rady Miasta (kultury, kultury 

fizycznej i sportu oraz gospodarki) zaprosiły wszystkich rybniczan na Wielki Festyn Majowy z okazji 
Dnia Samorządowca. Impreza odbyła się w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Rybniku-Kamie-
niu w sobotę 27 maja.

W programie wspólnej zabawy odbył się m.in. mecz piłki nożnej „Północ-Południe” rozgrywany po
między radami dzielnic. Zwycięzca - drużyna Północ, a także inni uczestnicy festynu zostali poczęsto
wani francuskim winem przywiezionym przez delegację biorącą udział w Tygodniu Francusko-Polskim 
w Mazamet. Wystąpiły zespoły dziecięce Cantate, Piruet, Dak Boys, a także wokalistki z Domu Kultury 
w Chwałowicach. Imprezie towarzyszyły pokazy taneczne w wykonaniu formacji „Majoretek” z Domu 
Kultury w Niedobczycach. Rybnickie obchody Dnia Samorządowca zakończyła wspólna biesiada przy 
ognisku.

Spotkanie z koszykarkami
Na specjalnym spotkaniu z zawodniczkami, trenerami i działaczami pierwszoligowej drużyny koszy- 

karek KKS „Color Cap Rybnik” prezydent Rybnika złożył przedstawicielom klubu gratulacje za zdo
bycie najwyższego w historii rybnickiej koszykówki wyniku - czwartego miejsca w Mistrzostwach Pol
ski Kobiet w koszykówce w sezonie 1999/2000.

r,(S)

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



i
ETA RYBNICKA C z e r w iec-L ip iec  2 0 0 0

Pod koniec maja odbyła się 
w Warszawie XIII Konferencja 
Wójtów, Burmistrzów, Prezyden
tów, Starostów i M arszałków. 
Rybnicki samorząd reprezento
wał na niej wiceprezydent Jerzy 
Frelich.
-  „Polska samorzą
dow a” obch odzi 
swoje 10-lecie. Ja
kie problemy do roz
wiązania stoją jesz
cze przed samorzą
dem i czy zo s ta ły  
one na konferencji 
wyartykułowane?

Samorządowcy 
w Teatrze 
Wielkim
- Głos sam orządow ców  był jednom yślny 
i doniosły, a rozległ się z ...desek Teatru Wielkiego. 
Problem najważniejszy to oczywiście finan
se. Przez 10 lat istnienia samorządu nastąpiła 
znaczna decentralizacja zadań z zakresu spraw 
publicznych. I to dobrze. Niestety, coraz bar
dziej rośnie jednak  dysproporcja m iędzy 
zwiększającymi się zadaniami, a środkami fi
nansowymi przekazywanymi na ich wykona
nie, co może zaważyć na skutecznej realizacji 
reform w służbie zdrowia i oświacie.

Problem kolejny to obarczenie władz samo
rządowych skutkami finansowymi znowelizo
wanej Karty Nauczyciela. Jest to niezgodne 
z Konstytucją, wymagane są zatem szybkie zmia
ny w ustawie budżetowej państwa na 2000 rok.

Natomiast przygotowywany projekt ustawy 
o dochodach jednostek samorządu terytorial
nego tylko pozornie wprowadza zmiany sys
temowe (likwidacja dotacji, ograniczenie sub
wencji), w istocie zaś, nie zwiększając gene
ralnie dochodów samorządów, proponuje roz
wiązania konfliktujące np. gminę z gminą 
(tzw. podatek ,janosikowy”, wg którego bo
gatsza gmina dotować będzie biedniejszą!) 
czy gminę z powiatem (zróżnicowany poda
tek od nieruchomości). W tej sytuacji organi
zacje samorządowe przygotują własny pro
jekt ustawy o systemie samorządu. Należy 
przekazać do samorządów fundusze celowe 
oraz zasoby agencji mienia państwowego, któ
re dysponują potężnymi środkami finansowy
mi poza jakąkolwiek kontrolą społeczną.
-  Ale głosy dotyczyły tez innych problemów...
- Samorządowcy uważają, że konieczna jest 
ich reprezentacja w Komisji Trójstronnej, ja 

^ O V Ą T A S a .

koś dziwnie bowiem zapomina się, że władze 
samorządowe są przecież wielkim pracodaw
cą. Wydaje się też celowym wprowadzenie bez
pośrednich wyborów wójtów, burmistrzów i pre
zydentów, co zapewni większą skuteczność 
organu wykonawczego w gminie.

Poruszono też sprawę tak ważną jak usta
wa o zamówieniach publicznych. Według nas, 
powinna być ona dostosowana do wymogów 
unijnych. Jeśli zaś o nasz region chodzi i spra
wy nam najbliższe, uważamy, że gminy górni
cze nie mogą być pozbawione dochodów z opła
ty eksploatacyjnej.

Głosy te skierowane były wprost do naj
wyższych władz państwowych, konferen
cję bow iem  zaszczycili swoją obecnością 
prem ier Jerzy Buzek, marszałek Maciej Pła- 
żyński, przedstawiciel prezydenta oraz po
słowie i senatorowie RP. W ich obecności 
uhonorowani zostali najbardziej zasłużeni 
dla samorządności w naszym kraju: Michał 
Kulesza, Jerzy Regulski oraz pośm iertnie 
W ale rian  P ańko . W szy scy  u c z e s tn ic y  
opuszczali stolicę w przekonaniu, iż nie 
by ły  to  w y łączn ie  g ło sy  w o ła ją c e g o  
na puszczy. Niemniej jednak, na wyniki wy
stępu samorządowców w Teatrze Wielkim 
przyjdzie trochę poczekać...

(r)

„...zetrzyj z głowy pył bitewny 
tych lat gniewnych 
czarny py ł”

K.K. Baczyński

W ielki dzień 
75. Pułku Piechoty

Uczestnicy uroczystości ku czci ofiar Ka
tynia na rybnickim cmentarzu w kwietniu br. 
pamiętają zapewne biorącyh w nich również 
udział przedstawicieli Wojskowej Komendy 
Uzupełnień z Chorzowa. Przybyli oni, by po
brać ziem ię z m ogiły obrońców  Rybnika 
z Września 1939 roku - żołnierzy 75. Pułku 
Piechoty, którzy tu złożyli najwyższą ofiarę. 
Tak się stało, że ich koledzy potem, w cięż
kich walkach odwrotowych przeszli szlak bo
jowy pułku od Kobióra przez Proszowice aż 
po Tomaszów Lubelski i dalej... aż do Katynia 
i na zawsze spoczęli w nieludzkiej ziemi!
75. pułk, którego I batalion stacjonow ał 
w okresie międzywojennym w Rybniku, kon
tynuował słynne tradycje Strzelców Bytom
skich z I i III Powstania Śląskiego i wszedł 
w skład 23 Górnośląskiej Dywizji Piechoty.

Na początku czerwca br. na terenie daw
nych koszar w Chorzowie odsłonięty został 
pomnik ku czci wszystkich poległych żoł
nierzy pułku. Uroczystość odbyła się z ca
łym przynależnym  rytuałem  żołnierskim  
z pocztami sztandarowymi, kompanią hono
rową, zmianą warty. Za spokój dusz poległych 
odprawiona została msza połowa, którą konce
lebrował ksiądz bp Gerard Bemacki w obecno
ści władz państwowych, samorządowych i woj
skowych. W niszy pomnika umieszczone zosta
ły urny z pól bitewnych 75. pułku, w tym rów
nież ta z Rybnika.

Pomnik ma formę wysokiej kolumny, 
na szczycie której znajduje się postać powstańca 
- żołnierza, który znalazł miejsce spoczynku.

W imieniu władz samorządowych i całej spo
łeczności rybnickiej, w hołdzie żołnierzom 75. 
Pułku Piechoty wieniec, w asyście Straży Miej
skiej, złożył wiceprezydent Jerzy Frelich .

Brawa dla „O S3 M ultim edia"

Rybnik multimedialny
Ukazujący się pod patronatem Związku 

Miast Polskich i Towarzystwa Urbanistów 
Polskich miesięcznik "Miasto" bardzo po
chlebnie w yraził się na swoich łamach 
o multimedialnej promocji Rybnika. Wyso
ko została oceniona strona internetowa, a że 
redaktorzy "Miasta" mają rację, można się 
przekonać pod adresem: www.rybnik.pl. 
Wyjątkowo pomysłowa i interesująca pod 
względem estetycznym, ale również mery
torycznym, prezentacja jest prawdziwą za-

chętą do odwiedzenia naszego miasta. Rów
nież "Gazeta Rybnicka" przymierza się, by 
na tejże stronie zaistnieć - nie w  całości oczy
wiście, ale jako zapowiedź kolejnych nume
rów. Twórca strony firma "OS3 Multimedia" 
przygotowała również CD z multimedialnym 
obrazem Rybnika, o czym informowaliśmy 
i wyrażaliśmy podziw dla autorów. Podo
bała się ona również redaktorom „Miasta". 
Internetową stronę o Rybniku odwiedziło 
już prawie 6 tys. internautów. (r)

»»t**. Tel. , 4 2 -6 0 -0 7 0

http://www.rybnik.pl


Czerwiec-Lipiec 2000 RYBNICKA
Dni Dorsten w Rybniku
' S p o t k a n i a -  c e g i e ł k i

Kto nie ma przyjaciół żyje tylko połowicznie... To francuskie przy
słowie, przytoczone przez panią wiceburmistrz Dorsten Christel 
Briefs, mogłoby być mottem kolejnego spotkania naszych miast.
Od momentu podpisania w 1994 roku ofi

cjalnej umowy o partnerstwie międźy Rybni
kiem a Dorsten, delegacje naszych miast spo
tykały  się na p rzem ian , to w jednym , 
to w drugim, kilkakrotnie. W jubileuszowym 
roku 2000 to my gościliśmy grupę z Dor
sten.W jej skład wchodziła delegacja oficjal
na z panią wiceburmistrz Christel Briefs oraz 
radnymi miejskimi, reprezentującymi rządzą
ce tam partie SPD i FDP. przybyło też grono 
ludzi związanych z Kołem Przyjaźni Rybnik- 
Dorsten (Freundeskreis Rybnik), wśród nich 
przewodniczący H ans-Joachim  Thelen, były 
burmistrz Heinz Ritter i Danuta i Joachim  
Lippok. Najliczniej reprezentowana była ar
tystyczna młodzież, bo po raz kolejny gości
liśmy ponad 100-osobowy zespół Ten Sing.

W organizację pobytu gości z Dorsten, obok 
miasta, włączyło się, bardzo na razie nieśmia
ło, Stowarzyszenie Współpracy Międzynaro
dowej Rybnik-Europa. O ficjalna delegacja 
była goszczona w siedzibie Urzędu Miasta 
przez prezydenta A dam a Fudalego, spotka
ła się też z kierownictwem Izby Przemysło
wo-Handlowej Rybnickiego Okręgu Przemy
słowego, Cechu Rzemiosł oraz Małej i Śred
niej Przedsiębiorczości oraz Rybnickiej Stre
fy Aktywności Gospodarczej. Członkowie 
firm zrzeszonych w rybnickich przedstawiciel
stwach samorządu gospodarczego upominali 
się o konkretne kontakty z niemieckimi przed
siębiorcami i wszystko wskazuje na to, że coś 
na tym polu zostanie zainicjow ane. 
Delegacja zwiedziła też teren przyszłego kam
pusu przy ul. Rudzkiej, wyrażając zaintereso
wanie tym projektem. Część grupy spotkała się 
też z członkami rybnickiego koła Stowarzysze
nia Społeczno-Kulturalnego Niemców w Polsce.

Wspólne biesiady gości z Dorsten, przed
stawicieli władz samorządowych, rybnickich 
radnych i członków Stowarzyszenia Rybnik- 
Europa miały miejsce w ośrodku elektrowni 
„Rybnik” w Chwałęcicach oraz na rybnickim 
Rynku, gdzie odbywały się przez dwa dni im
prezy związane z Dniem Dziecka i Biesiada 
Śląska - festyn zorganizowany przy współ
udziale Rady Dzielnicy Śródmieście. Na Ryn
ku też w piątek 2 czerwca odbyło się oficjal
ne otwarcie Dni Dorsten. Tu również odbyło 
się wręczenie przez H.J. Thelena wózka in
walidzkiego, podarowanego przez jednego 
z mieszkańców Dorsten. Trafił on do rybnic
kiej „Szkoły Życia” i już jest wykorzystywa
ny. Wcześniej, w bardziej kameralnym gro
nie, przedstawiciele władz partnerskich miast 
spotkali się w Muzeum na Ratuszu, gdzie 
w ym ieniono okolicznościow e upom inki.

R ep rezen tu jący  M uzeum  w D orsten  
Hartm ut Butzer wystąpił z prelekcją o histo
rii i dniu współczesnym Dorsten, ilustrowaną 
interesującymi przeźroczami. Dodajmy, że 
w roku przyszłym miasto to obchodzić będzie 
750-lecie swego założenia. Na uroczystości 
związane z tą historyczną rocznicą zaproszo
na została również delegacja z Rybnika. Od
będą się one pod hasłem „Gościmy Europę", 
a wezmą w niej udział przedstawiciele wszyst
kich miast partnerskich, których Dorsten ma 
kilka w różnych zakątkach naszego globu.

Zespół Ten Sing  wystąpił na Rynku, a tak
że na scenie Teatru Ziemi Rybnickiej. Gościł 
on w Rybniku już po raz drugi, jednak teraz 
zaprezentował całkiem nowy program, w tym 
scenki teatralne w języku polskim, do wyko
nania których młodzież niemiecka bardzo się 
przyłożyła, ćwicząc, jak powiedzieli poma
gający  im w tym  państw o L ippokow ie, 
od kilku miesięcy. Efektem były ogromne bra
wa publiczności. Zespół Ten Sing (od ang. 
teenagers singing) skupia ponad 130 młodych 
ludzi, którzy sami tworzą taneczno-muzycz- 
no-kabaretowy program, wspomagani przez 
pracujących społecznie instruktorów i obsłu
gę techniczną. Godne podziwu jest zaanga
żow an ie, z jak im  m łodzież  ta udziela

Tym razem to Francuzi pełnili rolę gospo
darza przyjacielskiego spotkania, a bogaty 
program  F rancusko-P olskiego  Tygodnia  
w Mazamet był organizacyjnym sukcesem 
Stowarzyszenia Mazamet-Rybnik i niestrudzo
nego anim atora kontaktów naszych miast 
Jacques’a Beaulieu.

Rybnickie władze samorządowe w obcho
dach Tygodnia... reprezentowali wiceprezy
denci Romuald Niewelt i Piotr Szczyrbowski, 
członek Zarządu Miasta Leszek K uska, a tak
że przew odniczący Rady M iasta M ich a ł 
Śm igielski i radny Ireneusz Zim on.

„Grupę artystyczną” tworzyli: znany i po
dziwiany już w Mazamet zespół „Przygoda” , 
młody pianista, uczeń rybnickiej szkoły mu
zycznej im. Szafranków A rtur Hes, kilkoro 
przedstawicieli grupy plastyków nieprofesjo
nalnych „ O b licza ” i K rystian  Szczęsn y ,

się w zespole. Obowiązuje tu zasada toleran
cji i akceptacji drugiego człowieka takim jaki 
jest. Każdy zna tu swoje miejsce i zadanie. 
Każdy stara się wypełnić je najlepiej jak może, 
choćby sprzątanie przed wyjazdem terenu 
przy I LO - siedziby zespołu na czas pobytu 
w Rybniku. Zespół typu Ten Sing (a w Euro
pie jest ich wiele) to doskonały sposób na wy
korzystanie inwencji i aktywności młodzie
ży, zainteresowania jej pozytywnymi warto
ściami. Szkoda, że do bardziej licznych spo
tkań z Ten Singiem, również poza sceną, nie 
udało się zachęcić rybnickiej młodzieży. Nic 
jednak nie stoi na przeszkodzie, by podobną 
inicjatywę podjąć w Rybniku, mieście kilka
krotnie większym od Dorsten...

(...) Samymi tylko słowami nie można zbu
dować przyjaźni - powiedziała pani wicebur
mistrz Christel Briefe w swoim wystąpieniu 
w czasie otwarcia Dni Dorsten. (...) Dorsten 
i Rybnik to dwa miasta europejskie, których 
mieszkańcy uczestniczą w budowie Europej
skiego Domu (...). W zajemne odwiedziny, 
dzielenie się swoimi doświadczeniami, pre
zentacja dorobku kulturalnego - to już nie tyl
ko słowa. Nasze regiony - Śląsk i Westfalia- 
Nadrenia wiele łączy, jak choćby problemy 
z restrukturyzacją górnictwa, podobne mamy 
doświadczenia historyczne, niemało więzi 
rodzinnych- to wszystko wspaniałe cegiełki, 
by budować porozumienie.

Doskonałym zakończeniem Dni Dorsten było 
wspólne wysłuchanie w rybnickiej bazylice 
IX Symfonii Beethovena, bo to przecież jej naj
piękniejsza część -,, Oda do radości ” - jest hym
nem Zjednoczonej Europy. (r)

nauczyciel I LO, który z towarzyszeniem mu
zyki Wojciecha Kilara i Henryka M. Górec
kiego pokazał swoje tatrzańskie slajdy.

W skład delegacji wchodzili także przed
stawiciele W arsztatów Terapii Zajęciowej 
z ich kierowniczką Danutą Reclik i przewod
niczącym rybnickiego Koła Stowarzyszenia 
na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym 
Janem  M otyką oraz pracownicy naukowi 
Centrum Kształcenia Inżynierów - dziekan 
Wydziału Organizacji i Zarządzania dr Jan  
Broda i kierownik Studiów Wieczorowych 
Wydziału Budownictwa dr Eugeniusz Baron.

Każdej z grup zaproponowano indywidu
alny, zgodny z jej zainteresowaniami program. 
Delegacja oficjalna złożyła wizyty w przed
stawicielstwach samorządu gospodarczego 
skupiającego firmy z Mazamet i okolicznych

dokończenie na stronie obok

Francusko-Polski Tydzień w Mazamet

Dla każdego coś... interesującego
Po raz kolejny okazało się, że pomimo oddalenia o tysiące kilometrów, 

rybniczanie i mieszkańcy zaprzyjaźnionego z naszym miastem Mazamet, 
mają sobie wiele do zaofiarowania.

Tel. 42-28-825, 42-60-070 ■ ■ ■
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dokończenie ze strony obok
gmin. Toczyły się tam rozmowy na tematy do
tyczące problemów obu miast i regionów, 
a więc sposobów stymulacji rozwoju małych 
i średnich przedsiębiorstw czy organizacji 
stref aktywności gospodarczej. Francuzi za
deklarowali też konkretną pomoc i podziele
nie się dośw iadczeniam i w pozyskiwaniu 
środków pomocowych z Unii Europejskiej. 
Nasi samorządowcy zwiedzili też kilka firm 
usytuowanych m.in. w specjalnej strefie, gdzie 
przedsiębiorstwa mogą liczyć na specjalne 
traktowanie. System ulg, nie tylko ze strony 
gminy, ale i państwa, jest tam niezwykle roz
winięty, co powoduje przenoszenie się do tej 
strefy firm z większych ośrodków. Przykła
dem m oże być firm a w yspecjalizow ana 
w tworzeniu map komputerowych dla potrzeb 
ruchu lotniczego. Przeniosła się ona z wiel
kiego ośrodka, bo tu znalazła lepsze warunki 
do rozwoju. Cel stref specjalnych i we Fran
cji, i w Polsce jest taki sam - stworzenie no
wych miejsc pracy. Okolice Mazamet, gdzie 
zlikwidowano wiele dużych zakładów prze
mysłu wełnianego i skórzanego również bory
ka się z bezrobociem. Delegacje przyjął mer 
Mazamet M ichel B ourguignon - nastąpiła 
wymiana okolicznościowych upominków, 
a przewodniczący delegacji wiceprezydent 
Romuald Niewelt wręczył merowi gościnnego 
Mazamet list od prezydenta Adama Fudalego.

Zadowoleni z nowo nawiązanych kontak
tów są przedstawiciele rybnickich Warszta
tów Terapii Zajęciowej. Zwiedzili oni zakła
dy aktywizacji zawodowej dla osób upośle
dzonych umysłowo, którzy traktowani są jako 
pełnow artościowi pracownicy. W ykonują 
usługi pralnicze, pakują kosmetyki, produkują 
ramy do obrazów, pracują w introligatorni.
- Organizacja pracy i opieki nad osobami nie
pełnosprawnymi w M azamet i okolicznych 
gminach dostarczyła nam wspaniałych wzor
ców - ocenia efekty wyjazdu Danuta Reclik.
- Francuzi wyrazili chęć konkretnej współpra
cy, a my chętnie ją  podejmiemy. Nasza delega
cja przyjrzała się również funkcjonowaniu 
domu dla maltretowanej i wykorzystywanej 
seksualnie młodzieży. Warto wykorzystać 
te wzorce, bo problemy w tej sferze są podobne.

Owocny może się okazać pobyt w Maza
met, a również w metropolii tego regionu - 
Tuluzie, przedstawicieli CKI. Odnowiono 
„znajomość” z BTS (Brevet Technicien Su
périeur), pom aturalnej szkole handlow ej 
w Mazamet. istniejącej przy kierowanym 
przez J. Beaulieu katolickim liceum Joanny 
d’Arc. BTS ukończyło co najmniej kilka ryb- 
niczanek, absolwentek LO ss. urszulanek, 
a praktyki odbyli tu też studenci CKI. Szcze
gólnie godne zainteresowania są nowe kierun
ki na BTS - centrum doskonalenia zawodo
wego nastaw ionego  przede w szystk im  
na przekwalifikowywanie osób, które ze swo
im wykształceniem mają kłopoty ze znalezie
niem pracy oraz k ierunek  k sz ta łcący

mediatorów konfliktów społecznych. W do
bie ich narastania - taka specjalizacja może się 
u nas okazać niezbędna. J. Broda i E. Baron 
mieli okazję zapoznać się również ze szkoła
mi w Tuluzie. Ich specjalizacje (architektura 
wnętrz, energetyka i in.) mogłyby nas zainte
resować w kontekście powstawania rybnickie
go kampusu wyższych uczelni oraz ewentual
nej wymiany doświadczeń i... studentów.

Pracowicie spędziła te parę dni we Francji 
nasza reprezentacja artystyczna. „Przygoda” 
pod kierunkiem Anity G eratowskiej wystą
piła nie tylko w Mazamet, ale i w pobliskim 
Albi. Tańczyła przy wypełnionej widowni 
w Salle des Congres i Residence Foch oraz 
na ulicach miasta. Niezwykle gorące było 
przyjęcie utalentowanego ucznia rybnickiej 
szkoły im.Szafranków Artura Hesa. Jego re
cital odbił się szerokim echem w lokalnych 
francuskich mediach, które wróżą naszemu 
młodemu pianiście wielką karierę. Podobały 
się tatrzańskie przeźrocza Krystiana Szczę
snego ilustrowane muzyką Wojciecha Kilara 
i H.M. Góreckiego. Promocja Tatr była tak 
skuteczna, że autor został poproszony o dwa 
dodatkowe spotkania.

W alentyna K lim kiew icz, A nna Zim na, 
N orbert F rai i T eodor G odziek  z grupy

Warsztat
ekologiczny

Pomysł zorganizow ania w Rybniku 
„Warsztatu Świadomości Ekologicznej"
zrodził się latem 1998 roku. Pomysłodaw
cą przedsięwzięcia był Ryszard Zającz
kowski z elektrowni „Rybnik", zaś w ichI organizację włączyło się też Towarzystwo 
Kulturalno-Sportowe „Kuźnia", a przede 
wszystkim Małgorzata Wróbel i dr Marek 
Kaczmarzyk, nauczyciel z IV LO. Od lute
go 1999 roku w  środowisku Warsztatu... 
redagowany jest kwartalnik „OIKOS", któ
rego szósty numer wydany został w maju br.

Głównym sponsorem całości była i jest 
nadal elektrownia „Rybnik" SA. W  finan
sowanie Warsztatu... i „O IKOSA" włączył 
się Gminny Fundusz Ochrony Środowiska 
miasta Rybnik oraz firma „UTEX".

Na początku maja br. zakończyła się 
druga edycja Warsztatu. W  sumie w zaję
ciach brało udział około 200 uczniów 
wszystkich rybnickich szkół średnich. Mło
dzież ta w wolnym czasie przychodziła na 
wykłady i ćw iczenia, gdzie zgłębiała nie
łatwe problemy szeroko pojętej ekologii 
i ochrony środowiska.

Do prowadzenia zajęć zaproszono pra
cowników Uniwersytetu Śląskiego, Uni
wersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu 
Opolskiego, Politechniki Śląskiej, Instytu
tu Meteorologii i Gospodarki Wodnej 

I  w Katowicach, Instytutu Ekologii Terenów

„Oblicza” kierowanej przez M ariana Raka, 
wspólnie z francuskimi kolegami „po pędz
lu” w Maisen de Associations czyli „domu 
stowarzyszeń” (przydałby się taki w Rybni
ku!) tworzyli wspólnie dwa dzieła czyli liczą
ce po kilka metrów kwadratowych płótna 
przedstawiające najbardziej charakterystycz
ne zakątki i obiekty Rybnika i Mazamet. Po
dobny obraz powstał w ub. latach w Rybni
ku... Nasi nieprofesjonalni plastycy zwiedzili 
też Muzeum Toulouse-Lautreca w Albi.

Tydzień Francusko-Polski w Mazamet 
uw ieńczył w spólny w ieczór w Salle des 
Congres: była polsko-francuska kuchnia oraz 
polsko-francuska muzyka i tańce.

Po kilkunastu latach różnych faz kontaktów, 
również Mazamet chce zrobić coś zainspiro
wanego Rybnikiem - Jacques Beaulieu zapo
w iada za łożen ie  w M azam et m uzeum  
na wzór naszej placówki. Miejmy nadzieję, 
że kolejne spotkanie, tym razem w Rybniku 
w 2001 roku, pokaże, że umiemy korzystać 
z doświadczeń naszych zachodnich partne
rów, ale możem y rów nież ofiarow ać coś 
w zamian. (r)

Zdjęcia z obu im prez
na stronie II okładki

Uprzem ysłowionych, Śląskiego Ogrodu 
Zoologicznego, Nadleśnictwa w Rybniku. 
Wykłady przez nich prowadzone miały 
najwyższy poziom merytoryczny. Prócz 
tematów obejmujących typową problema
tykę ochrony czynn ikó w  b iotycznych 
i abiotycznych naturalnego środowiska, 
odbyły się też zajęcia traktujące o ekofilo- 
zofii i ochronie zdrowia psychicznego 
człowieka. Spotkały się one z dużym za
interesowaniem młodzieży.

Wielkim urozmaiceniem były organizo
wane zajęcia terenowe. Dzięki nim uczest
nicy zajęć mogli zobaczyć np. ostoję bo
bra na rzece Sumince. Zwierzęta te zosta
ły tu sprowadzone przez pracowników 
Nadleśnictwa Rybnik i tym sposobem ura
towane od niechybnej śm ierci. Bardzo 
pouczającym doświadczeniem było zw ie
dzanie elektrowni „Rybnik" Młodzież mia
ła okazję zobaczyć na własne oczy i krok 
po kroku prześledzić cały technologiczny 
proces produkcji energii. Największe za
interesowanie budziła instalacja odsiarcza
nia, dzięki której zakład znacząco ograni
czył emisję dwutlenku siarki.

