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Czas wczesnej jesieni to nie 
tylko popołudniowe spacery, 
ale również intensywne prace 
nad budżetem państwa. Po
wstaje także budżet naszego 
miasta. Jak co roku, potrzeby 
okazują się dużo większe niż 
możliwości finansowe ich re
alizacji. Na dzień dzisiejszy 
możemy mówić o niedoborze 
wynikającym ze zmniejszo
nych dochodów zasilających 
miejską -  jak również pań
stwową -  kiesę.

W tej, bez wątpienia trudnej sytuacji budżetowej miasta, pragnę 
podzielić się z Państwem pewną dozą optymizmu. Otóż najważ
niejsze zadania podjęte na początku obecnej kadencji samo
rządowej będą z pewnością realizowane.

Wielkim wysiłkiem finansowym kończy się budowa Wojewódz
kiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 w Orzepowicach. W bie
żącym roku miasto zaangażowało ogromne środki wspomagające 
de facto budżet państwa, po to, żeby ta jakże ważna inwestycja 
została jak najszybciej zakończona. I chociaż oddziały szpitalne 
z trzech „starych" budynków (ul. Rudzka, 3 Maja i Powstańców Śl.) 
już funkcjonują w  „nowych” murach orzepowickiego szpitala, cały 
proces zagospodarowania poszpitalnych obiektów nie został jesz
cze zakończony. Nie będę ukrywał, że w  tym miejscu liczę na szcze
gólną pomoc nowo wybranych dziewięciu posłów i dwóch sena
torów okręgu rybnickiego.

O poważnej miejskiej inwestycji pod nazwą Zespół Szkół Wyż
szych powiedziano już wiele. Wystarczy przyjść na ul. Rudzką 
i ocenić wysiłek inwestycyjny miasta oraz zaangażowanie w  sprawy 
szeroko rozumianej edukacji nie tylko w  Rybniku, ale przecież na ob
szarze całego subregionu rybnickiego, któremu nasze miasto ma za
szczyt przewodniczyć. Chcę zaznaczyć, że również w  przyszłorocz
nym budżecie miasta zapisane zostaną środki na kolejny etap ada
ptacji szpitala przy Rudzkiej na potrzeby ZSW. Dla potrzeb katowic
kiej Akademii Ekonomicznej modernizowany będzie najokazalszy 
obiekt pozostały po oddziałach chirurgii i ortopedii. Pod koniec roku 
rozpisany zostanie przetarg na jego adaptację, tak żeby w  roku aka
demickim 2002/2003 mogło w  nim zabrzmieć kolejne „Gaudeamus...".

Ważną sprawą jest adaptacja obiektu przy ul. Powstańców Śl. na 
siedzibę naszej szkoły muzycznej. Ta bardzo kosztowna i skom
plikowana pod względem budowlanym inwestycja ma zostać zakoń
czona w  przyszłym roku, między innymi dzięki wielkiemu zaangażowa
niu wiceprezydenta Józefa Cyrana. Moim -  i myślę, że wielu rybniczan - 
marzeniem jest, by uczniowie tej zasłużonej dla świata muzyki placówki 
wreszcie zasiedli w  nowych pomieszczeniach na miarę XXI wieku. Tym 
bardziej, że funkcjonowanie szkoły przekłada się na działalność reakty
wowanej Filharmonii Rybnickiej im. Braci Szafranków. Od samego 
początku jej odrodzenia utwierdzaliście mnie państwo w  przekona
niu, że pomysł nie był chybiony. Świadczą o tym rzesze uczestników 
każdego koncertu. Cieszę się, że nie jest Państwu obca muzyka, zwłasz
cza w  wykonaniu tak znakomitych artystów.

Kolejnym bardzo ważnym przedsięwzięciem jest równoczesna bu
dowa dziesięciu sal gimnastycznych. Po raz kolejny zapewniam, 
że do końca naszej kadencji sale te powstaną. Pierwsza z nich już 
została oddana do użytku. Po szerokich analizach i konsultacjach jed
ną z sal wybudujemy przy szkole w  najmłodszej rybnickiej dzielnicy, 
w  Ochojcu. Obiekt ten w  początkowych projektach miał stanąć 
w  Chwałowicach, gdzie wyremontowane zostało boisko sportowe. 
W ochojeckiej sali swą siedzibę znajdzie przedszkole. Będzie tam 
również nowoczesna kuchnia na potrzeby przedszkola i szkoły.

Również w  Ochojcu -  po lewej stronie, jadąc od centrum miasta 
-  mieszkańcy nie mogą korzystać z sieci wodociągowej, bo jej tam
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po prostu nie ma. Na przełomie roku 2001/2002 powinny ruszyć [ 
roboty związane z podłączenrerrnej części miasta do „bieżącej 
wody”. W tej dzielnicy porządkowany jest też tak zwany rynek.

W Rybniku powstaje również dworzec autobusowy przy ul. Bu
dowlanych, który obsługiwać będzie nie tyko rybniczan, ale i gości 
z innych miast przyjeżdżających na zakupy lub do przeróżnych in
stytucji. Dzięki sprawnemu funkcjonowaniu komunikacji miejskiej 
Rybnik bez wątpienia będzie się rozwijać.

Pozostając przy rozwiązaniach komunikacyjnych, parę słów o konty
nuacji budowy miejskiej obwodnicy. Rondem Lievin przy ul. Racibor
skiej zakończony został kolejny etap jej budowy. W przyszłym roku pla
nowane jest wykonanie następnego odcinka drogi, łącznika Gliwicka- 
Rudzka. Jest to największa inwestycja drogowa w  Rybniku. Oczywiście 
-  tak jak w  ostatnich trzech latach - wykonany zostanie też szereg robót 
w  dzielnicach (budowa i remonty dróg, budowa chodników).

Dalsze etapy modernizacji stadionu miejskiego przy ul. Gliwic
kiej, to kolejna inwestycja „pokoleniowa". Pisząc ten tekst jeszcze 
nie znam wyników meczów barażowych naszej drużyny żużlowej, 
ale wrodzony optymizm pozwala mi wierzyć, że rybniccy sportowcy 
znajdą się w  ekstraklasie...

Jednak priorytetowym zadaniem w naszym mieście -  o czym 
wielokrotnie czytaliście Państwo na łamach „GR” -  jest udział 
Rybnika w potężnym programie przedakcesyjnym Unii Europej
skiej pod nazwą ISPA. W drugiej połowie września br. odpowied
ni projekt dotyczący budowy kanalizacji sanitarnej w  Rybniku, 
Gaszowicach i Jejkowicach, dociążającej zmodernizowaną oczysz
czalnię ścieków został złożony przez ministerstwo środowiska 
w  brukselskiej Komisji Wspólnot Europejskich. Już teraz można po
wiedzieć prawie w  stu procentach, że zostanie on zaakceptowany. 
Jednak niesie to za sobą wielki wysiłek finansowy miasta. Całe za
danie szacowane jest na prawie 435 milionów złotych i najprawdo
podobniej będzie realizowane w  latach 2002-2008. Ze wspomnia
nej kwoty Rybnik może otrzymać dofinansowanie z UE w  wysoko
ści do 64 procent, czyli około 278 milionów złotych. Pozostałą kwo
tę stanowić będą obciążenia, które musi ponieść miasto. Nie stać 
nas na pokrycie jej z miejskiej kasy, dlatego prowadzimy rozmowy 
z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju dotyczące zaciągnię
cia kredytu. Między innymi poprzez tak poważne przedsięwzięcia 
będą się kurczyć nasze możliwości inwestycyjne. Jednak w  dobie 
zjednoczenia z UE, poprawa jakości życia mieszkańców - a tym bez 
wątpienia jest realizacja wspomnianego projektu -  jest rzeczą, na 
podstawie której zawsze będziemy oceniani przez podmioty mają
ce możliwość finansowego, czy kredytowego wsparcia. Poza tym 
dobre przygotowanie infrastruktury da nam większe szanse korzy
stania z innych programów pomocowych.

Wspomniane przedsięwzięcia, ale również wiele innych o mniej
szym „kalibrze", świadczą o wielkiej determinacji Rady i Zarządu 
Miasta oraz o szerokim porozumieniu ponad wszelkimi podziałami.
Myślę tu o dobrej współpracy wszystkich podmiotów działających 
na mapie Rybnika,- o wielkim zaangażowaniu ludzi, firm, instytucji 
i organizacji w  stały rozwój naszego miasta. Dzięki tej współpracy, 
ale również dzięki możliwościom organizacyjnym miasta, wiele 
spraw mogło przejść trudną drogę od marzeń do rzeczywistości.
Wiele zamierzeń dalej byłoby czystą utopią, gdyby nie sprawne dzia
łania kompetentnych ludzi oraz chęć zmian na lepsze.

Pragnę również -  w imieniu Państwa Anny i Kazimierza Drwal 
z Budzowa oraz wójta tej gminy Jan Najdka -  podziękować wszyst
kim rybniczanom za włączenie się do zbiórki publicznej na rzecz 
odbudowy ich domu, zniszczonego podczas lipcowej powodzi. 
Dziękuję też wszystkim organizacjom, instytucjom, firmom oraz szko
łom. Dziękuję wszystkim tym, którym ludzka krzywda nie jest obca, 
a osób takich -  jak widać -  w  Rybniku nie brakuje. Jestem z tego dumny.

Z w yrazam i szacunku 
Adam  Fudali

Prezydent Miasta Rybnika



AZETA RYBNICKA
Sesia rady Miasta 10 października br.

Trudna dyskusja, trudna decyzja
Jak pamiętamy, na wrześniowej sesji Rady Miasta podjęto decyzję o przekazaniu 

poszkodowanej przez lipcową powódź gminie Budzów w powiecie Sucha 
Beskidzka 50 tys. zł na odbudowę gminnej infrastruktury. Miasto wystąpiło 
też z inicjatywą publicznej zbiórki pieniędzy na odbudowę jednego z domów 
zniszczonych przez żywioł. Na ostatniej sesji 10 października zadeklarowane 
i zebrane środki uroczyście wręczono. Najwięcej jednak czasu radni poświęcili 
projektowi uchwału o połączeniu Zespołu Szkół nr 7 i Specjalnego Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego. To była trudna dyskusja i trudna decyzja...

Dar dla Budzowa
Do Rybnika zaproszeni zostali wójt gminy

Budzów Jan Najdek oraz Anna i Kazimierz 
D rwalowie, których dom został zniszczony 
w wyniku osunięcia się zbocza.

Prezydent Adam Fudali raz jeszcze przy
pomniał okoliczności podjęcia decyzji o prze
kazaniu 50 tys. zł i wręczył wójtowi gminy Bu
dzów oraz państwu Drwalom, którzy przyjechali 
z kilkuletnią córką, symboliczne potwierdzenie

dokonania przelewów. W publicznej zbiórce 
na rzecz odbudowy domu państwa Drwa- 
lów rybniczanie zebrali prawie 49  tys. zł.
Zbiórka w placówkach oświatowych przynio
sła 11.979,79 zł, radni i członkowie Zarządu 
Miasta przekazali część swoich diet, co dało 
sumę 12.850 zł, firmy uzbierały 9.100 zł. W cza
sie koncertu charytatywnego na Rynku do 
puszek trafiło 1.023,26 zł, zaś w czasie kwesty 
przed i po koncercie muzyki W. Kilara -  944,31 
zł. Skarbonka wystawiona w Urzędzie Miasta 
zawierała w momencie otwarcia 4.747,16 zł, 
kibice żużla zebrali 2.041,66 zł, prywatne 
osoby przekazały drogą pocztową 1.245 zł. 
Do wspólnej puli dołączono również nagro
dę w wys. 5 tys. zł, jaką m iasto otrzymało 
w nagrodę w konkursie na m iejską stronę 
www, ogłoszonym  przez Związek M iast 
Polskich.

Dziękując Zarządowi Miasta za inicjatywę 
oraz radnym za podjęcie uchwały o przekaza
niu daru, wójt Jan Najdek złożył na ręce prze
wodniczącego Rady Miasta Michała Śm igiel
skiego pismo z podziękowaniem od przewod
niczącej Rady Gminy Budzów. Wyrazy wdzięcz
ności złożył też wzruszony Kazimierz Drwal, 
który podziękował rybniczanom za gest soli
darności świadczący, że są ludźmi „... z  ser
cem na dłoni”. Budowa nowego, skromnego 
domu już się rozpoczęła, a K. Drwal zapewnił,

że suma prawie 50 tys. zł poważnie inwestycję 
wesprze. Na posesyjnej konferencji prasowej 
prezydent A. Fudali podkreślił szczególne za
angażowanie w przygotowanie organizacyj
ne zbiórki naczelnika Wydziału Administra
cyjnego Jacka Recłika.

Wokół SOS-W...
Przez ponad dwie godziny toczyła się dys

kusja na temat włączenia Specjalnego Ośrod
ka Szkolno-W ychowawczego w skład Ze
społu Szkół nr 7 w Rybniku.

O tym, że dyskusja będzie gorąca wiado
mo było już/fta początku sesji, kiedy to radny 
Kazimierź Zięba poprosił o wykreślenie tego 
punktu z porządku obrad, uważając, że argu
mentacja merytoryczna wniosku jest niewy
starczająca. Sprawa stanęła na sesji ze względu

na bulwersujące wydarzenia, które miały miej
sce w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wycho
wawczym w Rybniku. Przypomnijmy. Wicedy
rektor tej placówki jest podejrzany o stosowa
nie przemocy fizycznej i wykorzystywanie sek
sualne swoich podopiecznych. — Problem jes t 
bolesny, bo nie zdarza się często, by dyrekcja 
placówki oświatowej otarła się o sąd i prokuratu
rę. Pierwszym niepokojącym sygnałem było zwró
cenie się jednej z rodzin do komisji dyscyplinar
nej przy Wojewodzie Śląskim, informując o czy
nach wicedyrektora, nie licujących z  zawodem 
nauczyciela — przypomniał początki tej głośnej 
sprawy wiceprezydent Jerzy Frelich. W konse
kwencji wicedyrektor został zawieszony, a spra
wą zajęła się prokuratura, która zwróciła się do 
władz miasta o podjęcie kroków w tej sprawie. 
Zarząd Miasta postanowił więc zadziałać: — Nie 
będziemy prowadzić śledztwa, bo to nie należy 
do naszych obowiązków, ale proponujemy włą
czenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wycho
wawczego, w ramach którego działa przedszkole 
i internat, w skład Zespołu Szkól nr 7, który two
rzy szkoła podstawowa i gimnazjum. Placówki te 
stanowią pewną całość wychowawczą — przeko
nywał radnych wiceprezydent. W sprawie połą
czenia wypowiedziały się również rady peda
gogiczne obu placówek. Jak się jednak okazu
je, tylko Rada Specjalnego Ośrodka Szkolno- 
Wychowawczego wypowiedziała się pozytyw
nie o tej propozycji. Rada Zespołu Szkół nr 7 
była w tej kwestii mniej zgodna -  za połącze
niem placówek opowiedziało się tylko sześciu 
jej członków, 29 było przeciw, a trzy osoby 
wstrzymały się od głosu. Referując projekt 
uchwały wiceprezydent J. Frelich wyraził prze
konanie, że dyrektorka ZS nr 7 z pewnością 
poradzi sobie z prowadzeniem placówek, a ich 
połączenie położy kres atmosferze skandalu, 
który nie dotyczy bezpośrednio ZS nr 7.

W czasie dyskusji radny K. Zięba zalecał 
powstrzymanie się od pochopnych decyzji: 
— Nie można stosować zbiorowej odpowiedzial
ności. W związku z  zaistniałą sytuacją peda
godzy ośrodka, k tó rzy  nie są zam ieszani 
w tę sprawę, nie powinni odczuć je j negatyw
nych skutków —przekonywał radny. Radny Sta
nisław Przeliorz pytał o ewentualne zmiany ka
drowe, a W iesław Zawadzki chciał poznać 
korzyści płynące z połączenia. Wyraził rów
nież obawę o to, czy ponowne scalenie placó
wek zmniejszy ryzyko zaistnienia podobnych 
zdarzeń. Podkreślał również fakt, że jedna 
z rad pedagogicznych jest przeciwna połącze
niu. Wiceprezydent J. Frelich zapewnił, że 
alians placówek nie pociągnie za sobą żadnych 
zwolnień, a (...) gwarancji, że coś takiego się 
nie powtórzy, oczywiście nie ma, ale je s t na
dzieja — zapewniał J. Frelich.

Zastrzeżenia do projektu uchwały zgłosił rów
nież wiceprzewodniczący RM Jan Bujak, który 
apelował o rozdzielenie dwóch spraw -  oskarże
nia wicedyrektora i sytuacji placówki. Radny miał 
wątpliwości, co do zgodności takiego kroku 
z prawem, miał też obawy co do kosztów prowa
dzenia ośrodka. — Skoro aż tyle osób jest prze
ciwko połączeniu, to znaczy, że wzajemne sto
sunki nie są najlepsze, a ucierpią na tym przede 
wszystkim dzieci — przekonywał J. Bujak

Prezydent Adam Fudali wręcza potwierdzenie przelewu zebranych pieniędzy Kazimierzo
wi Drwalowi z  Budzowa. Zdj.: Biuro Rzecznika UM
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Odmiennego zdania był przewodniczący 
Komisji Oświaty RM W ładysław  Horabik, 
k tóry mówił m.in. o braku nadzoru nad pla
cówką, tw ierdząc, że w ładze m iasta nie 
mogą pozostać b ierne wobec tej sprawy. 
R adna U rszu la  S z y n o l przekonyw ała, 
że zmiany nie muszą oznaczać niekorzyst
nej przyszłości: — N ie m ożem y się dziw ić  
neg a tyw n e j op in ii R ady P edagogicznej, 
gdyż zm iany zaw sze wywołują niepokój. Po 
p o łą czen iu  wcale n ie  m u s i być gorze j. 
Przeciwnie, będziem y m ieli do czynienia  
z pewną całością.

Radny B olesław  K orzeniowski nawiązał 
do okoliczności wcześniejszej decyzji o roz
dziale szkoły i ośrodka: — Co takiego stało 
się w ciągu dwóch lat, że chcemy powrócić 
do stanu, k tóry ju ż  miał miejsce? Jakie wów
czas przedstaw iano argum enty? P rzecież  
w 1998 r. rozdzieliliśm y te placówki. M i
n ę ły  dwa lata i pada podejrzenie na jedną  
osobę, a m y negujemy coś, co jeszcze niedaw
no popieraliśmy  — mówił radny. Poza tym  
ośrodek ten miał przecież na swoim koncie 
spore sukcesy. W odpowiedzi radny W. Horabik 
wyjaśnił, iż wówczas istniały trudności w kiero
waniu zbyt dużym molochem, z kolei J. Bujak 
przypomniał, że przyczyną ówczesnego roz
bicia placówek były konflikty personalne. Po
dobnie jak część radnych, B. Korzeniowski 
miał wątpliwości, co do zgodności z prawem 
decyzji o połączeniu. Chciał również poznać 
opinię związków zawodowych i mówił o róż
nicach program ów  prowadzonych w tych 
dwóch różnych placówkach. J. Frelich wyja
śnił, że nie ma przeciwwskazań prawnych, 
a działanie m iasta to „dmuchanie na zim
n e” i jedyna droga do rozwiązania problemu. 
Wyjaśnienia władz miasta nie były przekony
wające dla Jerzego Rożka, który chciał po
znać jedynie merytoryczne argumenty. Pod
kreślał również specyfikę tego typu placówek. 
— Miasto chce coś zrobić w tej sprawie, gdyż 
tego żądała prokuratura. Po co jednak ten 
pośpiech, dlaczego ju ż  15 października pla
cówki mają tworzyć jedną całość?— pytał rad
ny Rożek. — Poza tym nie m oże być tak, by -  
posługując się metaforyką użytą przez wice
prezydenta J. Frelicha -  w przypadku przyła
pania na dopingu sportowca, rozwiązywać 
klub. Radny zaproponował powołanie nadzwy
czajne komisji, która zajęłaby się rozpatrze
niem zaistniałej sytuacji. Ostatni w dyskusji 
głos zabrał wiceprezydent Józef Cyran, któ
ry z całą stanowczością stwierdził, że w przy
padku, kiedy krzywda dotyka dzieci, nie moż
na zwlekać i trzeba zacząć działać.

W niosek radnego J. Rożka w sprawie po
wołania nadzwyczajnej komisji poparło tyl
ko 10 osób, 25 było przeciwnych, a 5 wstrzy
mało się od głosów. Już wówczas w iado
mo było, że los uchwały i obydwu placó
wek je s t przesądzony. P otw ierd z iło  to 
g lo so w a n ie , w którym  za w łą czen ie m  
S p e c ja ln e g o  O środ k a  S z k o ln o -W y 
ch ow aw czego  do Z esp o łu  S zk ó ł nr 7, 
o p o w ie d z ia ło  s ię  2 6  o só b , p r z e c iw  
było 11, a 4  w strzy m a ły  s ię  od pod ję
c ia  d ecy zji.
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Samorządowy 
debiut

Ofwiata na amin
Placówki oświatowe zostaną przekształ- *

cone z jednostek budżetowych w zakłady *
■

budżetowe. Z dniem 1 stycznia 2002 r. wszyst- „ 
kie rybnickie przedszkola, szkoły oraz placów- » 
ki oświatowe, dla których miasto jest organem • 
prowadzącym, zostaną przekształcone w zakła- m 
dy budżetowe. Jak wyjaśnił referujący projekt • 
J. Frelich, krok ten pozwoli na większą samo- * 
dzielność finansową placówek. Zdaniem wice
prezydenta to skuteczny sposób na monitoro- «. 
wanie działalności gospodarczej szkół, co w kon- * 
sekwencji wpłynie na ocenę umiejętności me- * 
nedżerskich dyrektora. Jedyną niedogodnością « 
mogą być problemy z odpowiednią ilością kom- * 
puterów i oprogramowaniem dla potrzeb księ
gowości. W trakcie dyskusji nad uchwałą radni „ 
pytali o to, kto będzie prowadził obsługę księ- • 
gową szkół, jak będą administrowane budynki *liii
oraz jakie będą kompetencje dyrektorów. #

Jak zdebyt mieszkania?
Radni u sta lili zasady w ynajm ow ania * 

lokali wchodzących w  skład m ieszkanio- m 
wego zasobu gminy. Mieszkaniowy zasób * 
gminy to lokale mieszkalne będące własnością * 
gminy, administrowane przez ZGM i Miejski 0 
Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli. Są to za- * 
równo lokale do wynajęcia na czas trwania sto- • 
sunku pracy nauczycieli i innych pracowników ’ 
placówek oświatowych, jak i lokale socjalne. * 
Uchwała reguluje kto może ubiegać się o na- * 
jem lokalu mieszkalnego oraz jakie musi speł
niać wymogi. Są one obwarowane m.in. wyso- « 
kością dochodu oraz powierzchnią przypada- * 
jącą na osobę. Pierwszeństwo do najmu loka
lu mieszkalnego niezależnie od wysokości do- * 
chodu przysługuje m.in. pełnoletnim wycho- * 
wankom domu dziecka i osobom, które na wła- 1»
sny koszt podjęły się remontu lokalu. Wnio- * 
ski osób ubiegających się o najem lub zamia- * 
nę mieszkania składa się w wydziale lokalo- * 
wym UM Rybnika. Uchwała informuje rów- # 
nież o tym, kto będzie rozpatrywać przedsta- * 
wionę wnioski, jak wysoka jest kaucja zabez- * 
pieczająca oraz na jaki okres zostanie zawarta 41i 
umowa najmu. (Uchwałę wydrukujemy, zgod- « 
nie z  przepisami, miesiąc po je j ukazaniu się * 
w Dzienniku Ustaw).

Miisto przejmie szpital
Radni zaakceptowali zamiar przejęcia 

przez m iasto zadań i m ienia Województwa .  
Śląskiego w zakresie działania Wojewódz- * 
kiego Szpitala Specjalistycznego nr 3. *

— To uchwała intencyjna, która ma nam  ' 
pozwolić na rozpoczęcie rozmów w tej spra- « 
wie — mówił radnym prezydent Adam. Fuda- 9" 
li. — Na przykładzie  Szpitala M iejskiego  
w Raciborzu widzimy, że obieg środków finan- « 
sowych, które mają trafić do szpitali m oże  * 
być znacznie szybszy, n iż to ma m iejsce  
obecnie. Przejęcie majątku dotyczy też szpi- » 
tala „Juliusz”, który ma zostać zagospoda- • 
rowany na cele adm inistracyjne sądownie- * 
twa i prokuratury. *

(r), (S) *

W Rybniku odbyła się kolejna sesja 
Rady Miasta. Niecodzienne były za
równo jej okoliczności, jak i sami rad
ni, którzy wciąż są uczniami rybnic
kich szkół i dopiero rozpoczynają swo
ją przygodę z polityką. Ich samorzą
dowy debiut miał miejsce podczas 
pierwszego uroczystego posiedzenia 
Młodzieżowej Rady Miasta Rybnika.