Warsztat Świadomości Ekologicznej, 
mimo iż nie proponuje rybnickiej młodzie
ży łatwej rozrywki, ale wprost przeciwnie- 
„prawdziwie trudną" wiedzę - ma się do
brze i ciągle się rozwija. Chwała za to or
ganizatorom! Trzecia edycja Warsztatu 
Świadomości Ekologicznej rozpocznie się 
we wrześniu 2000 roku.

szo ł

Tel. 42-28-825, 42-60-070
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Ryfama mówi jednym głosem...

„Gwarant” zmian na lepsze?
Od marca br. właścicielem 60% udziałów 

„Ryfam y”, a więc praktycznie całego 
przedsiębiorstwa, jest firma „Gwarant”.

Do tego czasu „Ryfamą” rządziły Narodo
we Fundusze Inwestycyjne, a jak wiadomo, 
ich zadaniem była i jest sprzedaż podległych 
zakładów lub ich likwidacja. Rządziły źle, 
skoro załoga zmniejszyła się z 1300 do 600 
osób, produkcja była coraz niższa, a przestron
ne hale świeciły pustkami. W końcu znalazł 
się kupiec - przedstawiciel rodzimego biz
nesu, chętny do podjęcia trudnego zadania

W „Ryfam ie” coś się zaczyna rozkręcać...

ratowania zakładu, którego egzystencja zale
ży w ogromnym stopniu od kondycji przemy
słu wydobywczego. A więc stało się dobrze. 
Jak się jednak okazało, nie dla wszystkich. 
Wokół „Ryfam y” zrobiło się głośno, a to 
z tego powodu, że właścicielem firmy „Gwa
rant” jest Rafał Szlązak, syn byłego wicemi
nistra przemysłu Jana Szlązaka. Rodzinne ko
neksje z prominentem, dziś już „byłym”, wca
le „Gwarantowi” nie służą. Pojawiły się wy
powiedzi, m.in. z kół poselskich KPN, o „cho
rych” układach, handlowaniu długami „Ry
famy” (których zakład nota bene nie miał) itp. 
Zarząd Spółki, dyrekcja i przedstawiciele 
związków zawodowych uważają, że kosztem 
załogi i opinii o zakładzie, toczą się wojny 
o rynki zbytu. Mimo, iż w ciągu ostatnich lat 
rynek maszyn górniczych, a przede wszyst
kim przenośników zgrzebłowych, skurczył się 
o 50%, „Ryfama”, która zaspakaja 60% ryn
ku krajowego, jest nadal niezłym kąskiem. 
Jest więc o co walczyć. - Dlaczego o naszym 
zakładzie było cicho, gdy pod rządami NFI 
zwalniano ludzi, a produkcja spadała - pyta 
przewodniczący MKS „Solidarność”, a także

członek Rady Nadzorczej „Ryfamy” Zygmunt 
Gruszczyk. Wtórują mu przedstawiciele dzia
łających w „Ryfamie” Związku Zawodowe
go Pracow ników  „R yfam y” Kazim ierz 
Tomas i Gerard Witkowski z Ogólnopol
skiego Związku Zawodowego Miast i Wsi 
Rybnik ‘90. - Nowy właściciel zapewnia utrzy
manie stanu liczebnego załogi, od maja na
stąpiła 6% podwyżka płac, coś się zaczyna 
rozkręcać. Interesy w łaściciela są zbieżne 
z naszymi - mówią związkowcy.
- W obliczu kryzysu NFI planowały wyprzedawać

majątek zakładu - mówi prezes Józef Suchoń. 
- Nowy właściciel wstrzymał te plany, co zosta
ło dobrze przyjęte przez załogę. Zgodnie z logi
ką, zintensyfikowane zostały poszukiwania moż
liwości produkcji pozagómiczej. Przecież „Ry
fama  ” to nadal zakład o dużym potencjale go
spodarczym, a tego nie wolno zmarnować. Po
czynania „ Gwaranta ” w tym kierunku ocenio
no bardzo pozytywnie.

- Zakładem interesował się inwestor zagra
niczny, również producent urządzeń górni
czych. Istniały obawy, że jego zamiarem było 
wyeliminowanie nas z rynku. Te obawy minę
ły... dodaje wiceprezes ds. produkcji i rozwoju 
Józef Delowicz.

W ostatnich miesiącach zwiększyła się pro
dukcja, wzrosły obroty, choć nie można tego 
jeszcze w całości przypisać zmianom własno
ściowym. Raczej faktowi, że kopalnie organi
zowały ostatnio przetargi na zakup urządzeń, 
a ,Ryfama”, dzięki swojej konkurencyjności, je 
wygrywała. - „Gwarant” to firma od dawna 
istniejąca na rynku górniczym - mówi wice
prezes ds. ekonomiczno-finansowych Henryk 
Bista. - Jest dealerem huty „K atow ice”,

liczymy więc na ułatwienia przy płatnościach 
za materiały do produkcji. Wielokrotnie ko
rzystaliśmy z usług "G waranta” jeśli cho
dzi o ściąganie płatności od spółek węglo
wych. Na rynku górniczym nie ma bowiem 
pieniądza, jes t tylko kompensata w postaci 
węgla. Ten węgiel trzeba jakoś zagospoda
rować i zamienić na środki płatnicze.

I na koniec jeszcze jeden ważny aspekt: 
załogę „Ryfamy” stanowią w 90% rybnicza- 
nie. Dla naszego miasta każde dodatkowe 
miejsce jest ważne. Jeżeli zmiany w struk
turze własności „Ryfamy” nie tylko nie po
ciągną za sobą ich zmniejszenia, ale zwięk
szenie - to dobrze nie tylko dla „Ryfamy” 
ale i dla miasta. Jeżeli zatem załoga, poprzez 
swoich związkowców, a także kierownictwo 
zakładu oraz nowy właściciel mówią jednym 
głosem - może nie warto w taki układ inge
rować?

(r)

Spotkanie w Zakładach Naprawczych SA.

Być albo nie być 
zakładów zaplecza 
górniczego

Z inicjatywy MK NSZZ „Solidarność” 
Zakładów Naprawczych SA. w Niedo- 
bczycach, w siedzibie tego przedsię
biorstwa odbyło się spotkanie związ
kowców skupionych w Sekcji Krajowej 
Zakładów Zaplecza Górnictwa NSZZ „So
lidarność” oraz przedstawicieli firm 
produkujących na rzecz górnictwa 
i świadczących dla niego usługi.

Wzięło w nim udział kilkudziesięciu związ
kowców z „Solidarności”, w tym przewodni
czący Sekretariatu Górnictwa i Energetyki 
Kazimierz Grajcarek, wiceprzewodniczący 
Z arządu R egionu Ś ląsko-D ąbrow skiego  
Andrzej Ciok, przewodniczący Sekcji Kra
jowej Zakładów Zaplecza Górnictwa Henryk 
Latarnik, posłowie Karol Łużniak i Cze
sław Sobierajski, wielu szefów przedsię
biorstw produkujących dla górnictwa z całe
go kraju, bankowcy, przedstawiciele Zarzą
du Związku Pracodawców Zakładów Zaple
cza Górnictwa, a także samorządowcy w oso
bach prezydenta Rybnika Adama Fudalego 
i p rzew odn iczącego  RD N iedobczyce 
Grzegorza Juzka oraz radnego Ireneusza 
Zimona, będącego jednocześnie kierowni
kiem Delegatury Zarządu Regionu Śląsko- 
Dąbrowskiego w Rybniku.

Całe to gremium łączy niepokój o przy
szłość zakładów zaplecza górniczego, które,

Z df: Z.K.

Teł. 42-28-825, 42-60-070

Czerwiec-Lipiec 2000

Jabłka i cytryny otrzymywali kierowcy przejeżdżający 
obok Szkoły Podstawowej nr 30 w Rybniku-Stodołach. 
Dlaczego? To efekt akcji pod nazwą „Generalnie zwolnij”.

- Nasza szkoła została wytypowana do tej ak
cji, gdyż usytuowana jest w bardzo niebezpiecz
nym miejscu -  mówi Janina Gamrat, dyrektor 
SP 30. -  Kiedyś Stodoły były enklawą, w której, 
aby zobaczyć samochód, trzeba było długo wv- 
czekiwaćprzy oknie, a teraz mamy tutaj napraw
dę spory ruch. Jest nawet ograniczenie prędko
ści, ale niestety, jest ono nagminnie łamane.

Dlatego też 10 osobowa grupa uczniów tej pla
cówki bacznie śledziła razem z policjantami, po
czynania kierowców w pobliżu swojej szkoły. 
Kiedy kierujący samochodami jechali zgodnie 
z przepisami, otrzymywali od dzieci jabłko, ry
sunek z uśmiechniętą buzią i wierszyki z podzię
kowaniami. a w sytuacji, kiedy przekraczali do
zwoloną prędkość - cytrynę i ry sunek z buzią 
smutną jako naganę, a od policjantów... mandat.

Zdaniem dyrektorki szkoły, ak
cja niesie ze sobą walory wycho
wawcze zarówno dla dzieci, które 
w przyszłości też będą prowadzić 
samochody, jak i dla samych kie
rowców. Ci ostatni różnie reago
wali na nietypowe „mandaty” -  od 
skruchy, po kąśliwe uwagi i brak 
zainteresowania ofiarowanymi cy
trynami i laurkami. - Czasami jest 
tak, że zw rócenie uw agi przez  
dziecko jest bardziej dotkliwe niż mandat -  
mówi J. Gamrat. W efekcie dzieci ze szkoły 
w Stodołach wręczyły kierowcom aż 12 cy
tryn i 7 jabłek.

Akcję „Generalnie zwolnij” zorganizowano 
na terenie 25 szkół województwa śląskiego.

Patronowały jej komendy policji i Towarzystwo 
Ubezpieczeniowe Generali Group. Po raz pierw
szy przeprowadzono ją na Śląsku rok temu. 
Zgodnie z zapowiedziami, młodzież z SP 
nr 30 ponownie będzie nagradzać i ganić kierow
ców w czasie kolejnej tego typu akcji. (S)

w dobie restrukturyzacji przemysłu wydobyw
czego, są zmuszone podejmować podobne 
działania, ale robią to bez pomocy finansowej 
państwa. Z tego powodu narasta zadłużenie 
znacznej części tych zakładów z tytułu po
datków, składek na ubezpieczenie itp.
- W "ustawie restrukturyzacyjnej” przemy
słu górniczego przyznającej górnictwu szcze
gólne uprawnienia i osłony socjalne dla od
chodzących pracowników, zapomniano o za
kładach pracujących na rzecz tegoż górnic
k a .  Stworzyło to ogromne problemy finan
sowe, czego efektem jest nasza obawa o miej
sca pracy. W Zakładach Naprawczych SA. 
znajduje dziś zatrudnienie ok. 400 osób i jest 
to największy zakład w dzielnicy Niedobczy
ce. Co będzie, gdy tych miejsc pracy zabrak
nie? - mówi przewodniczący MK NSZZ „So
lidarność” ZN SA. Adam Chołuj.

Do pogłębienia problemów finansowych 
zakładów zaplecza przyczyniają się też ko
palnie, nie płacąc terminowo za urządzenia 
i usługi. - Zakłady zaplecza zawsze ściśle po
wiązane były z górnictwem węgla kamienne
go. Część z nich wchodziła nawet w skład zjed
noczeń. Wielkość ich infrastruktury technicz
nej oraz zatrudnienie były ściśle dostosowa
ne do ówczesnych potrzeb kopalń. Dlatego 
borykają się z takimi samymi problemami jak  
spółki węglowe. Powinny więc, naszym zda
niem, być również objęte taką samą pomocą 
państwa - stwierdził w swoim wystąpieniu 
prezes ZN SA. Henryk Michalski.

Efektem spotkania w Rybniku-Niedobczy- 
cach były skierowane do rządu RP, mające 
uzdrowić sytuację, postulaty, a zebrani wyrazili 
zgodę, by zostały one przedstawione stronie rządo
wej przez przedstaw icieli NSZZ „Solidarność” 
i posłów naszego regionu.

c.d. na stronie 27

Dom pogrzebowy z kaplicą ekumeniczną

Inwestycja dla czterech dzielnic
Na cmentarzu komunalnym położonym 

na granicy trzech dzielnic: Kłokocina, Bogu
szowie St. i Boguszowie Osiedla oddano do 
użytku dom pogrzebowy, który będzie służył 
również społeczności Gotartowic. Jego po
święcenia dokonał w czasie uroczystej cere
monii ks. biskup Gerard Bernacki, a wzięli 
w niej udział przedstawiciele władz Rybnika. 

Dom, którego inwestorem było miasto,

pomieści przystosowaną do nabożeństw eku
menicznych kaplicę wyposażoną przez para
fię pod wezw. św. Barbary, dla której cmen
tarz ten jest jedynym miejscem pochówku. 
W budynku znalazło miejsce również po
mieszczenie do przechowywania zwłok, któ
re dzierżawca zobowiązany jest wyposażyć 
w  urządzenia chłodnicze. Jest także zaplecze 
gospodarcze i sanitarne, z którego korzystać 

■  m ogą odw iedzający  
I cmentarz i uczestnicy 
i pogrzebów. Budynek 
I zw ieńczony  je s t 
I dzwonnicą.

(r)

P ośw ięcen ia  dom u  
pogrzebowego doko
nał ks. bp Gerard Ber
nacki.

Zdj.: arch. parafii 
św. Barbary.
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Złoty Jubileusz ZST
10 czerwca absolwenci, uczniowie, byli i obecni nauczyciele oraz zaprosze

ni goście świętowali jubileusz 50 lat Zespół Szkół Technicznych w Rybniku, 
popularnego dawniej Technikum Gróniczego. 15. rocznicę swego istnienia 
obchodziło również Technikum Energetyczne.
- W ogóle się nie zmieniłeś. A ty przeciwnie... prezes Rybnickiej Spółki Węglowej Franci- 

- Pamiętasz Cześka, prymusa z matematyki, szek Niezgoda, prezes elektrowni „Rybnik”
a Janka? Co słuchać u Zbyszka, tego, który uroz- Tadeusz Sopicki, prezydent Adam Fudali
maicał zajęcia w pracow
ni, a co porabia  łza?
Takie rozm owy można 
było usłyszeć najczęściej 
podczas uroczystego jubi
leuszu, na który przybyło 
kilkaset osób związanych 
z tą placówką, kiedyś po
pularnym  Technikum 
Górniczym. Wspominano 
kolegów ze szkolnej ławy, 
zw yczaje panujące 
w szkole, nauczycieli oraz 
zabawne historie i zdarze
nia, które na zawsze
utkw iły w pam ięci

. „ Absolwent rocznika ’70 komandor Zbigniew Kula, dowódca okrętu
uczrnow popu amego y p0[skiej  Marynarki Wojennej, przyjechał z Gdyni. Na zdj.: z dyrektorem 
gla . Uczestnicy rozma- szk()ły Uszkiem Wawrzyniakiem. Zdj.: M.T.
wiali o swoich obecnych
zajęciach, rodzinach i kontaktach z przyjaciół- oraz starosta rybnicki Damian Mrowieć. Byli 
mi ze szkoły. Wśród zaproszonych gości byli również księża-absolwenci, którzy celebrowali 
m.in. Marszałek Województwa Jan Olbrycht, uroczystą mszę świętą, wychowankowie szkoły,

dziś znani naukowcy m.in. profesorowie Wa
cław Trutwin z Polskiej Akademii Nauk i Jan 
Białek z Politechniki Śląskiej, Jan Makula - 
szybowcowy mistrz świata, literat Tadeusz Kijonka. 
Nie zabrakło także byłych nauczycieli, którzy 
chętnie rozmawiali ze swoimi uczniami i wspo
minali, jak pracowało się w szkole za ich cza
sów. Serdecznie przyjęty został wieloletni na
uczyciel historii i języka polskiego oraz dyrek
tor szkoły w latach 70. i 80., dziś wiceprzewod
niczący Rady Miasta Rybnika Jan Bujak. 
W części artystycznej wystąpili uczniowie ZST 
oraz zaproszeni goście. Festynową zabawę po
prowadził absolwent technikum Józef Polok.

W latach 1950-2000 Zespół Szkół Technicz
nych opuściło ponad 14 tyś uczniów. Techni
kum Górnicze dzienne ukończyło 5264 absol
wentów, wieczorowe - 2564, a eksternistyczne 
- 1242. Dyplomy technika ochrony środowiska 
posiada 94 absolwentów. Niestety, są to jedni 
z ostatnich absolwentów, gdyż za kilka szkoła 
przestanie istnieć.

Świętujące 15 lat istnienia Technikum Ener
getyczne w systemie dziennym ukończyło 718 
osób, a w wieczorowym 399. Technikum Za
wodowe może poszczycić się 1150 absolwen
tami, a Policealne Studium Zawodowe 443. 
W Zasadniczej Szkole Zawodowej wykształce
nie zdobyło 2771 osób. Przypomnijmy, że syl
wetkę szkoły przedstawiliśmy czytelnikom 
w majowej „GR”. (S)

Dzień 17 czerwca br. przeszedł już 
do historii II Liceum Ogólnokształ
cącego w Rybniku. Uroczystość nada
nia szkole nowego imienia i sztanda
ru, poprzedzona uroczystą mszą św. 
w bazylice św. Antoniego, odbyła się 
w Teatrze Ziemi Rybnickiej.

Wśród znakomitych gości byli m.in. arcy
biskup Damian Zimoń, przewodniczący Sej
miku Śląskiego, poseł Ryszard Ostrowski, 
marszałek Województwa Śląskiego Jan Ol
brycht, przedstawiciele władz miasta z pre
zydentem Adamem Fudalim, liczne grono 
nauczycieli liceum - emerytowanych i uczą
cych w chw ili obecnej, w ychow ankow ie 
i uczniowie szkoły. W swoim wystąpieniu 
dyrektor IILO Tadeusz Otremba, zapowiedział 
utworzenie Stowarzyszenia Absolwentów szko
ły. Piękny sztandar z podobizną Andrzeja Fry- 
cza-Modrzewskiego na błękitnym awersie ufun
dował Komitet Rodzicielski. Po przekazaniu go 
uczniom rozpoczęła się mniej oficjalna część 
uroczystości. Owszem, złożona z wystąpień ofi
cjeli - marszałka i posła, ale przepełnionych sym
patyczną nutą wspomnień, gdyż obaj są wycho
wankami II LO. Stosowną uchwałę Rady Mia
sta o nadaniu szkole imienia odczytał przewod
niczący Rady Miasta Michał Śmigielski.

Najcieplejsze emocje wzbudziła mowa dy
rektora liceum z lat 1974-1984 Mieczysława 
Kuli. Znalazło się w niej miejsce na szkolne

wartości, na które 
II LO zawsze sta
w iało . Ż yczył 
szkole, by potrafi
ła kontynuow ać 
tradycje kuźni kadr 
nauczy c ie lsk ich , 
kuźni inteligencji, 
które będą potrafi
ły udźwignąć swój Nowy sztandar szkoły z podobizną patrona Andrzeja Frycza-Modrzewskiego.

wspomnienie i anegdotę, na krytyczny dystans 
do politycznej epoki, w której „dużo pary szło 
na gwizdanie, czyli rzeczy zbędne’’. Główny 
jej akcent to krótkie przypomnienie sylwetki 
Adama Jarosza, organizatora liceum w la
tach powojennych i jego długoletniego (1947- 
1974) dyrektora, który potrafił godzić dyscy
plinę ze swobodą dla nauczycieli, za których 
niepokorne wystąpienia (np.prof. Libury) nie
raz zbierał cięgi, a 
p rzecież  po trafił 
ich otaczać pukle
rzem ochronnym.
M ów ił dy rek to r 
Kula o tym, że so
lidność, rzetelność, 
troska o wysoki po
ziom nauczania to

„piękny los” - służby ojczyźnie. I żeby to była 
szkoła ciesząca się opinią przyjaznej uczniom.

Zebranym od początku przygrywała Ja
strzębska Orkiestra Rozrywkowa. To z nią 
kolejny wychowanek szkoły, pianista Jacek 
Zganiacz, zagrał „Błękitną rapsodię” G. Ger
shwina. Wystąpili także inni: Katarzyna Oleś 
(sopran) w koncercie złożonym z pieśni i arii 
oraz zespół „6 na 6” - z utworami wokalny
mi o bardziej rozrywkowym charakterze.

Po południu, już w budynku liceum, odby
wały się spotkania klasowe po latach, a póź
niej festyn, podczas którego kolejne genera
cje wychowanków (oraz obecnych uczniów)

Święto II LO
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Pod koniec roku szkolnego w Urzę
dzie Miasta gościła najzdolniejsza mło
dzież, którą prezydent zaprosił w do
wód uznania jej sukcesów w nauce 
oraz w dziedzinach pozaszkolnych.

Byli wśród nich laureaci konkursów przed
miotowych, olimpiad, autorzy najlepszych 
prac maturalnych, a także wyróżnieni w kon
kursach plastycznych, recytatorskich, literac
kich oraz najzdolniejsi młodzi muzycy i spor
towcy. Towarzyszyli im współautorzy ich suk
cesów - nauczyciele, opiekunowie, działacze 
sportowi oraz rodzice. W spotkaniach z naj
lepszymi uczniami wzięli udział m.in. prezy
dent Adam Fudali, wiceprezydent Jerzy Fre- 
lich, naczelnik Wydziału Edukacji UM Tade
usz Szostok, wiceprzewodniczący Rady Mia
sta Maria Z. Smolka i Jan Bujak, przewod
niczący Komisji Oświaty UM Władysław 
Horabik oraz przedstawiciele Kuratorium 
Oświaty. - To grupa najzdolniejszych młodych 
rybniczan. Oni z pewnością zajmą nasze miej
sce i będą tworzyć przyszłość tego miasta -  
przekonywał T. Szostok, a prezydent A. Fu
dali apelował o to, by wykorzystując swoje 
umiejętności młodzież stawała się partnerem 
dla rówieśników z Europy. - Miasto czeka na 
liderów w różnych dziedzinach - dodał. - Nasz 
region potrzebuje łudzi wykształconych. To wy 
będziecie w przyszłości decydować o tym mie
ście. Serdecznie wam gratuluję sukcesów.

Wśród wyróżnionych dyplomami i książ
kami byli najlepsi maturzyści. Łukasz Bajor- 
ski z I LO może pochwalić się imponującą 
średnią ocen 6.0. Do finału XXVI Olimpiady 
Geograficznej zakwalifikowali się Grzegorz 
Szulik i Łukasz Kałuża z I LO, ich koleżan
ka Monika Wojaczek została finalistką XXX 
Olim piady Literatury i Języka Polskiego. 
Paweł Buczek z II LO uzyskał średnią 5,8 
i już ma indeks na studia w Wyższej Szkole 
Pedagogicznej w Warszawie. Jest on także 
laureatem III Ogólnokrajowego Konkursu Li
terackiego pod hasłem „Seniorzy ku między
pokoleniowej solidarności”. Aż pięciu tego
rocznych licealistów zakończyło edukację

z nieco „niższym” wynikiem - „tylko” 5,6, 
a trzech uczniów z wynikiem 5,5. Wśród ryb
nickich liceów, które wykształciło najwięk
szą liczbą maturzystów o nieprzeciętnych 
wynikach przewodzi I LO im. Powstańców 
Śl. Uczniami II LO im. Frycza Modrzewskie
go są Anna Mahlke i Piotr Pałka - finaliści 
VII Olimpiady Wiedzy o Prawach Człowie
ka w Toruniu. Dobrze spisała sie na XXV 
Olimpiadzie Wiedzy Ekologicznej Magdalena 
Rosół z tej samej szkoły. Nagrodę w Europejskim 
Konkursie Szkolnym 2000 „Europa w szko

onowym, Agnieszka Stępińska wyróżniona w 
Ogólnopolskim Konkursie Młodego Muzyka i 
Karol Świątek w Ogólnopolskim Turnieju Pia
nistycznym i wielu innych.

Nie gorzej radzą sobie uczniowie szkół pod
stawowych. W VII Ogólnopolskim Konkursie 
Ortograficznym wyróżniono Beatę Chrapiec 
z SP 28, laureatem Wojewódzkiego Konkursu 
Przedmiotowego z Chemii jest Damian Nowak 
(SP 24), pierwsze miejsce w Ogólnopolskim 
Konkursie Poezji i Prozy Francuskiej w Byd
goszczy wywalczył Dariusz Bisaga z SP 34.

W ie lo k ro tn ą  
laureatką kon
kursów mate
m a ty c z n y c h  
jest Olga Swo
boda z SP 28 - 
swój sukces 
p o w tó r z y ła  
również w tym 
roku. Piotra 
Solarskiego, 
Rafała Pluciń
skiego, Pawła 
Skabę oraz 
Marka i To
masza Smek- 
tałów, uczestni
ków zajęć 
w MDK, wy
różniono za 
sukcesy w za
wodach modę-

Prymusi u prezydenta

dość dokładnie się przemieszały. Wśród wy
staw, zdjęć sprzed lat trwały rozmowy przy 
ciastkach, kawie, piwie, w rytm melodii gra
nych ze sceny przez zespoły złożone z uczniów 
i wychowanków. Tańczyła „Przygoda”, przy
godą było zatańczyć po latach z panią profe
sor - dawną wychowawczynią czy obecną pa
nią profesor - dawną koleżanką z klasy. Sprze
dawano pamiątkowe znaczki, koszulki, prze
prowadzono aukcję, losowano fanty.

Wydano okolicznościową książkę (w środ
ku Jan Olbrycht jako „chłopiec z gitarą” i inne 
ciekawostki). Jeszcze raz okazało się, jaką 
potęgą jest szkoła, skoro po latach tak wielu 
z jej 5600 wychowanków potrafiło się zebrać 
i wspaniale bawić. Grzegorz Walczak

larkich. Trady-

Łukasz Bajorski z I  LO może pochwalić się imponującą średnią ocen 6.0. Na zdjęciu 
w towarzystwie prezydenta Adama Fudalego i wiceprezydenta Jerzego Frelicha.

le” Annie Bizoń wręczył Minister Edukacji 
Narodowej. Równie udany był tegoroczny rok 
szkolny dla uczniów Zespołu Szkół Ekono- 
miczno-Usługowych Janusza Króliczka 
i Jolanty Szewczyk, którzy z sukcesami za
kończyli udział w Turnieju Wiedzy i Umie
jętności Handlowo-Menedżerskich. Finalistką 
Ogólnopolskiego Konkursu „Katyń - Golgota 
Wschodu ” jest Agnieszka Baszczok z Prywat
nego Żeńskiego Liceum Ogólnokształcącego 
Sióstr Urszulanek. W konkursie kolęd i pa
storałek I miejsce zdobył zespół wokalny z tej 
szkoły, co prezydent nagrodził okolicznościo
wym dyplomem i pucharem. Podobne puchary 
wręczono chórowi „Bel Canto” pod kierownic
twem Lidii Marszolik i chórowi „Andantino”, 
którym kieruje Helena Zaik, a także zespołowi 
„Zakątek” z Młodzieżowego Domu Kultury

I pod kierownictwem Andrzeja Betki. W tym 
doborowym gronie znaleźli się młodzi muzycy 
ze szkoły im. Szafranków Arkadiusz Gem- 
bara - laureat III miejsca w Konkursie Akorde

cyjme nagro
dzono tancerzy 
zespołu „Przy
goda” - Barba
rę Szulik, Ma
cieja Zielińskie
go ¡Aleksandrę 
Kuśkę, a także 

Magdalenę Jaszczuk z OOP „ Przygoda ” za suk
cesy w konkursach plastycznych. W tej samej 
dziedzinie wyróżniono Adriana Kubiaka 
i Agnieszkę Chylińską z OOP 1. Wśród wyróż
nionych przez prezydenta nie mogło zabraknąć 
wychowanków Szkoły Życia, przede wszystkim 
za sukcesy w olimpiadach specjalnych, a wśród 
nich Marzenę Kiełkowską, Romana Puto, 
Aleksandrę Firłę i Damiana Poloczka. Piotr 
Warchoł z tej samej szkoły jest m.in. laureatem 
Grand Prix Ogólnopolskiego Przeglądu Twórczo
ści Artystycznej Łęczna’99.

Nagrody prezydenta otrzymali również sportow
cy, medaliści XXXVIII Wojewódzkich Igrzysk 
Młodzieży Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych. 
Młodzi zawodnicy, którzy, miejmy nadzieję, będą 
w przyszłości rozsławiać imię Rybnika na arenach 
sportowych, odebrali nagrody z rąk goszczącego 
w Rybniku Wacława Marszewskiego, przewod
niczącego AWS Województwa Śląskiego. Wśród 
w yróżn ionych  by li m .in . rep rezen tan c i

dokończenie na str. 27

** Tel. 42-28-825, 42-60-070
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Wyjątkowo dużo atrakcji przy

gotowali duzi mieszkańcy Rybni
ka małym z okazji Dnia Dziecka.

Kilka dni przed 1 czerwca w Przedszkolu 
n r  13 w Chwałowicach, jednym z dwu działa
jących w tej dzielnicy, a którym z wielkim zaanga

żowaniem kieruje Joanna Cichecka, miało 
miejsce niecodzienne wydarzenie. Na traw
niku. który pełnił rolę widowni, zasiadły dzie
ci, a ich mamy i tatusiowie... wcielili się 
w postaci z ...bajki „Calineczka" i z wdzię
kiem. choć nie bez tremy, ją odegrali. Podzi
wiać należy inwencję rodziców jeśli chodzi

o stroje, które zresztą sami wykonali. O ile 
wiadomo bowiem, jak się łatwo przeobrazić 
w księżniczkę lub księcia, z żabą. kretem i in. 
stw orzeniam i spraw a je s t trudniejsza. 
A i to udało się znakomicie. Koniec przedstawie
nia nie oznaczał jednak końca „bajkowego" festy
nu. Dzięki sponsorom - firmom z dzielnicy

T̂ l A o o Q Q Q c ;  r m  c z r \  i \ ~ i c \

RYBNICKA Czerwiec-Lipiec 2000

i zapobieg liw ości dyrekcji p rzedszkola , 
wszystkie dzieci otrzymały upominki i to z 
rąk prawdziwej wróżki, która zajechała kon
nym powozem. Wśród gości imprezy był wi
ceprezydent Jerzy Frelich, m ieszkaniec 
dzielnicy i... wychowanek tegoż przedszko
la.

Świąteczne atrakcje dla dzieci zorganizo
wano prawie w każdej dzielnicy, szkole czy 
placówce kultury. Pod znakiem rozgrywek

sportowych odbył się festyn zorganizowany 
w obiektach Klubu „Energetyk” przez dziel
nicowych działaczy samorządowych w Ryb
nickiej Kuźni. N ajw iększą atrakcją  był 
I Międzyszkolny Turniej Piłkarski o Puchar 
Przewodniczącego Rady Dzielnicy, a wzięły 
w nim udział drużyny z pobliskich szkół. Pu
char i wspaniałą nagrodę - magnetowid - wy
walczyła drużyna „Kosmitów” z SP 15, dru
gie miejsce - SP 8 z Wielopola, zaś trzecie 
również drużyna z SP 15. Pozostali uczestni
cy rywalizowali w najróżniejszych grach i za
bawach, a zwycięzcy również otrzymali upo
minki. - Było fajnie, ale za rok będzie super - 
zapowiedział przewodniczący Rady Dzielni
cy Henryk Wilk. - Liczę na większe zainte
resowanie ościennych szkół...

Około 150 dzieci z Nowin miało również 
okazję uczestniczyć w grach i zabawach spor- 
tow o-rek reacy jnych , zo rgan izow anych  
w ośrodku Bushido. Nagrody w postaci drob
nego sprzętu sportowego i przyborów szkol
nych ufundowało miasto i Rada Dzielnicy 
Osiedla Nowiny. Za sprawą dwu klaunów 
było nie tylko zdrowo, ale i wesoło.

W ielki dziecięcy festyn zorganizow ali 
na Kozich Górkach samorządowcy z Rady 
Dzielnicy Meksyk. Atrakcyjnie spędziły swo
je święto dzieci ze Smolnej. Rada Dzielnicy 
zaprosiła je  wraz z rodzicami do stadniny 
„Rancho Gena”, gdzie zorganizowano zaba
wy, konkursy i przejażdżki konne. Wystąpiła 
m .in. „ P rzygoda”. W cześniej ofic ja ln ie  
otwarto plac zabaw na osiedlu przy ul, Kiliń
skiego pod blokiem nr 37.

Najatrakcyjniej było jednak na Rynku, 
a wcześniej pod Teatrem Ziemi Rybnickiej, skąd 
po koncercie „Dziecidzieciom ” na centralny plac 
miasta przeszedł kolorowy korowód. Na Rynku 
dzieci obejrzały widowisko „Dalmatyńczyki i 101 
Żartów”. Dzięki występowi Majki Jeżowskiej, 
Dzień Dziecka dla rybnickich maluchów zakoń
czył się dopiero 2 czerwca ale nasi milusińscy

chcieliby pewnie, by trwał cały rok...
Diamentowe, złote, srebrne i brązowe „ryb

ki” były nagrodą dla laureatów dwóch festi
wali piosenki dziecięcej, które odbyły się w 
Domu Kultury w Rybniku-Chwałowicach. 
Koncerty laureatów obu festiwali miały miej
sce na rynku w Dniu Dziecka.

Po raz pierwszy w mieście zorganizowany 
został Międzynarodowy Dziecięcy Festiwal 
Piosenki Polskiej „Rybnik 2000” . Jak mówi 

Ilona Kargul ze Śląskiego Centrum 
Muzycznego „Muzyka i Ruch”, po
mysł festiwalu zrodził się już podczas 
grudniowego jubileuszu 5-lecia istnie
nia Centrum. - Uznaliśmy wówczas, 
że skoro jest tyle rozśpiewanych dzie
ci, należałoby zorganizować festiwal 
i zaprosić do udziału również uczest
ników z ośrodków polonijnych. Wysła

łam więc zaproszenia do 25 miast z 3 0 państw. 
Niestety, nie wszyscy mogli przyjechać, gdyż 
pojawiły się trudności z pokryciem kosztów 
ich pobytu. Jednak w przyszłorocznej edycji 
festiwalu -  wszyscy wierzymy, że się odbędzie 
-  udział zapowiedzieli ju ż  przedstawiciele 
dwóch francuskich miast.

Podczas festiwalu swoje umiejętności wo
kalne prezen tow ali m łodzi w ykonaw cy 
z Czech, Austrii i Niemiec, a także gospoda
rze. Uczestnicy musieli wykonać jedną pio
senkę w języku polskim. - Byliśmy zdziwieni 
wysokim poziomem jaki, reprezentowały dzie
ci. Grupa z Czech po prostu zawojowała Ryb
nik - potwierdza 1. Kargul.

Dziewczynki zza południowej granicy oka
zały się bezkonkurencyjne w II kategorii wie
kowej, gdzie zdobyły pierwsze trzy miejsca oraz 
tytuł GRAND PRIX. Statuetki dwóch Złotych 
Rybek trafiły do Katarzyny Kaczyńskiej 
z Karwiny i Sylwii Siedlaczek z Gnojnika.

Srebrną „rybkę” otrzymała Joanna Rzeszut, 
a brązową - Zuzanna Janiczek. Diamento
wą Rybkę i Grand Prix festiwalu zdobyła 
Stanisława Wałoszek.

W młodszej kategorii wiekowej nie przy
znano I miejsca. II zajęła - Dorota Zdrzałek, 
a III Beata Kufka, obie reprezentujące Cen
trum Muzyczne. Jurorzy przyznali również 
dwa wyróżnienia - dla najmłodszej uczest
niczki z Niemiec oraz dla reprezentantki Au
strii. N agrodzono ją  za śpiew z własnym 
akompaniamentem i za najlepsze wykonanie 
piosenki obcojęzycznej.

Podczas XVIII edycji Festiwalu Piosenki 
Dziecięcej im. T. Paprotnego na scenie 
Domu Kultury w Chwałowicach wystąpiło 24 
uczestników, m.in. z Jaworzna, Raciborza, 
Wodzisławia i Rybnika. Zdaniem organiza
torów, poziom tego konkursu wzrasta z roku 
na rok. Coraz trafniej młodzi wykonawcy 
dobierają repertuar do możliwości głosowych, 
a aranżacje wykonywanych piosenek są co
raz ciekawsze.

W kategorii od 7-10 lat I miejsce zajął 
Krzysztof Wacław z Domu Kultury w Bo- 
guszowicach, drugiego nie przyznano, a trze
cie zajęła Beata Kufka ze Śląskiego Centrum 
Muzycznego. W kategorii 11 - 15 lat I nagro
dę zdobyła Aneta Domek ze Szkoły Podsta
wowej nr 33 z Rybnika, II - Joanna Dec 
z pawłowickiego gimnazjum, a III - Elżbieta 
Chodorowska z Zabrza. Jurorzy przyznali 
również wyróżnienie dla Agnieszki Ciemięga 
ze Świerklan Górnych. Nagrodę GRAND 
PRIX zdobyła gliwiczanka Natalia Stefanek.

Wszyscy, którzy przyczynili się do organi
zacji festiwalu, a więc przedstawiciele władz 
samorządowych oraz pracownicy placówek 
kultury otrzymali z rąk I. Kargul również sta
tuetki „rybek” - tyle że białych.

(S), (r)

Dziecka

Tel. 42-28-825, 42-60-070
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IX Symfonia Beethovena

Szlachetne współbrzm ienie...
W  rybnickiej bazylice po raz 

kolejny zabrzm iało w ielkie m u
zyczne dzieło!
W ramach milenijnego Festiwalu Rybnik 

2000 i z okazji 80 rocznicy urodzin Jana Pawia U 
Filharmonia Rybnicka im. Braci Szafran- 
ków wykonała IX Symfonię  Ludviga van 
Beethovena, zaś jej najbardziej efektowną 
część - „Odę do radości” do słów Schillera - 
wspólnymi siłami z lokalnymi zespołami chó
ralnymi. Wykonany po zamilknięciu orkiestry 
i chórów jednoznaczny gest prowadzącego or
kiestrę Mirosława Błaszczyka był dowodem 
na to, że zamiar połączenia potencjału zawodo
wych muzyków i śpiewaków - amatorów w peł
ni się powiódł. Ci ostatni musieli jednak włożyć 
w wyćwiczenie tak trudnego utworu znacznie 
więcej pracy. I włożyli! Efekt jaki uzyskali jest 
zasługą dyrygentów: chóru „ Słowacki” z Radli
na Jerzego Michalskiego, chóru „Serąf” Kry
styny Lubos, chóru z I LO „Bel Canto” Lidii 
Marszolik, chóru rybnickiej szkoły muzycznej 
im. Braci Szafranków - Zyglindy Lampert-Ra- 
szyńskiej i zespołu w okalnego „6  na 6 ”

- Michała Myszora. Satysfakcja, jaką muzy
cy i chórzyści odczuli w czasie owacji na sto
jąco i bisu części „ Ody do radości”, warta była 
włożonego wysiłku. Partie solowe wykonali: 
Aleksandra Guca, Agata Kobierska, Hubert 
Miśka i Józef Frakstein.

Oceniający rybnickie wykonanie monumen
talnego dzieła Beethovena znawcy podkreślali 
szlachetne brzmienie orkiestry i jednolitość 
chóralnych fragmentów, a także emocjonal
ne podejście do tego trudnego zadania. Nie 
mogło być jednak inaczej!

Uroczysty koncert stal się okazją do zapre
zentowania części wystawy dotyczącej papieża

c.d. na stronie 27

Filharmonia Rybnicka im. Braci Szafranków i ok. 200 śpiewaków wykonało 
IX Symfonię Beethovena. Z df: Z.K.

Podnosi ku niebu dwie potężne wieże..,JVa płaskowzgórzu, nad dolinami Rudy 
i Nacyny, podnosi ku niebu dwie potężne wie
że niby ramiona skamieniałe w nieprzerwa
nej modlitwie, wspaniała świątynia skromne
go cudotwórcy w biednym habicie francisz
kańskim św. Antoniego Padewskiego, pod któ
rego opiekuńczy płaszcz tuli się miasto Ryb
nik, prastary gród orląt piastowskich. Olbrzy
mia katedra w stylu neogotyckim panuje nad 
całą ziemią rybnicką (...)”.

Tak pisał w 1931 roku o. Emil Drobny, 
piewca tej ziemi, z okazji 25-lecia kościoła 
św. Antoniego. Kościół ten, dziś bazylika 
mniejsza, odgrywa w życiu rybniczan ważną 
rolę. Jest bowiem nie tylko miejscem kultu, 
ale również wspaniałym zabytkiem. By przy

bliżyć bogactwo świąty
ni wiernym, Maria Bud- 
ny-Malczewska i Alek
sandra Grabiec z ryb
nickiego M uzeum przy- 
gotowały na sesję nauko
wą, poświęconą architektu
rze i sztuce sakralnej, jaka 
odbyła się w 1998 roku 
w Tarnowskich Górach

Jej pierwsza prezentacja odbyła się w 1999 roku 
w Dorsten, a teraz mogli ją  oglądać rybnicza- 
nie. Wystawie towarzyszy pięknie wydany 
album, na który składają się luźne fotogramy, 
również w formacie pocztówkowym i omó
wienie bogactwa architektonicznego bazyli
ki pod red. wyżej wymienionych autorek. 
Publikacji, którego wydawcą jest rybnickie 
Muzeum, nadano kształt oprawionego w płót
no albumu, który powinien znaleźć się w rę
kach wszystkich, którym droga jest ta ziemia 
i ta świątynia. (...) Niech lektura tej barwnej 
pozycji będzie też zachętą dla młodego poko
lenia, aby tak ja k  ich praojcowie troszczyli 
się o ten nasz wspólny skarb (...) - jak napisał 
we wstępie proboszcz parafii św. Antoniego 
ks. Fr. Musioł.

Autorka zdjęć Celestyna Chlubek-Adamczyk z ks. Damianem  
Gatnarem z parafii św. Antoniego.

Zdj.: Z.K.

referat na temat architek
tury i sztuki rybnickiej 
bazyliki m niejszej pod 
wezw. św. A ntoniego. 
In te resu jący  tem at i 
wkład pracy w artykuł 
skłonił autorki do pójścia 
dalej - tekst stał się ko
m entarzem  do fotogra
mów przygo tow anych  
przez Celestynę Chlubek- 
Adamczyk i w ten spo
sób pow stała wystawa.

Otwarcie wystawy, w której wziął udział 
prezydent Adam Fudali, poprzedziła msza 
święta, a uświetnił ją  koncert muzyki sakral
nej chóru „Camerton” pod dyrekcją Joanny 
Glenc z udzia łem  sop ran istk i Elżbiety  
Zydek i Jacka Glenca, który zasiadł za or
ganami. W programie znalazły się utwory M.J. 
Żebrowskiego, A. Stradellego, Mozarta, Fran- 
cka oraz kompozycje własne J. Glenca.

Zarówno wystawa jak i wydanie albumu 
wpisane zostało w program Festiwalu Ryb
nik 2000 - 2000 lat Chrześcijaństwa. (r)

Tel. 42-28-825/ 42-60-070
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§ patronat medialny:

■ Elektrownia
Miasto Rybnik “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 

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

KULTURA
LP. TERMIN NAZWA IMPREZY ORGANIZATOR MIEJSCE PLAN IMPREZY

1.
26.06 - 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

Codzienne zajęcia dla dzieci prowadzone 
przez instruktorów Domu Kultury

2. do 31.08 „Powiat Rybnicki 
- prezentacja gmin"

Powiatowa i Miejska 
Biblioteka Publiczna 

tel. 422 35 41

Hol - 1 piętro PiMBP 
ul. Szafranka 7

Wystawa czynna w godzinach otwarcia biblioteki 
WSTĘP: wolny

3.
lipiec

każda środa 
qodz. 10.00

Poranki filmowe dla dzieci Dom Kultury Niedobczyce 
tel. 739 81 85

Dom Kultury Niedobczyce 
ul. Barbary 23 WSTĘP: wolny

4.
lipiec 

pon. - pt. 
godz.

9.00 - 13.00

„Lato 2000" Dom Kultury Niewiadom 
tel. 729 44 13

Dom Kultury Niewiadom 
ul. Mościckiego 15

Organizowane dla dzieci: 
konkursy, zabawy, wyjścia na basen 

WSTĘP: wolny

5. 01.07 - 04.09 „Wakacje w obiektywie” Klub „Harcówka" 
tel. 422 60 39

Klub „Harcówka" 
ul. Zakątek 19

Konkurs fotograficzny dla dzieci i młodzieży 
na najciekawszą fotografię wakacyjną 

termin nadsyłania prac: 04.09

6. 01.07
godz. 15.00 Festyn dla mieszkańców

Rada Dzielnicy 
Chwałowice 

tel. 421 69 11 
Dom Kultury Chwałowice 

tel. 424 62 22

Park
za Domem Kultury 

Chwałowice 
ul. 1 Maja 95

WSTĘP: wolny

7. 01.07 -  04.07 „Jarmark Śląski"

Cech Rzemiosł Różnych 
tel. 422 87 12 

Rybnickie Centrum 
Kultury 

tel. 422 32 35 
Muzeum 

tel. 422 14 23

Rynek
teren wokół Teatru Ziemi 

Rybnickiej 
ul. Saint Vallier 

Muzeum

Rozpoczęcie o godz. 9.30 na Rynku, 
prezentacja zanikających zawodów, kuchnia śląska, 

występy zespołów regionalnych, 
szczegóły na afiszach

8. 02.07 Festyn Jazzowy

Miejski Ośrodek Sportu 
i Rekreacji 

w Kamieniu 
tel. 422 21 40

Miejski Ośrodek Sportu 
i Rekreacji 

w Kamieniu 
ul. Hotelowa 12

Szczegóły na afiszach 
WSTĘP: wolny

9. 02.07 
godz. 16.00 Koncert „Pod Wierzbą" Rybnickie Centrum Kultury 

tel. 422 32 35

Estrada „Pod Wierzbą" 
Przy Teatrze Ziemi 

Rybnickiej 
ul. Saint Vallier 1

Wystąpi „Kapela Bawarska"
- grupa muzyków i wokalistów ze Śląska, prezentują« 

ludową muzykę tyrolską i bawarską 
z dużą dozą humoru 

WSTĘP: wolny

10.
03 - 07.07 

godz.
10.00 - 14.00

Plener malarski 
w Rudach Wielkich

Klub Energetyka 
Elektrowni „Rybnik" 

tel. 739 18 98
Park w Rudach Wielkich Zajęcia prowadzi Grażyna Zarzecka - Czech 

Koszt uczestnictwa: 20 zł

11.
03 - 08.07 

godz.
16.00 - 19.00

Lato z internatem
Klub Energetyka 

Elektrowni „Rybnik" 
tel. 739 18 98

Klub Energetyka 
Elektrowni „Rybnik" 

ul. Podmiejska

Zajęcia w grupach 7-osobowych 
(6 dni po 3 godziny dziennie) 
Cena jedneqo turnusu: 35 zł

12. 03.07 - 25.08 „Wakacje ze smokami"
Powiatowa i Miejska 
Biblioteka Publiczna 

tel. 422 35 41

Oddział dla dzieci 
i młodzieży PiMBP 

ul. Szafranka 7

„Lato w bibliotece"
- w godzinach otwarcia biblioteki codzienne zajęcia dla 

dzieci: konkursy literackie, plastyczne, filmy video 
WSTĘP: wolny

13. 03.07
godz. 15.00 „Lato 2000" Klub „Harcówka" 

tel. 422 60 39
Klub „Harcówka" 
ul. Zakątek 19

Rozpoczęcie akcji „Lato 2000"
- codzienne zajęcia dla dzieci i młodzieży: 

konkursy plastyczne, rozrywki umysłowe, turniej 
szachowy, filmy video, świat puzzli, gry telewizyjne, 

papierowe modelowanie, zgadywanki muzyczne 
WSTĘP: wolny

14. 04 -  28.07 „Lato w mieście" Dom Kultury Chwałowice 
tel. 739 32 68

Sale Domu Kultury 
Chwałowice 
ul. 1 Maja 95

Warsztaty malarskie, fotograficzne, wokalne, 
konkursy, spotkania z teatrem, wycieczki, 

codziennie udostępniony stół do tenisa 
WSTĘP: wolny

mailto:inforybnik@um.rybnik.pl
mailto:rybnik@um.rybnik.pl
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15. 06.07 
godz. 16.00 Koncert „Pod Wierzbą" Rybnickie Centrum Kultury 

tel. 422 32 35

Estrada „Pod Wierzbą" 
przy Rybnickim Centrum 

Kultury
ul. Saint Vallier

Wystąpi Kaushalya Reddy 
- wschodząca gwiazda wśród indyjskich tancerek, 

wykonującej Kuchipudi - tradycyjny indyjski „taniec 
bogów". Tancerce towarzyszy zespół muzyczny. 

WSTĘP: wolny

16. 07.07 - 15.09
„Pejzaże i wnętrza na dwa 

sposoby"
Powiatowa i Miejska 
Biblioteka Publiczna 

tel. 422 35 41

Galeria PiMBP 
ul. Szafranka 7

Wystawa malarstwa Haliny Chowaniec 
i Wandy Świtały-Rakowej 

czynna w godzinach otwarcia biblioteki 
WSTĘP: wolny

17. 08.07 
godz. 16.00 „Biesiada Śląska"

Dom Kultury Chwałowice 
tel. 739 32 68 

Orkiestra Dęta KWK 
Chwałowice

Park za Domem Kultury 
ul. 1 Maja 95

Festyn dla mieszkańców 
WSTĘP: wolny

18. 08 - 09.07 Wystawa lilii Rybnickie Centrum Kultury 
tel. 422 32 35

Rybnickie Centrum 
Kultury

ul. Saint Vallier 1
WSTĘP: wolny

19. 09.07 Festyn Śląski

Radio 90 FM 
tel. 456 22 14 

Miejski Ośrodek Sportu 
i Rekreacji 

w Kamieniu 
tel. 422 21 40

Miejski Ośrodek Sportu 
i Rekreacji 

w Kamieniu 
ul. Hotelowa 12

W programie: kabaret RAK, MASZTALSCY, JORGUSIE, 
szczegóły na afiszach 

WSTĘP: wolny

20. 09.07 
godz. 16.00 Koncert „Pod Wierzbą" Rybnickie Centrum Kultury 

tel. 422 32 35

Estrada „Pod Wierzbą" 
przy Teatrze Ziemi 

Rybnickiej 
ul. Saint Vallier 1

Wystąpi zespół wokalno - instrumentalny 
„Gama"

prezentujący znane i łubiane utwory ze światowego 
repertuaru muzyki pop 

WSTĘP: wolny

21.
10 -15.07 

godz.
9.30 -12.30

Lato z internetem
Klub Energetyka 

Elektrowni „Rybnik" 
tel. 739 18 98

Klub Energetyka 
Elektrowni Rybnik 

ul. Podmiejska

Zajęcia w grupach 7-osobowych 
(6 dni po 3 godziny dziennie) 
Cena jedneqo turnusu: 35 zł

22. 12.07
qodz. 10.00

Wycieczka rowerowa Klub „Harcówka" 
tel. 422 60 39

Klub „Harcówka" 
ul. Zakątek 19

Wycieczka rowerowa dla dzieci i młodzieży 
zapisy w Klubie „Harcówka"

23. 15.07 Festyn z Braxem
Miejski Ośrodek Sportu 

i Rekreacji 
w Kamieniu 

tel. 422 21 40

Miejski Ośrodek Sportu 
i Rekreacji 
w Kamieniu 

ul. Hotelowa 12

W programie: „Big Band Blues", „Dechowka Śląska" 
z Rybnika, formacja wokalno -  instrumentalna 

„Spektrum", „Wagant", 
szczegóły na afiszach 

WSTĘP: wolny

24. 16.07
godz. 16.00

Koncert „Pod Wierzbą" Rybnickie Centrum Kultury 
tel. 422 32 35

Estrada „Pod Wierzbą" 
przy Teatrze Ziemi 

Rybnickiej 
ul. Saint Vallier 1

Wystąpi zespół
„Chrząszcze", który wykonuje największe przeboje 

lat 60-tych i 70-tych 
WSTĘP: wolny

25.
17 - 22.07 

godz.
16.00 -19.00

Lato z internetem
Klub Energetyka 

Elektrowni „Rybnik" 
tel. 739 18 98

Klub Energetyka 
Elektrowni „Rybnik" 

ul. Podmiejska

Zajęcia w grupach 7-osobowych 
(6 dni po 3 godziny dziennie) 
Cena jedneqo turnusu: 35 zł

26.
17.07 -16.08 

godz.
8.00 -18.00

„Malarstwo i haft" Dom Kultury Niewiadom 
tel. 729 44 13

Dom Kultury Niewiadom 
ul. Mościckiego 15

Wystawa Augustyny i Franciszka Stabla 
WSTĘP: wolny

27. 22.07
godz. 19.30 Letni Wieczór Poezji Śpiewanej Dom Kultury Boguszowice 

tel. 739 21 86
„Ogród Farski" 

ul. Małachowskiego 18

Koncert
„Wolnej Grupy Bukowiny" 

WSTĘP: 10 zł

28. 23.07
godz. 16.00

Koncert „Pod Wierzbą" Rybnickie Centrum Kultury 
tel. 422 32 35

Estrada „Pod Wierzbą" 
przy Teatrze Ziemi 

Rybnickiej 
ul. Saint Vallier 1

Wystąpi zespół muzyczny 
2/3 „Your Favourite Music" 

złożony z artystów Teatru Muzycznego z Gliwic, 
prezentujący standardy muzyki rozrywkowej 

i jazzowej 
WSTĘP: wolny

29.
24 - 29.07 

godz.
9.30 -12.30

Lato z internetem
Klub Energetyka 

Elektrowni „Rybnik" 
tel. 739 18 98

Klub Energetyka 
Elektrowni „Rybnik" 

ul. Podmiejska

Zajęcia w grupach 7-osobowych 
(6 dni po 3 godziny dziennie) 
Cena jedneqo turnusu: 35 zł

30. 28.07
godz.15.30 „Lato w mieście" Dom Kultury Chwałowice 

tel. 739 32 68

Sale Domu Kultury 
Chwałowice 
ul. 1 Maja 95

Spotkania z teatrem
- zakończenie warsztatów akcji „Lato w mieście" 

WSTĘP: wolny

31. 30.07 
godz. 16.00 Koncert „Pod Wierzbą" Rybnickie Centrum Kultury 

tel. 422 32 35

Estrada „Pod Wierzbą" 
Przy Teatrze Ziemi 

Rybnickiej 
ul. Saint Vallier 1

Wystąpi zespół pieśni i tańca 
„Stoabacher" z Bawarii,

który przedstawia autentyczny folklor bawarski, 
nawiązując do dawnych zwyczajów 

i obyczajów ludowych swojego regionu 
WSTĘP: wolny

32. 31.07 
godz. 15.00 „Lato 2000" Klub „Harcówka" 

tel. 422 60 39
Klub „Harcówka" 
ul. Zakątek 19

Podsumowanie miesiąca, wyłonienie mistrza gier 
i zabaw, rozdanie nagród 

WSTĘP: wolny

33. 31.07 
godz. 9.00 „Lato 2000" Dom Kultury Niewiadom 

tel. 729 44 13
Dom Kultury Niewiadom 

ul. Mościckiego 15

Zakończenie akcji 
w programie: teatrzyk, dyskoteka 

WSTĘP: wolny

34.
31.07 - 05.08 

godz.
16.00-19.00

Lato z internetem
Klub Energetyka 

Elektrowni „Rybnik" 
tel. 739 18 98

Klub Energetyka 
Elektrowni „Rybnik" 

ul. Podmiejska

Zajęcia w grupach 7-osobowych 
(6 dni po 3 godziny dziennie) 
cena jedneqo turnusu: 35 zł

35. 01.08 „Lato 2000" Klub „Harcówka" 
tel. 422 60 39

Klub „Harcówka" 
ul. Zakątek 19

Rozpoczęcie sierpniowej edycji „Lato 2000" 
filmy video, pogadanki, quiz filmowy 

WSTĘP: wolny
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36. 06.08 
godz. 16.00 Koncert „Pod Wierzbą" Rybnickie Centrum Kultury 

tel. 422 32 35

Estrada „Pod Wierzbą" 
przy Teatrze Ziemi 

Rybnickiej 
ul. Saint Vallier 1

Występ zespołu 
„Czerhan"

- pełne nastroju barwne widowisko w wykonaniu 
20-osobowego zespołu cygańskiego 

WSTĘP: wolny

37. 05.08 Festyn z Braxem
Miejski Ośrodek Sportu 

i Rekreacji 
w Kamieniu 

tel. 422 21 40

Miejski Ośrodek Sportu 
i Rekreacji 

w Kamieniu 
ul. Hotelowa 12

W programie: Miejska Orkiestra Dęta „Rybnik", 
zespół muzyczny „GBH", zespół dyskotekowy „Wadam", 

szczegóły na afiszach 
WSTĘP: wolny

38.
07-12.08

godz.
9.30-12.30

Lato z intemetem
Klub Energetyka 

Elektrowni „Rybnik" 
tel. 739 18 98

Klub Energetyka 
Elektrowni „Rybnik" 

ul. Podmiejska

Zajęcia w grupach 7-osobowych 
(6 dni po 3 godziny dziennie) 
Cena jedneqo turnusu: 35 zł

39. 13.08 Festyn z Radiem 90 FM

Radio 90 FM 
tel. 456 22 14 

Miejski Ośrodek Sportu 
i Rekreacji 

w Kamieniu 
tel. 422 21 40

Miejski Ośrodek Sportu 
i Rekreacji 

w Kamieniu 
ul. Hotelowa 12

W programie: „Babylon", „Big Band" 
oraz Krzysztof Krawczyk 

szczegóły na afiszach 
WSTĘP: wolny

40. 13.08
godz. 16.00 Koncert „Pod Wierzbą" Rybnickie Centrum Kultury 

tel. 422 32 35

Estrada „Pod Wierzbą" 
przy Teatrze Ziemi 

Rybnickiej 
ul. Saint Vallier 1

„Wiedeń -  miasto moich marzeń"
- w programie znane utwory Straussa i Lehara 
wykonawcy: Jolanta Kremer -  Teatr Muzyczny 
w Gliwicach, Aleksander Żurawiecki -  Opera 

i operetka w Krakowie,
Hubert Miśka -  Teatr „Roma" w Warszawie 

WSTĘP: wolny

41.
15.08
godz.