Rada liczy 34 radnych i tworzą ją uczniowie 
rybnickich szkół ponadgimnazjalnych, wybra
ni przez kolegów ze szkolnej ławy. Kadencja 
trwa do momentu wygaśnięcia mandatu, czyli 
z chwilą kiedy radny opuści swoją szkołę. Po
wstanie Młodzieżowej Rady Miasta Rybnika 
jest efektem działań Fundacji “Edukacja dla 
Demokracji” oraz środowiska uczniowskiego, 
które było gotowe do stworzenia instytucji re
prezentującej interesy młodych mieszkańców 
miasta. — Rada ma przede wszystkim zintegro
wać środowisko młodzieżowe — mówi Graży
na Szynol z Fundacji „Edukacja dla Demo
kracji”. — Istnieje wiele organizacji, ale one 
nie zawsze są w stanie połączyć interesy ludzi 
młodych. Chcemy również przybliżyć młodzie
ży  idee samorządności, gdyż na przykładzie 
ostatnich wyborów widać, że frekwencja nie 
je s t zadowalająca, a oni sami też mają do tego 
nie najlepszy stosunek. Rada to świeży orga
nizm. Jakie pomysły są w stanie jeszcze wpro
wadzić w życie, trudno dziś powiedzieć.

Zgodnie z planami Rada ma doprowadzić do 
powstania w Rybniku Śląskiego Centrum Wo
lontariatu, angażować się w prowadzenie akcji 
charytatywnych oraz organizować imprezy 
kulturalne. Młodzieżowi radni podobnie jak ich 
„dorośli koledzy” będą uczestniczyć w se
sjach, podejmować uchwały oraz współpraco
wać z samorządem lokalnym. Chcą reprezen
tować środowisko młodzieży całego miasta, 
wspierać je i konsultować się z innymi instytu
cjami w sprawach istotnych dla najmłodszych 
rybniczan. — „Dorosła” Rada Miasta Rybnika 
ma z  pewnością więcej możliwości działania niż 
my. Jednak będziemy się starali aktywnie pra
cować na sesjach, które będą się odbywać raz 
na kwartał. W przypadku organizacji imprez 
charytatywnych lub innych przedsięwzięć bę
dziemy się spotykać częściej — tak o funkcjo
nowaniu Rady mówi jej wiceprzewodnicząca 
Małgorzata Górniak z Zespołu Szkół Ponad
podstawowych nr 2 w Niedobczycach.

Młodzi ludzie nie traktują swojego nowego 
zajęcia jak przygody i zabawy w dorosłe rzą
dzenie. Przeciwnie, poważnie myślą o przyszło
ści związanej z polityką i samorządem. Są prze
konani, że w ten sposób mogą się sporo na
uczyć: — To nie je s t zabawa w radnych. Każdy 
z  nas stara się być poważną osobą i pragnie coś 
zrobić dla naszego miasta i regionu. Chcemy

c.d. na stronie 6



GAŻETA RYBNICKA
Certyfikat ISO dla Urzędu Miasta Rybnika

Pierwszy na Śląsku, dragi w  Polsce...
Urząd Miasta Rybnika jest posiadaczem  

certyfikatu jakości ISO 9001:2000 .
W czerwcu br. zakończył się audyt certyfi

kujący, przeprowadzony przez Polskie Centrum 
Badań i Certyfikacji, a Komitet Techniczny 
PCBS podjął jednogłośną decyzję o przyznanie 
certyfikatu ISO 9001:2000. Tym samym UM, 
jako pierwsza na Śląsku i druga w Polsce insty
tucja administracji samorządowej, uzyskał cer
tyfikat świadczący o wprowadzeniu systemu 
zarządzania ISO 9001:2000, gwarantującego wy
soką jakość usług. Podstawą systemu jakości są 
procedury i instrukcje, czyli opisane czynności 
i procesy zachodzące w firmie, urzędzie lub in
stytucji posiadającej certyfikat, zaś celem -  
poprawa skuteczności i sprawności działania 
urzędu. (Szczegółowo problem ten przedstawi
liśmy w „GR” w sierpniu br. w artykule „Za
rządzanie p rze z  ja k o ść”).

Uroczyste wręczenie certyfikatu miało miejsce 
tuż przed koncertem kończącym XXXII edycję Ryb
nickich Dni Literatury. Prezydent Adam Fudali 
odebrał stosowny dokument z rąk przedstawicieli 
Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji Jana 
Daszewskiego i Grzegorza Kazimierskiego,

którzy przyznali, że nigdy nie wręczali certyfi
katów przed tak liczną publicznością. A prze
cież widzowie zgromadzeni w Teatrze Ziemi Ryb
nickiej to potencjalni klienci Urzędu Miasta.

Urząd Miasta Rybnika otrzymał dodatkowe wy
różnienie -  certyfikat Międzynarodowej Sieci 
Certyfikacji IQNet, obowiązujący w 31 krajach 
świata. Prezydent podziękował pracownikom 
Urzędu Miasta za zaangażowanie w działaniach 
na rzecz uzyskania certyfikatu ISO 9001:2000 
i wyraził nadzieję, że związane z nim procedu
ry zagwarantują wysoką jakość usług. (r)

Po uroczystości wręczenia certyfikatu: prezydent Adam Fudali, przedstawiciele PCBC Jan Da
szewski oraz Grzegorz Kazimierski oraz pracownice Urzędu Miasta najbardziej zaangażowane 
w proces zdobywania certyfikatu -  sekretarz miasta Daniela Lampert (druga od prawej), Mirosła
wa Adamczyk (pierwsza z lewej) i Angelika Naczyńska-Lyp.

Zdj.: Biuro Rzecznika Prasowego UM

■
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także kreować własny wizerunek w świecie 
polityki — mówi przewodniczący Młodzieżowej 
Rady Miasta Wojciech Łępicki. — Rada ma 
pomóc w rozwijaniu własnych umiejętności, 
ale także całej młodzieży miasta. Będziemy rów
nież współpracować z  innymi Radami, zarówno 
w kraju jak i za granicą. Chcemy kreować mło
dych, ambitnych ludzi, którzy chcą coś osiągnąć.

-  Wchodzimy w etap dorosłego życia i ta
kie doświadczenie m oże się okazać dla nas 
bardzo przydatne. K ształcim y się na przy
szłych polityków  — mówi wiceprzewodniczą
ca Rady Małgorzata Górniak.

W uroczystej sesji Młodzieżowej Rady Mia
sta wzięli udział przedstawiciele Zarządu Mia
sta Rybnika, goszczący w Rybniku konsul Ukra
iny oraz dyrektorzy szkół i nauczyciele. O za
sadach współpracy MRM z Fundacją „Eduka
cja dla Demokracji” mówił dyrektor progra
mów krajowych Krzysztof Kacuga, a wice
prezydent Jerzy Frelich odwołał się do słów 
A. Mickiewicza „Razem młodzi przyjaciele”, 
życząc Młodzieżowej Radzie trafnych decyzji, 
służących zarówno młodzieży jak i Rybnikowi. 
Jak na nowo upieczonych radnych przystało, 
złożyli oni ślubowanie i przyjęli p ierw sze 
uchwały. Jednogłośnie poparli m.in. wnio
sek o dotacje celowe na działalność s ta tu 
tową i administracyjną.

— Spodziewamy się, że młodzi ludzie zasia
dający w tej Radzie będą mieli okazję do zapo
znania się z  funkcjonowaniem samorządu lo
kalnego. Tego na jakich zasadach się opiera, 
jak  tworzy się podstawowy dokum ent, tj. bu
dżet miasta, dlaczego podejm uje się takie, 
a nie inne uchwały, skąd bierze się pieniądze 
na wykonywanie inwestycji i funkcjonowanie 
miasta. Tak więc traktujem y Młodzieżową 
Radę jak dobrą szkolę do startu w przyszłości 
w wyborach samorządowych — tak o swoich 
„młodszych kolegach” mówił M ichał Śmi
gielski. Przewodniczący Rady Miasta zachę
cał również m łodzież do zdobywania do
świadczenia poprzez udział w sesjach „doro
słej” Rady Miasta.

Tak więc dzięki Młodzieżowej Radzie Ryb
nika wśród najm łodszych rybniczan upo
wszechniana jest idea samorządowa. Być może 
już za parę lat część z nich sprawować będzie 
najwyższe urzędy w mieście

(S)

Pragniem y w yrazić  
serd eczną  w dzięczność  

naszym  krewnym, przyjaciołom  
i znajomym

za o becno ść duchową z nami 
podczas tych tragicznych dni, 

jak  również za modlitwę 
podczas pogrzebu  

naszego Syna
ks. Macieja Sojki

Rodzice



Wybory parlamentarne 2001

M am y posłów
W okręgu wyborczym nr 30 obejmu

jącym, obok Rybnika, 28 innych gmin 
naszego regionu, do urn wyborczych 
poszło niewiele ponad 41% uprawnio
nych. W samym Rybniku frekwencja 
była nieco wyższa i wyniosła 43,9%. 
Na koalicję SLD-UP zagłosowało  
39,86% rybniczan, na Platformę Oby
watelską -  17,15%, na ugrupowanie 
Prawo i Sprawiedliwość -  14,34%, na 
AWSP -  6,5%, na Sam oobronę -  
6,41%, Ligę Polskich Rodzin -  5,98%, 
Unię Wolności -  4,63%, PSL -  3,25%.

W głosowaniu do Senatu wyborcy okręgu nr 29 
najwięcej głosów oddali na Bernarda Drzęźlę 
z Żor (ponad 85 tys.) oraz Adama Graczyńskiego

z Mikołowa (ponad 77 tys.), którzy mandaty sena
torskie zdobyli z ramienia SLD-UP.

W Sejmie okręg nr 30 reprezentować będzie 
9 posłów: Tomasz M am iński z Warszawy 
(prawie 18 tys. głosów), Andrzej Zając z Ryb
nika (prawie 12 tys.), Tadeusz Motowidło 
z Jastrzębia Zdroju (prawie 9 tys.), Zbigniew  
Zaborowski z Katowic (prawie 8,5 tys.), oraz 
Ryszard Pojda z Wodzisławia (ponad 6,5 tys.) 
-  wszyscy SLD-UP; Eugeniusz Wycisło z Mi
kołowa (nieco ponad 6 tys.), Andrzej Marko- 
wiak z Raciborza (ponad 5,5 tys.) - obaj z Plat
formy Obywatelskiej, Bolesław Piecha z Ryb
nika (ponad 4,5 tys.) -  z listy ugrupowania Pra
wo i Sprawiedliwość oraz Józef Stasiew ski 
(ponad 5,5 tys.) -  Samoobrona.

Najbliżej z Rybnikiem związani są Bolesław  
Piecha oraz Andrzej Zając.

Andrzej Zając urodził się w Trzebini, ma 
52 lata. Od 30 lat mieszka na terenie okręgu 
rybnickiego -  wcześniej w Rybniku, a od 6 
la t w R ydułtow ach. Ukończył stud ia  na

Szanowni Państwo!
Szanowni Rybniczanie!
23 września 2001 roku zdecydowaliście 

Państwo o tym, że otrzymałem mandat po
selski. Jest to dla mnie ogromny zaszczyt, 
a jednocześnie olbrzymie zobowiązanie. Jako 
poseł na pierwszym miejscu stawiał będą in
teresy naszego miasta i regionu, aby w tych 
trudnych czasach żyło nam się lepiej i bez
pieczniej. Pragnąłbym, aby dzielili się Pań
stwo ze mną problemami, które Was nurtują 
po to, abyśmy wspólnie znajdowali rozwiąza
nia. Dlatego chciałbym, aby Państwo przez 
te 4 lata pamiętali, że moje biuro poselskie 
jest dla Was zawsze otwarte.

Serdecznie Państwu dziękuję za oka
zane mi zaufanie. Głęboko w ierzę, że go 
nie zawiodę.

Bolesław  Piecha

Ogłoszenie płatne

Akademii Ekonomicznej w Katowicach (Wy
dział Przemysłu) oraz Katowicką Szkołę Me
nadżerów. Ponad 25 lat przepracował w gór
nictwie.

Był posłem SLD poprzedniej kadencji pra
cując w dwóch komisjach: Skarbu Państwa, 
Uwłaszczenia i Prywatyzacji oraz Małych 
i Średnich P rzedsiębiorstw . Pełnił także 
funkcję wiceprzewodniczącego polsko-w ę
g ierskiej grupy p arlam en tarnej oraz był 
członkiem parlam entarnej grupy polsko-ru
muńskiej i zespołu do spraw policji. Był rad
nym Rady Miasta Rybnika w latach 1994-1998 
oraz od 1998 roku do 11 września 2000 r., kie
dy to zrzekł się mandatu.

Żona Edyta zajmuje się działalnością chary
tatywną, pomaga osobom niepełnosprawnym 
i upośledzonym. Syn Dariusz ma 29 lat i pra
cuje w policji. Poseł A. Zając interesuje się li
teraturą fantastyczno-naukową. Hobby? Nie 
ma czasu -  całą energię stara się poświęcać 
pracy społeczno-politycznej i... 4-letniej, uko
chanej wnuczce Klaudii.

W dniu 23 września br. udzieliliście Państwo 
poparcia Koalicyjnemu Komitetowi Wyborczemu 
Sojuszu Lewicy Demokratycznej -  Unia Pracy 
w bardzo zdecydowany i znaczący sposób.

Mamy nadzieję, iż ponad 90 tysięczne popar
cie dla SLD-UP to wyraz przekonania, że pro
gram, który przedłożyliśmy i kandydaci na listach 
wyborczych dają gwarancję zmiany na lepsze 
naszej trudnej sytuacji gospodarczej i społecz
nej w Państwa ocenie. Potwierdzamy nasz pro
gram w całej rozciągłości i deklarujemy przy
stąpienie do realizacji zamierzeń programo
wych w sposób zdecydowany i konsekwentny.

GAZETA RYBNICKA

Bolesław Piecha, startujący z listy Pra
wa i Spraw iedliw ości to postać w Rybni
ku powszechnie znana. Urodził się w 1954 
roku w dzielnicy Rybnik Ligota. Ukończył II 
LO, a w roku 1982 studia na Akademii Me
dycznej w Katowicach.

Po studiach praktykował jako lekarz w Gór
niczym ZOZ -  przychodni „Ryfamy”. Jednocze
śnie, specjalizując się w zakresie ginekologii 
i położnictwa, pracował w rybnickim szpitalu 
przy ul. Powstańców. Od lutego 1997 roku jest 
dyrektorem Wojewódzkiego Szpitala Specjali
stycznego nr 3 w Orzepowicach. Miasto po
wierzyło mu też zadanie restrukturyzacji Za
kładu Lecznictwa Ambulatoryjnego.

W latach 1998-99 odbył podyplomowe stu
dia ekonomiczne w katowickiej Akademii Eko
nomicznej. Zdobył też doświadczenie jako sa
morządowiec -  był radnym, wiceprzewodniczą
cym Rady Miasta i przewodniczącym Komisji 
Zdrowia RM w kadencji 1994-1998.

Jest współtwórcą i wieloletnim wiceprzewod
niczącym Zarządu Rybnickiego Towarzystwa 
Oświaty Zdrowotnej, współorganizatorem Dni 
Promocji Zdrowia oraz członkiem towarzystw 
międzynarodowych: Pomocy Psychologicznej 
Dzieciom i Rodzinie (IMPLLICAR) z siedzibą 
w Kanadzie, Europejskiego Stowarzyszenia 
Lekarzy Polskich w Dusseldorfie oraz Polskie
go Towarzystwa Medycznego w Czechach.

Żona Danuta jest rybniczanką, ukończyła 
wyższe studia pielęgniarskie, pracuje w Urzę
dzie Miasta. Państwo Piechowie mają troje 
dzieci -  Jacek i Tomek są gimnazjalistami, 
a Kasia uczennicą VI kl. SP. Bolesław Piecha 
lubi dalekie podróże, interesuje się sportem. 
Ma nadzieję, że uda mu się pogodzić zaintere
sowania z pracą parlamentarzysty.

Tą drogą pragniemy wszystkim wyborcom 
wyrazić najserdeczniejsze podziękowania za 
udzielone poparcie. W imieniu wszystkich po
słów i senatorów z list SLD -U P wybranych 
w okręgu wyborczym nr 30 i z ich upoważnie
nia składam jeszcze raz wszystkim Wyborcom 
najserdeczniejsze podziękowania za oddane 
głosy i udzielone poparcie.

Przewodniczący Okręgowego Sztabu 
Wyborczego Koalicyjnego Komitetu 

Wyborczego Sojuszu Lewicy 
Demokratycznej -  Unia Pracy w Rybniku 

Andrzej Zając
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Bar: delegacja z Rybnika składa kwiaty na mogile żołnierzy polskich 
poległych w wojnie w 1920 roku.
Wileńskim oraz jego władzami samorządowy
mi, a ostatnio kontakty z Polakami w mieście 
Bar na Ukrainie. Nawiązało je Charytatyw
ne Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie Au- 
xilium  Familiäre, zaś okazją do kolejnej wi
zyty rybniczan w Barze były uroczystości 600- 
lecia tego miasta oraz poświęcenie mogiły 
i pomnika żołnierzy polskich poległych tu 
w czasie wojny polsko-sowieckiej w 1920 roku.
Obok członków stowarzyszenia Auxilium Fa
miliäre, w skład delegacji weszli również wice
prezydenci Rybnika Jerzy Frelich i Józef 
Cyran, a także niżej podpisana.

Podróż na Ukrainę jest dla Polaków zawsze 
podróżą w głąb historii: trudno oprzeć się przy 
tej okazji emocjom wywołanym lekturą sien
kiew iczow skiej „Trylogii”, szczególn ie  
„Ogniem i m ieczem ”. Pierwszym etapem ukra
ińskiego szlaku był Lwów, gdzie na cmentarzu 
Orląt Lwowskich złożyliśmy kwiaty i zapalili
śmy znicze. Na noc zatrzymaliśmy się w semi
narium duchownym w podlwowskich Brzucho- 
wicach, gdzie przy okazji swojej niedawnej piel
grzymki gościł Ojciec Święty. W drodze do 
odległego o ok. 1000 km od Rybnika Baru od
wiedziliśmy Zbaraż, znany z kart sienkie
wiczowskiej „Trylogii”, gdzie w 1649 roku, 
w okresie powstania Chmielnickiego polskie

Rybniczanie na cmentarzu Orląt Lwowskich.

żołnierzy pole
głych tu w wojnie 
polsko -  sowiec
kiej. Uroczystość 
ta  zbiegła się 
z obchodam i 
600-lecia Baru, 
a także  o tw ar
ciem  siedziby 
naszych gospo
darzy -  zrzesza
jącego  ponad 
100 rodzin o pol
skich korzeniach 
Kulturalno-Oświatowego Stowarzyszenia 
Polaków im. Konfederatów Barskich, któ
remu przewodniczy Małgorzata Miedwiedie- 
wa. Obecność konsula generalnego RP w Ki
jowie Krzysztofa Świderka świadczy o wa
dze, jaką polskie władze przywiązują do kon
solidacji Polaków na dawnych polskich Kresach 
Wschodnich. Do Baru zjechali też przedstawi
ciele stowarzyszeń Polaków z innych ukraiń
skich miast, m.in. Winnicy Tulczyna i Koziaty- 
nia. Obecna była Maria Siwko z Zarządu zrze
szającego ponad 130 stowarzyszeń Federacji 
Organizacji Polskich na Ukrainie z siedzibą w Ki
jowie. Głównym zadaniem tych stowarzyszeń

Zdjęcia: r

zaś w 1673 roku zwycięstwo nad Turkami od
niósł tu późniejszy król, hetman Jan Sobieski. 
Szkoda, że tej klasy zabytki są nie do końca 
odpowiednio wyeksponowane...

Ostatnim etapem podróży był Stanisławów  
(ukr. Iwano-Frankiwsk). Tam zatrzymaliśmy 
się w Domu Polskim przy parafii Chrystusa 
Króla, którą prowadzi ks. Kazimierz Hali- 
murka. Dom w dużej mierze zawdzięcza swo
je wyposażenie Rybnikowi, a szczególnie śp. 
Józefowi Śliwce. Przejął on kontakty nawiąza
ne przez przybyłą do stanisławowskiej parafii 
na początku lat 90. s. Krystynę, urszulankę

dokończenie na stronie obok

jes t kultywowanie polskich tradycji, kultury 
i języka, co jest możliwe tylko dzięki wsparciu 
finansowemu Macierzy. Tym razem rybnicza
nie podarowali stowarzyszeniu książki dla 
przyszłej biblioteki, artykuły szkolne dla 
dzieci z klas z poszerzonym językiem polskim 
oraz komputer. Bar utrzymuje również przyja
cielskie kontakty z miastem Kwidzyn, którego 
przedstawiciele byli na uroczystościach także 
obecni. A zakończył je piękny koncert w wyko
naniu barskich Polaków -  przede wszystkim 
dzieci i ludzi bardzo młodych, którzy Polskę 
znają najczęściej tylko z opowiadań... Nie prze
szkodziło im to jednak poprzez śpiew i recyta
cję wyrazić swoich uczuć do Macierzy. Patrio
tyzmu moglibyśmy się od kresowych Polaków 
uczyć... Serdecznego przyjęcia doznaliśmy 
zresztą nie tylko od nich, ale także od Ukraiń
ców i Rosjan, u których gościliśmy.

Wracaliśmy szlakiem znaczonym przez hi
storyczne wydarzenia. Ogromne wrażenie robi 
twierdza w Kamieńcu Podolskim, w której, 
na kartach sienkiewiczowskiej „Trylogii”, zgi
nął pułkownik Michał Wołodyjowski. Dwukrot
nie w naszych dziejach zaznaczył się Chocim: 
w 1621 roku ta forteca nad Dniestrem była 
świadkiem zwycięskiej obrony wojsk polsko- 
kozackich pod wodzą hetmana Chodkiewicza 
przed kilkakrotnie liczniejszą armią turecką,

ŚPÓŁPRACA PARTNERSKA
Podróż na Łlkrolng

Zachować język i tradycję...
wojska broniły się przed siłami kozacko-tatarski
mi. Niewiele pozostało z fortyfikacji, zaś w pała
cu ma siedzibę muzeum. Przewodniczce imię Je
remiego Wiśniowieckiego nic nie mówiło...

Bar powitał nas wielkim transparentem w ję
zyku polskim i prawdziwie staropolską gościn
nością. Na miejscowym cmentarzu uczestni
czyliśmy w polowej mszy św. odprawionej przez 
biskupa z diecezji Kamieniec Podolski i poświę
ceniu przez niego kwatery i pomnika polskich

Więzi Rybnika z Polakami 
ze Wschodu są z roku na rok 

coraz bogatsze.
Początek dały im kontakty ze Stanisławo

wem na Ukrainie, potem zaproszenie przez 
miasto do osiedlenia się w Rybniku kilkuoso
bowej rodziny z Kazachstanu, następnie nawią
zanie współpracy z polską szkołą w Rejonie

Rybnik -  Iwano-Frankiwsk

Kolejne miesto pertneiem Rybnika
Trwające od początku lat 90. kontakty Rybnika z ukraińskim 
Iwano-Frankiwskiem zostały przypieczętowane oficjalną, 

partnerską umową.

W sali Urzędu Miasta, udekorowanej ukra
ińskimi i polskimi barwami narodowymi, pod
pisali ją uroczyście prezydent Rybnika Adam 
Fudali i wicemer Iwano-Frankiwska Meron 
Mecan. Ta umowa to efekt wielu lat wza
jem nych  k on tak tów  zapoczątkow anych  
przez s. Krystynę ze zgromadzenia urszulanek, 
a kontynuowanych przez dyrektora MOSiR-u 
śp. Józefa Śliwkę. Dzięki temu wiele dzieci 
z rodzin o polskich korzeniach, skupionych wo
kół parafii Chrystusa Króla i jej proboszcza 
ks. Kazimierza Halimurki, mogło spędzić wa
kacje w Rybniku i nad mazurskimi jeziorami.
— Wzajemne odwiedziny pozwoliły na lepsze 
poznanie się i zrozumienie. Cieszymy się, że  
te kontakty przełożyły się na zbliżenie samo
rządów obu miast, czego wyrazem je s t part
nerska umowa. Jako państwa jesteśm y sąsia
dami, nasze dzieje wzajemnie się przenikały, 
mam nadzieję, że nasza współpraca przyjmie 
jeszcze bogatsze form y—powiedział prezydent 
A. Fudali. — Polska wcześniej niż Ukraina wy
walczyła swoją niepodległość—mówił wicemer 
M. Mecan. — Dlatego cieszymy się, że będzie
m y mogli skorzystać z  waszych doświadczeń. 
Tekst umowy w języku polskim odczytał prze
wodniczący Rady Miasta Michał Śmigielski, 
po ukraińsku członek delegacji, przedstawiciel 
środowisk gospodarczych Wasyl Szkunda.