16.00 - 23.00
Koncert Letni Dom Kultury Niewiadom 

tel. 729 44 13
Park przy Domu Kultury 

ul. Mościckiegol5 WSTĘP: wolny

42. 15.08 Dzień Wojska Polskiego Rybnickie Centrum Kultury 
tel. 422 32 35

Rynek
Bazylika św. Antoniego Szczegóły na afiszach

43.
19 - 20.08 

godz.
9.00 -19.00

„Mieczyki i dalia" Dom Kultury Niewiadom 
tel. 729 44 13

Dom Kultury Niewiadom 
ul. Mościckiego 15

Wystawa kwiatów 
WSTĘP: wolny

44. 20.08 Festyn z Braxem
Miejski Ośrodek Sportu 

i Rekreacji 
w Kamieniu 

tel. 422 21 40

Miejski Ośrodek Sportu 
i Rekreacji 

w Kamieniu 
ul. Hotelowa 12

Szczegóły na afiszach 
WSTĘP: wolny

45. 20.08 
godz. 16.00 Koncert „Pod Wierzbą" Rybnickie Centrum Kultury 

tel. 422 32 35

Estrada „Pod Wierzbą" 
przy Teatrze Ziemi 

Rybnickiej 
ul. Saint Vallier 1

Koncert greckiego zespołu „Zorba" 
wykonującego grecką muzykę ludową 

i współczesną 
WSTĘP: wolny

46.
21-26.08

godz.
16.00-19.00

Lato z intemetem
Klub Energetyka 

Elektrowni „Rybnik" 
tel. 739 18 98

Klub Energetyka 
Elektrowni „Rybnik" 

ul. Podmiejska

Zajęcia w grupach 7-osobowych 
(6 dni po 3 godziny dziennie) 
Cena jedneqo turnusu: 35 zł

47.
23.08 

qodz. 10.00 Wycieczka rowerowa Klub „Harcówka" 
tel. 422 60 39

Klub „Harcówka" 
ul. Zakątek 19

Wycieczka rowerowa dla dzieci i młodzieży 
zapisy w Klubie „Harcówka"

48.
23.08 - 15.09 

godz.
9.00 -19.00

Wystawa malarska Jaśminy 
Czech

Dom Kultury Niewiadom 
tel. 729 44 13

Dom Kultury Niewiadom 
ul. Mościckiego 15

WSTĘP: wolny

49.
25.08
godz.

15.00 -19.00
Turniej tenisa stołowego Dom Kultury Niewiadom 

tel. 729 44 13
Dom Kultury Niewiadom 

ul. Mościckiego 15 WSTĘP: wolny

50. 26.08 
qodz. 19.30 Letni Wieczór Poezji Śpiewanej Dom Kultury Boguszowice 

tel. 739 21 86
„Ogród Farski" 

ul. Małachowskiego 18
Koncert zespołu „Raz -  Dwa -  Trzy" 

WSTĘP: 10 zł

51. 27.08
godz. 16.00 Koncert „Pod Wierzbą" Rybnickie Centrum Kultury 

tel. 422 32 35

Estrada „Pod Wierzbą" 
przy Teatrze Ziemi 

Rybnickiej 
ul. Saint Vallier 1

Koncert zespołu „N-TUZ-JAZZ" 
W programie kompozycje własne, 

standardy jazzowo - fu n ko we 
WSTĘP: wolny

52. 27.08 Festyn sportowy 
z Radiem 90 FM

Radio 90 FM 
tel. 456 22 14 

Miejski Ośrodek Sportu 
i Rekreacji 
w Kamieniu 

tel. 422 21 40

Miejski Ośrodek Sportu 
i Rekreacji 

w Kamieniu 
ul. Hotelowa 12

W programie: „Waterloo", „Wadam" 
oraz gry, konkursy, turnieje, 

szczegóły na afiszach 
WSTĘP: wolny

53. 28.08
godz. 15.00 „Lato 2000" Klub „Harcówka" 

tel. 422 60 39
Klub „Harcówka" 
ul. Zakątek 19

Zakończenie sierpniowej edycji „Lato 2000" 
- podsumowanie miesiąca 

WSTĘP: wolny

TURYSTYKA I SPORT
LP. TERMIN NAZWA IMPREZY ORGANIZATOR MIEJSCE PLAN IMPREZY

1. 01.07 "Ruda - Basket"
Miejski Ośrodek Sportu 

1 Rekreacji 
w Kamieniu 

tel. 422 21 40

Kąpielisko RUDA 
w Rybniku Rozpoczęcie 10.00

2. 01.07 Potyczki Rodzinne

Polskie Towarzystwo 
Turystyczno- 

Krajoznawcze Oddział 
w Rybniku 

tel. 422 80 72

Miasto Rybnik i okolice

Rozpoczęcie o godz. 9.00 
spod klubu Koła PTTK-a „ Iskra" przy PZG 

w Rybniku 
ul. Raciborska 20

3. 02.07 Mecz żużlowy 
RKM -  ŁTŻ Łódź

Rybnicki Klub Motorowy 
ul. Gliwicka 72 
tel. 422 88 80

Stadion MOSiR 
ul. Gliwicka 72 

Rybnik
Rozpoczęcie godz. 17.00
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4. 03.07 -  08 Lato 2000
Centrum Rekreacji 

i Rehabilitacji "Bushido" 
teł. 423 59 44

Centrum Rekreacji 
i Rehabilitacji "Bushido"

zajęcia sportowo -  rekreacyjne dla dzieci 
i młodzieży od poniedziałku do piątku 

od godz. 9.00 -  10.30 dzieci od 7 do 11 lat, 
od qodz. 11.00 -  12.30 młodzież od 12 do 16 lat

5. 08.07 Międzynarodowa 
Liga Juniorów

Rybnicki Klub Motorowy 
ul. Gliwicka 72 
tel. 422 88 80

Stadion MOSiR 
ul. Gliwicka 72 

Rybnik
Rozpoczęcie godz. 17.00

6. 09.07 "KAMIEŃ - BASKET"
Miejski Ośrodek Sportu 

i Rekreacji 
w Kamieniu 

tel. 422 21 40

Miejski Ośrodek Sportu 
i Rekreacji 
w Kamieniu

Rozpoczęcie godz. 15.00

7. 09.07 Turniej Mistrzostw Śląska

Rybnicki Młodzieżowy Klub 
Sportowy 

(sekcja siatkówki) 
tel. 422 30 11 
(Lech Kowalski

Boiska piaskowe basenu 
RUDA

Zapisy od godz. 9.00 
Rozpoczęcie godz. 10.00

8. 10.07 -  15.07
Międzynarodowe 

Mistrzostwa Polski 
w Akrobacji Szybowcowej

Aeroklub ROW- u 
tel. 421 81 89 Lotnisko Gotartowice Rozpoczęcie godz. 10.00

9. 13.07 Młodzieżowe Zawody 
Szkoleniowe

Rybnicki Klub Motorowy 
ul. Gliwicka 72 
tel. 422 88 80

Stadion MOSiR 
ul. Gliwicka 72 

Rybnik
Rozpoczęcie godz. 17.00

10. 15-16.07 Ogólnopolska Olimpiada 
Młodzieży 2000

Rybnicki Młodzieżowy Klub 
Sportowy 

(sekcja siatkówki) 
tel. 422 30 11 

(Lech Kowalski)

Boiska piaskowe basenu 
RUDA

15 lipca
godz. 9.00 - początek rozgrywek (turniej rozgrywany 

systemem brazylijskim, mecze 1-26)

11.00 -  uroczyste otwarcie OOM w piłce plażowej

16 lipca

godz. 10.00 -  półfinały 

godz. 11.00 -  mecz o 3 miejsce 

godz. 12.00 -  finał

Bezpośrednio po meczu finałowym wręczenie nagród 

i uroczyste zakończenie OOM w piłce plażowej

11. 15.07 "Ruda - Basket"

Miejski Ośrodek Sportu 
i Rekreacji 

w Kamieniu 
tel. 422 21 40

Kąpielisko RUDA 
w Rybniku

Rozpoczęcie godz. 10.00

9. 26.07 Mecz RKM -  STAL RZESZÓW
Rybnicki Klub Motorowy 

ul. Gliwicka 72 
tel. 422 88 80

Stadion MOSiR 
ul. Gliwicka 72 

Rybnik
Rozpoczęcie godz. 17.30

12. 30.07 "KAMIEŃ - BASKET"
Miejski Ośrodek Sportu 

i Rekreacji 
w Kamieniu 

tel. 422 21 40

Miejski Ośrodek Sportu 
i Rekreacji 

w Kamieniu
Rozpoczęcie godz. 15.00

13. 07/08 Półkolonie dla dzieci Klub Energetyka 
tel.739 11 74

Klub Energetyka 
Elektrowni „Rybnik"

Turnusy: 26.06-08.07, 10.07 -  22.07, 
24.07 -  05.08, 07.08 -  19.08 

Czas zajęć od qodz. 9.00 -  15.00

14. 08 Turniej dzielnic miasta Rybnika 
w piłce nożnej

Miejski Ośrodek Sportu 
i Rekreacji 
w Kamieniu 

tel. 422 21 40

Szczegóły na afiszach Szczegóły na afiszach

15. 08

Letnie turnieje 
"szóstek piłkarskich” 

dla dzieci

Miejski Ośrodek Sportu 
i Rekreacji 

w Kamieniu 
tel. 422 21 40

hala MOSiR 
w Kamieniu Szczegóły na afiszach

16. 05.08 "Ruda - Basket"
Miejski Ośrodek Sportu 

i Rekreacji 
w Kamieniu 

tel. 422 21 40

Kąpielisko RUDA 
w Rybniku Rozpoczęcie godz. 10.00

17. 06.08 Finał Mistrzostw Świata 
seniorów

Śląski Związek Piłki 
Siatkowej

Kąpielisko RUDA 
w Rybniku Rozpoczęcie godz. 10.00

18. 18 -  19.08 Międzynarodowe Zawody Modeli 
Kosmicznych PUCHAR ŚWIATA

Górnośląski Klub 
Modelarstwa Kosmicznego 

i Lotniczego 
w Rybniku 

tel. 73 95 923

Ośrodek Sportów 
Wodnych Elektrowni 

Rybnik
Tereny przyległe

19.08., godz. 9.30 -  otwarcie zawodów

19. 26.08 Festiwal Gier i Zabaw 
Sprawnościowych Rodzinnych

Klub Rekreacyjno 
Sportowy Towarzystwa 

Krzewienia Kultury 
Fizycznej PIASKI 
tel. 423 80 01

Ośrodek TKKF Piaski Godz. 13.00

20. 27.08 "KAMIEŃ - BASKET"
Miejski Ośrodek Sportu 

i Rekreacji 
w Kamieniu 

tel. 422 21 40

Miejski Ośrodek Sportu 
i Rekreacji 

w Kamieniu
Rozpoczęcie godz. 15.00

21. 31.08 Festyn " Witaj szkoło"
Młodzieżowy Klub 

Sportowy "32" Radziejów 
-  Popielów 

tel.739 83 39

Boisko SP Nr 32 
w Rybniku 

ul. Szyb Marcin
Godz. 13.00
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UCHWAŁA NR 416 / XVIII / 2000 

RADY MIASTA RYBNIKA z dnia 19 czerwca 2000 r. 
w sprawie: ustalenia szczegółowych zasad utrzymania czystości 

i porządku na terenie Miasta Rybnika
Działając na podstawie:

- art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ust. 1 i 2 
ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 
1996 r. Nr 13, poz. 74 z późniejszymi zmianami),

- art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i 
porządku w gminach (Dz.U. Nr 132, poz. 622 z późniejszymi zmianami)

na wniosek Zarządu Miasta oraz Komisji Gospodarki 
Komunalnej po zaopiniowaniu 

przez Miejskiego Inspektora Sanitarnegow Rybniku 
Rada Miasta Rybnika postanawia:

§ 1.
Ustala się Szczegółowe Zasady Utrzymania Czystości i Porządku 

na Terenie Miasta Rybnika, stanowiące załącznik do uchwały.
§2 .

Traci moc uchwała Nr 269 / XXV / 97 Rady Miasta Rybnika z dnia 28 
maja 1997 r. sprawie Szczegółowych Zasad Utrzymania Czystości i 
Porządku na Terenie Miasta

§3 .
Uchwala podlega ogłoszeniu przez rozplakatowanie w miejscach pu

blicznych w “Gazecie Rybnickiej” a także na tablicach ogłoszeń Rad 
Dzielnic i wchodzi w życie z dniem 1 września 2000 r.

Załącznik do Uchwały Nr 416 / XVIII /  2000 Rady Miasta Rybnika z dnia 
19 czerwca 2000 r.

Szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Rybnika
§ 1.

Ustala się następujące wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku 
na terenie nieruchomości:

1) nieruchomość powinna być okresowo porządkowana -  w sezonie od 01 marca 
do 31 października danego roku kalendarzowego nie rzadziej niż raz na trzy 
miesiące -  w szczególności poprzez:
a) zebranie gałęzi i liści,
b) skoszenie trawy,
c) zebranie papierków, opakowań szklanych lub plastikowych oraz innych 

tego typu rzeczy czy też substancji,
2) niezwłocznie należy podjąć działania określone w pkt 1, jeżeli stan nieru

chomości w zakresie czystości i porządku powoduje:
a) zagrożenie sanitarno-epidemiologiczne oraz inne zagrożenie dla życia 

lub zdrowia ludzi czy też zwierząt,
b) pogorszenie estetyki otoczenia,
c) nieprzyjemne zapachy,
d) pogorszenie stanu środowiska w tym pogorszenie walorów krajobrazowych,

3) gromadzenie, usuwanie i unieszkodliwianie odpadów z terenu nieruchomo
ści powinno odbywać się zgodnie z zasadami określonymi uchwalą i przepi
sami szczególnymi,

4) komunalne odpady stałe i ciekłe powinny być gromadzone w urządzeniach 
służących i dostosowanych do ich gromadzenia, określonych w § 2, w licz
bie, rodzajach i rozmiarach odpowiadających ilości odpadów i częstotliwo
ści ich usuwania określonej w § 3,

5) dopuszczalne jest gromadzenie komunalnych odpadów stałych w workach 
z zastrzeżeniem § 2 ust. 2 i § 3 ust. 7,

6) wywóz odpadów komunalnych z terenu nieruchomości na składowisko od
padów komunalnych lub do innego miejsca ich unieszkodliwiania powinien 
być dokonywany za pośrednictwem podmiotu posiadającego stosowne ze
zwolenie lub bez pośrednictwa takiego podmiotu poprzez samodzielny wy
wóz odpadów z terenu swojej nieruchomości,

7) sople i nawisy śnieżno-lodowe z dachów budynków i innych miejsc, w któ
rych stwarzają zagrożenie dla życia lub zdrowia powinny być usuwane nie
zwłocznie.

§ 2 .
1. Urządzeniami służącymi do gromadzenia komunalnych odpadów stałych 

mogą być wyłącznie znormalizowane urządzenia i pojemniki, a w szczegól
ności kubły, kontenery.

2. Komunalne odpady stale gromadzi się w workach foliowych lub innych, 
z wyłączeniem worków papierowych jeśli usuwanie tych odpadów z nieru
chomości ma miejsce w przypadku gromadzenia odpadów w ramach organi
zowanych doraźnie akcji zbierania odpadów.

3. W przypadku, gdy nie jest możliwe odprowadzenie komunalnych odpadów 
ciekłych do zewnętrznej sieci kanalizacyjnej odpady te powinny być groma
dzone lub unieszkodliwiane w urządzeniach określonych odrębnymi prze
pisami, a  w  szczególności rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzen
nej i Budownictwa z dnia 14 grudnia 1994 r. w sprawie warunków technicz
nych, jakim  powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 r. 
Nr 15, poz. 140 z późniejszymi zmianami).

4. Urządzenie do gromadzenia komunalnych odpadów stałych i płynnych musi 
być usytuowane na nieruchomości w sposób umożliwiający łatwy dojazd 
i dostęp w celu bezpiecznego opróżniania tych urządzeń.

5. Rozmieszczenie pojemników przy drogach publicznych oraz na terenach 
przeznaczonych do użytku publicznego, w szczególności takich jak:

1) parki,
2) zieleńce,
3) place targowe,
4) targowiska,
5) przystanki i dworce komunikacji
- powinno być uzgodnione z właścicielem nieruchomości, o którym mowa 

w art. ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (Dz. U. Nr 132, poz. 622 z późniejszymi zmianami), 
zwanym dalej „właścicielem”.

6. Szczegółowe zasady usytuowania miejsc, w których powinny być rozmiesz
czane urządzenia do gromadzenia komunalnych odpadów stałych i ciekłych 
regulują przepisy odrębne, a w szczególności rozporządzenie określone 
w ust. 3.

§ 3 .
1. Komunalne odpady stałe i ciekłe (gromadzone w bezodpływowych urzą

dzeniach, o których mowa w § 2 ust. 3) powinny być okresowo usuwane 
poprzez opróżnienie urządzeń, w których są gromadzone.

2. Komunalne odpady stałe i ciekłe opróżniane i usuwane przez podmioty po
siadające stosowne zezwolenie lub samodzielnie z terenu własnej nierucho
mości powinny być transportowane do miejsca ich unieszkodliwiania lub 
składowania przy pomocy urządzeń i środków przystosowanych do przewo
zu danego rodzaju odpadów, w szczególności uniemożliwiających ich wy
padnięcie lub wylanie.

3. Częstotliwość usuwania odpadów stałych i ciekłych zależna jest od:
1) rodzaju nieruchomości (zabudowana budynkami mieszkalnymi, obiek 

tami użyteczności publicznej i obsługi ludności lub obiektami z pomiesz 
czeniami na cele biurowe czy tez socjalne),

2) rodzaju zabudowy (zwarta, rozproszona, centrum, dzielnica).
4. Minimalna częstotliwość wywozu stałych odpadów komunalnych z budyn

ków jednorodzinnych wynosi - 1 raz w miesiącu; z pozostałych obiektów 
w zależności od potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na tydzień.

5. Minimalna częstotliwość wywozu komunalnych odpadów ciekłych wynosi 
- 1 raz na 6 miesięcy.

6. Usunięcia odpadów komunalnych należy dokonać na każde żądanie właści
ciela nieruchomości oraz podmiotów uprawnionych do kontroli realizacji 
obowiązków w zakresie utrzymania czystości i porządku.

7. Komunalne odpady stałe zgromadzone w ramach akcji zbierania odpadów 
usuwane są niezwłocznie po ich zebraniu.

§4 .
1. Osoby posiadające zwierzęta domowe zobowiązane są do takiego utrzymywania

dokończenie na stronie II MM



dokończenie ze strony I  MM
tych zw ierząt, aby w yelim inow ać w szelk ie zagrożen ia  i uciążliw ości 
w szczególności w zakresie zachowań agresywnych tych zwierząt, hałasu, 
przykrego zapachu, insektów i zanieczyszczeń, jakie mogą stwarzać te zwie
rzęta dla ludzi, miejsc wspólnego użytkowania (parki, zieleńce, place, ulice, 
chodniki, piaskownice, place zabaw, obiekty użyteczności publicznej).

2. Zwierzęta domowe mogą być wyprowadzane tylko pod opieką osoby doro
słej łub osoby zdolnej do panowania nad nimi. Psy muszą być prowadzone 
na smyczy oraz mieć założony kaganiec.

3. Zwalnianie psa ze smyczy dozwolone jest tylko w rejonach nie zagospoda
rowanych poza terenami wymienionymi w ust. 1; niedopuszczalne jest wy
puszczania psów na tereny wydzielone przeznaczone na place zabaw dla dzie
ci, piaskownice, wydzielone tereny parkowe.

4. Osoby utrzymujące lub zamierzające utrzymywać w wielorodzinnych budyn
kach mieszkalnych zwierzęta domowe a w szczególności psy, zobowiązane są 
do uwzględniania postanowień regulaminów porządkowych obowiązujących 
w tych budynkach, dotyczących zasad utrzymywania zwierząt w budynku.

5. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są do niezwłocznego 
usuwania zanieczyszczeń spowodowanych przez te zwierzęta na terenach 
zabudowanych a także w miejscach wspólnego użytkowania.

§ 5 .
1. Zwierzęta gospodarskie, w tym futerkowe i ptactwo mogą być utrzymywane 

na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej pod następującymi warunkami:
1) zwierzęta są utrzymywane na terenie nieruchomości w zagrodach,
2) teren nieruchomości musi być zabezpieczony w sposób uniemożliwia 

jący opuszczenie go przez te zwierzęta,
3) właściciel zwierzęcia, które zanieczyściło ulicę, chodnik lub miejsce pu

bliczne obowiązany jest do uprzątnięcia zanieczyszczenia.
2. Zabrania się utrzymywania zwierząt na nieruchomościach w promieniu 50m 

od budynków wielorodzinnych, urzędów organów administracji, szkół i przed
szkoli, placówek kulturalno-oświatowych, zakładów opieki zdrowotnej, obiek
tów użyteczności publicznej.

§ 6 .
1. Nieruchomości i obiekty na nich zlokalizowane, które należą do osób praw

nych, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, właścicieli 
domów wielorodzinnych, budynki organów administracji, zakładów opieki 
zdrowotnej i opieki społecznej, szkoły i placówki oświaty, placówki kultu
ralno-oświatowe są objęte obowiązkową deratyzacją.

2. Deratyzacja na terenach wymienionych w ust. 1 przeprowadzone jest przez 
ich właścicieli dwa razy w roku kalendarzowym w następujących terminach:

1) deratyzacja wiosenna - w kwietniu,
2) deratyzacja jesienna - we wrześniu.

3. W łaściciele nieruchomości mają obowiązek przeprowadzenia deratyzacji 
na jej terenie dodatkowo w każdym przypadku pojawienia się gryzoni oraz w 
sytuacjach określonych przez przepisy szczególne.

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

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

adaptację pomieszczeń na cele biurowe 
wraz z wymianą dachu w starej części budynku 
Urzędu Miasta Rybnika przy ul. B. Chrobrego 2

Termin realizacji -  do 2001.06.30.
Wadium - 60 000 zł. Specyfikację istotnych warunków zamówienia (cena -  

4 8 ,8 0  z ł) m ożna o d eb rać  w s ie d z ib ie  zam aw ia jąc eg o , pok. 254 lub 
za zaliczeniem pocztowym. Uprawniony do kontaktów z oferentami - Stanisław 
Lorek, tel. 4223011 w. 7252, pok. 252, w godz. 800 - 1500.

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, pok. 252. Termin 
składania ofert upływa dnia 2000.07.07 o godz. 1000. Otwarcie ofert nastąpi 
dnia 2000.07.07 o godz. 1200 w siedzibie zamawiającego, pok. 252. 

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, spe łn ia jący  w arunki zaw arte  w art. 22 ust. 2 ustaw y 
o zamówieniach publicznych oraz warunki dodatkowe:
1.udzielą min. 2 lata gwarancji na wykonane prace i stosowane materiały. 
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:
1. cena (koszt) - 51 %
2. wiarygodność oferenta - 14%
3. warunki gwarancji - 5%
4. harmonogram robót, projekt organizacji budowy - 30%

.
Miasto Rybnik,

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

ogłasza przetargi nieograniczone na:

zad.l - remont nawierzchni ul. Brudnioka, 
zad.2 - remont nawierzchni ul. Rybnickiego, 
zad. 3 - remont nawierzchni ul. Na Górze.

Termin realizacji - zad.l i 2 do 10 września 2000 r.; - zad. 3 do 20 paździer
nika 2000 r.

Wadium: zad.l - 6.000 zł; zad. 2 - 2.000 zł; zad. 3 - 6.000 zł.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia (cena -  24,40 zł) można ode

brać w siedzibie zamawiającego, pok. 012 lub za zaliczeniem pocztowym. 
Uprawniony do kontaktów z oferentami - Andrzej Kopka , tel. 4223011 w. 
7204, pok. 012, w godz. 800 - 1500.