Umowa zakłada m.in. wymianę doświad
czeń w dziedzinie budowania samorządności 
i społeczeństw a obyw atelskiego poprzez 
szkolenia dla radnych i urzędników samorzą
dowych, opracowywanie wspólnych projektów 
dla organizacji pozarządowych oraz pomoc 
dla lokalnych samorządów zainteresowanych

dokończenie ze strony obok •

z Rybnika. Są one kontynuowane do dziś po- *
przez coroczne wakacyjne pobyty dzieci z pa- *
rafii ks. Halimurki w Polsce oraz wsparcie *

. ®materialne szkoły z klasami polskimi. Doszło #
również do pierwszych kontaktów z władzami *
Stanisławowa. Parę miesięcy temu rybnicka *
delegacja, która uczestniczyła w pielgrzymce ,
Jana Pawła II, spotkała się z merem Stanisła- •
wowa, również przy ostatniej bytności złożyli- ®
śmy mu wizytę. Jej celem było uzgodnienie »
terminu podpisania parafowanego wcześniej * 

. . . ® 
porozumienia o współpracy między naszymi 9
miastami. Będziemy długo pamiętać o serdecz- •
ności naszych rodaków, których los i historia ®
pozostawiła poza granicami kraju. Oni tej pa- „
mięci, i nie tylko, bardzo potrzebują... •

Wiesława Różańska »

nawiązaniem kontaktów. Poszerzona zostanie 
współpraca w dziedzinie szkolnictwa, eduka
cji i sportu, obie strony wspierać będą wymia
nę kulturalną, a także rozwój turystyki mię
dzy naszymi regionami, co dla nas może być 
szczególnie interesujące. Istnieją też możliwo
ści wymiany gospodarczej -  wicemer M. Me
can był zainteresowany m.in. działalnością 
Cechu Rzemiosł oraz Małej i Średniej Przed
siębiorczości, gdyż taka forma sam orządu 
gospodarczego je s t na Ukrainie mniej zna
na. Strona ukraińska przywiązuje do ewen
tualnej współpracy gospodarczej wielką wagę,

Jeszcze przed formalnym podpisa
niem przez Rybnik umowy partnerskiej 
z Iwano-Frankiwskiem na Ukrainie, 
n a sze  m iasto  od w ied ził k on su l 
generalny tego kraju w Krakowie 
Aleksander Miedownikow.

W Urzędzie Miasta gość spotkał się z przed
stawicielami Zarządu i Rady Miasta oraz Wy
działu Oświaty i Miejskiego Ośrodka Sportu 
i Rekreacji. Z zainteresowaniem wysłuchał re
lacji z dotychczasowych kontaktów Rybnika 
z Ukrainą oraz wrażeń z pobytu w tym kraju 
osób zaangażowanych w nawiązywanie i pod-

WSPÓŁPRACA PARTNE
stąd obecność w składzie delegacji przedsta
wiciela przedsiębiorców.

W m o m e n c ie  sy g n o w a n ia  u m ow y  
w Rybniku na tzw. „zielonej szkole” prze
bywało prawie 4 0  dzieci z Iw ano-Fran
kiw ska. Przez trzy tygodnie goszczą one 
w rybnickich rodzinach i chodzą do polskiej 
szkoły. To dzieci nie tylko z polskich, ale i mie
szanych rodzin. W Iwano-Frankiwsku uczęsz
czają do Szkoły Podstawowej nr 14, gdzie ist
nieją klasy z poszerzonym językiem polskim. 
Podpisana umowa daje możliwości poszerze
nia tej wymiany i współpracy między kolejny
mi placówkami oświatowymi. Jest ona również 
bazą dla bezpośrednich kontaktów organizacji 
pozarządowych, gospodarczych oraz instytucji 
i przedsiębiorstw. Najważniejsze, by partner
ska współpraca zbliżyła do siebie społeczeń
stwa pokrewnych przecież, słowiańskich naro
dów. Historia wykazała, że tylko wzajemne po
znanie się przełamuje bariery i nieufność: temu 
ma służyć podpisana umowa.

(r)

trzymywanie więzów ze Stanisławowem i in
nymi miastami na Ukrainie.

Konsul podzielił się też własnymi przemy
śleniami na tem at partnerskiej współpracy, 
podkreślając wagę mądrego realizowania za
pisów umowy. Gość zwiedził miasto oraz 
uczestniczył w inauguracyjnej sesji Młodzie
żowej Rady Miasta. — Rybnik to piękne, czy
ste  i zielone miasto. Od tej pory  będę kibi
cował w szystkim  rybnickim  sportowcom... 
— powiedział na zakończenie wizyty.

Mimo zapowiedzi konsul, z powodu pogor
szenia stanu zdrowia, nie mógł uczestniczyć 
w uroczystości podpisania umowy. (r)

Dokument podpisują prezydent Adam Fudali oraz wicemer Iwano-Frankiwska Meron Mecan.
Zdj.: r
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wSp o ł p r a c a  p a r t n e r s k a
Projekt „Rybnik przykładem wielokulturowości”

Tak daleko, tak blisko...
Zakończyła się realizacja projektu „Rybnik przykładem  
wielokulturowości”, który mógł zaistnieć dzięki grantowi 
Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach programu 
„Edukacja dla demokracji” i wsparciu miasta Rybnika.

Twórcy projektu Gabriel Cyrulik i Grzegorz 
Janik z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych
nr 3 pozyskali na partnera młodzież, nauczycie
li oraz samorządowców z Rejonu Wileńskiego

p rzed staw ic ie le  d e leg a tu ry  K urato rium  
Oświaty Marian D rosio i Zofia G olińska,
dyrektorzy i nauczyciele rybnickich szkół 
oraz młodzież.

naszych krajów i to je s t zadanie polonistów  
i historyków  — mówiła. O możliwościach po
mocy psychologiczno -  pedagogicznej w rela
cjach rówieśniczych mówiła Aleksandra Chu
dzik, podsumowując swój wywód o wielkiej roli 
rodziny i grupy rówieśniczej w procesie kształ
towania się postaw młodych ludzi zapadającym 
w pamięć zdaniem: (...) z  ciepłych gniazd wy
chodzą ciepli ludzie.

Podobieństwa między społecznością Śląska, 
a Wileńszczyzny zauważył Zb. Czech. Na Li
twę w ostatnim półwieczu przybyło wiele lu
dzi z głębi Rosji, podobnie jak na Śląsk -  z in
nych rejonów Polski. Sytuacja taka nie była 
wolna od konfliktów -  wymagała przyśpieszo
nej nauki tolerancji i przełamywania barier. Te 
doświadczenia procentują teraz, w czasie prób 
nawiązywania nowych kontaktów.

Jan Dzilbo słowami „Ody do młodości”Mic
kiewicza zwrócił uwagę, że tylko młodzi ludzie 
są zdolni do pewnych przewartościowań, a tym 
samym do otwartości w kontaktach. Poza tym 
Wileńszczyzna to kolebka polskiego roman
tyzmu i dobrze byłoby, by jak najwięcej ryb
nickich uczniów przekonało się o tym „na
macalnie”, w Wilnie. — B y um ieć się poru
szać w wielokulturowości, trzeba cenić wła
sną kulturę  — zakończył.

0  wzajemnych doświadczeniach samorzą
dowców i działaniach w ramach sekcji wschod
niej Stowarzyszenia Współpracy Międzynaro
dowej Rybnik-Europa, w tym pomocy w po
wstaniu w Egliszkach drużyny harcerskiej 
mówiła Maria Z. Smółka.

Podobne tematy związane z realizacją pro
gramu poruszono na spotkaniu z prezydentem 
Adamem Fudalim. Dyskusja dotyczyła tak
że możliwości współpracy gospodarczej, co 
kontaktom nadałoby nowego wymiaru.

(r)Animatorzy projektu „Rybnik przykładem wielokulturowości” na spotkaniu w Urzędzie Miasta.
Zdj.: Biuro Rzecznika UM

na Litwie. W tym roku doszło do kilku spotkań, 
których celem była wymiana doświadczeń edu
kacyjnych między polskimi placówkami oświa
towymi na Litwie, a naszymi szkołami. Gości
liśmy też przedstaw icieli samorządowców 
z Wileńszczyzny, których zainteresowanie 
wzbudziła struktura naszych rad dzielnic, ich 
kompetencje i możliwości. Przedstawiciele 
władz samorządowych Rejonu Wileńskiego 
wzięli udział w posiedzeniu Komisji Oświaty 
RM, zapoznali się też z pracą Wydziału Spraw 
Obywatelskich i systemem administrowania 
gminą.

W uroczystym zakończeniu realizacji projek
tu we wrześniu br. wzięli udział goście z Li
twy: doradca mera Rejonu Wileńskiego, były 
m inister edukacji w litewskim rządzie Jan 
Dzilbo, dyrektor polskiej szkoły w Egliszkach 
Zbigniew Czech oraz przedstawiciele samo
rządu Rejonu Wileńskiego Julia Dubietiene, 
Z ofia R yżowa i Stefan  Ś w ietlik ow sk i. 
W podsumowującej konferencji uczestniczyli 
również wiceprezydent Jerzy Frelich, wice
przew odnicząca RM M aria Z. S m ółka ,

Refleksjami z prze
biegu realizacji p ro 
je k tu  p o d z ie lili się  
uczn iow ie  b io rący  
udział w warsztatach, pe
dagodzy oraz samorzą
dowcy. Anna Remisz, 
uczennica V LO oraz 
g im n a z ja lis tk a  O la  
K ow alczu k  opowie
działy o rodzących się 
przyjaźniach i lepszym 
zrozumieniu kolegów 
z Litwy, zaś nauczy
cielka ZSP 3 E lżbie
ta M ichalska-Fojcik  
przedstawiła poznaw
cze aspekty współpra
cy. — Uczniowie kojarzą 
niektóry fakty wspólne 
dla historii Polski i L i
twy, trzeba  im  je d 
nak dokładniej wyja
śnić zawiłości związku

O swoich doświadczeniach opowiedziały Ania Remisz i Ola Kowalczuk.
Zdj.: r



Trójkąt o trzech wierzchołkach
„Trójporozunaienie” pomiędzy niemieckim Dorsten, irlandzkim 
Newtownabbey oraz Rybnikiem nabiera realnych kształtów.

Kolejne spotkanie przedstawicieli samorzą
dów trzech miast miało miejsce w Rybniku. 
Delegacji z Dorsten przewodniczył burmistrz 
Lambert Lütkenhorst, zaś z Irlandii pani 
burmistrz Vera McWiliam. W składach obu 
delegacji były m.in. osoby odpowiedzialne za 
rozwój gospodarczy miast i kontakty między
narodowe, co wskazuje na charakter podjętej 
współpracy. Goście zapoznali się z najważniej
szymi inwestycjami w naszym mieście, zwie
dzili kilka rybnickich firm oraz odbyli spotka
nie z przedstawicielami samorządu gospodar
czego, wzięli też udział w seminarium z okazji 
prezentacji „Teraz Region”.

Najważniejszym jednak punktem programu 
było robocze spotkanie w Urzędzie Miasta, gdzie 
omówiono konkretne wspólne przedsięwzięcia.

Pomysł ten został zaakceptowany i, jak powie
dział prezydent Rybnika Adam Fudali, rolą 
miasta będzie promocja tego przedsięwzięcia 
wśród przedsiębiorców i handlowców oraz two
rzenie dobrego klimatu dla jego rozwoju. Po
ważnie zainteresowana tą ideą je s t Spółka 
„Silesia Rybnik”, której prezes Jacek Mura 
przybliżył gościom długie tradycje tego zakła
du i jego dzisiejszy potencjał.

Irlandczycy z Newtownabbey zaprezentowa
li In ternet jako skuteczny instrum ent wspo
magający rozwój gospodarczy. Przekonywali, 
że jest to jedno z najlepszych źródeł informa
cji i zaproponowali stworzenie wspólnej stro
ny www, na której trzy partnerskie miasta mo
głyby pokazać swój gospodarczy potencjał. Nie 
są wykluczone linki do kolejnych zaprzyjaźnionych

Robocze spotkanie delegacji z trzech miast.

Przypomnijmy, że inicjatorem trójstronnej 
współpracy było w ub. roku miasto Dorsten, 
a jej celem jest stworzenie wspólnego projek
tu, na realizację którego jest możliwe pozyska
nie środków unijnych. Partnerzy z Niemiec 
wskazali na Irlandię Płn., która ma szczególne 
doświadczenie w pozyskiwaniu środków pomo
cowych. Współpraca ma dotyczyć rozwoju ma
łej i średniej przedsiębiorczości, rewitalizacji 
terenów  poprzemysłowych oraz szkolenie 
osób, które wspomagałyby małe i średnie fir
my w procesie przystosowywania się do euro
pejskich realiów gospodarczych.

Strona niemiecka zaproponowała otwarcie 
w Dorsten tzw. „sklepu antenowego”, w któ
rym sprzedawane byłyby produkty z partner
skich miast. Gospodarze dysponują nowocze
snym lokalem o powierzchni ok. 300 m2, leżą
cym w głównym ciągu handlowym miasta. 
Obiekt ten byłby również centrum  informacji 
i „skrzynką” kontaktową dla wszystkich za
interesowanych podmiotów gospodarczych.

Zdj.: Biuro Rzecznika UM *#
•

m iast: Newtownabbey w spółpracuje m.in. *
z miastem w USA (w stanie Arizona) oraz mia- ® 

. . *
stem chińskim. *

Członkini Zarządu M iasta Ewa Ryszka • 
przedstawiła rybnicki „wkład” do wspólnego * 
przedsięwzięcia, a jest nim projekt wniosku « 
do programu pomocowego Leonardo Da Vin- *' 
ci, dzięki któremu można uzyskać środki z UE ns 
na szkolenie trenerów, zaangażowanych póź- * 
niej do aktywizacji sektora średniej i małej * 
przedsiębiorczości. Z racji swych dużych do- * 
świadczeń roli szkolących podjęliby się Irland- • 
czycy, zaś szkolonych rybniczanie oraz przed- * 
stawiciele Dorsten. Program ten umożliwia • 
również staże i wyjazdy studialne, a więc sze- ® 
roko pojętą wymianę doświadczeń. Jak wyni- 9 
kało ze słów burmistrza L. Lutkenhorsta, Pol- * 
ska jes t już dobrze przygotowana do absorp- * 
cji środków europejskich. Mamy nadzieję, * 
że stwierdzenie to padło na podstawie sytu- * 
acji, jaką nasz gość zastał w Rybniku.

(r) .

WSPÓŁPRACA PARTNE

Wzmożony ruch samochodowy 
n ie om ija d zie ln ic  o typowo 
mieszkaniowym charakterze.

Dzieje się tak również w rybnickiej dzielni
cy Północ, w której przeważa zabudowa jedno
rodzinna. Dziesiątki krzyżujących się ulic po
łączonych z dwiema drogami zbiorczymi zachę
cają kierowców do szybkiej jazdy, a w godzi
nach szczytu stają się wygodnym „skrótem ” 
dla tych, którzy chcą ominąć niekończące 
się korki na ulicy Gliwickiej czy Wyzwole
nia. O tym, jak negatywny wpływ ma ta sytu
acja na komfort życia, a przede wszystkim na 
bezpieczeństwo w dzielnicy, mogliby z pewno
ścią opowiedzieć sami mieszkańcy.

W połowie września odbyło się spotkanie 
mieszkańców z przedstawicielami władz mia
sta i dzielnicy, na którym zaprezentowana zo
stała koncepcja uspokojenia ruchu na drogach 
„Północy”. Projekt został opracowany przez 
Andrzeja Zalewskiego, który ma w swoim 
dorobku projekty realizowane na zlecenie mi
nisterstwa transportu.

Zgodnie z przedstawioną koncepcją, sku
tecznym wyjściem z sytuacji byłoby zainstalo
wanie szerokiej gamy środków spowalniających 
ruch, które skłoniłyby kierowców do spokoj
niejszej, a co za tym idzie, bardziej bezpiecz
nej jazdy. Możliwości jest wiele: ustawianie na 
jezdni różnego rodzaju przeszkód zmuszają
cych kierowców do jazdy zygzakiem (jest to tzw. 
esowanie jezdni), zawężenie jezdni do jedne
go pasa ruchu, zamontowanie progów zwal
niających czy wyniesienie skrzyżowań, to tyl
ko niektóre z nich.

Koncepcja uspokojenia ruchu -  niezwykle 
popularna w krajach Europy Zachodniej -  jest 
w Polsce wciąż rozwiązaniem nowatorskim. 
Z uwagi na charakter proponowanych zmian 
musi być wprowadzana wieloetapowo. I tak też 
się stanie w dzielnicy „Północ”. Pierwszym eta
pem uspakajania ruchu w tej części miasta ma 
być „wyciszenie” ulicy Żużlowej. Rozpoczęty 
już rem ont drogi pozwoli nie tylko na jej 
odnowienie, ale również na wprowadzenie 
wspomnianych zmian. Nie zabraknie więc 
ograniczających szerokość jezdni tzw. bram 
wjazdowych, wyniesień tarczy skrzyżowań 
czy optycznego zwężenia jezdni. W przyszło
ści planowane je s t również skonstruow anie 
niew ielkiego ronda na skrzyżowaniu ulic 
Żużlowej i Strzeleckiej.

Kolejnym krokiem będzie wprowadzenie 
ograniczeń na innych, nie mniej ważnych, dro
gach dzielnicy, m.in. na ul. Karłowicza, Ponia
towskiego czy Różańskiego. Można mieć na
dzieję, że ograniczenia te skutecznie powstrzy
mają rajdowe zapędy niektórych kierowców.

D



Funkcjonowanie system u ochrony zdrowia

Z kasami czy bez ?
Jeszcze nie wiadomo, jak potoczą się w nowej, politycznej 

rzeczywistości losy reformy zdrowia, ale uczestnicy regionalnej 
konferencji „Funkcjonowanie systemu ochrony zdrowia”, która 
odbyła się w Rybniku tuż przed wyborami, wyrażali się o efektach 
wprowadzanych zmian całkiem pozytywnie.

uchwały RM. Dziś zaangażowani w powsta
w an ie  NZOZ-ów n ie  c h c ie lib y  w róc ić  
do starego  system u...

Z największymi oporami środowisko medycz
ne przyjęło powstanie NZOZ-u położnych 
i o tych doświadczeniach opowiedziała jego sze
fowa Barbara Gardyjas.

Pierwszym na Śląsku miastem, które zde
cydowało się na podjęcie wezwania i zrestruk
turyzowania lecznictwa otwartego był Cho
rzów, z którego doświadczeń korzystał również 

Rybnik. Wiceprezydent 
Chorzow a Joach im

Biorący udział w tym spotkaniu dyrektor 
rybnickiego szpitala B olesław  P iecha uzy
skał w międzyczasie mandat poselski, będzie 
więc zapewne starał się, by przynajmniej naj
bardziej pozytywne aspekty przekształceń 
zostały zachowane.

— Potrzeba zdrowia to jedna z  najważniej
szych potrzeb społecznych — powiedział na 
wstępie wiceprezydent Jerzy Frelich i trud
no się z tym stwierdzeniem nie zgodzić. Dla
tego to właśnie reforma zdrowia wywołała naj
większe emocje, dodajmy -  najczęściej nega
tywne. Obrony reformy podjął się na konferen
cji ówczesny minister zdrowia prof. Grzegorz 
Opala. Pozytywne efekty wprowadzonych 
zmian to przede wszystkim zdecydowane 
zm niejszenie zadłużenia służby zdrowia,

możliwość zmiany leka
rza czy ośrodka zdrowia.
M inister przyznał, że 
tak zawzięcie krytyko
wane Kasy Chorych rze
czywiście nie do końca 
pracowały dobrze, ale 
w ostatnim okresie wie
le zmieniło się na lep
sze. Wiele szczegółów 
wniosło wystąpienie se
kretarza stanu w mini
sterstwie zdrowia Tomasza Grottela. Wyni
kało z niego, że pozytywne efekty wprowadzo
nych zmian zaczynają być widoczne i choć sys
tem ciągle będzie wymagał zmian dostosowaw
czych, kierunek reformy był słuszny.

Konferencja była te ż okazją 
do wręczenia dyrektorowi rybnickie
go szpitala aktu przekazania przez

dycznego, wyposażonego w  wiele no
woczesnych urządzeń, dzięki którym 
już w  trakcie transportu można wy
konywać działania ratujące życie.

Założeń reformy służby zdrowia bronił min. Grzegorz Opala (w środku), o je j realizacji w Rybni
ku mówili dyrektor szpitala Bolesław Piecha i wiceprezydent Jerzy Frelich.

Zdj.: Biuro Rzecznika UM

które w momencie startu  reformy wynosiło 
ok. 7 mld zł, zwiększenie wydolności systemu 
z finansowego punktu widzenia, wzrost liczby 
usług medycznych. Szczególnie dobrze mini
ster wypowiadał się o lecznictwie wysoko spe
cjalistycznym -  zdecydowanie wzrosła m.in. 
ilość transplantacji (200-300%), koronarogra- 
fii, koronaroplastyki oraz liczba osób podda
wanych dializoterapii i innym skomplikowa
nym zabiegom. Gorzej je s t z usługami pod
stawowymi, choć w tym kontekście ważna jest

Dla rybniczan najważniejszy jest wpływ re
formy na jakość usług medycznych w naszym 
mieście. Rybnik był jedną z pierwszych gmin, 
która zdecydowała się na restrukturyzację 
otwartej służby zdrowia. I choć proces ten nie 
przebiegał bezboleśnie, efekty są pozytywne. 
Zadaniem miasta było stworzenie warunków 
do przekształcenia wchodzących w skład Za
kładu Lecznictwa Ambulatoryjnego przychod
ni i poradni w niepubliczne zakłady opieki zdro
wotnej, czyli przygotowania odpowiedniej

Otte, który był jednym 
z inspiratorów  prze
kształceń, nie ma wąt
pliwości, że decyzja 
była słuszna. W efekcie 
pow stała racjonalna 
sieć przychodni, roz
szerzono zakres usług 
medycznych, warunki 
pracy się poprawiły, po
jawił się też aspekt kon- 
k u rency jnośc i. Do
świadczeniami rybnic

kimi podzielił się też dyr. Bolesław Piecha 
stwierdzając, że dziś inwencja i kreatywność 
nowych właścicieli przychodni jest bardzo duża. 
Konferencja była też okazją do wręczenia dy
rektorowi rybnickiego szpitala aktu przekaza
nia przez ministra ambulansu ratownictwa me
dycznego, wyposażonego w wiele nowocze
snych urządzeń, dzięki którym już w trakcie 
transportu można wykonywać działania ratu
jące życie. To niezwykle cenny nabytek, szcze
gólnie w kontekście niedawnego uruchomie
nia w szpitalu w Orzepowicach oddziału ratun
kowego i wejścia w życie ustawy o ratownic
twie medycznym.

W czasie pokonferencyjnej dyskusji wiele 
uwag krytycznych pod adresem realizacji re
formy przez ministerstwo padło z ust obecne
go na konferencji dyrektora szpitala w pobli
skich Żorach. Chodziło oczywiście o pieniądze, 
a raczej ich brak i o obietnicę ministerstwa 
zwiększenia przez kasy chorych środków na 
kontraktację usług medycznych. Poruszono 
też problem braku kontraktacji z Kasami Cho
rych usług laboratoryjnych oraz fizykotera
peutycznych. T. G ro tte l opow iedział się 
przede wszystkim za stworzeniem odpowied
nich standardów w tych dziedzinach, by bro
nić się przed dziką konkurencją. — Kto bę
dzie chciał zabrać pieniądze służbie zdrowia, 
będzie dążył do likwidacji Kas Chorych — tak 
przedstawiciele ministerstwa podsumowali 
pojawiające się zapowiedzi lewicy o likwida
cji kas chorych w przypadku wygranej w wy
borach. Dziś rządząca koalicja SLD-UP nie 
kryje, że jednym z pierwszych posunięć re
sortu zdrowia będzie likwidacja Kas Chorych, 
a powołanie w zamian kilku funduszy zdro
wia. Pieniądze ze składek mają pozostać nie
tykalne. (r)



Branie odpowiedzialności 
za przyszłość...

Dzień Edukacji Narodowej był okazją do w ręczenia grupie 
kilkudziesięciu pedagogów nagród prezydenta przyznawanych 
tradycyjnie z okazji nauczycielskiego święta.

Dzień Edukacji Narodowej

W uroczystym spotkaniu w Urzędzie Mia
sta udział wzięli przedstawiciele Zarządu i Rady 
Miasta, delegatury Kuratorium Oświaty, Wy
działu Edukacji, nauczycielskich związków za
wodowych. Składając życzenia z okazji święta 
i przekazując nagrody wyróżnionym nauczycie
lom, prezydent Adam Fudali podkreślił rolę 
tej grupy zawodowej w kształtowaniu oblicza 
naszego społeczeństwa i podziękował za trud 
włożony w przygotowanie dzieci i młodzieży 
do brania odpowiedzialności za przyszłość. 
Przypomniał o wielu przedsięwzięciach rybnic
kiego samorządu biorących się z przekonania, 
że najlepszą inwestycją je s t inwestowanie 
w młodzież i edukację. Przyznał też, że mia
sta, jako organu prowadzącego szkoły, nie omi
nęły problemy związane z racjonalizacją sieci 
placówek oświatowych, ponieważ konieczne 
było podejmowanie również decyzji trudnych 
i niepopularnych.

W imieniu Rady Miasta (...) za kształtowa
nie serc i umysłów podziękowała wiceprzewod
nicząca RM Maria Z. Smolka, której, jako 
wieloletniej nauczycielce, problemy tego śro
dowiska są szczególnie bliskie. Kolegom -  
nauczycielom gratulacje złożyli przedstaw i
ciele związków zawodowych: „Solidarności” 
U rszula Grzonka i ZNP -  K azim ierz P ie
karz. Podkreślił on, że środowisko nauczy
cieli, ta najlepiej wykształcona grupa zawo
dowa -  (...) je s t spolegliwa, ale zadaje też de
cydentom trudne pytania.

Po raz drugi w swojej historii miasto przy
znało szczególnie zasłużonym pedagogom 
„Medale Mikołaja z  Rybnika”. W tym roku 
otrzymali je Jadwiga Salom on, ks. Jerzy 
Korduła i E ugeniusz Hanak. — To szczegól
ne wyróżnienie — powiedział wręczający je wi
ceprezydent Jerzy Frelich. — Przyznajemy je  
pedagogom, którzy cieszą się szczególnym  
autorytetem w środowisku i wśród młodzieży.

Jadwiga Salom on urodziła się na Wileńsz
czyźnie, ale cale swoje zawodowe życie zwią
zała z Rybnikiem i z Zespołem Szkół Mecha
niczno-Elektrycznych, gdzie uczyła aż do eme
rytury i gdzie nadal pracuje. Jest z wykształce
nia polonistką, a w ostatnich latach swoją hu
manistyczną wiedzę wykorzystała również do 
przygotowania programów służących do pro
wadzenia zajęć z wychowania do życia w rodzi
nie. Do 2000 roku była doradcą metodycznym 
ds. wychowania prorodzinnego i edukacji zdro
wotnej, swoje kwalifikacje podnosiła m.in. koń
cząc studia podyplomowe na Akademii Teolo
gii Katowickiej w zakresie nauki o rodzinie. 
Opracowany przez nią kalendarz dla młodzie
ży „W kręgu zdrowia, natury i wartości” bar
dzo się podobał władzom resortu edukacji, zaś 
następnym krokiem była książka „Uczę się 
żyć” wydana przez Centrum Pomocy Psycho
logiczno-Pedagogicznej MEN, która znalazła 
się na liście zalecanych podręczników. — Więk
szość pozycji do przedm iotu wychowania do 
życia w rodzinie traktuje przede wszystkim

EDU
Nagrody Prezydenta Miasta Rybnika
Jolanta Sobel (SP 3), Dorota Przybyła (SP 8), Miro
sław Niewelt (G 2), Barbara Kudła (SP 11), Ewa Czaj
kowska (SP 12), Katarzyna Trzebunia (SP20),Sabi
na Malgrab(SP 24), Magdalena Wieczorek (SP 28), 
Krystian Fajkis (G 2), Gabriela Wistuba (G 2), An
drzej Pałach (ZST), Michał Cyroń(ZST), Maria Szę- 
dzielorz (ZSB), Daria Holona (ZSB), Lidia Blazel- 
Marszollk (ILO), Joanna Naczyńska (110), Maria 
Dziedzic (li LO), Krzysztof Lazaj (II LO), Urszula Cy- 
cuła (IV LO), Eleonora Pałarz (ZSP 2), Kornelia Cin- 
cio (ZSP 3), Barbara Padula (ZSP 3), Bogusław Ska- 
ba (MDK), Mirosław Woźniak (MDK), Grażyna Oi- 
kowska (P13), Barbara Krauzy (P17), ks. Stanisław 
Gańczorz (SP 20), Romana Olszewska (G 1), Piotr 
Pszonka (SP 5), Jerzy Pysz (SP 22), Jerzy Dziwoki 
(SP 24), Bożena Szymura (SP 29), Ewa Florczyk 
(Zesp. Szkolno-Przedszk. 2), Lidia Wróbel (Por. 
Psych.-Ped.), Anita Geratowska (OPP „Przygoda"), 
Henryka Góra (P 3), Anna Szymik (P 43), Urszula 
Warczok (ZSE-U), Alojzy Zimończyk (SP 16), Ewa 
Poręba (P 25), Arkadiusz Andrzejewski (Zesp. Og. 
Wych.), Małgorzata Tomczyk (Rodź Dom Dziecka 
1), Krystyna Kubat (Dom Dziecka)
Nagrody Kuratora
Luęjan Rugor(SP 19),Grażyna Skrętkowłcz(SP 
34), Krystyna Swoboda (SP 28), Romana Stą- 
slek(G 10), Kazimierz Piekarz (ZST)
Odznaczenia państwowe 
Aleksandra Marciniak (II LO), Danuta Rurańska
(II LO)
Odznaka Honorowa »Za zasługi dla resortu”
Piotr Kolorz (o odznaczenie dla przedstawiciela 
sponsora wystąpiła SP 5)
Nagrody Ministra Edukacji Narodowej
Jerzy Krzak (IV LO), Marla Mrozek (l LO)

o cielesności, płciowości, zaś moja książ
ka m ówi o wartościach i duchowości czło
wieka — mówi J. Salomon.

Ksiądz Jerzy Korduła jest proboszczem 
parafii pod wezw. Św. Brata Alberta w Ryb
niku - Kamieniu i od wielu lat katechetą. Jest 
w dzielnicy Kamień osobą niezwykle szanowa
ną i poważaną, o dużym autorytecie moralnym. 
Szczególną troską otacza dzieci z rodzin po
trzebujących wsparcia, ofiarowując im również 
pomoc materialną. Przeznacza na nią m.in. całe 
nauczycielskie wynagrodzenie za prowadzenie 
w kamieńskiej szkole katechezy.

Eugeniusz Hanak był długoletnim nauczy
cielem wychowania fizycznego w rybnickich 
szkołach podstawowych, dziś już na emerytu
rze. I choć od wielu już lat czynnie się nie udzie
la, jego uczniowie i następcy wciąż pamiętają 
jego zasługi jako organizatora i długoletniego 
animatora sportu szkolnego. Z powodzeniem 
prowadził sekcje koszykówki oraz zapomnia
nego w Rybniku ...łyżwiarstwa, kierował też 
z sukcesem rybnickim Szkolnym Związkiem 
Sportowym. E. Hanak dzielił się swoją wiedzą 
z młodszymi kolegami, wychował wielu spor
towców i przygotował następców do działalno
ści w SZS. Laureat jest osobą, dla której wy
chowanie przez sport to sposób na problemy 
w młodzieżowych środowiskach.

W szystkim  wyróżnionym  i laureatom  
składamy serdeczne gratulacje. (r)Wyróżnieni „Medalem Mikołaja z Rybnika” (od lewej): ks. Jerzy Korduła, Jadwiga Salomon 

i Eugeniusz Hanak. Zdj.: r



O stopień wyżej
Niektórzy rybniccy nauczyciele sami postarali się o to, by ich te

goroczne święto było wyjątkowe. Po raz pierwszy jako nauczyciele 
mianowani odebrali kwiaty i życzenia sympatii od swoich uczniów.

D zięki aw ansow i m ają w yższą p en sję  
i pewniejszą pracę. Ale mają również życze
nia, których sami z pewnością nie zrealizu
ją. Jak się okazuje, droga do awansu nie jes t 
prosta. Najpierw jes t się nauczycielem sta
żystą. Po roku otrzymuje się opinię dyrekto
ra szkoły, która upoważnia do egzaminu na 
tzw. nauczyciela kontraktowego. Później na
leży przepracować minimum trzy lata i można

w Cieszynie zabrakło nauczyciela języka pol
skiego, to kuratorium może nakazać m i przej
ście do tamtej placówki.

Jednak nie to niepokoi nauczycieli szkół śred
nich. Martwi ich przyszłoroczna matura: — My 
uczymy młodzież do nowej matury dopiero dwa 
lata, więc je s t to przygotowanie połowiczne. 
Moim zdaniem egzaminowi maturalnemu po
winien towarzyszyć cały cykl przygotowań,

począwszy od gimnazjum — mówi M. Paprotny. 
— W naszej szkole nastawiamy się na nową 
maturę i pod tym kątem kształcimy młodzież.

Jednak wszystko wskazuje na to, że ucznio
wie znów pisać będą długie, przekrojowe wy
pracowania, gdyż nowa pani minister edukacji 
zapowiedziała już, że w przyszłym roku obo
wiązywać będzie „stara” matura. Co to ozna
cza dla nauczycieli i uczniów: — Gdyby decy
zja co do wyboru matury leżała w gestii szkól, 
to najprawdopodobniej nasza placówka zdecy
dowałaby się na nową maturę, gdyż to je s t dla 
uczniów świeże — mówi M. Paprotny

Jak się okazuje jednak, świeże nie zawsze 
oznacza lepsze. Nowa matura bowiem zdecy
dowanie zubaża wiedzę uczniów: — W części 
ustnej wymaga od nich tylko przygotowania 
tematu, nad którym  sami pracują w bibliote
ce, a w części pisem nej -  umiejętności pisa
nia po polsku i odrobiny myślenia. Żeby zdać 
na ocenę dobrą nie je s t wymagana żadna wie
dza literacka -  stwierdza M. Paprotny. — Mają 
do dyspozycji gotowe teksty i jeżeli nauczyli 
się je  analizować, to nie będą mieli problemu 
by zdać. Teoretycznie je s t tak, że bez znajo
mości jakiejkolwiek lektury i pojęcia literac
kiego, mogą zdać na mocne cztery. To zmie
rza do tego, że 90% uczniów uprawia fikcję. 
Przez cztery lata uczy się ich literatury, której 
nie muszą zdać.

Do części egzaminu uczniowie przygotowu
ją się w bibliotece, ale do szkolnej czytelni za
glądają nie tylko maturzyści. Jak zatem jest 
w najcichszym miejscu w szkole? — W biblio
tece pracuje się naprawdę przyjem nie, nie 
chciałabym narzekać. Mam z m łodzieżą do
bry kontakt. Oni chętnie korzystają z  m o
je j pomocy, szczególnie k iedy muszą przy
gotować referat. Życie zm usza ich do od
wiedzania biblioteki, ale obecnie je s t  tak, 
że  uczniowie bardziej interesują się książkami

c.d. na stronie 27

sportowych w judo, szachach i koszykówce 
dziewcząt, ponadto odbył się konkurs pla
styczny pod hasłem: „10-te urodziny mojej 
szkoły”.

Szkoła Podstawowa nr 34, której aktualnym 
dyrektorem jest Barbara Stojko, zaś do 1998 
roku kierował nią Marek Florczyk, to jedna 
z większych rybnickich szkół podstawowych. 
Uczy się w niej 922 uczniów, a zatrudnionych 
jest 61 nauczycieli. Szkoła posiada dwie pra
cownie informatyczne, stanowisko multime
dialne, studio telewizyjne oraz radiowęzeł. 
W klasach IV-VI prowadzona jest nauka jed
nego z dwóch języków obcych: angielskiego 
i francuskiego. Ponadto w szkole prowadzony 
jest innowacyjny program nauczania języka 
esperanto w klasach nauczania początkowego. 
W tym roku szkolnym utworzono w szkole kla
sę czwartą sportową o profilu koszykówka 
dziewcząt, nad którą patronat sprawuje Ryb
nicki Młodzieżowy Klub Sportowy.

M.T.

Dyplom nauczyciela mianowanego odbiera 
w Chwalowicach.

już rozpocząć starania o awans na nauczyciela 
mianowanego. W tym celu należy zgromadzić 
odpowiednią ilość dokumentów z siedmiu róż
nych dziedzin. Są to m.in. materiały potwier
dzające osiągnięcia dydaktyczne, dokumentu
jące współpracę z pedagogami i rodzicami, 
potwierdzające działania na forum szkoły i za
angażowanie w samokształcenie. Po zatwier
dzeniu tych wszystkich dokumentów, można 
dopiero przystąpić do egzaminu. A na egzami
nie „wystarczy” już tylko zaprezentować wła
sne osiągnięcia i odpowiedzieć na trzy komi
syjne pytania, dotyczące metodyki, psycholo
gii, czy też pracy z uczniami. Tak zostaje się 
nauczycielem mianowanym i nabywa konkret
ne przywileje. Jakie? — Przede wszystkim pra
ca je s t pewniejsza, gdyż nauczyciela mianowa
nego trudniej zwolnić. Poza tym z  awansem 
wiążą się większe zarobki. To około 30% wię
cej niż zarabia nauczyciel kontraktowy — mówi 
Mirosław Paprotny, polonista, od blisko 5 lat 
pracujący z młodzieżą w IV LO w Chwałowi- 
cach. — Jest jednaki minus. Gdyby na przykład

Małgorzata Szołtysek, bibliotekarka w IV LO
Zdj.: Z.K.
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Szkoła Podstawowa nr 34 w Rybniku 
obchodzi w tym roku 10-lecie istnienia. 
Uroczystości związane z tym jubile
uszem miały miejsce 12 października.

Po mszy św. w kościele św. Józefa oo. fran
ciszkanów zaproszeni goście oraz przedstawi
ciele klas spotkali się na uroczystej akademii, 
na której, poza programem artystycznym przy
gotowanym przez uczniów, był także czas na 
wspomnienia i refleksje. Obecni na niej byli 
przedstawiciele delegatury Kuratorium Oświa
ty, Wydziału Edukacji UM i władz samorządo
wych Rybnika. W ramach obchodów 10-lecia 
istnienia szkoły odbyło się szereg imprez to
warzyszących. Istniejący w szkole od 1996 r. 
pierwszy w Rybniku Uczniowski Klub Sporto
wy „Fair Play” był organizatorem turniejów



GAZETA RYBN1CK
Argumentem za była również możliwość 

korzystnego montażu finansowego przy reali
zacji tej inwestycji z udziałem Rybnickiej Spół
ki Węglowej. Tuż przed Dniem Edukacji Naro
dowej została oddana do użytku pierwsza ukoń
czona inwestycja -  sala gimnastyczna przy 
Gimnazjum nr 11 w Rybniku-Niedobczy- 
cach. Piękny, nowoczesny obiekt dostosowa
no stylem  do budynku macierzystej szkoły 
z początku wieku. Salę o wymiarach 36 na 18 
m wyposażono w niewielką składaną widow
nię, zamontowany na stałe drążek do ćwiczeń 
gimnastycznych i pozostałe przyrządy. Braku
jącą dotąd odskocznię do skoków przez skrzy
nię podarowała tuż przed otwarciem obiektu

Decyzja miasta o budowie dziesięciu sal gimnastycznych przy rybnickich 
szkołach podyktowana była przekonaniem, że im więcej obiektów do 
uprawiania sportu, tym mniej zagrożonej patologiami młodzieży na ulicach.

Nowa sala gimnastyczna przy Gimnazjum nr 11 w Niedobczycach. Na je j otwarcie w górę 
poszybowały kolorowe balony. Zdj.: Z.K.

Rada Dzielnicy Niedobczyce. Sala posiada nie
zbędne zaplecze -  przebieralnie, sanitariaty 
z prysznicami i pomieszczenia na sprzęt.

Uroczystość otwarcia sali została połączona 
ze spotkaniem władz samorządowych miasta 
z dyrektorami wszystkich placówek oświato
wych w Rybniku z okazji Dnia Edukacji Naro
dowej, a gośćmi honorowymi byli członkowie 
delegacji z Iwano-Frankiwska (Stanisławowa), 
przebywającej w naszym mieście z okazji pod
pisania partnerskiego porozumienia. Dokonu
jąc symbolicznego otwarcia obiektu prezydent 
Adam Fudali podkreślił rolę wychowania 
dzieci i m łodzieży poprzez sport, wyraża
jąc nadzieję, że nowa sala gimnastyczna nie

będzie zamykana wraz z ostatnim dzwonkiem. 
Ma ona służyć zajęciom pozalekcyjnym, być cen
trum sportu i rekreacji nie tylko dla uczniów, ale 
całej dzielnicowej społeczności. Jak wiemy, działa
cze Rady Dzielnicy Niedobczyce mają już wzglę
dem nowego obiektu szerokie plany...

Z okazji otwarcia sali gimnazjalna młodzież 
z Niedobczyc wystąpiła z programem, w któ
rym zabawa przeplatała się z głębszą reflek
sją na tem at negatywnych zjawisk w sporcie, 
zakończona apelem o jego czystość i powrót 
do źródeł -  zrodzonej w Grecji idei olimpijskiej.

Do końca listopada oddane do użytku zosta
ną sale gimnastyczne przy gimnazjach w Ra
dziejowie i Boguszowicach, SP 32 w Orze- 
powicach oraz największa -  hala sportowa 
z dostawianą widownią na kilkaset miejsc przy 
Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych. 
Kontynuowana jest budowa sal w Kłokocinie 
i w R ybnickiej Kuźni, rozpoczęto prace 
w Chwałęcicach i W ielopolu. Na etapie prac 
dokumentacyjnych znajduje się przyszła inwe
stycja w nowej rybnickiej dzielnicy Ochojec.

(r)

S t w f c # r ..,

Odznaczenie dla prezydenta
Prezydent Adam Fudali został odznaczony Krzyżem Komba

tanckim  przyznanym mu przez kapitułę Zarządu Głównego Związ
ku Byłych Ż ołnierzy K onspiracyjnego Wojska P olsk iego. Od
znaczenie wręczyli przedstawiciele ZG Związku Zbigniew Paw
łow ski oraz płk T adeusz D łużyński, będącym również przewod
niczącym rybnickiego oddziału Związku Pilsudczyków  oraz peł
nomocnikiem na Śląsk tego związku. Miasto Rybnik wsparło budo
wę Pomnika -  Mogiły symbolu ku czci represjonowanych żołnie
rzy konspiracyjnych z lat 1945-1956.

Kursy autobusów dla niepełnosprawnych

Elektrownia już nie truje
We w rześniu br. zakończona została procedura warunkowe

go skreślen ia  elektrowni „Rybnik” z „Listy 8 0 ” -  zakładów  
najbardziej uciążliwych dla środowiska w kraju. Zakład ten znaj
dował się na liście największych trucicieli ze względu na zawyżoną 
emisję tlenków siarki, składowanie dużej ilości odpadów oraz hałas. 
Pod koniec lat '80 zgodnie z decyzją wojewody, trzeba było zaprzestać 
składowania odpadów na dotychczasowych składowiskach, zaś w cią
gu ostatnich paru lat na kilku blokach energetycznych montowano 
sukcesywnie instalacje odsiarczania spalin. By zniknąć z niechlubnej 
listy bezwarunkowo, elektrowni pozostało rozwiązać problem hała
su. Program jego redukcji już trwa.

Skreślenie elektrowni z „Listy 80” nastąpiło na specjalnej uroczy
stości, w której wziął udział m.in. p.o. głównego inspektora ochrony 
środowiska Zdzisław Krajewski, obecny był również prezydent Ryb
nika Adam Fudali.

W kioskach oraz kasie biletowej komunikacji miejskiej na Placu Wol
ności pojawiły się rozkłady jazdy autobusów w formie książeczki. Za
znaczono w nich kursy autobusów niskopodłogowych, przysto
sowanych dla osób niepełnosprawnych. Przypomnijmy, że w tym 
roku ze środków programu Domino, które Rybnik otrzymał po złoże
niu wysoko ocenionego projektu konkursowego, zakupiono autobus 
całkowicie przystosowany dla niepełnosprawnych. Zostanie on spe
cjalnie oznaczony.

Wizyta w  Bedburg-Hau
Na zaproszenie burmistrza Bedburg-H au (Północna Nadrenia- 

Westfalia) Hansa Geurtsa wizytę w tym niemieckim mieście złożyli 
prezydent Adam Fudali oraz członkini ZM Ewa Ryszka, a także 
dyrektor Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych Stanisław  
Urban. Rybnicki szpital od jedenastu lat współpracuje z kliniką 
w Bedburg-Hau, a kontakty pomiędzy placówkami zostały przenie
sione na grunt współpracy samorządowej. Podczas wizyty został omó
wiony m.in. projekt wymiany uczniowskiej.



Nowe osiedle przy ul. Lektorskiei

Mieszkania w  miejsce porzeczek i truskaw ek..
Przed niespełna dwoma laty na te

renach, gdzie dziś przy ul. Lektorskiej 
stoi kilka szeregów dopiero co zasie
dlonych domków, rosły porzeczki i tru
skawki.

Drugie po „Wierzbowej” osiedle realizowa
ne przez Awim Inwest to kolejny przykład uda
nej współpracy z miastem, które na zasadach 
bardzo korzystnych dla przyszłych lokatorów 
uzbroiło tereny pod przyszłą budowę. Przed
sięwzięcie wspierali finansowo również gesto
rzy mediów. Inwestycja ruszyła w styczniu 
ub. roku, a budowa ostatniej pierzei domów 
rozpoczęła się 4 miesiące później. Przy ul. Lek
torskiej stoi dziś w zabudowie szeregowej 30 
domków jednorodzinnych oraz 3 domy wielo
rodzinne, mieszczące w sumie 18 mieszkań na 
trzech kondygnacjach. W momencie rozpoczę
cia ich zasiedlania po placu budowy pozostały 
wspomnienia -  gotowe były drogi, oświetlenie, 
a wokół zielono i estetycznie.

Gospodynią oficjalnej uroczystości oddania 
osiedla do użytku była szefowa firmy Awim In- 
west Róża Korbel, a symboliczną wstęgę prze
cięli prezydent Adam Fudali i przewodniczą
cy RM Michał Śm igielski. W uroczystości 
wzięli udział nowi mieszkańcy, a także przed
stawiciele instytucji zaangażowanych w realiza
cję przedsięwzięcia oraz Rady Dzielnicy Smol
na, w granicach której osiedle się znajduje. Dru
gim symbolicznym aktem było posadzenie 
drzewka (jesionu), a do pracy tej przyłożyli rękę 
zarówno mieszkańcy, jak i realizatorzy osiedla.

Metr kw. mieszkania na osiedlu przy Lek
torskiej kosztuje ok. 860 zł -  w budynku z elewa
cjami, oknami z zewnętrzną żaluzją i poprowa
dzonymi do progu przyłączami gazowymi, elek
trycznymi, teletech
nicznymi, wodnymi, 
a także siecią kana
lizacji deszczowej 
i sanitarnej.

C ie k a w o s tk ą  
jest fakt, że właści
cielem jednego z do
mów jest nasz repre- 
zentacyjny bram 
karz Jerzy Dudek, 
który zaufał firmie 
Awim  Inw est do 
końca i zlecił jej 
również wyposaże
nie domu od mebli 
po elem en ty  de
koracyjne.

O ile przedsię
w zięcie przy ul.
Lektorskiej jest za
kończone, Wierz
bowa nadal się roz
budowuje. Aktual
nie w końcowej fa
zie budowy jest 12 
budynków, a jesz
cze w tym  roku 
rozpocznie się re
alizacja 2 budyn

ków, w których będzie 15 mieszkań na sprze
daż. Awim Inwest wspólnie z miastem myśli 
o następnej inwestycji, a będzie nią osiedle 
przy ul. Stawowej. Istnieje tam możliwość re
alizacji stu mieszkań w zabudowie mieszanej: 
domkach jednorodzinnych szeregowych i bliź
niaczych oraz wielorodzinnych (5-6 mieszkań). 
Dotąd Awim Inwest wybudował w Rybniku łącz
nie 198 tzw. jednostek mieszkalnych. (r)

Kierująca firmą Awim Inwest Róża Korbel z  nowym osiedlem w tle.
Zdj.: Biuro Rzecznika Prasowego UM
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lR E G IO N  z
Im p reza  targow a  pod n azw ą  

"¡TtlśgKijra zastąpiła znaną już jesien 
ną edycję giełdy DOM.

Zastępstwo było udane, a przyczynili się 
do tego zarówno organizatorzy, jak i wystaw
cy, którzy jak najlepiej starali się zaprezen
tować potencjał i możliwości naszego regio
nu. — Wspólna inicjatywa Izby Przemysłowo- 
Handlowej i Urzędu Miasta Rybnika dopro
wadziła do przekształcenia się lokalnych tar
gów w targi regionalne i je s tem  przekona
ny, że  inicjatywa ta je s t słuszna i potrzebna  
— mówił podczas uroczystego otwarcia im
prezy prezydent Adam Fudali. — Szczegól
nie w trudnej sytuacji gospodarczej firm, 
rosnącego bezrobocia i perspektyw  wejścia 
do UE, ważna je s t  skuteczna promocja.