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, pok. 012. Termin skła
dania ofert upływa dnia 2000.07.12 o godz. II00. Otwarcie ofert nastąpi dnia 
2000.07.12 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:
1. udzieli gwarancji na wykonane prace oraz zastosowane materiały min. 3 lata 

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:
1. cena (koszt) - 50%
2. termin wykonania - 15%
3. doświadczenie i przygotowanie fachowe (techniczne) oferenta - 35%

♦  ♦  ♦
3)

odtworzenie ogrodzenia części cmentarza komunalnego 
przy ul. Rudzkiej w Rybniku obejmujący:

a) roboty rozbiórkowe:
- demontaż starego ogrodzenia (przęsła stalowe, słupy metalowe - 55 mb),

b) wykonanie nowego ogrodzenia w nawiązaniu do istniejącego  
ogrodzenia cmentarza ze stalowych przęseł przyspawanych 
do metalowych słupków

c) sporządzenie powykonawczej inw entaryzacji geodezyjnej 
nowego ogrodzenia.

Szczegółowy zakres prac precyzuje załączony przedmiar robót -  załącznik nr 10. 
Termin wykonania: do 30 września
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w Wydziale 

Ekologii, po wpłaceniu w Kasie Urzędu przy ul. B.Chrobrego 2 w Rybniku kwoty 
12,20 zł (lOzł + 22% Vat) i przedstawieniu dowodu wpłaty w Wydziale Ekologii.

Osoby uprawnione do kontaktu z oferentami: Jadwiga Rutkowska oraz M a
riusz Radecki

Zamknięte koperty zawierające oferty oznaczone: „Odtworzenie ogrodze
nia części komunalnego przy ul. Rudzkiej w Rybniku” należy złożyć w 
Wydziale Ekologii, 44-200 Rybnik, ul. B.Chrobrego2.

Termin składania ofert upływa dnia 6 lipca 2000r. godz. 11.00 
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 6 lipca 2000r. godz. 12.00 w siedzibie zama

wiającego w Urzędzie Miasta, 44-200 Rybnik, ul. B. Chrobrego2, sala nr 56 
Przy ocenie ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
1. Koszt wykonania - 60%
2. Wiarygodność i doświadczenie w realizacji tożsamych zamówień - 20%
3. Warunki gwarancji - 20%
Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych. 
W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy:
1. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania przetargowego z art. 19 Ustawy 

o zamówieniach publicznych.
2. Spełniają warunki zawarte w art. 22 ust. 2 ustawy o zamówieniach publicznych.
3. Z asto su ją  do w yk o n an ia  zam ó w ien ia  n ie  m niej n iż  50%  w artośc i 

surow ców  i produktów  krajow ych oraz nie m niej niż 50%  udziałów  
podmiotów krajowych w wykonaniu zamówienia.

II



Miasto Rybnik - Rybnickie Centrum Kultury
44 - 200 Rybnik, woj. śląskie, ul. Saint Vallier 1, 
tel. (032) 42-22-132, 42-23-235, fax (032) 739-58-31,
ogłasza przetarg nieograniczony na:

druk miesięcznika kulturalno-społecznego „Gazeta Rybnicka” 
Termin realizacji -  druk jeden raz w miesiącu, począwszy od wrzes'nia 2000r. 

do września 2003r., z założeniem, że gazeta wychodzi 11 razy w roku.
Wadium -18  000 zł. Specyfikację istotnych warunków zamówienia (cena - 

24,40 zł) m ożna odebrać w redakcji „Gazety Rybnickiej”, ul. Rynek 12a, 
44-200 Rybnik lub za zaliczeniem pocztowym. Uprawniona do kontaktów 
z oferentami - Wiesława Różańska, tel. 42-28-825, 42-60-070, 0-606-96-57-36, 
w godz. 900 - 1600.

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, sekretariat RCK. Ter
min składania ofert upływa dnia 2000.08.10. o godz. łO00. Otwarcie ofert 
nastąpi dnia 2000.08.10. o godz. 12°° w Sala Kameralna Rybnickiego Cen
trum Kultury w Rybniku.

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

19 i art. 22 ust. 7, spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 2 ustawy o zamó
wieniach publicznych 

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:
1. cena (koszt) - 50%
2. ocena techniczna (jakość) - 15%
3. termin wykonania - 15%
4. wiarygodność ekonomiczna oferenta - 20%

V O D ) E O T E [ K A
Zapraszamy: od poniedziałku 
do piątku: 10.00 do 18.00

Zapraszamy także do pracowni reklamy

jjrrJ Teatr Ziemi Rybnickiej 
1 Rybnik, ul. Saint Vallier

I teatr ZIEMI te|- 42-22-132, fax: 739-58-31
f r y b n ic k ie j  http://www.kultura.rybnik.pl

Biuro Poselskie posła SLD
A ndrzeja

Z ająca
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.

Lato w mieście
Rozpoczęte przed kilkoma dniami wakacje nie wszystkie dzieci spędzą 

nad morzem czy w górach. Dlatego miejskie placówki kulturalne i rekre
acyjne starają się, by atrakcji nie zabrakło i w mieście.

W  Domu Kultury w Chwało wicach na lipiec zaplanowano zajęcia warsztato
we z różnych dziedzin sztuki. Mają one zapewnić dzieciom nie tylko przyjemne 
spędzenie czasu, ale dać też podstawy znajomości śpiewu, malarstwa, fotografii 
i teatru. Warsztaty zakończą się podsumowaniem w formie konkursów. Będą też 
wycieczki (Głuchołazy, Kopa Biskupia, Krzeszowice, Czerna). Konkurs „Czy znasz 
Chwałowice” i inne atrakcje. Szczegóły: tel. 7393268.

Zajęcia dla dzieci w Domu Kultury w Niedobczycach będą trwały w sierpniu. 
W  godzinach od 10.00 do 13.00 w siedzibie DK organizowane będą zajęcia pla
styczne, muzyczne i taneczne, zaplanowano też wycieczki i wyjazdy na kąpieliska. 
Szczegóły: tel. 7398185.

W Domu Kultury w Boguszow icach od 26 czerwca do 14 lipca „Lato w mieście 
2000” zorganizowano dla 50 dzieci z rodzin wymagających wsparcia z dzielnicy. 
Będzie codzienny posiłek, trzy wycieczki autokarowe, warsztaty ekologiczne, kon
kursy i quizy z nagrodami, seanse filmowe w kinie „Zefir", wyjścia na basen oraz gry 
i zabawy. Będą też prowadzone zajęcia z zakresu profilaktyki antyalkoholowej i prze
ciwdziałanie przemocy. Szczegóły: tel. 7392186.

Ośrodek „Bushido” na Nowinach już od 3 lipca zaprasza dzieci i młodzież na 
zajęcia rekreacyjno-sportowe. W programie: gry i zabawy dla najmłodszych, roz
grywki koszykówki, siatkówki, badmintona i tenisa stołowego. Zajęcia odbywać 
się będą od poniedziałku do piątku w dwóch grupach wiekowych: od 9.00 do 10.30 
- dzieci w wieku od 7 do 11 lat i od 11.00 do 12.30 - młodzież od 12 do 15 lat.
„ Wakacje ze smokiem ” zorganizowano dla dzieci w Powiatowej i Miejskiej 
Bibliotece Publicznej przy ul. Szafranka. Przez cały lipiec będą się tu odby
wały zajęcia ze smokiem w herbie - konkurs plastyczny, literacki, zabawy ry- 
sunkowo-matematyczne i dydaktyczne, rozwiązywanie rebusów, a także filmy 
na video. Początek - 3 lipca o godz. 11.00. Szczegóły: teł. 4223541.

Również Dom Kultury w Niewiadomiu organizuje tradycyjne „Małe formy 
wypoczynku ” dla dzieci z okolic Niewiadomia. W lipcu w dwutygodniowych tur
nusach weźmie udział setka dzieci. Przygotowano zajęcia sportowe i plastyczne, 
rajdy piesze po okolicy, wyjazdy na “Rudę” i kryty basen w Rydułtowach. Zapla
nowano też wycieczkę do rybnickiego Muzeum oraz wyjazd autokarem do Reń
skiej Wsi, a w razie niepogody do pałacu w Mosznej. Na zakończenie akcji - 30 
lipca odbędzie się spektakl teatralny “Arlekin” dla dzieci niepełnosprawnych 
z Wodzisławia oraz dla uczestników zajęć. Szczegóły: tel. 7294413.

Jak zawsze atrakcyjny program proponuje dzieciom Klub „Energetyk” przy 
elektrowni „Rybnik” . Już rozpoczęły się tu turnusy półkolonijne, a będą one 
trwać aż do 19 sierpnia. Klub oferuje wycieczki autokarowe, korzystanie 
z basenu, jazdę konną, rejsy po Zalewie żaglówką i łodzią motorową, konkur
sy, gry i zabawy, turnieje gier zespołowych, podchody i wspólne ogniska. 
Klub proponuje też „Lato z Internetem” czyli zajęcia dla dzieci, młodzieży, ale 
i dorosłych. Szczegóły: 7391174

Rzecznik Praw Pacjenta
Od 1 września w kasach chorych  

w całym kraju rozpoczęli działalność Rzecznicy 
Praw Pacjenta.

W Śląskiej Kasie Chorych funkcje Rzecznika 
Praw Pacjenta pełni Maria Kukawska, teł. (032) 
255-30-65, wew. 290, a biuro mieści się w Kato
wicach przy ul. Jankego 15a.

Rzecznik jest przewodnikiem po systemie ubezpiecze
nia, u niej można poskarżyć się na działalność placówek 
zdrowotnych zlokalizowanych na terenie województwa, 
ona odpowie też, jakie prawa przysługują pacjentom i 
wskaże do kogo odwołać się, gdy są naruszane.

Uwaga! Panic po amputacji piersi

Am azonko!
Masz problemy? Potrzebujesz pomocy? A może pomożesz 
innym? Skontaktuj się z nami.
Stowarzyszenie A m azonek “O dnow a”, Rybnik, 
ul. Raciborska 20, tel. 42-35511, poniedziałek 10"" - 12°°, 
piątek 15*°- 17w
Spotkania “Amazonek” w każdą II środę miesiąca 
o 16.00 przy ul. Raciborskiej 20.

Usługi budowlane
M alow anie, tapetow anie  

ocieplanie dom ów  
tynkow anie dom ów

- nowoczesną metodą 
przy pomocy agregatu tynkarskiego

tynki: gipsow e, regipsow e, itp. 
rem onty dachów

sprzedaż i montaż systemów  
do oczyszczania wody!

t e l .  4 2 -1 4 -0 4 4 ,  0 6 0 2 -3 9 5 -3 4 0

Telefon informacyjny

A nonim ow ych A lkoholików  
253-79-83

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

Gdzie?
IV cukierni

PfiWLfiS
ych trudno przejść obojętnie 

ane letnie smaki i aromaty, 
przechodź obojętnie! 

do cukierni p f iw m s  
bnik, ul. Sobieskiego 5

Dyżury Powiatowego 
Rzecznika Konsumentów 

w  Rybniku
odbywajg się w drugg i czwartg środę 

każdego miesigca w godz. od 10.00 do 14.00 
w siedzibie Starostwa, ul. 3 M aja 31, 

tel. 42-28-300

III
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Nie trafiają w próżnię
Nieprzerwana przez ponad półwiecze działalność placówki kulturalnej w jed

nym miejscu świadczy o tym, że jest ona w swoim środowisku potrzebna.

Należy zatem przyjąć, że złoty, z kawał
kiem, jubileusz Domu Kultury w Niedobczy
cach podsumowuje pracę, której efekty nie tra
fiają w próżnię, ale są doceniane przez lokalną 
społeczność. Nie może być inaczej skoro to

w 1945 roku. Zaczęła tu wtedy funkcjonować 
świetlica, która poprzez rozbudowę, moder
nizację i adaptację kolejnych pomieszczeń prze
kształciła się w 1965 roku w Zakładowy Dom 
Kultury kop. „Rymer”, już z salą kinową.

W 1992 roku placówkę przejęło miasto. Zmie
niały się sposoby zarządzania i gospodarze, 
ludzie jednak zawsze oczekiwali jednego: 
zaspokajania potrzeb kulturalnych nie tylko 
poprzez bierne, ale i czynne uczestnictwo 
w kulturze. Starali się o to zasłużeni dziś ani
matorzy kultury: chórmistrz Józef Salamon 
prowadzący przez wiele lat wspomniany już 
chór „Mickiewicz”, dyrygent zakładowej or
kiestry kop. „Rymer” Franciszek Pawelec, 
oraz artysta plastyk Helena Piergies-Chlubek 
i jej grupa plastyczna. Do dziś kultywowane 
są w Niedobczycach bogate tradycje muzycz
ne regionu, choćby poprzez organizację wie
czorów muzycznych, koncertów i konkursów. 
Na terenie DK działa formacja instrumental- 
no-wokalna „ Spektrum ” i inne zespoły, istnieją 
możliwości nauki gry na instrumentach. Po
pularność zdobyły niedobczyckie „Majoretki” 
kierowane przez Irenę Bernacką Ale dzięki 
zespołom plastycznym mogą tu również zaist
nieć dzieci i młodzież o innych talentach, jest też 
koło szachowe i coś dla starszych - skat.

Uroczyste spotkanie z okazji jubileuszu rozpoczę
ło o tw arcie w ystaw y dorobku placów ki,

n a s tęp n ie  w ystąpił ch ó r „ M ic k ie w ic z” 
i M iejska O rkiestra Dęta „Rybnik” , tym ra
zem  pod b a tu tą  d y rygen ta  z O straw y - 
Jirego  S zin d la . K ie ru ją c a  p la c ó w k ą  
od kilku lat Aurelia Kowol odebrała gra
tulacje od prezydenta Adama Fudalego, 
Rady Dzielnicy z przew odniczącym  Grze
gorzem Juzkiem oraz od zap rzy jaźn io 
nych m iejskich placów ek kultury. Z asłu
żonych dla rozw oju placów ki: Henryka 
Tkocza, Jana Zająca, Zygmunta Pysz
nego, Józefa Barteczko, Jana Kozioła 
i Zygmunta Ręka uhonorow ano statuetką 
tańczącej pary w śląskim  stroju.

W szystko wskazuje na to, że niedobczycki 
Dom Kultury jeszcze długo będzie placów 
ką, którą niełatwo będzie zastąpić.

(r)Zdj.: r.

W ju b ileu szo w ym  kon cerc ie  w zięły  u d zia ł ci 
im. A. Mickiewicza oraz Miejska Orkiestra Dęta „Rybnik

ch ór

G r a tu l a c je  
od władz mia
sta odbiera Au
relia Kowol

właśnie w tej placówce działa jedyne w dziel
nicy kino, spełniające również rolę sali teatral
nej i widowiskowej. Tu swoją siedzibę ma naj
popularniejsza dziś w mieście orkiestra dęta 
pod dyrekcją Mariana Wolnego, a także chór 
„Mickiewicz” pod batutą Wacława Mickie
wicza - zespoły o równie długiej, albo i dłuż
szej od samego domu kultury tradycji.

A w szystko zaczęło się tuż po wojnie,

Wystawa osiągnięć placówki.

Tel. 42-28-825, 42-60-070
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W Galerii Teatru Ziemi Rybnickiej

Wędrówki
...Marian Zawisły - to tytuł wystawy rysun

ków absolwenta Wydziału Grafiki w Kato
wicach krakowskiej ASP. Czas, którego nie 
poświęca on na rysowaniu, spędza w Muzeum 
w Raciborzu, gdzie piastuje stanowisko ku
stosza. Jego prace to małe rozprawy filozo
ficzne dotykające kondycji ludzkiej - tyle, 
że puenta  je s t tu zazw yczaj zabaw na, 
co w życiu zdarza się rzadziej. Autorowi za
leży, by raczej się tylko uśm iechnąć niż 
uśmiać, bo ...uśmiech stanowi bowiem znacz
nie w yższy s top ień  reakcji na hum or

(w odróżnieniu od rżenia - przyp. red.). Wie
le z rysunków M. Zawisły ukazało się w pra
sie jako komentarz naszej, nie zawsze weso
łej, rzeczywistości. Zaś sam autor marzy, by 
zrobić kiedyś wystawę rysunków erotycznych. 
Erotyka plus humor? Może być wesoło...

(r), zdjęcia: Z.K.

Zwyciężczyni Zuzanna Kubica i... ... je j  kapelusz- Zdj.: Z.K.

- Wszystko zaczęło się od naparstka... - 
mówi kierująca Działem Historii Rzemiosła 
rybnickiego Muzeum Elżbieta Bimler-Mac- 
kiewicz, inicjatorka konkursu i kurator wy
stawy „Kapelusz stulecia”. Zaintrygowała ją  
bowiem przeczytana gdzieś notatka prasowa 
o produkującej kapelusze manufakturze „ Por- 
thos” w Warszawie, gromadzącej też nakry
cia głowy oraz... naparstki. Po dotarciu do 
kierownictwa firmy zrodził się wspólny po
mysł konkursu plastycznego dla dzieci i mło

dzieży pod tytułem „Kapelusz stu lecia” z 
m ottem  „Świata nie zm ienisz  - kapelusz 
tak... ”.

Do konkursu zgłosiło się 259 uczestników, 
którzy zaprezentowali 238 prac. Wszystkie 
zostały  dopuszczone, zrezygnow ano też 
z podziału na kategorie wiekowe. Jury, w 
skład którego weszli artysta plastyk Marian 
Rak, Anna Pleskot z firmy „Porthos”, mo
dy stka Urszula Bałachowska, Aniela Przeliorz 
z Muzeum oraz oczywiście inicjatorka kon
kursu, miało niełatwe zadanie. W końcu jed
nak, biorąc pod uwagę oryginalność, perfek
cję wykonania i pomysł, wybrało laureatów 
konkursu. Jak przekonywał w swoim małym 
„manifeście estetycznym” M. Rak w czasie

elusz stulecia
. I t t u i ’....................... • .... . .... ..

Rybnik kulturalny
•  Nie ustaje w aktywności wystawienniczej 
DK w Niewiadomiu. W maju można tu było 
zobaczyć „Przekrój” czyli wystawę malar
stwa, rysunku i grafiki Beaty Tomas, a tuż 
za nią pojawiły się prace Józefy Momat, 
która obrała sobie za temat swojego malar
stwa florę i faunę.
•  Interesującą wystawę otwarto też w DK 
w Chwałowicach. Rybniczanka, absolwent
ka Zespołu Szkół Ekonom iczno-Usługo- 
wych Aga Miękus pokazała swoje rysunki 
„fotograficzne”.
•  W Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Pu
blicznej swoją książkę dla dzieci „Malutki 
Robokop, Plaskały i B ani” promowała Na
talia Piekarska-Poneta. W spotkaniu, któ
re prowadziła Krystyna Kiereta, wzięła 
udział ilustratorka Dorota Harenza.
•  W Muzeum o sta tn ieg o  dn ia  m aja 
w „Koncercie Wiosennym” wystąpili Bogu
sława Hubisz-Sielska (altówka) i Mariusz 
Sielski (fortepian). Słowem koncert ozdo
biła Kamila Kiełbińska. W program ie 
b y ły  u tw o ry  V anhala , P ag an in ieg o  
i Gabriela Faure.

finału konkursu, najbardziej liczył się pomysł 
i... minimalizm środków wyrazu artystyczne
go. I tak pierwszą nagrodę otrzymał kapelusz 
z muszelek wykonany przez Zuzannę Kubi
ca z Zespołu Szkół Zawodowych w Pszowie, 
dwie drugie nagrody przyznano Annie Wę
glarz (SP 13 w Rybniku) i Magdzie Jaszczuk 
(OOP Zespół „Przygoda”) oraz trzecie - Da
rii Skowronek (SP 13). Swoją nagrodę dy
rektorka M uzeum Genowefa Grabowska 
przyznała Jolancie Gaszka (Zespół Szkół 
Ekonom.-Usługowych w Rybniku). Nagrodę 
specjalną otrzymała też grupa uczestników 
Warsztatów Terapii Zajęciowej, zaś nagro
dę zespołową za jeden, za to ogromny kape
lusz, uczniowie skupieni w Kole Plastycznym 
przy SP 34. Przyznano też aż 14 wyróżnień. 
Nagrody wręczali wspólnie wiceprezydent 
Jerzy Frelich i przedstawiciel głównego spo- 
snora firmy „Porthos ” - Anna Pleskot. Pozo
stali fundatorzy nagród to: Cech Rzemiosł oraz 
Małej i Średniej Przedsiębiorczości, hurtownia 
„Łożyska” Jadwigi i Jana Raków, firma jubiler
ska „Kłosok” oraz pizzeria i piekarnia „Piercha- 
ła”. Upominki otrzymali również opiekunowie.

Plon konkursu w postaci ponad 200 fanta
zyjnych nakryć głowy można było oglądać 
w Muzeum do końca czerwca. Potem zaś za
wisną one na ścianach oddziałów dziecięcych 
szpitali w Rybniku i Warszawie, by cieszyć 
oko i dusze małych pacjentów. I choćby tyl
ko z tego powodu warto było tę zabawę pod
jąć. Zaś na „poważną” wystawę kapeluszy 
„Porthosa” Muzeum zaprosi jesienią...

Tel. 42-28-825, 42-60-070
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Złota Lira - główne trofeum dorocznego Festiwalu Orkiestr 
Dętych w Rybniku - pojechała w swą najdłuższą, jak dotąd, 
podróż, bo aż do ...Szanghaju w Chinach!

Nim jednak jury w składzie prof. Józef Szwed, 
Jiri Szindel z Czech i płk Władysław Balicki
z Zarządu Głównego Polskiego Związku Chó
rów i Orkiestr ogłosiło swój werdykt, 
wszystkie orkiestry biorące udział 
w IX edycji tej imprezy, a więc repre
zentanci Grecji, Czech, Słowacji, Wą
gier, Niemiec i Chin właśnie, zaprezen
towały się na płycie Rynku, w dzielni
cach Rybnika i na przesłuchaniach. Towa
rzyszyły im Miejska Orkiestra Dęta "Ryb
nik” oraz orkiestra kop. “Chwałowice”.

W czasie uroczystego otwarcia festi
walu, którego na Rynku dokonał pre
zydent Rybnika Adam Fudali, orkie
stry odegrały swoje sygnały, a potem 
wspólnie, pod batutą dyrektora festi
walu Mariana Wolnego, wykonały 
festiw alow y hejnał. I tym razem 
uczestnicy festiwalu dali się poznać nie 
tylko w centrum miasta. W ciągu dwu 
dni zagraniczni goście zagrali

usłyszeliśmy m.in. brawurowe wykonanie po
pularnego tematu z filmu “Gwiezdne wojny - 
cz-I", a także na bis - naszą swojską melodię

“Szła dzieweczka...” ode
graną z rozmachem i bar
dzo stylow o. Dodajmy, 
że dyrygent orkiestry Lin 
Yousheng, wspólnie z dy
rygentem  orkiestry nie
mieckiej z Lörrach Geor
giem Weissem, otrzymali 
wyróżnienia. Jury wyróżni
ło też solistów - trębacza 
z Chin - Wang Xena i śpie
waka z Czech - Karela

Hegnera. Chińska orkiestra zaprezentowała się 
znakomicie nie tylko od strony muzycznej - god
na podziwu była organizacja zespołu. Gdyby zaś 
przyznawano nagrody za prezencję, Chińczycy 
również byliby faworytami - muzycy występo
wali w gustownych czerwonych fraczkach lub 
białych, eleganckich smokingach. Ich radość 
z otrzymanej nagrody była niekłamana, nie po 

to lecieli przecież ty
siące kilometrów, by 
wrócić z pustymi rę
kami! Tym bardziej, 
że Europę odwiedzi
li po raz pierwszy 
i przybyli specjalnie 
na nasz rybnicki fe
stiwal. Wykorzystali 
jednak pobyt i zrobili 
sobie w ycieczkę 
do Krakowa. Dzię
kując za docenienie 
ich u m ieję tności, 
wyrazili nadzieję, 
że będą mieli jeszcze 
okazję zagrać w Ryb
niku ponownie.

Wręczający nagro
dy wiceprezydent Je
rzy Frelieh podzię
kował pracownikom 
Rybnickiego Cen
trum Kultury oraz 
dyrektorowi festiwa
lu za jego wzorową 
organizację, dołą

czając się w ten sposób do oceny jury. Trzeba 
przyznać, że przygotowanie takiej imprezy jest, 
używając terminu wojskowego, wielkim logi
stycznym przedsięwzięciem. Kilkuset muzyków 
trzeba rozlokować, nakarmić, wyznaczyć nie ko
lidujące ze sobą terminy, zgrać proponowany 
program z oczekiwaniami gości, podjąć się roli 
pilotów itd., itp. A wiele miesięcy wcześniej 
pozyskać orkiestry, co jest już zadaniem dy
rektora festiwalu Mariana Wolnego. On z ko
lei podziękował miastu za to, że festiwal 

dokończenie na stronie obok
Chińska orkiestra prezentowała się niezwykle malowniczo.

Zdj.: Z.K.

Złota Lira 2000

Chińczycy podbili Rybnik!

Tak cieszyli się chińscy muzycy ze Złotej Liry.

w Radziejowie, Boguszowicach, Niewiadomiu, 
Kłokocinie, Kamieniu, Golejowie, Popielowie 
i w Orzepowicach - wszędzie przyjmowani go
rąco przez gospodarzy dzielnicy i mieszkańców. 
W kilku dzielnicach “dęte” granie na najwyż
szym poziomie uświetniło lokalne festyny.

W sobotę 10 czerwca w niedobczyckim par
ku odbyło się muzyczne spotkanie “integracyj
ne, które, również dzięki pięknej pogodzie, było 
szczególnie udane. Okazało się po raz kolejny, 
że muzyka przemawia językiem uniwersalnym, 
przekracza wszelkie granice i otwiera wszyst
kie drzwi. Niedzielny koncert galowy był przede 
wszystkim popisem laureata Złotej Liry 2000 i 
zdobywcy Pucharu Zarządu Głównego PZChiO 
- orkiestry Shanghai Bao Steel Symphonic 
Band  z Szanghaju w Chinach. W jej wykonaniu

Fortepian dla szkoły m uzycznej

Szabla Czarneckiego
Kolejną aukcję na rzecz Państwowej Szkoły 

Muzycznej I i II st. im. Braci Szafranków zor
ganizował w TZR Marek Wołoski.
Niezrażony dość średnimi efektami pierwszej pró

by wprowadzenia takiej formy zbierania funduszy 
na szkolny fortepian, znowu w ykorzystał swoje 
podróże po Polsce i łańcuszek ludzi dobrej woli, 
by przywieźć do Rybnika m.in.: złote pióro - dar 
marszałka Macieja Płażyńskiego, srebrną monetę 
od Jarosława Kalinowskiego, autorską książkę „ Wy
soki brzeg” Stefana Niesiołowskiego, szablę Ry
szarda Czarneckiego, przecinak do papieru Maria
na Krzaklewskiego, akwarelę - dar Leszka Balce
rowicza - lista znanych nazwisk jest znacznie dłuż-

pióro Płażyńskiego...
sza. Wynika z niej, że M. Wołoski nie kieruje się 
żadnym kluczem politycznym , choć, jak  mówi, 
swoje preferencje posiada...