— Wystawa ta je s t prezentacją wszystkiego, 
co nasz region m oże zaoferować. Ma służyć 
pokazaniu zarówno potencjału wytwórczego 
jak i usługowego, ma też przedstawić piękno 
tego regionu i możliwości wypoczynku, jakie 
on daje — mówił Andrzej Żylak prezes Izby 
Przemysłowo -  Handlowej ROP.

Ekspozycja nie była duża, ale bardzo różnorodna. Zdj.: Z.K. c.d. na stronie 32



K U L T U R A

LP. T E R M IN N A Z W A  IM P R E Z Y O R G A N IZ A T O R M IE JSC E P L A N  IM P R E Z Y

1. 20.09-10.11
W ystaw a:

K on stan ty  Prus (1872  -  1961) 
-  h istoryk , p u b licy sta , b ib lio fil

Powiatowa
i Miejska Biblioteka Publiczna 

tel. 42 23 541

Galeria Powiatowej 
i Miejskiej Biblioteki Publicznej 

ul. J. Szafranka 7

Wystawa prezentująca życie i dorobek naukowy patrona PiMBP 
Konstantego Prusa w 40 rocznicę jego śmierci.

Wstęp: wolny

2. 29.10-31.12
W ystaw a:  

G ab rie la  Z ap o lska  
( 1 8 5 7 -  1921)

Powiatowa
i Miejska Biblioteka Publiczna 

tel. 42 23 541

Hol Powiatowej
i Miejskiej Biblioteki Publicznej 

ul. J. Szafranka 7
Wstęp: wolny

3. listopad

„ R yb n ik  - N asze  m ia sto ” 
„C ech y  rzem ieśln icze  w m iastach  

G órn eg o  Ś ląsk a  do  1939 r .” 
„ W yrob isk o  g ó rn icze”

Muzeum 
w Rybniku 

tel. 42 21 423

Muzeum w Rybniku 
Rynek 18

Wystawy stałe 
Wstęp: 3 zł, 2 zł 

sobota -  wstęp: wolny

4. listopad R ysun ki A d a m a  K uśk i
Muzeum 

w Rybniku 
tel. 42 21 423

Muzeum w Rybniku 
Rynek 18

Wstęp: 3 zł, 2 zł 
soboty -  wstęp: wolny

5. listopad S ta ły  rep ertu a r  k in a  „ Z efir”
Dom Kultury Boguszowice 

tel. 739 21 86

Kino „Zefir”
Domu Kultury Boguszowice 

Plac Pokoju 1
Szczegóły na plakatach

6. listopad „D n i C ecy lia ń sk ie”

Towarzystwo Muzyczne 
im. Braci Szafranków 

tel. 0601 99 06 58 
(p. Norbert Prudel)

Kościoły w Rybniku
Wystąpią chóry zrzeszone w PZChiO, 

a także wyróżniające się chóry szkolne i kościelne. 
Szczegóły na plakatach

7.
do 26.11 

poniedziałki 
od godz. 18.15

K o n fron tacje  film ow e
Dyskusyjny Klub Filmowy 

„Ekran” 
tel. 42 26 660

Kino .Apollo” 
ul. Pocztowa 1

W programie:
„Trafik”, „Przyczajony tygrys, ukryty smok”, „Wiarołomni”, 
„Suzhou”, „War Zonę”, „Fcsten”, „Samotni”, „Powrót idioty”, 

„Święty dym”, „Fucking Amal”, „Tylko razem”, 
„Przełamując fale”, „Gniew oceanu”, „Himalaya”. 

Szczegóły na plakatach

8.
listopad 

każda niedziela 
godz. 17.00

Sta ły  rep ertu ar kina  
„ C h w a ło w icza n k a ”

Dom Kultury Chwałowice 
tel. 42 16 222

Sala kinowa
Domu Kultury Chwałowice 

ul. 1 Maja 95

Szczegóły na plakatach 
Wstęp: 12 zł i 10 zł

9. 02.11
godz. 17.00 O lim p ijsk ie  H allow een

Klub „Olimp” 
tel. 42 13 331

Klub „Olimp” 
ul. Raciborska 482

W programie: dyskoteka, zabawa z przebieraniem, 
konkursy dla dzieci i młodzieży 

Wstęp: wolny

10. 03.11
godz. 18.00 „Z ad u szk i A rty sty czn e”

Dom Kultury Chwałowice 
tel. 42 16 222

Sala widowiskowa 
Domu Kultury Chwałowice 

ul. 1 Maja 95

Impreza w stylu gospel w wykonaniu zespołu 
„6 na 6” oraz kwartetu gospel 

Wstęp: 5 zł

11.
03.11

godz. 18.00 „B iesia d a  Ś lą sk a ”
Dom Kultury Niedobczyce 

tel. 739 81 86

Sala imprezowa 
Domu Kultury Niedobczyce 

ul. Barbary 23

Biesiada Śląska z udziałem formacji wokalno -  instrumentalnej 
„Spektrum” oraz kapeli śląskiej „Jorgusie”

Wstęp: 30 zł

12.
08.11

godz. 17.00

O tw arcie  w ystaw y  
g rafik i kom puterow ej  

Z d zisław a  B ek siń sk iego

Rybnickie Centrum Kultury 
tel. 42 23 235

Galeria Sztuki Rybnickiego 
Centrum Kultury 
ul. Saint Vallier 1

Wstęp: wolny

13.
09.11

godz. 18.00 „T w a rze”
Dom Kultury Chwałowice 

tel. 42 16 222

Sala kolumnowa 
Domu Kultury Chwałowice 

ul. 1 Maja 95

Wystawa fotograficzna 
Wstęp: wolny

14. 11.11
godz. 10.00 Św ięto  N iep od leg łośc i

Rybnickie Centrum Kultury 
tel. 42 23 235 Rynek

Intrada orkiestry dętej, wystąpienie Prezydenta Miasta, 
złożenie kwiatów na płycie pamiątkowej poświęconej 

Marszałkowi J. Piłsudskiemu

15.
11.11

godz. 17.00 O b ch od y  Św ięta  N iep od leg łośc i
Rybnickie Centrum Kultury 

tel. 42 23 235

Sala widowiskowa 
Rybnickiego Centrum Kultury 

ul. Saint Vallier 1

W programie:
galowy koncert w wykonaniu chóru, orkiestry i baletu 

Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”
Wstęp: 25 zł i 30 zł

16.
12.11

godz. 17.00 O b ch od y  Św ięta  N iep od leg łośc i
Klub „Olimp” 
tel. 729 44 13

Klub „Olimp” 
ul. Raciborska 482

W programie: konkurs wiedzy o Polsce 
-  zagadnienia polityczne, społeczne i historyczne. 

Wstęp: wolny

17. 14.11-01.12 W ystaw a:  
C zło w iek  i św ia t

Powiatowa
i Miejska Biblioteka Publiczna 

tel. 42 23 541

Galeria Powiatowej 
i Miejskiej Biblioteki Publicznej 

ul. J. Szafranka 7

Wystawa grafiki ze zbiorów 
Międzynarodowego Triennale Grafiki w Krakowie 

Wstęp: wolny

18.
15.11

godz. 9.00 „ D iab elsk ie  K am ienie"
Dom Kultury Chwałowice 

tel. 42 16 222

Sala widowiskowa 
Domu Kultury Chwałowice 

ul. 1 Maja 95

Spektakl teatralny dla dzieci w wykonaniu 
Teatru „Wielkie Koło”

Wstęp: 3 zł

19. 15.11
godz. 20.00

J a zzow e czw artk i 
- U rszu la  D u dziak

Restauracja „Mimoza” 
tel. 739 82 45

Restauracja „Mimoza” 
ul. Rymera 1

Informacje dotyczące koncertu u organizatora.

20. 15-18.11 X V I S iles ian  Ja zz  M eetin g
Rybnickie Centrum Kultury 

tel. 42 23 235

Restauracja „Mimoza” 
ul. Rymera 1

Dom Kultury Chwałowice 
ul. 1 Maja 95

Rybnickie Centrum Kultury 
ul. Saint Vallier 1

Dom Kultury Chwałowice -16.11 godz. 19.00 
Koncert czeskiej grupy jazzowej „The Gizd Q” 

oraz zespołu „Reinkarnacja” 
Szczegóły na plakatach

21. 15-30.11
IX  O góln op o lsk i K onkurs  
Sztuk i N iep rofesjon a ln ej  
im . V in cen ta  V an  G ogha

Towarzystwo Kulturalno 
-  Sportowe „Kuźnia” 

tel. 739 11 74

Hol Klubu Energetyka 
ul. Podmiejska 1

30.11 godz. 18.00 - zakończenie pokonkursowej 
wystawy i wręczenie nagród 

Wstęp: wolny



NDARZ IMPREZ MIEJSKICH
K U L T U R A

LP. T E R M IN N A ZW  A  IM P R E Z Y  1 O R G A N IZ A T O R  | M IE JSC E P L A N  IM P R E Z Y

22.
16.11

godz. 11.00
S p o tk a n ie  au to rsk ie  

ze S ta n isła w em  P iskorem

Powiatowa
i Miejska Biblioteka Publiczna 

tel.42 23 541

Sala wykładowa Powiatowej 
i Miejskiej Biblioteki Publicznej 

ul. J. Szafranka 7
Wstęp: wolny

23.
17.11

godz. 17.00 „ N iew ia d o m sk ie  B iesia d o w a n ie ’'
Dom Kultury Niewiadom 

tel. 729 44 13

Sala widowiskowa 
Domu Kultury Niewiadom 

ul. Mościckiego 15

Program muzyczno -  kabaretowy zespołu 
„Jorgusie” oraz rozwiązanie konkursu literackiego 

„Niewiadom w wierszu i prozie”.
Wstęp: wolny

24.
17.11

godz. 18.00 Ś w ięto  P ieśn i i M uzyk i
Dom Kultury Niedobczyce 

tel. 739 81 86

Sala widowiskowa 
Domu Kultury Niedobczyce 

ul. Barbary 23

Koncert chórów PZChiO Okręgu Rybnickiego 
z okazji Święta Pieśni i Muzyki 

Wstęp: wolny

25.
19.11
godz.

9.00 i 11.00
„K o ch a n ie  w iek u  teg o ”

Dom Kultury Boguszowice 
tel. 739 21 86

Sala kinowa
Domu Kultury Boguszowice 

Plac Pokoju 1

Spektakl dla młodzieży gimnazjalnej 
w wykonaniu Teatru Młodego Widza 

Wstęp: 6 zł

26.
21.11

godz. 18.00 M uzyka  na R atuszu
Rybnickie Centrum Kultury 

tel. 42 23 235
Muzeum w Rybniku 

Rynek 18

„Skrzypce i gitara -  solo i w duecie”. 
Wystąpią: E. Stawarski i F. Wieczorek.

W programie utwory m.in.:
N. Paganini, G. Bacewicza, J. Iberta, G. Enescu 

Wstęp: wolny

27.
22.11 

godz. 9.00 „ P o k u siec”
Dom Kultury Chwałowice 

tel. 42 16 222

Sala widowiskowa 
Domu Kultury Chwałowice 

ul. 1 Maja 95

Spektakl dla młodzieży w wykonaniu Teatru „Silnia” 
Wstęp: 10 zł

28.
23.11
godz.

16.00 i 18.00
„K o n cert je s ie n n y ”

Śląskie Centrum Muzyczne 
„Muzyka i Ruch” 

tel. 42 24 434

Młodzieżowy Dom Kultury 
ul. Broniewskiego 23

Koncert dedykowany dzieciom niepełnosprawnym, 
ich rodzicom i pedagogom.

Wstęp: wolny

29. 23.11
godz. 18.00

„ N ied o b czy ck ie  W ieczory  
M u zy czn e”

Dom Kultury Niedobczyce 
tel. 739 81 86

Hol Domu Kultury Niedobczyce 
ul. Barbary 23

Program kabaretowo -  muzyczny 
w wykonaniu „Hajer Kapela Show” 

Wstęp: 8 zł

30.
25.11

godz. 17.00
F ra n z  L ehar  
„ C a rew icz”

Rybnickie Centrum Kultury 
tel. 42 23 235

Sala widowiskowa 
Rybnickiego Centrum Kultury 

ul. Saint Vallier 1

Operetka w III aktach w wykonaniu 
Opery Śląskiej w Bytomiu. 

Wstęp: 25 zł i 30 zł

31.
26.11

godz. 17.00
O tw a rc ie  w ystaw y  m alarstw a  

i g ra fik i A n ny  O leś
Dom Kultury Niewiadom 

tel. 729 44 13

Galeria Domu Kultury 
Niewiadom 

ul. Mościckiego 15

Program artystyczny, zwiedzanie wystawy, dyskusje 
Wstęp: wolny

32.
29.11

godz. 16.00 „A n d rzejk ow e w ró żb ia rstw o ”
Dom Kultury Niewiadom 

tel. 729 44 13

Świetlica Domu Kultury 
Niewiadom 

ul. Mościckiego 15

W programie: dyskoteka dla dzieci i młodzieży 
przeplatana wróżbami andrzejkowymi 

Wstęp: wolny

33.
29.10

godz. 17.00 W a rszta ty  literack ie
Powiatowa

i Miejska Biblioteka Publiczna 
tel.42 23 541

Czytelnia Powiatowej 
i Miejskiej Biblioteki Publicznej 

ul. J. Szafranka 7

Spotkanie młodych twórców 
Warsztaty literackie prowadzi Jan Strządała. 

Wstęp: wolny

34.
30.11

godz. 17.00 „ M ała  A k a d em ia  F ilm u  P o lsk ie g o ”
Dom Kultury Boguszowice 

tel. 739 21 86
Sala kinowa Domu Kultury 
Boguszowice, Plac Pokoju 1

Film dla młodzieży gimnazjalnej i licealnej 
Wstęp: 8 zł

35. 30.11 „A n d rzejk o w e w ró żb o g ra n ie”
Dom Kultury Boguszowice 

tel. 739 21 86
Dom Kultury Boguszowice 

Plac Pokoju 1
„Taneczna randka w jasno -  bo wróżby nie kłamią.” 

Wstęp: 50 zł od pary

36.
30.11

godz. 17.00 A n d rzejk i
Klub „Olimp” 
tel. 729 44 13

Klub „Olimp” 
ul. Raciborska 482

W programie: dyskoteka i wróżby andrzejkowe 
Wstęp: wolny

T U R Y S T Y K A  I SP O R T

LP . T E R M IN N A Z W A  IM P R E Z Y O R G A N IZ A T O R  j M IE JS C E P L A N  IM P R E Z Y

1.
Listopad

poniedziałki, środy 
i piątki, godz. 16.00

Z ajęcia  sp ortow e
KS „Polonia” Niewiadom” 

tel. 739 15 85 
(p. C. Wajner)

Boisko sportowe 
ul. Sportowa 
Niewiadom

Zajęcia sportowe dla wszystkich chętnych 
pod okiem instruktora -  trenera. 

Wstęp: wolny

2. Listopad T u rn iej H alow y  P iłk i N ożnej
KS „Górnik” Boguszowice 

tel. 739 22 65 
(p. J. Sawczuk)

Hala sportowa 
MOSiR Boguszowice 

ul. Jastrzębska 12

Rozgrywki w listopadzie, finał w grudniu. 
Wszelkie szczegóły u organizatora. 

Wstęp: wolny

3. Listopad
In d y w id u a ln e  M istrzostw a  Skata  

S p o rto w eg o  o P uchar  
O k ręgu  R yb n ick iego

Dom Kultury Niedobczyce 
tel. 739 81 86

Hol Domu Kultury Niedobczyce 
ul. Barbary 23 Wstęp: wolny

4.
03.11

godz. 11.00
M ecz p iłk i nożnej  

reg ion a ln ej lig i ju n io ró w

Towarzystwo Kulturalno 
-Sportowe „Kuźnia”, 

tel. 739 11 82 
(p. R. Skorupa)

Stadion
ul. Podmiejska 1

Mecz pomiędzy ENERGETYK Rybnik - GÓRNIK Czerwionka. 
Wstęp: wolny

5.
03.11

godz. 13.30 X III k o le jk a  lig i okręgow ej
KS „Górnik” Boguszowice 

tel. 739 22 65 
(p. J. Sawczuk)

Stadion
ul. Małachowskiego 130

Mecz pomiędzy: KS GÓRNIK Boguszowice 
-  SILESIA Lubomia.

Cena biletu: 5 zł

6.
03.11

godz. 13.30
M ecz  p iłk i nożnej  

k lasy  ok ręgow ej ju n io ró w

Towarzystwo Kulturalno 
-Sportowe „Kuźnia”, 

tel. 739 11 82 
(p. R. Skorupa)

Stadion
ul. Podmiejska 1

Mecz pomiędzy ENERGETYK Rybnik 
- ŚLĄSK Świętochłowice. 

Wstęp: wolny

7.
03.11

godz. 13.30
R ozgry w k i p iłk i nożnej 

o m istrzostw o  k lasy  okręgow ej

MKS „Rymer” Niedobczyce 
tel. 739 85 28 
(p. J. Mrozek)

Stadion
ul. Górnośląska 

Niedobczyce

Mecz pomiędzy RYMER Niedobczyce -  PIAST Bieruń Nowy. 
Cena biletu: 4 zł

8.
03.11

godz. 13.30

M ecz  p iłk i nożnej  
tra m p k a rzy  m łodszych  
(ro czn ik  1991 i m łodsi)

Towarzystwo Kulturalno 
-Sportowe „Kuźnia”, 

tel. 739 11 82 
(p. R. Skorupa)

Stadion
ul. Podmiejska 1

Mecz pomiędzy ENERGETYK Rybnik - MOSiR Jastrzębie. 
Wstęp: wolny

9.
03.11

godz. 16.00
R yb n ick a  A m a to rsk a  L iga  

K o szy k ó w k i -  III liga

Miejski Koszykarski 
Klub Sportowy 

tel. 42 21 511,42 23 688 
(p. A. Zygmunt, K. Fojcik)

Hala sportowa 
MOSiR Boguszowice 

ul. Jastrzębska 12

Rozgrywki pomiędzy MKKS Rybnik 
- KS CARBO AZS Gliwice o awans do II ligi. 

Wstęp: wolny

10.
03.11

godz. 10.00

X I M ięd zy n a ro d o w y  
T u rn iej R od zin n y  

w  szach ach

Towarzystwo Kulturalno 
-Sportowe „Kuźnia”, 

tel. 739 11 82

Klub Energetyka 
ul. Podmiejska 1

Wstęp: wolny 
Szczegóły u organizatora

11.
03-04.11 

od godz.10.00
II P u ch ar  P o lsk i Ju n io ró w  

w e flo rec ie

Rybnicki Młodzieżowy 
Klub Sportowy -  sekcja 

szermierki, tel. 42 28 201 
(p. Taranczewski)

Hala sportowa 
MOSiR Boguszowice 

ul. Jastrzębska 12

03.11 - występ chłopców do lat 17, 04.11 - występ dziewcząt. 
Przewidywana liczba zawodników - 200. 

Eliminacje od godz.10.00, finał około godz.16.00. 
Wstęp: wolny



KALENDARZ IMPREZ MIE|SKIC
T U R Y S T Y K A  I S P O R T

L P , T E R M IN N A Z W A  IM P R E Z Y O R G A N IZ A T O R M IE JS C E PL A N  IM P R E Z Y

12.
04.11

godz. 13.00 I L iga  K ob iet P iłk i N ożnej
RKP Rybnik

tel. 42 30 100 (p. L. Kowalski)
Stadion

ul. Gliwicka 72, Rybnik
Mecz pomiędzy: RKP Rybnik -  MEDYK Konin. 

Wstęp: wolny

13.
05.11

godz. 16.00
R yb n ick a  A m a to rsk a  L iga  

K o szy k ó w k i -  M łod zicy

Miejski Koszykarski 
Klub Sportowy, tel. 42 23 688 

(p. G. Adamczyk)

Hala sportowa 
MOSiR Rybnik 

ul. Powstańców Śl. 40/42

Rozgrywki pomiędzy MKKS Rybnik - GTK Gliwice. 
Wstęp: wolny

14.
05.11

godz. 17.00
A m a to rsk a  L iga  P iłk i S iatk ow ej  

-  gru p a  A

Amatorska Liga 
Piłki Siatkowej, tel. 422 53 77 

(p. T. Bonk)

Hala sportowa 
MOSiR Boguszowice 

ul. Jastrzębska 12

Rozgrywki między KRS SOKÓŁ Rybnik 
- DREAM TEAM Zabełków. 

Wstęp: ogólnodostępny, wolny

15.
06.11

godz. 13.30 M ecz p iłk i nożnej sen iorów
KS „Polonia” Niewiadom” 

tel. 739 15 85, (p. C. Wajner)

Boisko sportowe 
ul. Sportowa 
Niewiadom

Mecz pomiędzy POLONIA Niewiadom 
- LKS NAPRZÓD Kłokocin. 

Wstęp: wolny

16.
06.11

godz. 17.45
A m a to rsk a  L iga P iłk i S iatk ow ej  

- grupa B

Amatorska Liga 
Piłki Siatkowej, tel. 422 53 77 

(p. T. Bonk)

Szkoła Podstawowa Nr 11 
ul. Hibnera 25 

Maroko -  Nowiny

Rozgrywki między BEER TEAM Rybnik - TKKF PIASKI. 
Wstęp: wolny

17.
06.11

godz. 18.30
A m atorsk a  L iga  P iłk i S iatk ow ej  

-  gru p a  B

Amatorska Liga 
Piłki Siatkowej, tel. 422 53 77 

(p. T. Bonk)

Hala sportowa 
MOSiR Rybnik 

ul. Powstańców Śl. 40/42

Rozgrywki między ORLIKI Rybnik - WALENIE Rybnik. 
Wstęp: wolny

18.
09.11

godz. 19.00
A m atorsk a  L iga  P iłk i S iatk ow ej  

- gru p a  A

Amatorska Liga 
Piłki Siatkowej, tel. 422 53 77 

(p. T. Bonk)

Gimnazjum nr 11 
ul. Górnośląska 108 

Niedobczyce

Rozgrywki między EXPERT TEAM Rybnik 
- ANTYKWARIAT Rybnik.

Wstęp: wolny

19.
9, 16, 23.11 
godz. 17.00 J esien n y  T u rn iej B iiarda

Klub „Olimp” 
tel. 729 4413

Klub „Olimp”
Dom Kultury w Niewiadomiu 

ul. Mościckiego 15
Wpisowe: 2 zł

20.
10.11

godz. 13.00
S ia tk ów k a  żeńska  

-  rozgryw k i III lig i sen iorek

Towarzystwo Kulturalno 
- Sportowe „Kuźnia” 
tel. 0600 44 71 88)

(p. A. Łyczko)

Sala gimnastyczna 
Gimnazjum nr 4

ul. Rybacka 76, Rybnicka Kuźnia

Rozgrywki pomiędzy KS ENERGETYK Rybnik 
-  MUKS Bieruń.

Wstęp: wolny

21.
10.11

godz. 16.00 I liga  ten isa  sto ło w eg o  m ężczyzn
Towarzystwo Kulturalno 

- Sportowe „Kuźnia” 
tel. 0604 540 667 (p. T. Kurek)

Sala gimnastyczna 
Klubu „Energetyk” 

ul. Podmiejska 1

Rozgrywki pomiędzy KS ENERGETYK Rybnik 
- ZKS IZOLATOR ZPE ZAPEL SA Boguchwała. 

Wstęp: wolny

22.
10.11

godz. 17.00 M ecz  III lig i s ia tk ó w k i m ężczyzn
RMKS Rybnik 

(p. Lech Kowalski)
Hala MOSiR w Rybniku 
ul. Powstańców Śl. 40/42

Mecz pomiędzy RMKS Rybnik -  MOS Będzin. 
Wstęp: wolny

23. 11.11 Z aw od y  S trze leck ie  o P uchar  
Prezy denta z okazji Dnia Niepodległości

LOK Rybnik, tel. 42 21 018 
(p. A. Siemaszkiewicz)

Strzelnica sportowa 
w Rybniku - Paruszowcu Szczegóły u organizatora.

24. 11.11
godz. 10.30

M ecz p iłk i nożnej  
okręgow ej lig i ju n io ró w

Towarzystwo Kulturalno 
-Sportowe „Kuźnia”, 

tel. 739 11 82, (p. R. Skorupa)

Stadion
ul. Podmiejska 1

Mecz pomiędzy ENERGETYK Rybnik - MOSiR Jastrzębie. 
Wstęp: wolny

25. 11.11
II M ięd zy n a ro d o w y  Turn iej  

N iep o d leg ło śc i J u n iorów  M łod szych  
w  judo -  R yb n ik  2001

KS „Polonia” Rybnik 
tel. 739 58 16 

(p. J. Kowalczyk)

Hala sportowa 
MOSiR Boguszowice 

ul. Jastrzębska 12
Szczegóły u organizatora.