I tym razem, licytacja nie była zbyt ekscytująca, 
a szkoda, bo ofiarodawcy - to kwiat polskiej poli
tyki. Nie tylko zresztą, bo Olgierd Łukaszewicz - 
„Albercik” podarował swój scenariusz „Seksmisji”, 
Bogusław Bagsik - płyty CD, a występujący na sce
nie przed aukcją Jacek Lech - zabytkowy już medal 
z festiwalu z Kołobrzegu i płytę. W czasie aukcji przez 
radio sprzedano m.in. batutę Jerzego Maksymiuka. 
Konto na rzecz szkolnego fortepianu wzbogaciło 
się o ok. 5 tys. zł. W sumie uzbierało się ok. 20 tys. 
Fortepian kosztuje ponad 300 tys.... (r)

42-28-825,
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6 czerwca br. w Sali Kameralnej 
TZR prezydent R ybnika Adam  
Fudali, wiceprezydent Jerzy Frelieh 
i p rzew odniczący  Rady M iasta  
Michał Śmigielski wręczyli Nagrody 
Prezydenta M iasta R ybnika  
w dziedzinie kultury.

Uroczystość, na której zgromadziło się wie
le znaczących dla życia kulturalnego nasze
go miasta osób. ubarwił występ zespołu wo
kalnego „6 na 6 ”.

Tegoroczne nagrody otrzymali: Genowefa 
Grabowska, dyrektor rybnickiego Muzeum; 
Halina Opoka, dyrektor Powiatowej i Miej
skiej Biblioteki Publicznej; Wiesława Różań
ska, redaktor naczelna „Gazety Rybnickiej”; 
Krzysztof Dublewski, artysta malarz i reno
wator dziel sztuki; Reinhold Tront, prezes 
Rybnickiego Okręgu Polskiego Związku Chó
rów i Orkiestr.

Laureaci nagród są powszechnie znani 
i cenieni w Rybniku za swoją długoletnią 
i twórczą działalność na niwie kultury. Wszy
scy są osobami, o których śmiało można po
wiedzieć: człowiek - instytucja, nie tylko dla
tego. że reprezentują instytucje od lat współ
tworzące panoramę kulturalną miasta.

Genowefa Grabowska Nagrodę Prezyden
ta otrzymała za krzewienie wiedzy o kulturze, 
tradycji i przeszłości Śląska i Ziemi Rybnic
kiej, za stałe wzbogacanie zasobów rybnic
kiego Muzeum oraz za poszerzanie kręgu mi
łośników historii. Oficjalna formułka przekłada 
się w praktyce na liczne wystawy i scenariusze

znaczących w regionie ekspozycji z zakresu 
historii miasta, harcerstwa, drukarstwa, gór
nictwa, sztuki... Jej starania zaowocowały re
montem i rozbudową Muzeum (zakończone 
w 1995 r.), rozkwitem liczącej się w Polsce 
(nagrody ministra, wojewody i inne) placów
ki naukowo-badawczej.

Halina Opoka otrzymała nagrodę za kre
atywną i aktywną działalność na rzecz upo
wszechniania czytelnictwa oraz za podejmo
wanie różnorodnych i atrakcyjnych form  pra
cy zmierzających do nawiązania trwałych 
i niemzfirwalnych związków czytelnika z książką.

dla przyszłych historyków Małej Ojczyzny 
w okresie znaczących przemian ustrojowych. 
Gazeta - niemal od początku swego istnienia 
związana z rybnickim samorządem - stara się 
obiektywnie prezentować zasady jego funkcjo
nowania. Niełatwej sztuki towarzyszenia prze
szłości i chwili obecnej lokalnej społeczności 
z pewnością od naszej naczelnej wielu może 
się uczyć.

Krzysztof Dublewski to artysta malarz, au
tor około 1000 obrazów wystawianych na 9 
wystawach indywidualnych i 30 zbiorowych 
w kraju i za granicą. Zainicjował powstanie

Nagrody kulturalne

Laureaci tegorocznej nagrody: (od lewej) Krzysztof Dublewski, Genowefa Grabowska, Hali
na Opoka, Reinhold Tront i Wiesława Różańska wraz z przedstawicielami rybnickiego sam
orządu prezydentem Adamem Fudalim, wiceprezydentem Jerzym Frelichem i przewodni
czącym Rady Miasta Michałem Śmigielskim. Zdj.: Z.K.

dokończenie ze strony obok
rokrocznie znajduje swoje miejsce w miejskim 
budżecie. Dzięki temu z nadzieją oczekuje
my na jego jubileuszową, X edycję.

Drugą atrakcją wieczoru był występ Orkie
stry Koncertowej Wojska Polskiego im. Sta
nisława Moniuszki z Warszawy. W wyko
naniu muzyków w mundurach stylizowanych 
na okres Księstwa Warszawskiego usłysze
liśmy kilkanaście utworów od muzyki typo
wo marszowej, poprzez klasyków aż do aran
żacji muzyki popularnej i filmowej. Tak sze
roki repertuar świadczy o możliw ościach 
i poziomie wykonawczym całego zespołu. 
Byli też soliści - sopran Barbara Żarno
wiecka i tenor Ryszard Wróblewski - arty
ście warszawskich scen muzycznych. Nale
ży dodać, że kierownikiem artystycznym or
kiestry i jednym z jej dyrygentów jest rybni- 
czanin - Grzegorz Mielimąka, pochodzący 
ze znanej, m uzycznej rodziny. O w acja 
na stojąco potwierdziła, że występ tego ze
społu był znakomitym zwieńczeniem ryb
nickiego Festiwalu Złota Lira 2(XX).

(r)

m Oprócz powiększania i selekcji księgozbioru 
I  PiMBP organizuje lekcje biblioteczne, liczne 

konkursy, wystawy własne oraz plastyczne, 
koncerty, konferencje... Odpowiada za dobór 
pisarzy i spotkania literackie Rybnickich Dni 

; Literatury. Pozyskuje darczyńców, wzbogaca- 
1 jących biblioteczne zbiory, które służą także
I  I  osobom niewidomym i melomanom. Obecnym 

„oczkiem w głowie” laureatki jest komputery
zacja biblioteki. Jak zaznaczyła podczas przyj
mowania nagrody, sukcesy jej placówki nie 
byłyby możliwe bez działalności licznego gro
na współpracowników.

Wiesława Różańska od 5 lat, czyli przez 
połowę okresu istnienia pisma, jest naczelnym 
redaktorem „Gazety Rybnickiej”. Związała się 

ł  z nią od początku jej istnienia, przeżyła wraz 
I z pismem wszystkie jego przemiany (formatu, 
1 szafy graficznej, nakładu, technologii druku, 
I  sposobu kolportażu). Zapewniła pismu wąski, 
; aczkolwiek stabilny zespół współpracowni- 
|  ków. Warto zaznaczyć, że „GR” była i jest 

miejscem, w którym arkana sztuki dziennikar-

Iskiej poznawało wielu spośród obecnych re
daktorów innych pism. 10 roczników pisma to 
być może najlepiej uporządkowany materiał

w 1994 roku jedynego w Polsce zamiejscowe
go Koła Związku Polskich Artystów Plasty
ków (jego przewodniczący od dwóch kaden
cji), które zorganizowało szereg ciekawych 
przedsięwzięć kulturalnych, m.in. wystaw pre
zentujących dorobek naszych artystów - także 
za granicą. Od 1993 roku - jako renowator dzieł 
sztuki związany z rybnickim Muzeum - odna
wia, konserwuje, przywraca blask licznym 
dziełom sztuki, głównie z naszego terenu. 
Ostatnio czyni starania o stworzenie w Rybni
ku profesjonalnej Galerii Sztuki.
Reinhold Tront otrzymał Nagrodę Prezyden
ta za niestrudzone popularyzowanie pieśni chó
ralnej oraz kontynuowanie chlubnych tradycji 
w pełnionej przez siebie funkcji prezesa Ryb
nickiego Okręgu Polskiego Związku Chórów 
i Orkiestr, który w bieżącym roku obchodzi 80- 
lecie istnienia. Od 1946 roku śpiewak chóru 
„Cycylia” w Rydułtowach, od 1956 - członek 
zarządu Okręgu Rybnickiego, od 1976 - jego 
prezes i członek Zarządu Oddziału Śląskiego 
PZChiO w Katowicach. Aktywny animator 
działalności jednego z najsilniejszych okrę
gów chóralnych w Województwie Śląskim.

dokończenie na stronie 27
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Krzysztof Zanussi oraz Olgierd Łukaszewicz 
gośćmi Chrześcijańskiego Tygodnia Filmowego

Tęsknota 
za wartościami...

Zakończył się Chrześcijański Tydzień Filmowy, 
impreza zorganizowana wspólnie przez DKF  
„Ekran”, RCK, miasto i dzielnicowe domy kul
tury w Boguszowicach, Chwałowicach, Niedo- 
bczycach i Niewiadomiu.

Przedstawione w Kinie Premierowym TZR oraz w ki
nach dzielnicowych filmy, choć różnorodne formalnie 
i opowiadające odmienne historie, w warstwie znaczenio
wej dotyczyły różnie pojętej duchowości, pokazywały tę
sknotę za wartościami i prawdami zawartymi w dekalo
gu. Z filmów polskich można było obejrzeć „Pokuszenie,
„Brata naszego B oga”, „Pielgrzyma”, „Faustynę” i „Sza
blę od komendanta ”. Kinematografię światową reprezen
tował m.in. nieznany dotąd film R. Rosseliniego „Franci
szek - sługa b o ży”, a także najnowsza wersja historii
0 Joannie d’Arc z Millą Jovović w reżyserii Luca Besso- 
na, czy znakomitą „Misją” z Robertem de Niro. Zestaw 
naprawdę imponujący!

Animatorowi imprezy Wojciechowi Bronowskiemu 
udało się zaprosić do Rybnika wywodzącego się ze Ślą
ska aktora Olgierda Łukaszewicza i znakomitego reży
sera Krzysztofa Zanussiego. Spotkali się oni z publicz
nością, a wcześniej gościł ich prezydent Adam Fudali.
Artyści z zainteresowaniem odnieśli się do planów władz 
samorządowych budowy kampusu wyższych uczelni przy 
Rudzkiej oraz stworzenia w poszpitalnych budynkach przy 
ul. Powstańców na zespłu szkół artystycznych. Krzysztof 
Zanussi zdradził, że problemy edukacji są mu szczególnie 
bliskie, gdyż sam jest współzałożycielem prywatnej kato
lickiej szkoły (najniższye czesne w Warszawie!) oraz or
ganizatorem imprez charytatywnych, z których dochód 
często zasila placówki oświatowe. Również O. Łukasze
wicz włącza się często w życie publiczne, jest animato
rem wielu przedsięwzięć artystycznych, a kondycja kul
tury w naszym kraju nie jest mu obojętna. Obaj przedkła
dają europejski model kultury z subwencjami państwo
wymi lub samorządowymi nad skomercjalizowany mo
del amerykański. - Kultura nie rządzi się demokracją, więk
szość rzadko miewa tu rację - uważa K. Zanussi. Dlatego obaj artyści 
rozumieją, że organizatorzy ambitnych przedsięwzięć kulturalnych mu
szą się liczyć z problemami z frekwencją i nie zrażać się nimi. - Tyle 
będziemy w Europie znaczyć, ile wniesiemy do kultury, bo ona łączy
1 buduje poczucie tożsam ości - skonkludow ał O. Łukaszew icz. 
O idei przeglądu filmów chrześcijańskich aktor, grający w „Poku
szeniu” rolę księdza, powiedział: - Nie mam innego systemu war
tości równie przekonującego ja k  system wartości chrześcijańskich. 
Świat je s t złożony i równie różnorodne film y oglądamy na rybnickiej 
imprezie. Ich wymowa nie ogranicza się do klerykalnej pobożności, 
ale pokazuje że wartości dekalogu równają się wartościom uniwer
salnym. Te film y pokazują naszą tęsknotę za wartościami stałymi...

Krzysztof Zanussi, którego twórczość tkwi w chrześcijaństwie bar
dzo głęboko, chciałby zrobić kiedyś film obalający stereotyp „dobre
go, polskiego katolika” . W praktyce bow iem  polski katolicyzm  
jest bardzo naskórkowy, obrzędowy, a nasze czyny rozm ijają się

Artystów do Urzędu Miasta zaprosił prezydent Adam Fudali, 
na zdj.: z Krzysztofem Zanussim.

O lgierd Łukaszewicz z anim atorem  C hrześcijańskiego Tygodnia Filmowego 
Wojciechem Bronowskim.

Zdjęcia: Z.K.

z zasadami dekalogu, nie budząc nawet rozterek moralnych. Na razie 
na jesienną premierę czeka kolejny film tego twórcy o prowokują
cym, wziętym z graffiti, tytule: „Zycie jako śmiertelna choroba prze
noszona drogą płciow ą”. Rzecz będzie o ...nawróceniu, a główną rolę 
zagra ulubiony aktor reżysera - Zbigniew Zapasiewicz. Spotkanie 
chwałowickiej publiczności z K. Zanussim było bardzo udane - mimo 
wcześniejszego utyskiwania na niską frekwencję - sala była pełna, 
a młodzież zadawała reżyserowi sensowne pytania zdradzając niezłą 
znajomość jego filmów. I to cieszy!

Letnie wieczory poezji śpiewanej
(Koncertem Elżbiety Adamiak Dom Kultury w Boguszowicach rozpo- 
Iczął cykl koncertów „Letnie wieczory poezji śpiewanej". Będą one 
¡odbywać się w „Ogrodzie Farskim" parafii NSPJ w Boguszowicach Sta
rych. Kolejne koncerty: „ Wolna Grupa Bukowina" (22 lipca), Zespół 
„Raz,Dwa,Trzy" (26 sierpnia) i „Stare, Dobre Małżeństwo" (16 wrze
śnia). Zapraszamy!

Tel. 42-28-825, 42-60-070
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Odpust w bazylice: Boże Ciało

Procesje dłuższe niż zwykle

Marsz dla lezusa

Panie, do kogóż
W ramach trwających od 8 do 10 czerw

ca br. w kilku śląskich miastach III Dni Mło
dych Chrześcijan - imprezy ewangelizacyj
nej pod patronatem Metropolity Katowickie
go abpa Damiana Zimonia i Ministra Kultu
ry i Dziedzictwa Narodowego K. M. Ujaz
dowskiego - w Rybniku odbył się „Marsz dla 
Jezusa" - spotkanie młodych ludzi, których 
życie wyznaczone jest przez wartości chrze
ścijańskie.

Impreza zorganizowana przede wszystkim 
wysiłkiem parafii św. Teresy od Dzieciątka Jezus
w Chwałowicach, przy współudziale finanso
wym miasta, została wpisana w kalendarz ob
chodów Roku 2000, a patronat przejął nad nią 
prezydent Adam Fudali.

Prawie 3-tysięczna grupa rybnickiej mło
dzieży modliła się wspólnie w bazylice, by 
następnie przemaszerować, z krzyżem na cze
le, na Rynek. Tam, przy wtórze hymnu mar
szu „Panie, do kogóż pójdziemy..." i innych w Lyskach. Na zakończenie na specjalnym 

ekranie wyświetlono film „Jezus".
- Sukces „Marszu dla Jezusa" był na pewno 
wynikiem prowadzonych wcześniej w 20 
rybnickich parafiach Nowenny do Ducha św.
- powiedział główny animator przedsięwzię
cia, proboszcz parafii św. Teresy ks. Teodor 
Suchoń. - Mimo ogromnego wysiłku organi
zacyjnego jaki włożyliśmy w tę imprezę, pla
nujemy w przyszłym roku podobną. Jeżeli 
przesłanie młodzieży trafiło choć do jednej 
duszy, warto to robić... (r)

Antoni mógł się „przejść” ulicą Mikołowską, gdzie 
stoją odpustowe stragany. Jeżeli więc ten święty cu
dotwórca zauważył jaka tam jest sprzedawana tan
deta, to być może stanie się cud i za rok będzie tam 
można kupić coś ładniejszego. Chociaż trzeba przy
znać, ze na rybnickim  odpuście jest zawsze coś 
dobrego i charakterystycznego -  truskawki. W tym 
roku ich również nie zabrakło!

Inaczej też przebiegła w Roku Jubileuszowym 
procesja Bożego Ciała, gdyż wspólnie przygotowa
ły ją  cztery parafie z centrum miasta: św. Antonie
go, św. Józefa, Królowej Apostołów i Matki Bo
skiej Bolesnej. Przed każdym z kościołów stanął 
ołtarz, a procesja, dzięki połączeniu, była niezwy
kle imponująca.

* * *
Tegoroczna tradycyjna 55 Rybnicka Piel

grzymka Piesza na Jasną Górę wyruszy 
2 sierpnia br. (środa) po mszy świętej o godz. 
8.00 z bazyliki św. Antoniego w Rybniku. 
Tematem tegorocznych rozważań będzie ha
sło Roku Jubileuszowego “Te Deum lauda- 
mus”. Powitanie na Jasnej Górze 5 sierpnia br. 
(sobota) o godz. 13.30. Powrót do Rybnika 
6 sierpnia br. (niedziela) o godz. 16.30.

Organizatorzy serdecznie zapraszają 
wszystkich do wspólnego pielgrzymowania.

pójdziemy...
krajach świata, dzieląc się swoimi do
świadczeniami. Swoje świadectwo 
wiary dał również ks. Stanisław Gari- 
czorz, proboszcz parafii NSPJ w Bo- 
guszowicach, a z jego słowami utoż
samiali się uczestnicy spotkania.

Organizatorzy marszu rozdali 
ok. 2,5 tys. znaczków identyfikują
cych jego uczestników oraz ponad 
2 tys. obrączek z dziesiątką różańca,

Gość specjalny - Angelina z Malezji

sym bolizujących zaślubiny z Jezusem. 
W niebo poszybowały balony z modlitwą za
wierzenia... Młodzież bawiła się wraz z zespo
łem Matę.o i z grupą muzyczną z parafii

pieśni i piosenek religijnych, krzyż intfoni- 
zowano, by był widoczny z daleka, dając 
świadectwo wiary uczestników spotkania. - 
To marsz nie przeciw czemuś: przemocy czy 
nędzy, ale marsz za czymś: za wartościami 
chrześcijańskimi, marsz za Jezusem i dla Je
zusa - mówił prowadzący całość ks. Marek 
Bernacki z parafii św. Teresy. Młodzież, w tym 
osoby niepełnosprawne, dla których wiara to 
nadzieja, wysłuchały przygotowanej przez ko
legów inscenizacji Drogi do Emaus, w czasie 
której padały pytania o rzeczy najważniejsze: 
czy Bóg istnieje? Jeżeli tak, dlaczego daje tak 
mało na to dowodów? Dlaczego Bóg pozwala 
ludziom cierpieć? Jak pogłębić swoją wiarę? 
Na te i wiele innych pytań odpowiedzi należy 
szukać na podobnych spotkaniach.

W Rybniku zjawił się również gość specjal
ny - Angelina z Malezji, świecka misjonar
ka, która przedstawiła swoją drogę do Jezu
sa. Dziś daje ona świadectwo wiary w wielu

W niedzielę 18 czerwca br. parafia św. Anto
niego obchodziła swój doroczny odpust św. An
toniego - patrona Rybnika.

Suma odpustowa została odprawiona o godz. 
10.30, a celebrowało ją  czterech proboszczów ryb
nickich parafii pod przewodnictwem ks. bp Stefana 
Cichego. W kazaniu ks. bp. Cichy zwrócił m.in. 
uwagę, że św. Antoni przypomina nam o dziełach 
miłosierdzia. W spomniał też, że aktualnie w archi
diecezji katowickiej realizowane są dwie wielkie 
inwestycje kościelne: budowa hospicjum dla cho
rych w Katowicach oraz remont starego probostwa 
w Rybniku, które przeznaczono dla sióstr wizytek.

Suma odpustowa zakończyła się tradycyjną pro
cesja z figurą św. Antoniego, w której już od kilku 
lat da się zauważyć coraz więcej uczestników. Kie
dy jednak procesja zbliżała ku końcowi, a ministran
ci z krzyżem byli już na wysokości schodów na plac 
kościelny, okazało się, że jeszcze nie skończyła się 
kolejna msza św. Mogło więc dojść do „kolizji” . 
Sytuację uratował m.in. pan kościelny, który zasu
gerował wydłużenie trasy procesji. Wierni obeszli 
więc bazylikę, idąc ulicą Żorską, Byłych Więź
niów Politycznych i Mikołowską. Wydarzenie bez 
precedensu w dziejach rybnickich odpustów, ale 
przecież w Roku Jubileuszowym było ono jakby 
znakiem . Ale dzięki w ydłużonej trasie  św ięty

■■■■«■■Arti 42-28-825, 42-60-070
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A becadło
rzeczy śląskich

Często, zwłaszcza w czasie urlopowym, szukamy miejsc 
na krótkie popołudniowe wycieczki. Dlatego pragniemy zapro
ponować naszym czytelnikom cztery miejsca, które większości 
rybniczan z pewnością nie są znane. Leżą niedaleko siebie, 
w odległości ok. 30-35 km od Rybnika i nadają się do odwiedze
nia w  ciągu jednego dnia. Zapraszamy więc do zwiedzenia

jak z bajki
Chudowa i trzech wiejskich dzielnic Mikołowa: Bujakowa, 
Mokrego i Paniów (nie mylić z Paniówkami). Aby tam trafić 
trzeba jechać drogą na Katowice, ale w Orzeszu skręcić w kie
runku na Rudę Śląska. Ta droga doprowadzi nas w sam środek 
Bujakowa, z którym graniczą trzy pozostałe miejscowości. Przed
stawmy w kilku słowach wspomniane cztery miejsca:

Śląsk

BUJAKÓW
Ta stara miejscowość sięga 

w edług legendy X w ieku. 
Chrztu miał tam udzielić sam 
św. Wojciech, idący na misje 
na Pomorze. Jednak historia

starego cm entarza -  tego rybniczanie nie znają. W Rybniku bo
wiem mamy kontakt tylko z kościółkami drewnianymi przeniesio
nymi, np. w Ligockiej Kuźni jest kościół z Boguszowie a w Wielo
polu z Gierałtowic. Więc by poczuć zapach naprawdę starego drew
nianego kościółka -  trzeba pojechać do Paniów!

pisana wspomina pierwszy raz
0 B ujakow ie w 1300 roku
1 dlatego w bieżącym  roku
miejscowość obchodzi 700-le- 
cie swego udokumentowanego 
istnienia. Najciekawszy w Bu
jakowie jest kościół parafial
ny z 1500 roku, wspaniale od
nowiony, stojący pomiędzy 
główną drogą, a proboszczow
skim ogrodem botanicznym. . ,

. | .S'w. Wojciech odwiedza Bujaków - przebieran-
WartO W ięc zapukać na probo- podczas parady z okazji 700 lat Bujakowa. 
Stwo, powiedzieć. Że jest się W tle kościół św. Mikołaja z 1500 roku. 

czytelnikiem  „Gazety R ybnickiej” (zapewnia Marek Szołtysek!) 
i wówczas ks. prób. Jerzy Kempa wpuści do swojego ogrodu - a to 
prawdziwy bajkowy raj. Można też kupić u proboszcza książkę o Bu
jakowie (kosztuje tylko 15.00 zł), z której dowiemy się wielu niezwy
kłych ciekawostek o tej miejscowości, m.in. o dawnym kamiennym 
krzyżu pokutnym z polskim napisem i kaplicy zwaną „szwedzką". 
W 1627 roku. w tej okolicy miała miejsce wielka bitwa pomiędzy 
protestanckimi Szwedami i katolicka Austrią.

MOKRE
To również bardzo stara wieś, 

w której drewniany kościółek 
powstał już około 1300 roku.
Miejscowość dobrze się rozwi
jała i już XVI wieku miała ko
ściół murowany. „Mokre” jak 
sama nazwa wskazuje, to miej
scowość poprzecinana liczny
mi ciekami wodnymi i rzecz
kami, gdzie dawniej było też 
wiele stawów. Czy w Rybniku 
nie było podobnie? A jak woda 
i stawy, tam również wyjątko
wy kult św. Jana Nepomucena.
I właśnie w centrum Mokrego, 
obok krętej drogi z Bujakowa 
do Mikołowa, zobaczyć moż
na bardzo Starą, dosyć znisz- tego Jana Nepomucka. 

czoną, ale przepiękną wprost figurę św. Nepomucka. I choćby tylko 
dla niej warto tam przyjechać. Ale jest coś jeszcze. Na terenie Mo
krego trwają przygotowania do stworzenia tam Śląskiego Ogrodu 
Botanicznego, w co poważnie zaangażowane są Urząd Miasta Mi
kołowa, Uniwersytet Śląski i Polska Akademia Nauk. Warto tam 
więc pojechać i zobaczyć bajkowe łąki w dolinie potoku Jasienica, 
bór sosnowy na Fiołkowej Górze, malownicze wyrobiska po eksplo
atacji wapienia triasowego czy buki o obwodzie ok. 4,5 metra.

Figura obok drogi w miejscowości Mokre, 
przedstawiająca popularnego na Śląsku świę-

N ajsta rsza  w zm ianka 
o tej miejscowości pochodzi 
z 1282 roku, a pierwszy drew
niany kościół wybudowano tu 
w 1325 roku. M iejscowość 
w okresie reform acji, czyli 
na przełomie XVI i XVIII wie
ku, dostała się w ręce prote
stanckie, a tamtejszy kościół 
stał się luterańskim zborem. 
Wówczas paniowscy katolicy 
chodzili około 4 kilometry do 
bujakowskiego kościoła, któ
ry pozostał w rękach katoli
ków. Kiedy jednak katolicy 
Paniowach odzyskali swoją 
świątynię, to była już ona tak 

stara i zniszczona, że podjęto decyzję o je j rozebraniu i wybudowaniu 
nowej. Tak w 1757 roku rozpoczęto budowę istniejącego do dnia dzi
siejszego kościoła. I ta właśnie budowla jest największym skarbem tej 
niewielkiej wsi -  dziś dzielnicy Mikołowa. Stary kościół z oryginal
nym wyposażeniem i stojący na pierwotnym miejscu, w otoczeniu

Drewniany kościółek świętych Piotra i Pawia 
w Paniowach.

PANIOWY

CHUDÓW
Chudów to bardzo stara miej

scowość powstała ok. 1300 roku, 
która w XIV wieku miała już swój 
drewniany kościół parafialny. 
Wieś ta jednak, prawdopodobnie 
podczas najazdów husyckich 
w XV wieku, uległa zniszczeniu 
a kościół spalono. Od tego czasu 
Chudów nie miała własnego ko
ścioła do 1949 roku. a parafianie 
„błąkali” się po okolicznych 
parafiach. Z tego też powodu 

dokończenie na str. obok

W ruinach starego zamczyska w Chu
do wie. Spieszmy się by, go zobaczyć, 
zanim miejsce to ogrodzą i zacznie się 
długa renowacja.

Tel. 42-28-825, 42-60-070
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Parafie Rybnika
Na przełomie XIX i XX wieku ogromna 

rybnicka parafia liczyła ok. 25 tysięcy „dusz”. 
Kiedy od tej liczby odejmiemy niemowlęta, 
chorych i starców -  to być może zostanie nam 
tylko ok. 20 tysięcy parafian, którzy w każdą 
niedzielę przychodzili na mszę 
św. do parafialnego kościoła 
p.w. Matki Boskiej Bolesnej.
Ale wnętrze tego kościoła mie
ściło zaledwie 2 tysiące wier
nych, no być może przy „nieludz
kim” zgęszczeniu, wraz ze stoją
cymi w drzwiach, zmieściło się 
może 3 tysiące parafian. A co 
z resztą? Stali na dworze!