26.
11.11

godz. 12.00
VII B ieg  N iep o d leg ło śc i o P uchar  

P rezydenta  M iasta  R yb n ik a

Miejski Ośrodek 
Sportu i Rekreacji w Rybniku 

tel. 42 21 140 
(p. R. Tymusz)

Teren miasta Rybnika

Rozpoczęcie VII Biegu Niepodległości o godz. 12.00 
Trasa -  pętla okrężna wzdłuż ul. Korfantego, Zamkowej, 
Rynkowej, Plac Wolności, Łony, Sobieskiego, Rynek -  lkm.
W programie:
12.00 -  bieg dziewcząt ur. 1989 r. i młodszych (kl. IV-VI) SP, 
12.10 -  bieg chłopców ur. 1989 r. i młodszych (kl. IV-VI) SP,
12.20 -  bieg dziewcząt ur. 1986 i młodszych (kl. I-III) Gimnazja 
12.30 -  bieg chłopców ur. 1986 i młodszych (kl. I-III) Gimnazja 
12.40 -  bieg dziewcząt ur. 1983 i młodszych (kl. 1I-IV) szkoły 
ponadpodstawowe
12.50 -  bieg chłopców ur.1983 i młodszych (kl. II-IV) szkoły 
ponadpodstawowe
13.05 -  bieg główny kobiet -  otwarty, bez ograniczeń 
wiekowych (1 pętla) -  1 km
13.20 -  bieg główny mężczyzn -  otwarty, bez ograniczeń 
wiekowych (2 pętle) -  2 km
Szczegóły u organizatora oraz na plakatach.

27.
11.11

godz. 12.00
R ozgryw ki p iłk i nożnej 

o m istrzostw o  śląsk iej lig i ju n io ró w

MKS „Rymer” Niedobczyce 
tel. 739 85 28 
(p. J. Mrozek)

Stadion
ul. Górnośląska 

Niedobczyce

Mecz pomiędzy MKS RYMER Niedobczyce -  KS RUCH 
Chorzów.

Wstęp: wolny

28.
12.11

godz. 17.30

S ia tk ów k a  żeńska  
-  rozgryw k i ju n io re k  m łodszych  

(ro czn ik  1985 i m łodsze)

Towarzystwo Kulturalno 
- Sportowe „Kuźnia” 
tel. 0600 44 71 88)

(p. A. Łyczko)

Sala gimnastyczna 
Gimnazjum nr 4 
ul. Rybacka 76 

Rybnicka Kuźnia

Rozgrywki pomiędzy KS ENERGETYK Rybnik -  TKS SILĄ. 
Wstęp: wolny

29.
12.11

godz. 19.30
A m a to rsk a  L iga  P iłk i S iatk ow ej  

- grupa B

Amatorska Liga 
Piłki Siatkowej, tel. 422 53 77 

(p. T. Bonk)

Szkoła Podstawowa Nr 2 
ul. Wodzisławska 46 

Rybnik - Smolna

Rozgrywki między PREEM Rybnik - OLIMP Żory. 
Wstęp: wolny

30.
13.11

godz. 17.45
A m a to rsk a  L iga  P iłk i S iatk ow ej  

-  gru p a  B

Amatorska Liga 
Piłki Siatkowej, tel. 422 53 77 

(p. T. Bonk)

Szkoła Podstawowa Nr 11 
ul. Hibnera 25 

Maroko -  Nowiny

Rozgrywki między BEER TEAM Rybnik 
-  ANTENKA Czerwionka - Leszczyny. 

Wstęp: wolny

31.
14.11

godz. 16.00

R yb nicka A m atorsk a  L iga  
K oszyk ów k i - m ecz o m istrzostw o  

P olsk i ju n io ró w

Miejski Koszykarski 
Klub Sportowy, tel. 42 23 688 

(p. K. Fojcik)

Hala sportowa 
MOSiR Rybnik 

ul. Powstańców Śl. 40/42

Rozgrywki pomiędzy MKKS Rybnik 
- MKS MARKET PLUS Zabrze. 

Wstęp: wolny

32.
14.11

godz. 19.00
A m atorsk a  L iga  P iłk i S iatk ow ej  

-  gru p a  B

Amatorska Liga 
Piłki Siatkowej, tel. 422 53 77 

(p. T. Bonk)

Gimnazjum Nr 11 
ul. Górnośląska 108 

Rybnik -  Niedobczyce

Rozgrywki między WALENIE Rybnik -  AKS ARTUS Żory. 
Wstęp: wolny

33.
16.11

godz. 18.30
A m atorsk a  L iga P iłk i S iatk ow ej  

- gru p a  B

Amatorska Liga 
Piłki Siatkowej, tel. 422 53 77 

(p. T. Bonk)

Szkoła Podstawowa Nr 3 
ul. Wolna 17 

Rybnik - Piaski

Rozgrywki między TKKF PIASKI -  ORLIKI Rybnik. 
Wstęp: wolny

34.
16.11

godz. 19.00
A m atorsk a  L iga P iłk i S iatk ow ej  

-  gru p a  A

Amatorska Liga Piłki 
Siatkowej, tel. 422 53 77 

(p. T. Bonk)

Zespól Szkół Ponadpodstawowych nr 3 
ul. Orzepowicka,
Rybnik -  Nowiny

Rozgrywki między NOWI Rybnik -  ANTYKWARIAT Rybnik. 
Wstęp: wolny

35.
17.11

godz.9.00 D ziecięca  L iga  M iast R O W -u
Miejski Koszykarski 

Klub Sportowy, tel. 42 21 511 
(p. A. Zygmunt)

Hala sportowa 
MOSiR Rybnik 

ul. Powstańców Śl. 40/42

Reprezentacja Czerwionki, Pszczyny, leszczyn, Żor, Jastrzębia, 
Rybnika, Wodzisławia -  chłopcy rocznik 1989 i młodsi. 

Wstęp: wolny
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ALENDARZ IMPREZ MIEJSKICH
T U R Y S T Y K A  1 S P O R T

LP. T E R M IN N A Z W A  IM P R E Z Y O R G A N IZ A T O R M IE JSC E P I A N  IM P R E Z Y

36. 17.11
godz. 11.00

M ecz  p iłk i nożnej w  ram ach  
regionalnej lig i ju n io ró w

Towarzystwo Kulturalno 
-Sportowe „Kuźnia”, 

tel. 739 11 82,
(p. R. Skorupa)

Stadion
ul. Podmiejska 1

Mecz pomiędzy ENERGETYK Rybnik -  GWAREK II Zabrze. 
Wstęp: wolny

37 17.11
godz. 13.30

M ecz p iłk i nożnej 
klasy  ok ręgow ej ju n io ró w

Towarzystwo Kulturalno 
-Sportowe „Kuźnia”, 

tel. 739 11 82,
(p. R. Skorupa)

Stadion
ul. Podmiejska 1

Mecz pomiędzy ENERGETYK Rybnik 
- NADWIŚLAN Góra.

Wstęp: wolny

38. 17.11
godz. 13.30 X V  k o le jk a  lig i okręgow ej

KS „Górnik” Boguszowice 
tel. 739 22 65, (p. J. Sawczuk)

Stadion
ul. Małachowskiego 130

Mecz pomiędzy: KS GÓRNIK Boguszowice 
-  POLONIA Marklowice.

Cena biletu: 5 zł

39. 17.11
godz. 13.30

R ozgryw k i p iłk i nożnej 
o m istrzostw o  k lasy  okręgow ej

MKS „Rymer” Niedobczyce 
tel. 739 85 28, (p. J. Mrozek)

Stadion
ul. Górnośląska, Niedobczyce

Mecz pomiędzy MKS RYMER Niedobczyce -  OGRODNIK 
Tychy.

Cena biletu: 4 zł

40. 17.11
godz. 16.00 I liga  ten isa  s to łow ego  m ężczyzn

Towarzystwo Kulturalno 
- Sportowe „Kuźnia” 
tel. 0604 540 667,

(p. T. Kurek)

Sala gimnastyczna 
Klubu „Energetyk” 

ul. Podmiejska 1

Rozgrywki pomiędzy KS ENERGETYK Rybnik 
- KU AZS AE Wrocław.

Wstęp: wolny

41. 17-18.11 
godz. ranne

Z aw ody  w ęd k a rsk ie  o P uchar  
P rezesa  Z arządu  E lek trow n i 

„R y b n ik ” S .A .

Towarzystwo Kulturalno 
- Sportowe „Kuźnia” 

tel. 439 66 20 
(p. A. Tołłoczko)

Zalew Rybnicki
W zawodach uczestniczą kluby z całej Polski oraz drużyny 

reprezentujące Elektrownię „Rybnik” S.A. i kopalnie okręgu 
południowego. Wstęp: wolny

42. 18.11
godz.9.00

Z aw od y  P ok azow e w  R atow nictw ie  
W od n ym  P olsk i P ołudn iow ej  

oraz M em oria ł Z d zisław a  P aruzela

Wodne Ochotnicze 
Pogotowie Ratunkowe 

tel. 602 386 637 
(p. H. Wołkow)

Pływalnia kryta 
MOSiR Rybnik 

ul. Powstańców Śl. 40/42

W programie 5 konkurencji:
100m z przeszkodami, 50m holowanie manekina, 

100m holowanie manekina w płetwach, 100m sztafeta 
kombinowana, 6x25m sztafeta.

Wstęp: wolny

43.
18.11

godz. 10.30 M ecz III lig i s ia tk ó w k i m ężczyzn
RMKS Rybnik 

(p. Lech Kowalski)
Hala MOSiR w Rybniku 
ul. Powstańców Śl. 40/42

Mecz pomiędzy RMKS Rybnik -  UKS Grom Rybnik. 
Wstęp: wolny

44. 19.11
godz. 16.00

R yb nicka  A m a to rsk a  Liga  
K oszyk ów k i -  m łodzicy

Miejski Koszykarski 
Klub Sportowy, tel. 42 23 688 

(p. G. Adamczyk)

Hala sportowa 
MOSiR Rybnik 

ul. Powstańców Śl. 40/42

Rozgrywki pomiędzy MKKS Rybnik -  MOSM Tychy. 
Wstęp: wolny

45. 19.11
godz. 17.00

A m atorsk a  L iga P iłk i S iatk ow ej  
-  gru p a  A

Amatorska Liga Piłki 
Siatkowej, tel. 422 53 77 

(p. T. Bonk)

Hala sportowa 
MOSiR Boguszowice, 

ul. Jastrzębska 12

Rozgrywki między KRS SOKÓŁ Rybnik 
- EXPERT TEAM Rybnik. Wstęp: wolny

46. 19.11
godz. 17.30

S ia tk ów k a  żeń sk a  
-  rozgryw k i ju n io re k  m łodszych  

(ro czn ik  1985 i m łodsze)

Towarzystwo Kulturalno 
- Sportowe „Kuźnia” 

tel. 0600 44 71 88) (p. A. 
Łyczko)

Sala gimnastyczna 
Gimnazjum Nr 4

ul. Rybacka 76, Rybnicka Kuźnia

Rozgrywki pomiędzy KS ENERGETYK Rybnik 
-  BKS STAL Bielsko - Biała.

Wstęp: wolny

47. 19.11
godz. 18.30

A m atorsk a  L iga  P iłk i S iatk ow ej  
- gru p a  A

Amatorska Liga 
Piłki Siatkowej, tel. 422 53 77 

(p. T. Bonk)

Szkoła Podstawowa Nr 34 
ul. Reymonta 69 
Rybnik -  Smolna

Rozgrywki między ANTYKWARIAT Rybnik - AZS Rydułtowy. 
Wstęp: wolny

48.
20.11
godz.

13.30-17.30
R yb n ick a  D ziecięca  L iga  N B A

Miejski Koszykarski 
Klub Sportowy, tel. 42 21 511 

(p. A. Zygmunt)

Hala sportowa 
MOSiR Rybnik 

ul. Powstańców Śl. 40/42

Reprezentacja Rybnickich Szkół Podstawowych 
- chłopcy rocznik 1990 i młodsi.

Wstęp: wolny

49. 20.11
godz. 18.30

A m a to rsk a  L iga  P iłk i S iatk ow ej  
- gru p a  B

Amatorska Liga 
Piłki Siatkowej, tel. 422 53 77 

(p. T. Bonk)

Hala sportowa 
MOSiR Rybnik 

ul. Powstańców Śl. 40/42

Rozgrywki między ORLIKI Rybnik 
-  ANTENKA Czerwionka - Leszczyny. 

Wstęp: wolny

50. 21.11
godz. 19.00

A m a to rsk a  L iga  P iłk i S iatk ow ej  
- gru p a  B

Amatorska Liga 
Piłki Siatkowej, teł. 422 53 77 

(p. T. Bonk)

Gimnazjum Nr 11 
ul. Górnośląska 108 

Rybnik -  Niedobczyce

Rozgrywki między WALENIE Rybnik -  TKKF PIASKI. 
Wstęp: ogólnodostępny, wolny

51.
22.11
godz.

13.30-17.30
R yb n ick a  D ziecięca  L iga  N B A

Miejski Koszykarski 
Klub Sportowy, 

tel. 42 21 511 (p. A. Zygmunt)

Hala sportowa 
MOSiR Rybnik 

ul. Powstańców Śl. 40/42

Reprezentacja Rybnickich Szkół Podstawowych 
- chłopcy rocznik 1990 i młodsi.

Wstęp: wolny

52. 23.11
godz. 16.00

R yb nicka  A m atorsk a  L iga  
K o szy k ó w k i -  kadeci

Miejski Koszykarski 
Klub Sportowy, tel. 42 23 688 

(p. G. Adamczyk)

Hala sportowa 
MOSiR Rybnik 

ul. Powstańców Śl. 40/42

Rozgrywki pomiędzy MKKS Rybnik 
- MKS ODRA Wodzisław. 

Wstęp: wolny

53. 23.11
godz. 19.00

A m a to rsk a  L iga  P iłk i S iatk ow ej  
- gru p a  A

Amatorska Liga 
Piłki Siatkowej, tel. 422 53 77 

(p. T. Bonk)

Zespół Szkół 
Ponadpodstawowych nr 3 

ul. Orzepowicka 
Rybnik -  Nowiny

Rozgrywki między NOWI Rybnik -  DREAM TEAM Zabełków. 
Wstęp: wolny

54. 24.11
godz. 16.00

S ia tk ó w k a  żeńska  
-  ro zgryw k i III lig i sen iorek

Towarzystwo Kulturalno 
- Sportowe „Kuźnia” 
tel. 0600 44 71 88)

(p. A. Łyczko)

Sala gimnastyczna 
Gimnazjum Nr 4 
ul. Rybacka 76, 

Rybnicka Kuźnia

Rozgrywki pomiędzy KS ENERGETYK Rybnik 
-  MKS Zawiercie.

Wstęp: wolny

55.
24.11

godz. 17.00 M ecz III lig i s ia tk ó w k i m ężczyzn
RMKS Rybnik 

(p. Lech Kowalski)
Hala MOSiR w Rybniku 
ul. Powstańców Śl. 40/42

Mecz pomiędzy RMKS Rybnik -  KS Rafako Racibórz 
Wstęp: wolny

56. 25.11
godz. 13.00 I liga  k ob iet p iłk i nożnej

RKP Rybnik 
tel. 42 30 100, 

(p. L. Kowalski)

Stadion ul. Gliwicka 72 
Rybnik

Mecz pomiędzy: RKP Rybnik -SAVENA Warszawa. 
Wstęp: wolny

57. 27.11
godz. 17.45

A m a to rsk a  L iga  P iłk i S iatk ow ej  
-  g ru p a  B

Amatorska Liga Piłki 
Siatkowej, tel. 422 53 77 

(p. T. Bonk)

Szkoła Podstawowa Nr 11 
ul. Hibnera 25, 

Maroko -  Nowiny

Rozgrywki między BEER TEAM Rybnik -  PREEM Rybnik. 
Wstęp: wolny

58. 27.11
godz. 18.30

A m a to rsk a  L iga  P iłk i S iatk ow ej  
-  gru p a  B

Amatorska Liga Piłki 
Siatkowej, tel. 422 53 77 

(p. T. Bonk)

Hala sportowa MOSiR Rybnik 
ul. Powstańców Śl. 40/42

Rozgrywki między ORLIKI Rybnik -  OLIMP Żory. 
Wstęp: wolny

59. 28.11
godz. 16.00

R yb n ick a  A m atorsk a  L iga  
K o szy k ó w k i - m ecz o w ejśc ie  do  

finału  M istrzostw  P olsk i J u n io ró w

Miejski Koszykarski 
Klub Sportowy, tel. 42 23 688, 

(K. Fojcik)

Hala sportowa 
MOSiR Rybnik 

ul. Powstańców Śl. 40/42

Rozgrywki pomiędzy MKKS Rybnik 
- ALBA Chorzów.

Wstęp: wolny

60. 30.11
godz. 18.30

A m atorsk a  L iga  P iłk i S iatk ow ej  
-  gru p a  B

Amatorska Liga Piłki 
Siatkowej, tel. 422 53 77 

(p. T. Bonk)

Szkoła Podstawowa Nr 3 
ul. Wolna 17, 

Rybnik - Piaski

Rozgrywki między TKKF PIASKI -  AKS ARTUS Żory. 
Wstęp: wolny

61. 30.11
godz. 19.00

A m atorsk a  L iga  P iłk i S iatk ow ej  
- grupa A

Amatorska Liga 
Piłki Siatkowej, 

tel. 422 53 77 (p. T. Bonk)

Gimnazjum Nr 11 
ul. Górnośląska 108 

Rybnik -  Niedobczyce

Rozgrywki między EXPERT TEAZM Rybnik 
-  ELTOMONT Wodzisław Śl.

Wstęp: wolny

62. 30.11
godz. 19.00

A m atorsk a  L iga P iłk i S iatk ow ej  
-  gru p a  A

Amatorska Liga 
Piłki Siatkowej, tel. 422 53 77 

(p. T. Bonk)

Zespół Szkół 
Ponadpodstawowych Nr 3 

ul. Orzepowicka, 
Rybnik -  Nowiny

Rozgrywki między NOWI Rybnik -  KRS SOKÓŁ Rybnik. 
Wstęp: wolny



Wieczór wzruszeń
To był wieczór prawdziwych wzruszeń! A dostarczył ich kolejny koncert 

Filharmonii Rybnickiej, która w bazylice św. Antoniego zmierzyła się 
z twórczością Wojciecha Kilara. Orkiestrze towarzyszyło sześć połączonych 
chórów: im. J. Słowackiego z Radlina oraz zespoły rybnickie - im. A. Mic
kiewicza z DK w Niedobczycach, „Bel Canto” z I LO, „Seraf”, „Regina Apo- 
stolorum” oraz chór Państwowej Szkoły Muzycznej. Muzycy i chórzyści 
wspięli się na wyżyny swoich możliwości, również dzięki mobilizującej 
obecności samego kompozytora.

Bohater wieczoru Wojciech Kilar (w środku) 
z  prowadzącym orkiestrę Mirosławem J. Błaszczykiem 
i przewodniczącym Towarzystwa Muzycznego 
im. Braci Szafranków Norbertem Prudlem.

Gości powitali organizatorzy: ze strony mia
sta -  prezydent Adam Fudali, ze strony To
warzystwa Muzycznego im. Braci Szafranków 
-  Norbert Prudel. Publiczność chwilą ci
szy uczciła ofiary zamachów terrorystycz
nych w Stanach Zjednoczonych, których pa
mięci cały koncert poświęcono. Prezydent 
przypomniał też o niedawnym dramacie powo
dzian i zbiórce datków na odbudowę domu ro
dziny, która go utraciła. Wśród publiczności 
była m.in. delegacja Polaków z kolebki polskie
go romantyzmu czyli Wilna i okolic. Dla nich 
więc szczególnym przeżyciem był zapewne 
pierwszy punkt programu: muzyka Wojciecha 
Kilara do filmu „Pan Tadeusz” Andrzeja Waj
dy, przywodząca na myśl mickiewiczowskie 
strofy, a tym samym litewskie krajobrazy. Ca
łość suity zwieńczył piękny polonez, będący 
dźwiękowym znakiem rozpoznawczym filmu. 
Inspiracją kolejnego z zaprezentowanych utwo
rów pt. „Victoria” była rocznica zwycięstwa Jana 
III Sobieskiego pod Wiedniem w 1683 roku. 
Obok nawiązania do wydarzeń historycznych, 
można się również doszukać w nim konotacji 
religijnych, choćby w końcowych słowach chóru 
„Bóg zwyciężył”. Utwór jest krótki i mocny -  tak 
jak uderzenia polskiej husarii. Pomysł „Angelu- 
sa” zrodził się na Jasnej Górze. Potężniejąca 
z minuty na minutę modlitwa „Zdrowaś Maria ”

Koncert był prawdziwym sukcesem prowadzących chóry: na zdj. Jerzy Mi
chalski, Zyglinda Lampert-Raszyńska, Lidia Blazel-Marszolik i dyrygent or
kiestry Mirosław J. Błaszczyk.

Tuż przed koncertem Wojciech Kilar spotkał 
się z dziennikarzami, a w konferencji prasowej 
wzięli udział również przedstawiciele organizato
rów. Kompozytor przyznał, że do przyjazdu do Ryb
nika -  miasta o bogatych tradycjach muzycznych
-  nie trzeba go było specjalnie namawiać. — To 
nie w  metropoliach, ale miastach podobnych Ryb
nikowi kształtuje się kultura państwa. Bywa w nich 
lepsza, bardziej szczera i spontaniczna pubhczność
— powiedział artysta. — W dużych miastach wyda
je się niekiedy ogromne pieniądze nieadekwatne 
do efektu artystycznego, a bywanie na impre
zach kulturalnych jes t częściej wyrazem snobi
zmu, a nie potrzeby duchowego przeżycia.

Kompozytor chętnie bywa na koncertach 
i z zainteresowaniem słucha różnych wykonań 
swoich utworów. Aktualnie towarzyszy swojej 
„Mszy dla pokoju”. Nigdy w wykonanie nie inge
ruje i szanuje cudzą koncepcję. Pod tym wzglę
dem autorytetem jest dla W. Kilara Witold Luto
sławski, który rozumiał, że dyrygent może mieć 
inne wyobrażenie o utworze. W. Kilar bardzo 
sobie również ceni zdanie publiczności i cieszy 
się, że są osoby, które jego muzyki chcą słuchać. 
Za bardzo dobry pomysł uważa udział chórów 
amatorskich w rybnickim wykonaniu „Victorii”, 
„Angelusa” i „Exodusu”. — Śpiewacy amatorscy 

nie wpadają w ruty
nę, czują satysfak
cję, że uczestniczą 
w dużym przedsię
wzięciu artystycz
nym. Z  moją muzy
ką radzą sobie bar
dzo dobrze, bo to 
jest prosta muzyka. 
Jestem pewien, że 
wykonują znacznie 
trudniejsze utwory...

Aktualnie kom
pozytor p racuje 
nad symfonią, na
zw aną w stępn ie  
„ w ie lk a n o cn ą” , 
której 4 części od
powiadają wielkie
mu czwartkowi,

z wypunktowanymi słowami ...Jezus, ...teraz 
i ...śmierć skłania do refleksji nad kondycją 
współczesnego świata, szczególnie w kontek
ście ostatnich tragicznych wydarzeń, jest też 
swoistym wyznaniem wiary -  nie tylko wyko
nawców, do których dołączyła pięknym, moc
nym sopranem  E lżbieta  G rodzka-Łopu- 
szyńska, ale i słuchaczy. I na koniec akcent 
najmocniejszy: „Exodus”, w którym przybie
rające na sile brzmienie instrumentów łączy 
się z głosami ludzkimi, by na końcu zabrzmieć 
głośnym hosanna... Wielominutowa owacja dla 
kompozytora, orkiestry, chórów, solistki, wią
żącej całość pięknym słowem, stylowej Danu
ty Węgrzyk oraz dyrygenta Mirosława Jac
ka Błaszczyka, który brawurowo całość po
prowadził, jest najlepszym dowodem, że ten 
wieczór nie pozostawił nikogo obojętnym.

Zdjęcia: Z.K.

piątkowi, sobocie i niedzieli wielkanocnej. Prze
rwał pracę nad tym utworem, by napisać muzy
kę do filmu „Pianista"Romana Polańskiego. Nie
dawno w Paryżu, wspólnie z reżyserem obejrzał 
efekt wspólnej pracy... — To film bardzo wzrusza
jący, a jednocześnie ogromnie ekspresyjny. Nie 
było zatem potrzeby tworzenia do niego muzyki 
budującej napięcie—powiedział kompozytor. By 
dokończyć tworzenie symfonii zrezygnował 
ze współpracy z Brianem de Palma przy kolej
nym filmie tego reżysera. — Może podjąłem złą 
decyzję, może symfonia będzie niedobra? — za
stanawiał się twórca.

W czasie konferencji prezydent Adam Fudali 
mówił o polityce kulturalnej miasta, przypomi
nając losy rybnickiej orkiestry symfonicznej, tra
dycje szkoły muzycznej oraz inwestycję, dzięki 
której przeniesie się ona do nowej siedziby.