Dawniej obowiązywał post 
eucharystyczny, czyli przed mszą 
nie spożywano żadnych pokar
mów. Msze odprawiano zatem 
tylko w godzinach porannych 
i przedpołudniowych. Gdyby za
tem zadowolić wszystkich ryb
nickich parafian, to w każdą nie
dzielę w rybnickim kościele po
winno się odprawiać siedem na
bożeństw, na których i tak ludzie 
staliby bardzo w dużym tłoku. Jak 
wspominają najstarsi rybniczanie,

dzili jako pierwsi, tuż po otwarciu świątyni 
przez kościelnego. Gdy jednak było zimno 
lub gdy padał deszcz, ludzie zatrzymywali 
się na całą noc w wielu rybnickich karczmach, 
które żyły z portfeli rybnickich parafian. Nie
którzy twierdzili nawet, że w tych karczmach 
nie tylko rozgrzewano się kawą, ale również 
piwem czy gorzołą. Zdarzało się więc czasami,

wówczas zakładano niydzielne szczewiki. Ta
kich miejsc mycia nóg było dawniej w Ryb
niku kilka. Jedni myli się przy napełnionych 
wodą kam iennych basenach strażackich, 
mieszczących się w kilku punktach miasta 
m.in. koło karczmy „Świerklaniec”. Więk
szość jednak myła nogi w przydrożnych ro
wach czyli krzikopach, w rzece Nacynie oraz 

przy studniach uprzejmych ryb
nickich gospodarzy. Wspomina 
Gerhard Konsek: „Mieszkali
śm y z całą  rodziną w dom u  
na terenie szpitala przy ulicy 
R udzkiej i w każdą n iedzielę  
i święta przechodziły obok nas 
wielkie rzesze ludzi do kościoła. 
A od tej strony szli parafianie 
ze Chwałęcic, Orzepowic i Ryb
nickiej Kuźni. Ludzie ci zatrzymy- 

„¿j wali się przy studni, która była 
w ogródku przed domem przy uli
cy Rudzkiej z numerem 20. Dom 
ten jeszcze istnieje, ale studnię już  
zasypano. Pamiętam dokładnie 
jak  wówczas kobiety ubrane po 
chłopsku zawijały szerokie kiec
ki, mył}- nogi i zakładały buty, aby 
przynajm niej ostatnie 100 m e
trów przejść do kościoła suchą 
stopą i elegancko. Zaś w drodze 
pow rotnej z kościoła było od-

na początku XX wieku było ich Jeszcze do połowy X X  wieku przed tym domem przy ulicy Rudzkiej 20 była wrotnie. Tam, gdzie kończyła się 
tylko trzy lub cztery. W tej sytu- studnia, gdzie przychodzący do kościoła w Rybniku parafianie myli nogi utwardzona droga, buty ściąga-
acji nie może nas dziwić, że co po długiej podróży np. z Chwałęcic czy Orzepowic. 
pobożniejsi parafianie z dalszych 
miejscowości przychodzili do kościoła już 
w sobotę późnym wieczorem. W ciepłą noc 
siadywali pod kościołem i całą noc modlili 
się, śpiew ali pieśni, klachali i drzem ali, 
zaś wcześnie rano na pierwszą mszę wcho-

dokończenie ze str. obok
wśród okolicznych wsi Chudów uważany był 
“za coś gorszego”. Dzisiaj natomiast Chudów stoi 
przed swoją dziejową szansą, zaprzepaszczoną 
być może kiedyś podczas łupieżczego najazdu 
husytów. Otóż Chudów ma wspaniałe ruiny zam
ku pochodzące z XVI wieku. Początkowo wła
ścicielami tej budowli byli przedstawiciele ślą
skiej szlachty, m.in. Gierałtowscy i Voglarowie. 
Jednak zamek spłonął w 1847 roku i nie nadawał 
się już do odbudowania. Od tego czasu pogorze
lisko ulegało stopniowo jeszcze większemu znisz
czeniu. Niszczały mury, zarastała fosa, a część 
kamieni stała się budulcem nowych chudowskich 
domów. Chudowska „burgruina” stała się celem 
wielu spacerów i biwaków, ale ciągle niszczała. 
Ale na szczęście ktoś się nią zajął! Powstała Fun
dacja , Zamek Chudów”, która już w najbliższych 
miesiącach cały teren ogrodzi i niektóre części 
dawnego zamczyska odbuduje.

Tekst i zdj.: Marek Szołtysek

że nad ranem  niektórzy parafianie lekko 
chwiejnym krokiem spieszyli zająć miejsce 
siedzące w kościele. Takie przypadki potwier
dza ks. Emil Drobny w książce „Kościół św. 
Antoniego” na stronie 14.

Kolejnym problemem dla rybnickich pa
rafian była odległość do kościoła. Parafianie 
z Książenic mieli np. do kościoła Matki Bo
skiej Bolesnej 9 km, z Ochojca 8 km, z Rado
szów 8 km, z Chwałęcic 7 km, z Przegędzy 
7 km, z Kamienia, drogą przez las 6 km, 
z Jejkowic 5 km, natomiast całkowicie luk
susową sytuację mieli mieszkańcy Wielopo
la, Ligoty czy Orzepowic, którzy do kościoła 
szli zaledwie ok. 3 km. Co bogatsi gospoda
rze jeździli na nabożeństwa bryczkami, cza
sami zaprzęgano też wóz drabiniasty i jak do 
autobusu zabierano sąsiadów i znajomych. 
Większość jednak parafian chodziła do ko
ścioła pieszo. Szli na skróty lasami, zabłoco
nymi polnymi ścieżkami i drogami, które 
w porach słoty przypominały bardziej bagno. 
Ludzie więc szli boso lub w drewnianych pan
toflach, zaś buty trzymano w torbach lub prze
wieszone przez ramię. Kiedy zbliżali się do 
centrum Rybnika, należało znaleźć jakieś 
miejsce do obmycia nóg z błota i dopiero

no. ” Być może dzisiaj słucha się 
z przerażeniem opowieści o dłu

giej i trudnej drodze do kościoła. Wówczas 
jednak ludzie nie rozczulali się nad sobą 
aż tak bardzo i brali życie takim jakie było. 
Wspominał to Jerzy Karkowski z Kamienia: 
„Nikt nie mówił, że do kościoła jest daleko. 
Po prostu chodziło się tam i koniec. Dla nas 
młodych był to nawet bardzo przyjemny spo
sób na spędzanie wolnego czasu. To była dla 
nas bardzo przyjemna wyprawa do kościoła. 
Szło się przez las całymi grupami, żartowa
no, rozmawiano i było bardzo wesoło. Lubili
śmy te niedzielne wyprawy, bo po mszy nie 
szło się zaraz do domu, ale czekało do popo
łudnia, do nieszporów. A w międzyczasie szli
śmy kupić sobie do cukierni jakieś ciastko, 
czy napić się oranżady. Później po nieszpo
rach znów całą rozgadaną grupą wracało się 
do domu, na wieczerzo. ”

Choć ludzie nie narzekali na długą dro
gę do kościoła, to jednak ambicją każdej wsi 
było mieć własny kościół. Początkowo wła
dze nie chciały się na to zgodzić, więc swe
go rodzaju kompromisem było budowanie 
kapliczek we wszystkich miejscowościach 
rybnickiej parafii. Ale tym zajmiemy się 
już w kolejnej „GR”.

Marek Szołtysek

42-28-825, 42-60-070
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Wizytki w Rybniku
Już w 1999 roku w starym rybnickim probostwie przy 

ulicy ks. Brudnioka rozpoczął się generalny remont przy
stosowujący ten stary, ale bardzo szacowny budynek, na 
przyjęcie do naszego miasta sióstr Zakonu Nawiedzenia 
Najświętszej Maryi Panny, zwanych potocznie wizytkami.

Podczas przeprowadzki sióstr wizytek z Siemianowic do nowego klasz
toru w Rybniku, który mieści się odtąd w starym probostwie przy ul. 
Ks. Brudnioka.

Remont prowadzi proboszcz parafii Matki Boskiej Bolesnej ks. 
Franciszek Radwański na zlecenie Kurii Archidiecezjalnej w Kato
wicach.

Siostry wizytki mieszkały w latach 1946-2000 w Siemianowicach 
Śląskich, gdzie ich kościół i budynek klasztorny mieścił się w daw
nych zabudowaniach kościelnych parafii ewangelickiej w Siemianowi
cach. Kiedy budynki te zamierzała ponownie przejąć rozwijająca się 
w tym mieście parafia ewangelicka, ks. abp Damian Zimoń podjął decy
zję o przeniesieniu sióstr do Rybnika. Ta wielka przeprowadzka trwała na 
przełomie maja i czerwca br. Choć w nowej siedzibie, dzisiaj już rybnic
kich, wizytek, trwają jeszcze prace remontowe, siostry już tu mieszkają 
i rozpakowują walizki po przeprowadzce.

W imieniu naszych czytelników witamy siostry wizytki w Rybni
ku i życzymy, by siedziba przy ul. Ks. Brudnioka stała się ich praw
dziwym domem.

Tekst i zdj.: szoł

Zapraszamy na kąpieliska
Już od 2 czerwca wszyscy spragnieni kąpieli mogą korzystać z dobro

dziejstw kąpieliska „Ruda”. Do dyspozycji tych, którzy się tam wybiorą jest 
zjeżdżalnia, wypożyczalnia rowerów wodnych i kajaków a także dwa boiska 
do siatkówki plażowej i koszykówki. Na boiskach tych rozgrywane będą wa
kacyjne turnieje, w których każdy może spróbować swoich sił. Za wejście do
rośli płacą 6 zł, młodzież 4 zł, a dzieci szkół podstawowych i gimnazjów 2 zł. 
Dzieci do lat 4 na kąpielisko mają wstęp bezpłatny. Tydzień później otwarto 
kąpielisko w Kamieniu. Tam dorośli płacą 5 zł, młodzież 3 zł, szkoły podsta
wowe i gimnazja 2 zł. Na przełomie czerwca i lipca do użytku oddano basen 
w Chwałowicach, na który wstęp jest bezpłatny. Nad bezpieczeństwem kapią
cych się czuwać będą czołowi ratownicy Śląska, mimo to prosimy o zachowa
nie ostrożności.

M istrzostw a R ybnika D zieci i M łodzieży  
w Tenisie Ziem nym

W dniach 10 i 11 czerwca na kortach tenisowych „Maranta” 
w Boguszowicach odbyły się I Mistrzostwa Rybnika Dzieci i Mło
dzieży w tenisie ziemnym.

W turnieju wystartowało 33 zawodników, uczennic i uczniów rybnickich szkół 
podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadpodstawowych. Zawody rozgry
wane były w dużym upale, a mimo to zawodnicy prezentowali wysoki poziom 
tenisowego kunsztu. Po bardzo wyrównanych i emocjonujących pojedynkach 
w poszczególnych kategoriach wiekowych wygrali wśród dziewcząt Paulina 
Kiliszowska (II LO), Karolina Wyra (II LO), Dominika Duda (Gimn. 11). 
Chłopcy rocznik 1982-84: Krzysztof Madaj (V LO), Łukasz Lajdamik (I 
LO), Grzegorz Brożyna (II LO) oraz chłopcy rocznik 1985 i młodsi: Adam 
Spyra (SSP), Rafał Kuczma (Gimn. 8), Wojtek Sałaciński (Gimn. 7).

Najmłodszą zawodniczką turnieju była dziewięcioletnia Agata Kryj, która 
bardzo dzielnie walczyła ze starszymi koleżankami. Zawodnicy, którzy zajęli 
czołowe miejsca otrzymali pamiątkowe statuetki, dyplomy i nagrody rzeczo
we, a każdy z uczestników turnieju dostał okolicznościową koszulkę.

Wśród zawodników oraz licznych kibiców panowała zgodna opinia, że 
impreza ta była bardzo udana i powinna znaleźć się na stałe w kalendarzu 
rybnickich imprez sportowych.

Zabłocki na zaproszenie Izby Przemysłowo-Handlowej
W majowym numerze „Gazety Rybnickiej” podaliśmy wiadomość o poby

cie w Rybniku wybitnego sportowca i architekta jednocześnie - Wojciecha 
Zabłockiego. Przybył on do Rybnika na zaproszenie Izby Przemysłowo-Han
dlowej Rybnickiego Okręgu Przemysłowego, a nie jak omyłkowo podali
śmy - kierownictwa ośrodka Bushido. W. Zabłocki spotkał się z członkami Izby 
oraz przedstawicielami rybnickiego samorządu odpowiedzialnymi za inwesty
cje sportowe w mieście i wygłosił prelekcję pt. “Obiekty sportowe - wytyczne - 
projektowanie - realizacja Ważnym punktem programu była wizyta na rybnic
kim stadionie przy ul. Gliwickiej. Obiekt ten znajduje się tuż przed moderniza
cją, zatem uwagi tak wybitnego fachowca mogą się okazać bardzo cenne. 
Organizatorów spotkania przepraszamy! (r)

Konkurs rozstrzygnięty
Jak informowaliśmy na początku 

roku, parafia św. Teresy od Dzieciątka 
Jezus w R ybniku-C hw ałow icach w 
związku z Rokiem Jubileuszowym ogło
siła konkurs fotograficzny SACRUM - 
ZIEMIA RYBNICKA 2000. Jego roz
strzygnięcie nastąpiło 15 czerwca br.

Na konkurs wpłynęło 121 fotografii od 23 
uczestników. Jurorzy mieli niełatwe zadanie, 
gdyż poziom prac był bardzo zróżnicowany.
Jury pracowało pod kierunkiem ks. proboszcza 
Teodora Suehonia, zaś „siłą fachową” byli: 
Renata Papiernik z laboratorium fotograficz
nego z ul. Łony, Aleksandra Besuch-Frydry- 
chowicz z Urzędu Miasta, Zbigniew Solarski.

Wacław Troszka z „Nowin” i Marek Szołty
sek z „Gazety Rybnickiej” . Pierwsze miejsce 
za zestaw zdjęć zdobył Krzysztof Liszka 
z Rybnika-Boguszowic, który w nagrodę po- 
jedzie do Rzymu. Pozostałe nagrody otrzyma
li: Andrzej Potyra z Rybnika - II miejsce, Do
minik Gajda z Tychów - III miejsce oraz trzy 
w yróżnienia dla: Ewy Kocur i Andrzeja 
Piontka z Wodzisławia oraz dla Piotra Sy- 
gnarskiego z Gliwic. Wszystkie nadesłane na 
konkurs fotografie zostaną pokazane na wy
stawach na terenie kilku rybnickich parafii.

Szczególne podziękowania należą się ks. 
T. Suchoniowi, który wziął na siebie cały cię
żar organizacji i sponsorowania wspomnia
nego konkursu. szoł
Jedno ze zdjęć zwycięskiego zestawu autor
stwa Krzysztofa Liszki

Tel. 42-28-825, 42-60-070 wmmm
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piłka nożna .W międzynarodowej obsadzie
W imprezie, której patronowali Marszałek Wojewódz

twa Śląskiego oraz Prezydent Miasta Rybnika poza dru
żynami krajowymi udział wzięły także zespoły z Czech 
i Słowacji. W pierwszym dniu turnieju rywalizowano 
między sobą w rozgrywkach grupowych, w drugim te 

najlepsze przystąpiły do wal
ki o czołowe lokaty. W gru
pie młodszej zwycięzcą tur
nieju zostali piłkarze RKP 
Rybnik, którzy w meczu fi
nałowym pokonali Rymer 
Niedobczyce 2:1. Na trzecim 
miejscu udział w turnieju za
kończyli piłkarze MKS „32” 
R a d z i e j ó w - P o p ie ló w ,  
a na czwartym Poloni Nie- 
wiadom. W grupie starszej 
zwycięzcami okazali się pił
karze Odry Wodzisław. W 
meczu finałowym pokonali 
oni Ruch Radzionków 3:1.

Zdj.: r

BIELSKO 8

Otwarcie turnieju na Rynku.

12 drużyn starszych i 8 młodszych wzię
ło udział w II Międzynarodowym Tur
nieju Piłki Nożnej Dzieci i Młodzieży 
Rybnik 2000.

Kolejne miejsca zajęli: MO- 
SiR Jastrzębie i Ceram ed 
Bielsko Biała.

speedrower
'O spedrowerowe mistrzostwo Rybnika.

Podczas festynu w dzielnicy Maroko-Nowiny 
na speedrowerowym torze, który znajduje się 
przy Szkole Podstawowej nr 31 rozegrano ko
lejne Mistrzostwa Rybnika w speedrowerze.

Wystartowali w nich wszyscy zawodnicy zrze
szeni w Rybnickim Towarzystwie Speedrowera. 
Zmaganiom starszych ale także i tych dopiero co 
początkujących zawodników przyglądali się m.in. 
w iceprezydent Rybnika Romuald Niewelt oraz 
przedstawiciele Rady Dzielnicy Maroko-Nowiny. 
W kategorii seniorów zwycięzca został Andrzej 
Bromboszcz 19 pkt., na drugim miejscu uplaso

wał się Sławomir Pawliczek, który w biegu dodat
kowym pokonał swojego brata Grzegorza. Wśród 
zawodników młodzieżowych Mistrzem Rybnika zo
stał Daniel Pastuszek, a kolejne dwa miejsca zaję
li Adam Pastuszek i Arkadiusz Hasiński. W gru
pie zawodników najmłodszych (10 -  14 lat) naj
lepszym okazał się Tomasz Lepszy. Czołowi za
wodnicy poszczególnych grup wiekowych otrzy
mali okolicznościowe puchary oraz nagrody rze
czowe ufundowane przez Urząd Miasta Rybnika, 
Radę Dzielnicy Maroko Nowiny oraz przez skle
py rowerowe Renaty Wawer i sklep “Rower i Ty”.

żużel x Młodzież coraz lepsza
Po 10 kolejkach rozgrywek I ligi żużlowej 

zespół RKM-u Rybnik z dorobkiem 12 punk
tów plasuje się na czwartym miejscu w tabe
li, tracąc do prowadzącej Stali Rzeszów 1 pkL

Po zwycięstwie nad Startem Gniezno (50:40) ryb- 
niczanie na kilka dni usadowili się nawet na fotelu 
lidera, jednak dwie kolejne wyjazdowe porażki 
w Gnieźnie (37:53) i w Grudziądzu (42:48) zepchnę
ły ich na 5 pozycję. W 10 meczu sezonu rybniczanie 
na własnym torze pokonali Noban Opole 56:34 
i awansowali o jedno oczko wyżej w ligowej tabeli.

W rybnickiej drużynie coraz lepiej radzą sobie za
w odnicy  m łodej g eneracji. Roman Chromik 
i Rafał Szombierski zdobywając w ostatnich spo
tkaniach ligowych po kilkanaście punktów, stali się 
obok żużlowców zagranicznych podstawowym i 
zawodnikami drużyny. Dodatkowo Roman Chro
mik wspaniale wypadł podczas XVII już M emo
riału red. Jana Ciszewskiego. Po fantastycznej jeź- 
dzie uplasował się na drugim miejscu, przegrywa
jąc w biegu finałowym tylko z Tomaszem Gollo- 
bem, a w pokonanym polu pozostawiając czoło
wych zawodników z Polski i ze świata.

Mistrzostwa Polski Judoczek i Judoków.
Choć na rybnickiej imprezie zabrakło Rafała 

Kubackiego (pracował w Tunezji przy filmie 
„Quo Vadis”) i Pawła Nastuli (kontuzja), to po
zostali z Beatą Maksymow i Robertem Kraw
czykiem dostarczyli licznie zgromadzonym ki
bicom wielu sportow ych em ocji. N ajwiększe 
towarzyszyły niedzielnym walkom finałowym, 
w których startowało dwóch przedstawicieli miej
scowej Polonii Hugart Rybnik. Jako pierwsza

do walki o medal przystąpiła Agnieszka Szy
mura, która pojawiła się na tatami po kilkulet
niej przerwie. Przegrała jednak pojedynek o brą
zowy medal i ostatecznie została sklasyfikowa
na na piątym miejscu. Chwilę później do walki 
o złoto przystąpił najlepszy obecnie rybnicki ju- 
doka Artur Kejza, który za rywala miał zawod
nika Czarnych Bytom Przem ysław a M atyjasz- 
ka. Tym razem  zw ycięsko z walki w yszedł 
bytom ianin, a Kejzie przypadł w udziale m e
dal brązowy.

szachy
^Wiosna szachowa
Pod koniec maja w Klubie Energetyka 

odbyła się już 4. Rybnicka Wiosna Szacho
wa, która wyłania najlepszego nauczycie
la- szachistę.

W turnieju, który rozegrany był systemem szwaj
carskim na dystansie 9 rund, z tempem po 30 mi
nut na zaw odnika, startow ało 49 zawodników, 
w tym 5 kobiet. Reprezentowali oni 27 miejscowo
ści z 8 województw. Najliczniejszą grupę stanowili 
nauczyciele z Województwa Śląskiego -  32 zawod
ników. Po zaciętym turnieju mistrzem Polski pra
cowników oświaty na rok 2000 został rybnicza- 
nin Sławomir Ulak, który automatycznie został 
także mistrzem Województwa Śląskiego oraz mi
strzem Rybnika. Na drugim miejscu w turnieju 
uplasował się Jacek Dawidów z Jastrzębia, a na trze
cim Zbigniew Wieczorek z Raciborza. W klasyfi
kacji kobiet, które o punkty walczyły w jednej gru
pie z mężczyznami najlepszą okazała się łodzianka 
Lucyna Krawcewicz, na drugim miejscu uplasowała 
się Elżbieta Pyrkosz z Częstochowy, a na trzecim 
rybniczanka Halina Fojcik. Zwycięzcy poszcze
gólnych kategorii otrzymali okazałe puchary oraz 
nagrody rzeczowe.

Szkolne Igrzyska
Przez 3 dni od 7 do 9 czerwca uczniowie 37 

rybnickich podstawówek i 15 gimnazjów rywa
lizowało w 8 dyscyplinach w ramach VI Igrzysk 
Szkół Podstawowych i Gimnazjów.

Piękna aura sprawiła, że na rybnickich obiektach 
sportowych kilkuset młodych sportowców walczyło 
o każde zwycięstwo, a porażki przyjmowane były 
jako dobra lekcja na przyszłość.
Za każdy zdobyty punkt w końcowej klasyfikacji 
szkoła otrzymuje dofinansowanie na zakup sprzętu 
sportowego w' wysokości 25 zł. Szkoły rywalizo
wały miedzy sobą w turniejach: siatkówki ( dziew
cząt i chłopców), koszykówki ( dziewcząt i chłop
ców), piłki nożnej, szachów, pływania i lekkiej 
atletyki. Wśród szkół podstawowych zwyciężyła 
Szkoła Podstawowa nr 34 - 49 pkt., na drugim 
miejscu uplasowała się Szkoła Podstawowa nr 15
-  41 pkt., a na trzecim Szkoła Podstawowa nr 5
-  40 pkt. Wśród gimnazjów na pierwszym miejscu 
uplasowało się Gimnazjum nr 1 -  86 pkt., na dru
gim Gimnazjum nr 2 -  61 pkt., a na trzecim Gim
nazjum nr 7 -  34 pkt.

Ministranckie potyczki
Już po raz trzeci ministranci kilku ryb

nickich parafii walczyli w parafialnych roz
grywkach piłki nożnej.

Tym razem w turniejach, które przez 3 kolejne 
soboty rozgrywano na boisku TKKF Parys, uczest
niczyli ministranci parafii Królowej Apostołów, 
św. Józefa Robotnika, św. Katarzyny, Niepokala
nego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. W gru
pie starszej zwycięzcami rozgrywek zostali mini
stranci od św. Józefa, którzy w finale pokonali 
ministrantów „misjonarzy” 11:0. W grupie młod
szej natomiast zwyciężyli ministranci św. Kata
rzyny, którzy 2:0 pokonali „ franciszkanów ” . 
Organizatorem tegorocznej edycji turnieju był 
o. Łukasz Bębenek oraz Stefan Zydek.

— ■ Tel. 42-28-825, 42-60-070
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Z Wilna do Eurasburga
Jak już wspominaliśmy, do grupy rybnickich dzieci 

udających się na letni wypoczynek do Eurasburga w 
Bawarii, dołączyła piętnastka dzieci z polskich rodzin 
z Rejonu Wileńskiego, którym towarzyszyć będzie m.in.ks. 
Jacek Paszenda, rybniczanin pracujący w jedynej w Wil
nie polskiej parafii. Przed wyjazdem do Niemiec dzieci 
spędziły półtora dnia w Rybniku. Spotkały się z prezyden
tem w Urzędzie Miasta, odbyły rejs po Zalewie Rybnic
kim. Czas przed wyjazdem i po przyjeździe z Eurasbuiga 
dzieci spędzą w gościnie u rybnickich rodzin.

Nowoczesny „familok"
Tradycyjnie już w  Zespole Szkół Budowlanych 

w Rybniku zaprezentowano najlepsze prace dyplo
mowe uczniów branży budowlanej tej placówki.

Na odbywającej się co roku wystawie można było 
obejrzeć najlepsze uczniowskie prace, prezentujące m.in. 
nowoczesne technologie, które znajdują zastosowanie 
we współczesnym budownictwie. Szczególne uznanie 
zdobył projekt powstały pod kierunkiem Małgorzaty 
Pyszny - Markowe, której autorkami były Beata Luks i 
Katarzyna Kwiatkowska. Dotyczył on modernizacji „fa
miloka" bez zmiany jego elewacji zewnętrznej, a  jedynie 
tak, by ten wciąż popularny w naszym krajobrazie bu
dynek stał się funkcjonalny i dostosowany do obowiązu
jących standardów, a tym samym zapewniał mieszkań
com należyty komfort. Projekt został wysoko oceniony i 
wytypowany do udziału w wystawie prac dyplomowych 
uczniów z całego Województwa Śląskiego. Tam ponow
nie zyskał najwyższe oceny i zdobył I miejsce.

W  ramach prac dyplomowych uczniowie rybnickiej 
budowlanki zaprojektowali i wykonali również szereg 
prac użytecznych dla szkoły. (S)

Prymusi u prezydenta
dokończenie ze str. 13
SP 15 w siatkówce, drużyna Szkoły Społecznej 
w dwuboju nowoczesnym, zespół z SP 10 - zdobyw
ca I miejsca w Ogólnopolskim Młodzieżowym Tur
nieju Turystyczno-Krajoznawczym - Ogólnopolski 
Marsz na Orientację. Dobrze w pływaniu spisali się 
Klaudia Sobik (SP 10) i Adam Giza (SP 23), Ro
bert Konsek z Gimn. nr 1 w lekkiej atletyce.

Podczas spotkań z najzdolniejszą młodzieżą opie
kunowie wyróżnionych osób mówili o pracy, jaką 
uczniowie wkładają w to, by być najlepszymi. Wspo
mniano o twórczej rywalizacji między szkołami 
i o tym, że Rybnik słynie ze zdolnych uczniów. 
Wszystkim młodym ludziom gratulowano dotychcza
sowych osiągnięć i życzono dalszych sukcesów, re
alizacji celów, rozsławiania Rybnika w Europie 
i świecie oraz ... odpoczynku od książek i wakacyjne
go „luzu”. Dołączamy się do tych życzeń. (S)

Rybnicki Klub 
Miłośników Kwiatów 
oraz Teatr Ziemi Rybnik
zaprasza na jubileuszową 

X Międzynarodową Wystawę 
i Kompozycji Kwiatowych 

Lilium Silesia 2000 
Offiginalne odmiany, piękne kolory, 

nietuzinkowe kompozycje! 
Teatr Ziemi Rybnickiej 

8 lipca, godz. 10.00

Miłośnicy popularnych „garbusów" zjechali do Rybnika 
na I Międzynarodowy Zlot Volkswagenów.

W śród uczestników byli 
kierowcy z całej Polski oraz 
z Niemiec i Czech. W  cza
sie trzydniowego pobytu w 
Miejskim Ośrodku Sportu 
i Rekreacji w Kamieniu
właściciele garbusów wzię
li udział we wspólnym ogni
sku, obejrzeli występy m u
zyczne, a dla najmłodszych 
przygotowano szereg gier i 
zabaw. Nie mogło się rów
nież obejść bez tradycyjnych 
konkursów. Przyznane zo
stały nagrody właścicielom 
najstarszego, najładniejsze
go i najbrzydszego garbusa, 
czyli tzw. „padliny”, a kie
row cy  sp raw d za li sw oje 
um iejętności w konkuren
c jach  m o to ry z acy jn y ch .
W yróżniono rów nież naj
liczniejszą ekipę zlotu, a ty
tuł ten przyznano łodzianom. - Chcieliśmy spraw
dzić, czy tego typu impreza sprawdzi się w Rybniku i muszę 
przyznać, że zainteresowanie mieszkańców przeszło 
nasze oczekiwania. Zlot naprawdę się udał, może 
więc garbusy będą odwiedzać Rybnik częściej - mówi 
Aleksandra Jarczyk, współorganizatorka zlotu.

Podobnie jak w innych tego typu imprezach, kie
rowcy w swych wyjątkowych samochodach przeje
chali ulicami miasta i zaprezentowali swoje „cacka”

mieszkańcom. Można było podziwiać tradycyjne 
garbusy, jak wzbogacone i naprawdę wymyślne kon
strukcje. Były garbusy w całej gamie kolorystycz
nej, ozdobione przeróżnymi gadżetami, kabriolety, 
no i oczywiście najnowszy model New Beetle.

Zlot przygotowała Sekcja fanów „VW Garbu
sa” w Rybniku przy Auto-Moto-Klubie w Gli
wicach.

(S)
■

S zlach etn e  w sp ó łb rzm ie n ie . . .
c.d. ze strony 16
Jana Pawła II zatytułowanej - „Świadek Prawdy, 
Apostoł Pokoju Wcześniej można ją  było obej
rzeć w Rybniku-Stodołach podczas odsłonięcia pa
miątkowej tablicy poświęconej Ojcu Świętemu. 
Tym razem  w bazylice zaprezentow ano zdjęcia 
przedstawiające najmłodsze lata życia Karola Woj
tyły, jego rodziców, brata i przyjaciół ze szkolnej 
ławy. Na wystawie znalazła się również wyjątko
wa kolekcja znaczków z całego świata. - To tylko 
część wystawy. Całość, na której prezentowane będą 
m.in. zdjęcia osobistego fotografa Ojca Świętego - 
Arturo Mań, a także Adama Bujaka, Grzegorza

N a g ro d y  k u ltu ra ln e
dokończenie ze strony 20 
Twórca rocznego kalendarza imprez śpiewa
czych, który mobilizuje lokalne środowiska 
- skupione wokół chórów - do działania i 
podtrzymywania pięknych tradycji śląskiej 
i polskiej pieśni masowej.

Tegorocznych laureatów wyróżnia wspól
ny rys: reprezentują środowiska kulturotwór
cze regionu, których działalność jest żmud
na, nie zawsze efektowna, lecz z reguły na
stawiona na “długie trwanie” tradycji, mą
drości i piękna. Zgodnie z łacińskim źródło- 
słowem słowa cultus - od colere, co znaczy: 
uprawiać, pielęgnować, zamieszkiwać.

Grzegorz Walczak

Gałązki oraz wielu innych wybitnych fotografików, 
zastanie zaprezentowana w Rybniku 16 październi
ka, w rocznicę wyboru Ojca Świętego Jana Pawła 
11. Następnie wyruszy ona w swoistą pielgrzymkę 
po Śląsku i całej Polsce - zapowiada autor wysta
wy, poseł Czesław Sobierajski. Przygotowywana 
właśnie wystawa będzie kolejną poświęconą papie
żowi, którą opracował parlamentarzysta.

Głównym organizatorem prezentowanej w bazy
lice wystawy było Śląsko -Dąbrowskie Towarzy
stwo Gospodarcze w Rybniku.

Koncert zorganizowano wspólnymi siłami To
warzystwa Muzycznego im. Braci Szafranków, 
miasta i elektrowni „Rybnik”. Oby kolejne 
przedsięwzięcia były równie udane. (r), (S)

Być albo nie być...
c.d. ze strony 11

Postulaty dotyczą opracow ania program u re
strukturyzacji branży zaplecza górnictwa, wprowa
dzenia restrukturyzacji finansowej czyli oddłużenia 
zakładów, wprowadzenia uregulowań prawnych do
tyczących uzyskania gwarancji lub poręczeń kredy
tów bankowych przeznaczonych na utrzymanie miejsc 
pracy, zmian przepisów dotyczących możliwości 
sprzedaży węgla, a także zawieszenia w sądach spraw 
o zaległości podatkowe i ubezpieczeniowe.

Nieprzypadkowa była oczywiście obecność na tym spo
tkaniu przedstawicieli władz samorządowych Rybnika. 
Zmniejszenie się ilości miejsc pracy stanowi dla gmin gór
niczych ważny problem społeczny, a utrzymanie tych, które 
są, i tworzenie nowych - to jedno z największych zadań 
stojących pized samorządem. (r)

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



B jAZETA r y b n i c k a  Czerwiec-Lipiec 2000

Sp. 2 0.0
Klub Międzynarodowej Prasy i Książki 

Rybnik, ul. Sobieskiego 18
George Weigel, Świadek 
nadziei. Biografia papie
ża Jana Pawła II. Wyd. 
Znak, Kraków 2000.

Licząca ponad tysiąc 
stron biografia Ojca Świę
tego autorstwa wybitnego 
amerykańskiego filozofia 
i teo loga  kato lick ieg o . 

Znawcy przedmiotu twierdzą, że to najlep
sza z napisanych dotąd monografii, łącząca 
(...) odpowiedzialność intelektualną z umi
łowaniem Kościoła (...)

Polska. Przewodniki 
„Wiedzy i Życia”. War
szawa 2000.

W izualny przewodnik 
turystyczny nowej genera
cji. Pokazuje co zwiedzać, 
gdzie się zatrzymać i zjeść, 
zabawić i odpocząć. Prak
tyczny podział na regiony, 
plany większych miast, a 
wszystko to ilustrowane ponad 1000 zdjęć. 
Fajna rzecz - nawet tylko do poczytania...

Bukiety. Kwartalnik dla 
florystów. Nr 2(9)2000. 
Lato. Prószyński i S-ka.

Pismo nie tylko dla osób 
profesjonalnie zajmujących 
się układaniem bukietów 
i dekoracją obiektów, ale 
dla wszystkich kochają
cych kwiaty. Niepowtarzal

ne kompozycje z żywych i suchych kwiatów 
na różne okazje, nowe trendy i mody.

CD B.B. King i Erie 
Clapton - Riding with 
the King.

N iepow tarzalny duet 
w okalno-g itarow y  dwu 
w ielk ich  osobow ości.
Spełniło się w końcu ich marzenie, by ra
zem pracować i zaistnieć na płycie. Świet
nie się razem bawili, co płycie wyszło tylko 
na dobre...

T ajem n ice w  k ad rze
Po raz czwarty został rozstrzygnięty 

Międzynarodowy Konkurs Fotografii 
Artystycznej “Kuźnia 2000”.

Nadesłano nań ponad 900 kolorowych i 
czarno-białych fotogramów z 35 państw. Do 
konkursu zakwalifikowano tylko 104 prace. 
Olbrzymia konkurencja i mocna selekcja! Ju
rorzy - Mieczysław Cybulski, Małgorzata 
Dołowska, Jerzy Lubczyński, Henryk Tkocz 
(komisarz konkursu) - mieli pełne ręce roboty.

Tym bardziej cieszy fakt, że w konkurencji 
zdjęć kolorowych zwyciężyła znana rybnic
ka artystka fotografii Anna Foltynowicz- 
Koterska za pracę „Madonna” (Złoty medal 
FIAP - na zdjęciu). Inni nagrodzeni: Tao Vien 
Phuong (Wietnam, srebrny medal), Tahsin 
Aydogmus (Turcja, brąz). Za zdjęcia czarno
białe FIAP wyróżniła Hindusa Assisa Sura 
(Złoty medal za pracę „ R elief”), W łocha 
Carlo Calloniego (srebro) i Belga Rogera De 
Groofa (brąz). Przyznano po trzy honorowe 
wyróżnienia w obu konkurencjach. Swoje zło
te medale przyznało Towarzystwo Kultural- 
no-Sportowe „Kuźnia” dla Martina Gable- 
ra z Niemiec i Vala Goretskyego z USA.

Medal Foto- 
k lubu  RP 
otrzymał As- 
sis Sur z In
dii.

W ystaw ę 
pokonkurso
w ą m ożna 
je szcze  p o 
dziw iać w 
Klubie Ener
getyka, a na
grodzone fotogramy także w katalogu, wy
danym z tej okazji. Wśród nagrodzonych prac 
przeważają piękne portrety człowieka - od sty
lizowanych („Madonna” !) po sceny rodzinne 
(z Wietnamu, Włoch) czy ujęcia przy pracy 
(Turcja, USA). Jest w nich ludzka radość, mi
łość, godność, ale i tajemnica, która zawsze 
będzie pociągać artystów.

Rośnie ranga rybnickiego konkursu, które
mu patronują Fotoklub RP i Międzynarodo
wa Federacja Sztuki Fotograficznej (FIAP). 
Brawo organizatorzy!

Grzegorz Walczak

Publikacje „Infomaxu”
W numerze lutowym z tego roku informo

waliśmy o wydaniu z inspiracji W ydziału 
Ekologii UM „Przewodnika przyrodniczego 
po Rybniku” - interesującej publikacji uka
zującej walory i zagrożenia środowiska przy
rodniczego obszarów znajdujących się w ob
rębie miasta. Odezwały się wtedy głosy, że 
przewodnik jest niedostępny w księgarniach 
i tak w istocie było, gdyż cały nakład miasto 
przeznaczyło dla bibliotek i szkół. Teraz jed
nak wydawca - firma „Infomax” - dokonał 
dodruku kilkuset egzemplarzy, które można 
nabyć w księgarniach w centrum Rybnika.

Drugą ciekawą propozycją tej firmy jest 
poręczny, ilustrowany „Informator turystycz
n y ” przybliżający trasy rowerowe i piesze na 
terenie Rybnika i okolicznych gmin. Znajdzie
my w nim również historię miast i gmin re
gionu, jego największe atrakcje turystyczne, 
informacje o komunikacji, hotelach, bankach, 
imprezach i centrach kulturalnych, ważne te
lefony i adresy. Najważniejsze, że do wydaw
nictwa dołączono mapę turystyczną z zazna
czonymi ścieżkami rowerowymi i pieszymi. 
Publikacja jest trójjęzyczna - obok polskie
go, teksty po angielsku i niemiecku. Najlep
szym sprawdzianem użyteczności informatora 
będą zbliżające się wakacje.

Mat. sponsorowany

Krzyżówka
Rozwiązaniem krzyżówki będzie wyraz, który 

powstanie z liter w polach oznaczonych kropkami.

PELUCHOMAJTKl I r MEDAL 
NA PIERSI

ODGŁOS
JADĄCEGO
POCIĄGUZAKALCOWATY

WYPIEK
ZWIERZĘ
FUTERKOWE

L> ▼  11 ▼

DUŻA IZBA

DO NAKRYCIA 
STOŁU

▼

KOLOROWY
OŁÓWEK

NAJWIĘKSZA
TĘTNICA ►

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

Międzynarodowej Prasy i Książki

Sp zoo

Rozwiązaniem krzyżówki z nr. 5 „GR” - 
MŁYN. Nagrody, dwa bony towarowe, po 50 zł 
każdy, o trzym ują: IRENA STRZEBIŃ - 
CZYK i DANIEL NACZYŃSKI z Rybnika 

Rozwiązania na kartkach pocztowych pro
simy przysyłać do 3 lipca pod adresem redak
cji: „Gazeta Rybnicka”, Rynek 12a, skr. po
czt. 96, 44-200 Rybnik, lub wrzucić do naszej 
„żółtej skrzynki” (ulica Kościuszki).

Tel. 42-28-825, 42-60-070
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P.P.U.H. “FABET” Sp.zo.o.
44-240 Żory, ul. Boczna 6 
tel. (032) 43 59 264; 73 40 500; 73 40 510 
tel./fax. (032) 73 40 501 
e-mail: fabet@fabet.pl 
www.fabet.pl

WYROBY Z BETONU - USŁUGI BUDOWLANE
» Stropy, dł. do 9m; * stal Cl(?ta- 9'?ta ' zgrzewana;
> elementy ścienne (bloczki, pustaki)* us û9' Pr°jektowe,
> belki nadprożowe;
• korytka dachowe - DKZ;
' krawężniki, obrzeża;

• roboty dekarskie 
(również papą termozgrzewalną);

• roboty budowlano-montażowe;
• wypożyczalnia elektronarzędzi i sprzętu 

budowlanego (032 / 73 40 526).

NAJTAŃSZE STAOPV NA AVNKU 
" Ż E R A Ń ” - dł. do  7 ,2  m

STROPY
•  2K - nowoczesny i najlepszy

•  KANAŁOWY “ŻERAŃ”

•  “TERIVA-H”, D Z - 3

GARAŻE BETONOWE
Zapraszamy również 

w soboty

ELEMENTY WIELKOGABARYTOWE
- ściany wielowarstwowe;
- podciągi, belki; 

j - schody, podesty; 
j - stupy, kominy;
I - inne.

Gamrat
, \

ty*
W YKŁADZINY O BIEKTO W E  

- ponad 50 wzorów,
gwarancja od 5 do 15 lał (szkoły, szpitale, 

obiekty przemysłowe)
W YKŁADZIN Y D O M O W E PCV  

I D YW A N O W E - ponad 300 wzorów, 
CHODNIKI

RYNN Y SIDING, W ĘŻ E, KLEJE, LISTWY 
I INNE ARTYKUŁY W Y K O Ń C Z EN IO W E

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

STOKOL PRODUCENT OKIEN I DRZWI
Z PCV I ALUMINIUM

z p h u  STOKOL s .c .

Produkcja:
ul. Kłokocińska 51,
tel. (032) 7394893

-251 Rybnik-Kłokocin 
ul. Włościańska 87 

i\J1ax (032) 42-201-29 
il. kom. 0602-57-02-96

OKNA NIETYPOWE W CENACH TYPOWYCH 
OKNA TYPOWE - do natychmiastowego odbioru 
PRODUKUJEMY NA PROFILU  

PANORAMA
KÓMMERLING EURODUR ¿ 3  * jp  r„ 
KÓMMERLING EUROFUTURE  
M ETALPLAST  

PEŁNA PALETA BARW  
PARAPETY, ROLETY, PIANKI, SILIKONY 
TRANSPORT, POMIAR - GRATIS 
PROMOCJA SZYB K 1,1

KORZYSTNE RATY!

K R I S - B R U K ”
Oferujemy:
• kompleksowe usługi brukarskie
• roboty ziemne - instalacje
• usługi transportowe - również 

transport samowyładowczy

Krzyszt
ul. Braci Ną]azkó|v 

■ffCO-32) 4 2 -18-

pziołek
1 Rybnik

L 0 - 5 ^ 9 - 4 4 - 7 3

,l ( I li ( j
ł

Gwarantujemy 
najlepszą jakość i niskie ceny !

Tel. 42-28-825, 42-60-070 ■ ■ i

mailto:fabet@fabet.pl
http://www.fabet.pl
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WYCENA
NIERUCHOMOŚCI
Uprawniony Rzeczoznawca Majątkowy 
mgr inż. Krzysztof URBAŃCZYK 

tel. 42-35-323,
Rybnik, Plac W olności 2

Napraw a
te le w izo ró w  i m a g ne to w idó 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

Ogłoszenia drobne
SPRZEDAM OBIEKT dl. 25 m, szer. 13 m. działka 47 arów. 

Racibórz, ul. Podmiejska 52, tel. 417-58-40
* * *

GABINET LEKARSKI - lek. med. Henryk Mrozek 
Specjalista ginekolog położnik- cytolog 

COLONHYDROTERAPL4 - oczyszczanie jelita. 
Adres: ul. Słowackiego 6, 44-203 Rybnik.

Rejestracja telefoniczna: 42-212-06, 
0-606-240-508, codziennie od 8.00 do 20.00.

* * *
Chcesz dorobić? Zadzwoń! pn.-pt. 9.00 do 12.00, 

tel. 0-605-382-981
* * *

Praca! pn.-pt. 10.00 do 12.00, tel. 42-19-829

STYREM  - HURTOWNIA STYROPIANU
Kompleksowy system do ocieplania budynków 

B0UX, EUR0-MIX. Okna drewniane KOBIÓR, 
plastikowe STYL 2000, E K 100. Transport gratis. 

Rybnlk-Zamysłów, ul. Witosa 12a, te l. 4 2 -4 9 -4 5 5

tuków Śl, ul. Wolności 9, 
tel. 0-502-050-206

Komis Meblowy
R& H Z ie lo n k a

Sprowadzamy z Niemiec 
na zamówienie 

stylowe meble dębowe 
oraz komplety wypoczynkowe ze skóry

Czynne od czwartku do soboty w godz. 10.00 do 18.00

F.U.H. FORKUP

Ś W IA T  M IC D Z I

Czynne: 
pan.-tf. 8-16 

sob. 8-12

PIOTR KUPKA
44-200 RYBNIK 

ul. Cegielniana 2 
tel./lax (032) 422 22 50 
tel. kom. 0 602 686 685

OFERUJE:
ZAWSZE PEŁNY ASORTYMENT 

RUR I ŁĄCZNIKÓW MIEDZIANYCH
PONADTO:
•  GRZEJNIKI
•  ZAWORY
•  RURY PP
•  KSZTAŁTKI PP

•  POMPY
•  PVC - WAVIN
•  KOTŁY JUNKERS
•  KOTŁY KIELAR-ECO

•  B1ACHA MIEDZIANA

SPRZEDAŻ NA RATY

wyceny nieruchomości 
doradztwo 

szkody górnicze
uprawniony rzeczoznaw ca  

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

H u rto w n ia
s p rzę tu  o g ro d n ic zeg o

Wszystkie akcesoria i części zamienne 
do pił, kosiarek i kos spalinowych 

Naprawy gwarancyjne 
i pogwarancyjne

sprzętu budowlanego i ogrodniczego
F.H. “GUMEX”

ul. Kościuszki 45, Rybnik, tel. 42-38-208

KURSY - IX 2000!
•  liceum eksternistyczne: ogólnokształcące, 

ekonomiczne, handlowe (w IILO)
0 policealne eksternistyczne:

technik administracji, technik informatyk, 
technik rachunkowości

•  księgowo-podatkowy
0  j. angielski, j. niemiecki
0 obsługi komputera
0 obsługi kas fiskalnych

Firma Oświatowa
Rybnik, ul. Rynek 6, tel. 42-35470. 
Zapraszamy w godz. 9.00 - 17.00

RENAULT
ANIOŁ-CAR

K o n c e s jo n e r
SALON-SERWIS-CZĘŚCI
NAPRAWY POWYPADKOWE

44-210 Rybnik 
ul. Raciborska 199 
tel. 43-29-010*14 

fax 43-29-019

Zapraszamy do salonu
poniedziałek - piątek od 8.00 do 18.00, 

sobota od 8.00 do 14.00, 
niedziela od 10.00 do 14.00.

Ubezpieczenia-Kredyty-Leasingi 
na korzystnych warunkach 

przy m inim um  form alności

Tel. 42-28-825, 42-60-070
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72.000m m paęm m
/vm/Ę/cmwm/w m m  twoĵ o owszem

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 
1/2 strony 
1/4 strony 
poniżej 1/4 strony

- 990 zł
- 499 zł
- 299 zł 

2,99 zł/cm2
Artykuł sposnorowany 

1 strona - 890 zł

OKŁADKA (tylna - pełny kolor): 
strona ostatnia 
cała strona - 1990 zł
1/2 strony - 999 zł
1/4 strony - 549 zł
strona wewnętrzna 
cała strona - 1590 zł
1/2 strony - 799 zł
1/4 strony - 449 zł
RABATY:
cykl 3 emisji - 5%
cykl 6 emisji - 10%
cykl 12 emisji -15%

ceny netto + 22% VAT

BEZPDŚREDMBEZP6AE/W/C0ZP0RTAŻ
Biuro ogłoszeń: INFO MAX, Rybnik, Rynek 12a 

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

Z arząd Z ieleni M iejskiej’ w  R ybniku
Dział Usług Pogrzebowych * wynajęcie kaplicy do pogrzebu z moż

ul. Rudzka 70 b liwością odprawienia mszy św.,
(Cmentarz Komunalny - tel. 42-28-991) * usługi cmentarne,

oferuje następujące usługi: * zamówienie wieńców, palm, wią
* wynajęcie karawanu, zanek, kwiatów,
* całodobowy przewóz zwłok, * możliwość załatwienia orkiestry,
* szeroki asortyment trumien, * wynajęcie autobusu,
* kosmetykę, ubranie i przechowywanie * umieszczanie urny z prochami

zwłok w chodni - 1 doba bezpat- zmarych w kolumbarium na te
nie, renie cmentarza

Ceny konkurencyjne

Autoryzowane laboratorium
Fuji Film Polska L. Ronczka,
44-200 Rybnik, ul. Reja 2, tel. 42-39-200

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 PO RA DY PRAW NIKA
W piątki w godz. 15.00 -17.00 w 
siedzibie redakcji ‘ ‘Gazety Rybnickiej’ 
(Rynek 12a, tel 42-28-825) dyżuruje 
irawnik udzielający bezpłatnie porad.

rBezpłatnie prawnik dyżuruje również 
w każdy czwarty czwartek miesiąca 
od godz. 15.00 na PI. Wolności 7 w 

\Biurze Poselskim KPN Ojczyzna

1 )

m  G A Z E T A , , ^  

RYBNICKA

A D R E S R E D A K C JI:
44-200  R ybnik  
R ynek 12a (oficyna)
Skrytka pocztow a  96  
tehjwc 42-28-825, 42-604170 
e-m ail: gazeta@ u m .rybn ik .p l 
R edakcja  czynna o d  pon iedzia łku  do  p ią tku  
GAZETA RYBNICKA. Miesięcznik kulturalno-społeczny. 
WYDAWCA: Rybnickie Centrum Kultury na zlecenie Rady Miasta. 
REDAKTOR NACZELNA: W iesława Różańska. 
REALIZACJA: |NFOMAX
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.

\Z a  treść ogłoszeń redakcja nie odpowiada. ^

GABINETY LEKARSKIE

44-200 Rybnik, ul. Hallera 30, 32; tel. (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, piątek od 16.00

UROLOG
dr JAN PAWLIKOWSKI
poniedziałek, środa od 17.15

GINEKOLOG
dr ANDRZEJ KUPCZAK

poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek od 15.00 
sobota od 8.00 do 12.00 

diagnostyka niepłodności i sutka

■ ■ ■ i PSYCHIATRA
(dr IZABELA ROŻEK psychoterapeuta

czwartek od 16.00

LABORATORIUM 
ANALIZ LEKARSKICH

mgr PIOTR ZIELIŃSKI

I
 od poniedziałku do piątku 7.00 do 8.00 oraz 16.00 do 17.00, sobota 7.00 do 9.00 

Filia Leszczyny, PI. Matejki 1

poniedziałek, środa, piątek 6.30 do 7.30

STOMATOLOG

NEUROLOG
dr ZBIGNIEW KOPCZYŃSKI

wtorek - piątek od 16.00

GABINET CHIRURGII 
DZIECIĘCEJ

dr ANDRZEJ PLUTA
j | _______________________________ czwartek od 17.00 do 18.00_________________

dr KRZYSZTOF POTERA
wtorek od 16.00 do 17.00

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

mailto:gazeta@um.rybnik.pl


grzejniki ogrzewanie podłogowe

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

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

DOMEX s.c

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

422 92 30, 422 92 31DOMEC

KLIM ATYZACJA
W EN TYLACJA

Żony  -  r ióJ  
ul

A A  A  -r~ r-i014, 43 53
REGIONALNY

DEALER
DAIKIN

CEN TR AL
EUROPE

ù i ü j ï f .

it

tó1' i l
m  43 w  33»

SYSTEM Y ALARMOWE
DOMOFONY,

VIDEODOMOFONY
Æ â y g iJD ï,

Ciepło łagodzi 
obyczaje

W ciągu 40 iat 
ogrzaliśmy 

ponad 10 milionów 
domów w Europie
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NOWOCZESNE 
O K N f A  

I  IH IZ W I  
T O  M Y ! Brügmann

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

•  niemiecki:
BRUGMANN GOLDEN LINĘ

•  austriacki profil licencyjny 
PANORAMA

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

Oferujemy także szeroki wybór 
drzwi wewnętrznych i ze
wnętrznych a także drzwi specjal
ne: szklane, antywłamaniowe, p.po- 
żarowe itp.
U nas także bramy garażowe 
i przemysłowe, rolety i moskitie- 
ry okienne, okna i wyłazy dacho
we, stolarka aluminiowa.

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

44-240 Żory
ul. Moniuszki 5 
tel. 43 42 164 
tel./fax 43 45 896

44-200 Rybnik
PI. Wolności 15 
tel. 42 24 846 

42 235 60 
tel./fax 42 24 992

44-300 Wodzisław Śl.
ul. Targowa 12A 
tel. 455 28 59 

455 42 15 w. 32

47-400 Racibórz
ul. Browarna 16 
tel./fax 41 52 248

44-335 Jastrzębie Zdrój
ul. Arki Bożka 24b 
(stary targ) 
tel. 473 75 43

PRZEDSIĘBIORSTWO 
PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE 

KONSEK s.c.

PRODUCENT  
O KIEN  I DRZWI

ZANIM KUPISZ OKNA VEKA 
U POŚREDNIKA SPRAWDŹ CENY U 

SWOJEGO LOKALNEGO 
PRODUCENTA

KUPNO U PRODUCENTA = 
NIŻSZA CEN A + LEPSZY  

I PEWNY SERWIS

44-100 Gliwice POMIAR -  TRAN SPO RT GRATIS!
ul. Bytomska 7
tel./fax 238 90 22 RATY -  RATY -  RATY

R ybnik-N owiny, ul. Broniew skiego  
Pawilon Handlowy „WANDA”

Godziny otwarcia! 
od 9.00 -  18.30 
tel. 42-36-999

Z A P R A S Z A M Y  ! !!

P.P.U.H. LUMENI

ILUMENSYSTEM f +J
DZIAŁ PRO DUKCYJNY

W

MODUŁOWE SYSTEMY OŚWIETLENIOW 
JEDNO- i DWU ŚWIETLÓWKO WE

P R Z EZ N A C Z EN IE :
-  BIURA
-  BANKI
-  S K L E P Y
-  S A L E  K O N F ER EN C Y JN E
-  SZKO ŁY, itp.

• PRODUKCJA
• MONTAŻ
• PROJEKTY
• DORADZTWO
• SPRZEDAŻ

P.P.U.H. LUMENI___________________

ILUMENSYSTEM
DZIAŁ PRO DUKCYJNY

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 ja zd  o d  ul. Ż o rsk ie j)  
te ./fa x  4 2 3  07 33 , k o m . 060 3  65 25 15

I
i
I

Ik.