W. Różańska



'V

ICKIE DNI LITERATURY

f XXXII
RYBNICKIE 
DNI LITERATURY
POD PATRONATEM PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA

— Lampka górnicza świeciła mojemu ojcu przez prawie 50 lat, mnie 
ta nagroda będzie przypominała moje korzenie — powiedział ostatni 
laureat Złotej Honorowej Lampki Górniczej Franciszek Pieczka. 
Wręczenie tej nagrody było głównym punktem inauguracji XXXII 
Rybnickich Dni Literatury.

Franciszek Pieczka odbiera statuetkę z rąk prezydenta Adama Fudalego. Zdj.: Z.K.

Wybitny aktor rodem z pobliskiego Godowa 
odebrał statuetkę z rąk prezydenta Adama 
Fudalego, który wyraził nadzieję, że kolejne 
role laureata nadal będą dostarczać nam wzru
szeń i przeżyć artystycznych. Gratulacje swo
jem u krajanowi złożyli też, poprzez wójta, 
mieszkańcy rodzinnej gminy. Chwilę po ode
braniu nagrody Franciszek Pieczka zaprezen
tował swój kunszt w uświetniającym inaugura
cję spektaklu teatralnym.

Przedtem jednak poznaliśmy głównych bo
haterów kolejnej edycji RDL, czyli zaproszo
nych ludzi pióra: pisarki dla dzieci Wandę Cho- 
tom ską i Joannę Papuzińską, poetę, proza
ika, dramaturga i tłumacza Ernesta Brylla, 
znakomitego felietonistę Michała Ogórka, 
dziennikarza i publicystę Wojciecha Bonowi- 
cza, dziennikarza, poetę i pisarza Feliksa  
Netza, historyka literatury, krytyka i edyto
ra, profesora UŚ1. W łodzim ierza Wójcika, 
a także Zbigniewa Pawłowskiego, autora 
książki „Wimperium zła”. Niedzielną galę za
kończył autorski spektakl Wojciecha Wojtysz- 
ki „Żelazna konstrukcja ” w wykonaniu artystów 
warszawskiego Teatru Powszechnego. Przez 
scenę przewinął się kwiat aktorstwa polskie
go: obok wspomnianego Franciszka Pieczki -  
m.in. W iesława Mazurkiewicz, Katarzyna 
Skrzynecka, Daria Trafankowska, Jerzy 
Zelnik, Rafał K rólikowski, Cezary Żak 
i inni. Zwariowana „komedia pom yłek” osadzo
na w naszej rzeczywistości zagrana w dobrym 
tempie i z dużym wdziękiem została nagrodzo
na gromkimi brawami i była świetnym wstę
pem do tygodniowej prezentacji kulturalnych 
XXXII edycji RDL, tym bardziej, że publiczność 
zasiadła w nowych fotelach.

J a k  p ióreck o  na w o d z ie ...
Nieodżałowanej pamięci ks. Józef 

Tischner to już dziś postać prawie 
kultowa. Jest autorytetem  dla w ie
rzących i niewierzących, jego oso
ba i dzieło stały s ię  w spólną dla 
wszystkich Polaków wartością.

Spotkanie w bibliotece przy Szafran- 
ka z autorem obszernej biografii księ
dza Tischnera W ojciechem Bonowi- 
czem, prowadzone przez red. Adama 
Kraśnickiego z katowickiej TV było 
przeżyciem intelektualnym, a jednocze
śnie prawdziwą góralską posiądą, bo 
z udziałem kapeli z Łopusznej, miejsca 
...do którego ks. Tischner całe życie 
wracał. Od Łopusznej też zaczął W. Bo- 
nowicz opowieść o bohaterze swej 
książki i procesie jej powstawania. Mieć 
miejsce swojego zakorzenienia to dar 
losu i przywilej, mawiał ks. Tischner 
i bardzo to miejsce, czyli Łopuszną sza
nował. Bonowicz, młody (ur. 1967) po
eta, publicysta i dziennikarz z kręgu „Ty
godnika Powszechnego” i wydawnictwa

„Znak”, znał ks. Tischnera, słuchał jego 
wykładów, bywał w jego towarzystwie. 
Jak wielu innych zafascynowany jego 
osobowością -  czul się niejako zobowią
zany do podjęcia pracy nad przybliże
niem tego niepospolitego człowieka 
jego rodakom. Zdawałoby się, że ks. 
Tischner -  osoba niezwykle medialna 
-  znany był wszystkim, ale to pozory. 
Niewiele bowiem wiemy o jego życiu 
i działalności przed 1990 rokiem i wła
śnie fakty mniej znane chciał autor wy
dobyć na światło dzienne. Książka jest 
również panoramą losów naszego kra
ju, bo na jej tle postać księdza w góral
skim stroju jawi się nam jeszcze wyraź
niej.

Dzięki książce Wojciecha Bonowicza, 
która w rankingu „Rzeczpospolitej” 
utrzymuje się wciąż w pierwszej dzie
siątce najbardziej wartościowych lektur 
ostatnich miesięcy, (...) zostanie piórec
ko na wodzie.. (8)

(r)

O g ó  rek d la  d orosłyck
Spotkanie redaktora Michała Ogórka z uczniam i Li

ceum  dla Dorosłych w auli II LO przerywały odgłosy 
wiertarki pracowitego woźnego i zew telefonu komór
kowego. Nie było pytań ze strony dorosłych uczniów, więc 
gość sam zapytywał widownię. Okazało się, że na wcześniej
szych siedmiu spotkaniach zawsze pytano go o... zarobki. 
Na własne pytanie o program, który jego słuchacze chcieli
by obejrzeć w TV, redaktor o(d)powiedział, jak trudno jest 
tworzyć autentyczne dialogi młodzieżowe w scenariuszach. 
Poza tym monolog redaktora wprowadził słuchaczy w tajniki 
współczesnej literatury, którą jest i TV (scenariusze!), i In
ternet. — Bronię obecności książki na innych nośnikach. Bro
nię ich, bo z  nich żyję — mówił. Sporo było mowy o przemia
nach w świecie („trzeba się samemu chwalić”) i w mediach 
(„nic tak nie ożywia gazety jak trup”). Padło jednak pytanie: 
„Czy to prawda, że Ogórki najlepiej udają się w cieniu Michni
ka?”. Rozwinięta odpowiedź redaktora (10 lat współpracy 
z „Gazetą Wyborczą”) dotyczyła współżycia z naczelnym i wa
riackich papierów, sądów z Lepperem, pisania wolnego i na 
zlecenie. Warto może zapamiętać Ogórkową definicję zawo
du dziennikarza: „Nie trzeba wcześnie rano wstawać, można 
pracować w domu, emerytura wcześniejsza, poznaje się cie
kawych ludzi, brak rutyny i ciągle ktoś psuje zabawę”. A kto po 
tytule niniejszej notki spodziewał się seksualnych skandali, 
będzie zawiedziony: red. Ogórek śpieszył się do żony! (6) (gw)



K to  t y ł  p ierw szy
— Czym je s t  w iersz, ż e  m im o upływ u w ie
ków  w ciąż is tn ie je  w brew  w szys tk iem u  
i w szystk im  — zastanawiał się Feliks Netz, 
dziennikarz, pisarz i tłum acz. Autor au
dycji literackich w Polskim Radio, redaktor 
naczelny popularnego przed laty tygodnika 
„Panorama”, kierownik literacki zespołu fil
mowego „Silesia”. Netz ma na swoim kon
cie kilka tomików wierszy i powieści, m.in. 
„Sto dni odpustu” i „Biała gorączka”.

Podczas spotkania w Liceum dla Doro
słych pisarz mówił m.in. o ogromnym wpły
wie zjawisk dziejących się we współczesnym 
świecie na twórczość literacką. Wiele miej
sca poświęcił więc na omówienie aktual
nych wydarzeń w Polsce i Nowym Jorku, 
w ojnie w A fganistan ie  i w spom nieniom  
związanym ze swoim pobytem  w World 
Trade C entre. — Skoro tak rozpoczął się 
X XI wiek, to co będzie dalej. Jestem  cie
kaw co ten św iat je szcze  nam przyniesie?
ab # * fffi # W « # $ •# #• # # i* W # f* 1» -ffl W

.Mariaż rocka i poezji
Na prezentację rybnickiego środowiska 

młodych poetów w Sali Kameralnej TZR, 
z oprawą m uzyczną zespołu rockowego 
“U nderground”, przybyło w ielu  młodych 
ludzi (głównie gim nazjalistów). Z porusza
nia można wnosić, że przyciągnęły ich tu bar
dziej brzmienia gitar i perkusji niż wersów czy 
strof. „Wykonawcami” wierszy (jak mówił lider 
zespołu) byli: Elżbieta Motyczanka, Nina 
Pukowiec, Anna Rybol, Aleksandra Stęża
ła oraz M arcin H ellebrandt, M irosław  
Paprotny i Robert Rybicki (utwory nieobec
nych A. Rybol i M. Hellebrandta odczytano).

Wstępny rys krytyczny Piotra Rakowskiego 
może okazał się nazbyt pochlebny względem 
twórczości młodszych (urodzonych w latach 
1965-1979) autorów, a może przydługi. Prze
rwano go brawami i recytacjami. Nina Puko
wiec -  obok lektury wierszy -  zaśpiewała dwie 
własne piosenki, ujawniając jeszcze jeden swój 
talent. „Błazenada” Roberta Rybickiego całko
wicie zagłuszyła wymowę jego krótkich wier
szy. Elżbieta Motyka świetnie zapanowała nad 
publicznością, czytając kilka własnych „liryków 
drogi” i erotyków (tych mniej pikantnych, ze 
względu na wiek publiczności). Aleksandra 
Stężała odczytała szereg swoich wierszy reli
gijnych oraz „Żart filologiczny” (to nowy, ja
sny akcent w jej twórczości). Na koniec Miro
sław Paprotny prezentował swoje wiersze, 
w tym najnowsze, z impresjami po podróży do 
Irlandii. Później -  według słów lidera „ Under
groundu” -  odbył się już „normalny koncer- 
cik”, w którym żadna poezja nie wchodziła już 
rockowi w paradę. Na „klimacik” w postaci 
zapalonych świec (czyżby jednak śladowy 
wpływ poezji na rock?) nie czekałem.

(gw)

RYBNICKIE DNI LITERATUR1
K u tz  czy  N e t z  ? W ieczór  z B ryllem

Czym będzie Polska za kilkadziesiąt lat? To 
je s t prawdziwa zagadka.

Dla po tw ierdzenia swoich przem yśleń  
Netz czytał swoje wiersze, m.in. „Z księgi 
spełnionych w różb”, czy „Dzień siódm y”, 
który powstał w 1981r. i dotyczył stanu wo
jennego. Jak się okazuje, to właśnie z tego 
wiersza przyjaciel Netza, reżyser Kazimierz 
Kutz zapożyczył fragm ent (... )„śmierć jak  
kromka chleba”\ tak nazwał swój głośny film.

Feliks Netz zaprezentował również wiersze 
nawiązujące do naszej, najnowszej rzeczywisto
ści. Jego „Rozmowa z  ojczyzną”jest pełna za
rzutów, pesymizmu, ale i nadziei na przy
szłość. W swoim wystąpieniu pisarz sporo 
miejsca poświęcił polskości, roli A. Mickie
wicza i wyjątkowości polskiej literatury: — 
Brońmy się przed zalewem obcej kultury, bo 
z  zewnątrz przychodzą nie tylko dobre rze
czy. Wypracujmy w sobie odpowiedni dystans 
-  apelował pisarz. (13)

(S)

Na poniedziałkow e spotkanie z Erne
stem  Bryllem  przybyło tylu słuchaczy, że 
trzeba je było przenieść z czytelni do sali 
konferencyjnej Powiatow ej i M iejskiej 
Biblioteki Publicznej. Uczniowie z Techni
kum Górniczego i wieczorowego liceum (Frycza) 
usłyszeli nowe wiersze poety z tomu „Kubek ta
jem ny”. Z komentarzy autora mogli się dowie
dzieć, jak bardzo jego twórczość wyrasta z co
dziennego życia Polaków, na ile mówi o tych, dla 
których zabrakło miejsca przy pełnym stole. Są 
to wiersze mroczne (np. cykl komentarzy do drogi 
krzyżowej), są i jaśniejsze -  o stworach ze świata 
baśniowego, które -  według wierzeń poety -  
pośredniczą między nami a tamtym światem.

Z wielowątkowej dyskusji można było zapamię
tać np. postulat „bądźmy dla siebie, razem, bo 
nas rozdzielają myśl tworzenia wierszy takich, 
które ułatwiłyby ludziom m.in. ranne wstawanie. 
Poezja bliska ludziom, stojąca po stronie prze
granych i odrzuconych w dobie gospodarczego 
kryzysu? Tak. Bryll wierzy nadal, że poezja może 
zmieniać, wpływać na, czarować świat! (1)

* « # * #

P a n  C o g ito  z gestem
Na koncert poezji Zbigniewa Herberta 

pt. „M yśli Pana C ogito” szedłem  z niepo
kojem: co z w ierszy tak ważnych jeszcze  
piętnaście, dwadzieścia lat temu okaże się  
nadal istotne, aktualne i uniw ersalne za
razem? W tym pojedynku ze współczesnością 
przegrały -  moim zdaniem -  utwory śpiewane 
przez Olgę Sawicką przy akompaniamencie 
Katarzyny Nowakowskiej. Może dlatego, 
że patetyczne same w sobie jak np. „Przesła
nie Pana Cogito”, w postaci śpiewanej nazbyt 
już mocno odbiegają od naszej, co tu dużo 
mówić, niezbyt wzniosłej codzienności?

Znakomicie radziły sobie za to wiersze nie

mniej ważne, a przecież jakoś bardziej osobi
ste i kameralne, jak np. „Jedwab duszy”, „Pan 
Cogito szuka rady”. Tym bardziej, że ich kru
che istnienie zostało podparte zmęczoną cie
lesnością Zbigniew a Z apasiew icza, osadzo
ne w zagranym na niekontrolowanym odruchu 
skubania paznokcia, chwilowego zapomnienia 
tekstu, w geście oszczędnym, lakonicznym, 
tylko z rzadka będącym jakimś przesłaniem dla 
licznej widowni. Takim gestem skierowanym 
do nas było podkreślenie przenośni kończącej 
wiersz „Pan Cogito czyta gazetę”: temat do 
rozmyślania:/ arytmetyka współczucia. I niech 
ten gest także tutaj kończy tekst. (9) (gw)

* « <ffi #

T a k  b y ło . ..
S p otk an ie w M uzeum  ze Z bigniew em  
Pawłowskim, autorem książki „W im pe
rium  z ła ” przywołało upiory nie tak daw
nej przeszłości. Wśród publiczności zasiadły 
osoby, które wydarzenia opisane w książce 
przeżyły lub były ich świadkami. Te, które usły
szały o nich po raz pierwszy, z niedowierza
niem przysłuchiwały się faktom... Autora wpro
wadził płk Tadeusz Dłużyński, Piłsudczyk, po
dobnie jak Zb. Pawłowski członek Związku 
Byłych Żołnierzy Konspiracyjnego Wojska Pol
skiego 1945-1956.

Zb. Pawłowski, kresowianin z urodzenia, Ślą
zak z wyboru, jest ekonomistą, wiele lat praco
wał w sądownictwie. Był w 1989 roku współza
łożycielem Związku Więźniów Politycznych 
Okresu Stalinowskiego, a następnie Związku 
Młodocianych Więźniów Politycznych lat 1944- 
1956. Jako kilkunastolatek, w 1951 roku za

przynależność do tajnej organizacji antykomu
nistycznej został aresztowany i skazany, a po 
odsiedzeniu kilku lat w więzieniu skierowany 
do pracy w kopalni. Własne doświadczenie i za
interesowanie działalnością organizacjami nie
podległościowymi z lat 1945-1956 na Górnym 
Śląsku zaowocowały, opartą w dużej mierze na 
dokumentach sądowych książką „ W imperium zła ”. 
Mottem tej pozycji mogłyby być słowa ks. Tisch
nera: (...) prawdomówność jest zobowiązaniem 
najwyższego rodzaju... świadome kłamstwo jest 
czymś niewybaczalnym. Autor poprzez fakty i do
kumenty pokazuje, w jaki sposób służby specjal
ne kierowane z Moskwy dążyły do całkowitego 
zniewolenia polskiego narodu i państwa. Książ
kę otwierają ściśle tajne wytyczne, powstałe 
w ZSRR, a pochodzące z kancelarii B. Bieruta, 
będące wstrząsającą, dokładną, wielopunktową 
instrukcją niszczenia całej struktury państwa. 
Polaków nazywa się w niej „krajowcami”... War
to sięgnąć po tę książkę, by się dowiedzieć jak 
było, choć trudno w to uwierzyć... (4) (r) W  U



YBNICKIE DNI LITERATURY 
 ̂ W y o b  rażen ie m iło śc i

Na takie koncerty przychodzi zw ykle 
specyficzna publiczność, m łodzież, grono 
miłośników poezji, osoby, które sam e pró
bują pisać w iersze oraz ...zakochani. Tak
było i tym, razem podczas koncertu literacko 
muzycznego „Wyobraźnia i miłość”, który od
był się w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece 
Publicznej.

Na koncert złożyły się wiersze Jana Strzą- 
dały, poety znanego w Rybniku, m.in. z warsz
tatów literackich, na których pracuje z uzdol
nioną młodzieżą. Przepiękne liryki Strządały 
śpiewała Ewa Szydło, a autorem muzyki do 
spektaklu był M arian B lacha, który wraz 
z zespołem akompaniował solistce. Artyści ci 
mają już na swoim koncie płytę „Biegłam do Cie
bie” i wiadomo już, że utwory, które usłyszała

rybnicka publiczność znajdą się na kolejnym 
wspólnym krążku.

Wiersze z koncertu „Wyobraźnia i m iłość” 
J. Strządała pisał przez kilka lat. Pochodzą one 
z różnych tomików wierszy, m.in. z najnowsze
go -  „Naga sukienka ”\ „Nieobecna noc”. Pre
miera koncertu odbyła się w maju ubiegłego 
roku i, jak mówi autor, wciąż zmienia on swój 
kształt i barwę. Utwory są naprawdę wyjątko
we i opowiadają o rozstaniu, tęsknocie, utra
cie bliskiej osoby i pragnieniach towarzyszą
cych zakochanym. Dziś rzadko spotyka się tak 
piękny i ciepły opis uczuć łączących dwoje lu
dzi. Wyznania przedstawione z perspektywy 
mężczyzny, recytowane przez samego autora, 
jak i te widziane okiem kobiety, wyśpiewane 
przez Ewę Szydło, są liryczne, delikatne, pełne

barwnych porównań i skojarzeń. Często ema
nują piękną i subtelną erotyką. Koncert, łączą
cy wyjątkowe słowo i muzykę, sprawił, że był 
to niezapomniany wieczór: — Nasza biblioteka 
powstała 13 łat temu. Na tej scenie pojawiali 
się różni artyści, a podczas tegorocznych dni 
literatury towarzyszył nam wyjątkowe wystę
py. Był góralski śpiew i przepiękne wiersze 
E. Brylla, ale dzięki panu i całemu zespołowi 
przeżyliśmy wieczór pełen wzruszeń i senty
mentów  -  mówiła po zakończeniu koncertu dy
rektorka biblioteki Halina Opoka, która po
dziękow ała rów nież J an ow i B ujakow i, 
obecnemu wiceprzewodniczącemu RM i wielo
letniemu pedagogowi, za to, że przez wiele lat 
„uczył młodzież technikum, jak czytać literatu
rę”. — Zawsze czytałam te książki, które wypoży
czał pan Bujak -  wspominała dyrektor placówki.

(S)
# #> # * # . # # * '

C h cia ła  b y ć  p ilotem , została p isark ą ... M r  S ercow e
Joanna P apuzińska je s t profesorem  

i wykładowcą Uniwersytetu W arszawskie
go, k rytyk iem  literack im , a le  przede  
w szystkim  pisarką dla dzieci. Napisała dla 
nich 35 książek, a także kilka pozycji dla doro
słych, jest redaktorem naczelnym pisma o li
teraturze dziecięcej “Guliwer”. Do najbardziej 
znanych pozycji należą bajki “Moja mama cza
rodziejka”, “Pims, którego nie m a”, “Placek 
zgody i niezgody”, cykl o diabełku Rokisiu, 
“Stare i nowe wierszyki domowe”. Wygląda jak 
bajkowa dobra wróżka, nic więc dziwnego, że jej 
kontakt z dziećmi na spotkaniach autorskich był 
bardzo żywy i spontaniczny. Dzieci, m.in. z SP 5,

zgromadzone w Powiatowej i Miejskiej Biblio
tece Publicznej chciały o swojej ukochanej au
torce wiedzieć wszystko: ile ma lat, kim chcia
ła być w dzieciństwie, ile książek napisała, co 
lubi, czego nie lubi, gdzie szuka inspiracji. Pi
sarka z cierpliwością opowiadała o swoim dzie
ciństwie wśród książek, późniejszej pracy w bi
bliotece, zajęciach dydaktycznych prowadzo
nych na wyższej uczelni, a przede wszystkim 
własnej twórczości. Zaspokoiła ciekawość 
dzieci, a potem podpisywała książki swoim 
najmłodszym czytelnikom, którzy ustawiali się 
w długiej kolejce. (2)

(r)

„Opowieść wigilijna” Dickensa to jedna 
z ulubionych dziecięcych lektur, mimo, że do 
jej bohatera, pana Scrooga właśnie, trudno 
pałać na początku sympatią. Ale jak wiemy, to 
się zmienia... Spektakl „Mr Scrooge” w wy
konaniu Teatru Lalek „Banialuka” z Bielska- 
Białej był propozycją skierowaną do dzieci i mło
dzieży. Zobaczyliśmy nowoczesny teatr, w któ
rym rekwizyt jest równie ważny jak aktor.

Spektakl nagrodzono „Złotą Maską” 2001. 
(12) (r)
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O  H a rry m  P otterze , B ib l i i  i listach m iłosnych
Wanda Chotomska twierdzi, że  jedno  

z najoryginalniejszych pytań jakie jej kie
dykolwiek zadano, padło podczas spotka
nia z dziećmi w szkole podstawowej w Go- 
lejowie. Mała dziewczynka zapytała: — Czy  
Biblię te ż  pani napisała?

Niestety, poetka musiała zaprzeczyć, choć 
nie kryła, że taki nakład to byłoby prawdziwe 
wydarzenie. Dzieci, które przyszły na spotka
nie zorganizowane w Powiatowej i Miejskiej 
Bibliotece Publicznej nie zadawały aż tak kon
trowersyjnych pytań. Chciały wiedzieć ile ksią
żek napisała W. Chotomska, dlaczego adresu
je swoje utwory tylko do dzieci, kiedy i jak za
częła się jej przygoda z pisaniem oraz skąd 
czerpie pomysły. Pisarka mówiła o swoim 
pierwszym recenzencie - Janie Brzechwie, 
walce z własnym lenistwem i internetowych 
pomyłkach. Poetka chwaliła „Harrego Potte
ra” i pisarkę J. Rowlling, która ostatnio zaan
gażowała się w zakup książek dla dzieci. Cho
tomska wspominała również o swoich począt
kach literackich, kiedy to jako mała dziewczyn

ka pisała starszej koleżance listy miłosne: 
— Niestety, ju ż nigdy więcej nie napisałam tak 
cudownych listów miłosnych, jak wówczas. 
Wszystkie moje koleżanki płakały, a ja, no cóż, 
byłam najlepiej ubraną, a w zasadzie „obszytą” 
dziewczynką w szkole, gdyż pisałam te listy 
w zamian za drobne „przysługi” krawieckie.

Chotomska wspomniała również o bibliote
ce w Płocku, która została nazwana jej imie
niem, co uznała za swój wielki sukces, gdyż 
w rywalizacji pokonała samego ... Kaczora Do
nalda. Poetka zaprezentowała także swoją naj
nowszą książkę „Legendy Polskie”. Postano
wiła napisać je nieco inaczej, choć z zachowa
niem oryginalnych wątków. Zdecydowała się 
na ponowne spisanie historii Szewczyka Dra
tewki i innych bohaterów, ze względu na zmia
ny języka. Dlatego też jej legendy są bardziej 
dynamiczne, humorystyczne i mają sporo dia
logów. — Legendy to pałeczki przekazywane 
w sztafecie pokoleń. Trzeba o tym pamiętać, 
wzbogacać je  i ofiarowywać kolejnym młodym  
czytelnikom— mówiła Chotomska. (3) (S)

Uczniowie piszą

W  k r ę g u  

S k a m a n d ry tó w
Drugim gościem  po E rneście Bryllu, 

który odw iedził P ryw atne Ż eńsk ie LO 
Sióstr U rszulanek był profesor W łodzi
mierz Wójcik z Katedry Literatury Uni
wersytetu Śląskiego. Odpowiedział on o swo
jej największej pasji: h is to rii pow stania^ 
i funkcjonowania grupy literackiej Skaman- 
der  w okresie między - i powojennym. Omówił 
życiorysy Wierzyńskiego, Słonimskiego, Le
chonia, Tuwima oraz Iwaszkiewicza, zwraca
jąc szczególną uwagę na to, co tak naprawdę 
łączyło tych wybitnych poetów - przynależność 
do grupy literackiej Skamander, którą nazwał 
grupą sytuacyjną (ze względu na sytuację hi
storyczną), ale przede wszystkim prawdziwa 
przyjaźń. Niestety, Włodzimierz Wójcik nie zdo
łał wzbudzić takiego zainteresowania wśród mło
dzieży, co uprzednio udało się doskonale Erne
stowi Bryllowi. Być może dlatego, że usłyszeli
śmy zbyt wiele szczegółów. Spodziewano się ra
czej kilku anegdot z życia Skamandrytów. Mimo 
wszystko wykład mógł być dla maturzystów bar
dzo dobrym powtórzeniem, co niewątpliwie przy
da się do matury... (10) Jadwiga Prudel



P o rtre t w ed łu g  K a ła m a rza
RYBNICKIE DNI LITERAT® 
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® v¥

Znakiem rozpoznawczym tego twórcy, 
a również kilku innych, jest tancerka... Wi
docznie kobieta na puentach, w baletowej spód
niczce to szczególnie wdzięczny obiekt arty
stycznego zainteresowania malarzy.

Ale ostatnia wystawa Ryszarda Kałama
rza w Galerii Teatru Ziem i Rybnickiej, 
będąca niejako preludium tegorocznych Ryb
nickich Dni Literatury, to przede wszystkim 
prezentacja portretów, choć i tu nie zabrakło 
modelek w tanecznych pozach. Ich autor, absol
went katowickiego Wydziału Grafiki Akademii

Sztuk Pięknych w Krakowie, uprawia przede 
wszystkim malarstwo sztalugowe. Portrety 
przykuwają uwagę wyrazistością, zdecydowa
ną kolorystyką i realizmem, a siły dodaje im 
rekwizyt i umiejętnie zakomponowane tło. To 
malarstwo bardzo osobiste -  trzeba dobrze po
znać portretowaną osobę, by obraz wyraził jej 
charakter i temperament. Właściciele portre
tów są do nich bardzo przywiązani i, jak mówi 
autor, niełatwo było ściągnąć je na wystawę. 
To też świadczy o ich wartości. (11)

(r)

Tegoroczną edycję Rybnickich Dni Lite
ratury zakończył koncert znakomitej wokalist
ki, laureatki „Fryderyka” i osobistej nagrody 
Michela Legranda, Anny Marii Jopek, która 
przyjechała do Rybnika prosto z koncertu 
z okazji Dnia Papieskiego w Teatrze Wielkim 
w Warszawie. Artystka już raz śpiewała w Ryb
niku, tyle, że w bardziej kameralnej atmosfe
rze -  w czasie „Jazzowych czwartków” w nie- 
dobczyckiej „Mimozie”. Jej charakterystyczny 
głos, niezwykła interpretacja, a również nie
kwestionowany wdzięk mają wielu zwolenni
ków, również w Rybniku, co potwierdził kon
cert. Artystka, czująca się równie swobodnie 
zarówno w jazzie, muzyce pop jak i klimatach 
etnicznych zaśpiewała piosenki ze swej najnow
szej płyty „Bosa”, a towarzyszył jej świetny ze
spół ze znanym saksofonistą jazzowym Henry
kiem Miśkiewiczem. Profesjonalizm, intere
sujący głos i kultura wykonawcza -  to praw
dziwe atuty artystki, które rybnicka publicz
ność doceniła, o czym świadczy niezwykle cie
płe jej przyjęcie w postaci kilku bisów i owa
cji na stojąco. (7)

(r)
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J a sk in io w ie c  bron i jask in iow ca
Inspiracji do monodramu „Obrona ja 

skin iow ca”, jego wykonawca Emilian Ka
miński szukał w kultowej książce „M ęż
czyźn i są z  Marsa, ko b ie ty  z  W enus”. Ten
niby-poradnik udowadnia, że mózgi kobiety 
i mężczyzny to zupełnie inne, nastawione na 
różne fale, urządzenia. Komentarze do ponie
których „rewelacji” zawartych w książce były 
przezabawne i jednoznacznie wykpiwające tego

typu „poradnictwo”. Autor nie mógł jednak 
w żaden sposób udowodnić, że różnic między 
płciami nie ma, bo wiele życiowych sytuacji 
to potwierdza. Śmieszne, ale nie do końca...
(5) (r)
Fotoreportaż z XXXII Rybnickich Dni Li
teratury na II stronie okładki. Cyfry przy 
poszczególnych tekstach  odpowiadają 
numeracji zdjęć.

Z piekieł do  .««Rybnika
Uwaga rybniczanie! Wysłannicy piekieł próbują opa

nować nasze miasto! Mogą być wszędzie -  w parkach, 
sklepach (szczególnie jubilerskich), na basenie, wysy
pisku śmieci, szkole i wielu innych miejscach. Kuszą, 
namawiają do złego...
Na szczęście powyższa wizja powstała tylko 

w głowach realizatorów filmu „Komu to zrobić”, 
którego premiera miała miejsce w Domu Kul
tury w Chwalowicach. Intensywna promocja 
tego wydarzenia sprawiła, że wśród publiczno
ści pojawili się m.in. wiceprezydent Jerzy Fre- 
lich, poseł Bolesław Piecha i wiele innych 
osób zainteresowanych działalnością Klubu 
Filmu Niezależnego VHS. Młodzi twórcy -  
Mirosław Ropiak (reżyseria), autorzy scena
riusza Jarek i Izabela Nietrzpielowie, a tak
że twórcy muzyki Grzegorz Stochmal i Grze
gorz Lorbiecki podjęli się próby zmierzenia 
z niełatwymi tematami -  walki dobra ze złem, 
uczciwości wobec bliźnich i siebie, obrony po
zytywnych wartości. Wykorzystanie rybnickich 
wnętrz i plenerów na pewno dodało filmowi au
tentyzmu i atrakcyjności, zaś wielu widzów roz
poznało w aktorach swoich znajomych. Szcze
gólnym aktorskim talentem zabłysnęli bracia 
Nietrzpielowie w rolach śmieciarzy. Punktem 
wyjścia filmu była próba realizowanej na scenie 
DK w Chwałowicach sztuki „Wmałym dworku” 
Witkiewicza, w dalszej części można się domy
ślać inspiracji m.in. bergmanowską „Siódmą 
pieczęcią”. Szkoda, że niezbyt dobre udźwię
kowienie utrudniło odbiór filmu. Jednak wszyst
kie niedostatki techniczne i warsztatowe to nic

w porównaniu z pasją, 
jaką wykazują się ci 
młodzi ludzie. Mają 
pomysły, potrafiąje re
alizować, interpretu
jąc przy pomocy ka
mery otaczającą ich 
rzeczywistość. Są kre
atywni, a to dobrze 
wróży na przyszłość...

(r)
<#

* Gawędziarze na scenę!
#
» Już po raz s z e s n a s t y  R y b n ic k ie  
® C en tru m  K u ltu ry  o g ła s z a  K o n k u rs
* Gawędziarzy.
* W konkursowe szranki mogą wstąpić wszy-
* scy, którzy ukończyli 15 lat, a nie byli laureata- 
„ mi (od I do III miejsca) dwu poprzednich edy-
* cji imprezy. Jury będzie zwracać uwagę przede
* wszystkim na w artość tekstów, ich auten- 
t  tyzm  oraz interpretację, a także ogólny
* wyraz artystyczny. Teksty mogą być urozma- 
® icone przyśpiewkami, muzykę instrumentalną,
.  regionalnym strojem itp. Mile widziana gwa-
* ra, a wyżej oceniane będą teksty własne.

Warunkiem uczestnictw a jest wypełnie
nie karty zgłoszenia i wysłanie jej pod adre
sem organizatora (RCK, ul. Saint Vallier 1, 
44-200 Rybnik) do 16 listopada 2001 roku 
-  wzór karty zgłoszenia również w internecie 
(www.kultura.rybnik.pl), Przesłuchania kon
kursowe odbędą się we dniach 28-29 listopa
da, po wcześniejszym ustaleniu kolejności.

Ogłoszenie konkursu nastąpi 8 grudnia br. 
na scenie TZR, podczas specjalnej Wielkiej Gali 
Gawędziarzy. Szczegóły: RCK (adres j.w.), 
tel. 42 -23235 , 42-22132, fax 7395831 .

(r)

Młodzi twórcy filmu: od lewej Jarosław i Izabela Nietrzpielowie, Mirosław
Ropiak, Grzegorz Stochmal i Marek Kacperek. Zdj.: r

http://www.kultura.rybnik.pl


Prus znany i... nieznany
Postać Konstantego Prusa (1872-1961) jest żywią ilustracją slow 

poety Cudze chwalicie, swego nie znacie, sami nie wiecie, co posia
dacie (...). Iluż z bardzo licznych czytelników korzystających z za
sobów Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rybniku może 
pochwalić się szerszą wiedzą na temat patrona tej „książnicy”?

ULTURA

Do jej upowszechniania przyczyni się zapewne 
wystawa, poświęcona dziełu K  Prusa w placówce, 
której patronuje, a także prelekcja jaką wygłosiła ba
daczka jego życia i twórczości Krystyna Szaraniec.

W sali wystawowej zgromadzono dokumen
ty, fotografie, wycinki prasowe i książki, będą
ce dowodem przebogatej działalności tego uro
dzonego w Wielopolu dziennikarza, publicysty, 
wydawcy, bibliofila, historyka i archiwisty, ale 
także gorącego patrioty, zasłużonego w cza
sach, gdy Śląsk walczył o połączenie z Macie
rzą, kiedy ta odzyskała niepodległość.

Krystyna Szaraniec, której wystąpienie było 
fascynujące i w formie, i w treści, uważa, że 
ten wybitny Ślązak to postać nie do końca od
kryta. Zainteresowanie K. Szaraniec jego oso
bą jest nieprzypadkowe: Konstanty Prus wie
le lat ze swego długiego życia spędził w Miko
łowie, jej rodzinnym mieście, badaczka czuła 
więc potrzebę przybliżenia jego sylwetki szcze
gólnie Ślązakom, którzy tak wiele mu zawdzię
czają. Opowiadała o rodzinie, która widziała 
w nim następcę na gospodarce, choć jego za
wsze pociągało drukowane słowo. Dlatego 
przyjął pracę w raciborskiej drukarni, by osta
tecznie wyjechać „do szkół” do Turynu we 
Włoszech. Wrócił, bo upomniała się o niego pru
ska armia. Jako redaktor „Nowin Raciborskich”,

a następnie „Katolika” w Bytomiu, dawał wy
raz swej polskości, popierając walkę o przyłą
czenie Śląska do Macierzy. W czasie Powstań 
Śląskich i Plebiscytu jego orężem było słowo. 
Kiedy Śląsk był już wolny, przysłużył się w du
żej mierze do powstania Biblioteki Sejmowej. 
W latach 30. był wielce szanowanym obywate
lem Mikołowa, gdzie zamieszkiwał u zaprzy
jaźnionej rodziny Hermanów. W 1941 roku

Niemcy wyrzucili z domu zarówno gospodarzy, 
jak i K. Prusa, który spędził kilka strasznych 
tygodni w obozie oświęcimskim, skąd wykupiła 
go (za pieniądze samego Prusa) siostra Maria. 
Zamieszkał potem u sióstr boromeuszek, gdzie 
przechowywano w ukryciu część cennego księ
gozbioru, zaś jego drugą część zamurowano w 
kurii biskupiej. Niestety, po wojnie rzadkie zbio
ry Prusa okazały się bardzo przetrzebione, gdyż 
Niemcy znaleźli kryjówki. Pozostałości K. Prus 
oddał Bibliotece Śląskiej, gdzie jeden z działów 
nazwano jego imieniem. Jednak strata zbiorów 
i konieczność życia w powojennej rzeczywisto
ści, gdzie jego zasługi nie były doceniane spra
wiły, że ostatnie lata były dla K. Prusa nader 
trudne. Ważne, by tak barwna i zasłużona dla 
krzewienia polskości postać nie została zapo
mniana, o co stara się m.in. rybnicka biblioteka 
nosząca jego miano. (r)
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Bez granic
Powiatowa i Miejska Biblioteka Pu- ® 

bliczna w Rybniku próbuj e wykorzystać . 
możliwości, jakie dają międzynarodowe • 
fundusze przeznaczone na wspieranie * 
przedsięwzięć kulturalnych.

•
Przygotowała mianowicie projekt międzynarodo- „„ 

wej sesji popularno-naukowej pL „Bezgranic "i sta- * 
ra się o wsparcie go przez Międzynarodowy Fun- * 
dusz Wyszehradzki. Biblioteka pozyskała partnerów * 
z Czech i Słowacji: w przedsięwzięcie włączyły się * 
ośrodki uniwersyteckie w Opawie i Ołomuńcu oraz # 
środowiska literackie Śląska, Moraw i Słowacji. * 

Na całość przedsięwzięcia złożą się sesje pla- * 
nowane kolejno: na rok 2002 -  pt. „Wielokąt m 
Śląski”; na rok 2003 pt. „Gdzie Wschód spoty- * 
ka się z  Zachodem”; w 2004 roku pt. „Małe * 
Ojczyzny w wielkiej Europie”. •

Celem sesji jest rozpoznanie różnic i związków * 
językowych, kulturowych, religijnych i obyczajo- # 
wych społeczności ziemi rybnickiej, ostrawskiej, • 
raciborskiej, opawskiej i cieszyńskiej z uwzględ
nieniem terenów Słowacji. Na każdej sesji zosta- « 
nie zaprezentowanych kilka referatów, które zo- • 
staną przez bibliotekę opublikowane. (r) u

r  * TTTA n im tnri/  *

Wicedyrektor biblioteki Kornelia Delowicz przedstawia prelegentkę Krystynę Szaraniec. Obok -  
Dariusz Prus, również historyk, poszukujący rodzinnych powiązań z Konstantym. Zdj.: Z.K.
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Wydarzyło się w Rybniku...
W rybnickim Empiku półka z publi

kacjami o naszym mieście to całkiem 
pokaźna biblioteczka. Nowo powsta
łe wydawnictwo „Partner” postarało 
się o jej wzbogacenie.

Autorzy książki Marek Wołoski i Bartosz 
Kwaśniok podjęli próbę „przedłużenia” naszej 
pamięci i spisania wydarzeń mających miejsce 
w naszym mieście w ciągu całego wieku i ...jed
nego roku. Fakty mówią same za siebie -  nie 
towarzyszy im komentarz, bo jak piszą autorzy 
we wstępie, (...) i tak każdy na temat tych wyda
rzeń, które bezpowrotnie minęły, ma swoje zda
nie (...). Na książkę składa się przedstawiona chro
nologicznie mozaika wydarzeń bardziej lub mniej 
ważnych, dramatycznych lub zabawnych, a jedy
nym kryterium był subiektywny wybór autorów 
i ...ograniczona objętość publikacji. Zza błahych 
niekiedy incydentów wyłaniają się ważne, histo
ryczne wydarzenia -  walka o przyłączenie Ślą
ska do Macierzy, II wojna światowa, powstanie 
„Solidarności”.

WlidYilaw Manił M9D2-19M1

Pedagog wzorowy
Minął Dzień Edukacji Narodowej. W natłoku problemów, z jakimi boryka 

się dziś oświata, w rozmowach przy okazji święta niewiele miejsca poświęco
no nauczycielskiej tradycji i posłannictwie, jakie niesie ten zawód. Jednak 
nauczycielskich wzorców osobowych nigdy w naszym mieście nie brakowało.

Jednym  z nauczycieli zasługujących na 
umieszczenie w poczcie polskich pedagogów 
jest Władysław Morus, wspaniały nauczyciel, 
który ponad 50 lat przepracował w szkołach 
średnich Górnego Śląska i Małopolski, a głów
nie w I LO w Rybniku.

Władysław M orus urodził w 1902 roku 
w Krakowie, w rodzinie prawniczej. Szkołę lu
dową i gimnazjum klasyczne ukończył w Jaśle, 
a następnie, w latach 1921-25, studiował fizy
kę i matematykę na Uniwersytecie Jagielloń
skim w Krakowie. Tutaj też, w 1925 roku, ukoń
czył Studium Pedagogiczne, uzyskując dyplom 
uprawniający do wykonywania zawodu nauczy
ciela. Jesienią tego samego roku rozpoczął dłu
goletnią pracę nauczycielską, kontynuując jed
nocześnie studia pedagogiczne na UJ. Przez 8 
lat był nauczycielem w Miejskim Gimnazjum 
Żeńskim w Katowicach, a jego spokojną karie
rę nauczycielską przerwała II wojna światowa. 
We wrześniu 1939 roku przeniósł się do Mało
polski, w swoje rodzinne strony. Tu, po ponad 
rocznej przerwie, po rozwiązaniu przez oku
panta szkół średnich, pracował jako nauczy
ciel w jawnym szkolnictwie polskim -  za
wodowym i powszechnym. Uczył m atem a
tyki i fizyki w Myślenicach na kursach przy
gotowawczych do szkół zawodowych, następ
nie pełnił obowiązki nauczyciela w Szkole Po-

Wydawcy postarali się o rekom endację 
książki przez prof. Stanisław a S. Nicieję -
historyka, biografistę i eseistę, rektora Uni
wersytetu Opolskiego oraz Józefa M usioła 
- doktora praw, b. wiceministra sprawiedliwo
ści, twórcę i prezesa Towarzystwa Przyjaciół 
Śląska w Warszawie, autora wielu książek 
związanych z dziejami Śląska, emocjonalnie 
związanego z Rybnikiem. — Można dokonać 
rzeczy najwspanialszej (...) -  ale jeśli ktoś tego 
nie zapisze, nie odnotuje, to czyn ten z  cza
sem pogrąży się w ludzkiej niepamięci, czas 
go unicestwi — pisze prof. Nicieja. — Wiek XX  
a Rybnik, bo i tak można na tę książkę spoj
rzeć, je s t pozycją, którą warto m ieć  w swojej 
bibliotece i często do niej zaglądać — zapew
niaj. Musioł. Zaś dyrektor Muzeum Genowe
fa Grabowska uważa, że (...) Dokumentowa
nie przeszłości i je j szerokie upowszechnienie 
ma ogromne znaczenie dla społecznej tożsa
mości kulturowej. Dokumentuje ciągłość na
szego dziedzictwa czyli nasze „korzenie”.

A utorzy oraz wydawcy m ają nadzieję, 
że książka znajdzie się w bibliotekach rybnickich 
szkół i będzie przydatna na lekcjach historii

wszechnej w Sieprawiu w powiecie myślenic
kim. Równocześnie narażając życie swoje i ro
dziny, prowadził wraz z żoną Janiną w Siepra
wiu tajne nauczanie na poziomie szkoły śred
niej. Do wyzwolenia tych ziem spod okupacji 
hitlerowskiej uczył matematyki, fizyki, chemii 
i łaciny, zaś pani Janina -  języka polskiego 
i francuskiego.

Po wyzwoleniu rozpoczyna się ponad 30- 
letni okres pracy Władysława Morusa w I LO 
w Rybniku. Do Rybnika ściągnął go dyrektor 
I LO Edward Szymański, z którym razem pra
cował w Sieprawiu. Profesor Morus wraz z nie
liczną grupą polskich nauczycieli uruchamiał 
naukę w zdewastowanym przez wojnę budyn
ku rybnickiego liceum. Tutaj od 1 września 
1945 roku niezmiennie uczył fizyki, matema
tyki, chemii. Tworzył pracownię fizyczną, wy
posażając ją w wartościowe pomoce naukowe. 
Był wielkim erudytą, ale i człowiekiem bar
dzo skromnym, nie lubił rozgłosu, był su
miennym i punktualnym  w pracy, życzli
wym dla młodzieży oraz uprzejmym w ży
ciu koleżeńskim . Władysław M orus uczył 
rów nież w innych ry bn ick ich  szkołach

; O stopień wyżej
*  c.d. ze strony 14

* i nie trzeba ich zbytnio gonić do czytania. Choć 
« osób naprawdę pochłaniających książki je s t 
® niewiele i nadal najczęściej wypożyczane są 
m lektury — mówi Małgorzata Szołtysek, któ-
* ra od pięciu lat pracuje w IV LO. Wcześniej 
® uczyła w ognisku muzycznym. W spólnie 
,  zM . Paprotnym i ponad setką innych rybnic-
* kich nauczycieli została w tym roku nauczy-
* cielem mianowanym. Z wykształcenia jest mu-
* zykologiem, obecnie służy swoją pomocą
* uczniom korzystającym ze szkolnej biblioteki: 
.  — Uważam, że  je że li atmosfera pom iędzy
* uczniami i nauczycielami je s t dobra, jak to ma
* miejsce w naszej szkole, to nie można narze- 
„ kac. Poza tym kolosalne znaczenie ma fakt, że
* nasza szkoła jes t w gruncie rzeczy mała, dzię

ki czemu można wychwycić takie zjawiska jak
* wagary, anoreksja, czy narkotyki — uważa M.
* Szołtysek. Pani Małgorzata chciałaby wrócić 
.  do muzyki, ale w szkole, w której pracuje wy-
* brano plastykę. Mimo tego stara się, aby

średnich oraz na kursach dokształcających.
We wrześniu 1970 roku, po 25 latach pracy 

w I LO w Rybniku, Władysław Morus przeszedł 
na emeryturę, pozostawiając po sobie wizeru
nek solidnego i szanowanego pedagoga. Dalej 
jednak uczył fizyki w I LO w Rybniku jako na
uczyciel kontraktowy, pracując tu prawie do 
ostatnich miesięcy swojego życia. Zmarł 22 li
stopada 1984 roku. Został pochowany na cmen
tarzu komunalnym w Rybniku. Pogrzeb profe
sora był wielkim przeżyciem dla społeczności 
szkolnej I LO, licznie żegnali go jego ucznio
wie, żegnał go również chór rybnickiego li
ceum.

Państwo Władysław i Janina Morusowie do
chowali się dwóch córek, które ukończyły pra
wo i farmację. Janina Morusowa po okresie 
pracy w tajnym nauczaniu w Sieprawiu do za
wodu nauczycielskiego już nie wróciła, całko
wicie poświęciła się wychowaniu córek i pro
wadzeniu domu. Władysław Morus za długo
letnią i ofiarną pracę został uhonorowany wie
loma odznaczeniami branżowymi, jak i pań
stwowymi.

Prof. Morus swoją codzienną pracą i posta
wą był wierny słowom przysięgi, którą złożył 
na początku 1947 roku. Słowa ślubowania 
brzmiały: „...gorliwie spełniać obowiązki urzę
du mego, polecenia mych przełożonych wyko
nywać dokładnie, ...a w postępowaniu swoim 
kierować się zasadami honoru, uczciwości 
i równości społecznej”. Takim naprawdę był 
profesor Władysław Morus, o czym zaświad
cza jego niżej podpisany uczeń.

Jan Heliosz

GAZETA RYBNICK

uczniowie uzdolnieni muzycznie mieli możli
wość kontaktu z tą dziedziną. Dlatego też 
w ubiegłym roku wspólnie z uczniami zorgani
zowała koncert i artos muzyki poważnej.

Na co dzień nauczyciele borykają się z ma
łymi i dużymi kłopotami, ale towarzyszą im 
również sukcesy i chwile satysfakcji. Czego 
życzyliby sobie zatem z okazji nauczycielskie
go święta? — Życzyłbym sobie, żeby klasy były 
mniej liczne, nie mówię o pieniądzach, bo nie 
będę tutaj szczególnie odkrywczy. Podstawo
wą niedogodnością je s t to, że na języku pol
skim, który wymaga pracy z  tekstem, na zaję
ciach je s t 36 osób. To nie są warunki do efek
tywnej nauki — twierdzi M. Paprotny.

— A ja życzyłabym sobie tego, by do szkól 
jednak trafiało więcej pieniędzy. Żeby młodzież 
mogła korzystać z  nowoczesnych, skompute
ryzowanych bibliotek, umieszczonych w ja
snych, przytulnych pomieszczeniach, by sale 
były ładne i by nie trzeba było narzekać na brak 
odpowiednich pomocy naukowych. Położyła
bym nacisk na estetykę, wówczas szkoły nie 
były tak smutne — dodaje M. Szołtysek.

Ze względów technicznych wypadł artykuł z cyklu „ABC Rzeczy Śląskich” 
Marka Szołtyska. W listopadzie cykl wznowimy.

c.d. na stronie 30 (S)
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Razem można więcej

Dom CARITAS w  Chwałowlcach % r
Dom CARITAS przy parafii św. Teresy 

od D zieciątka Jezus w Chwałowicach to 
kolejna inicjatywa ks. proboszcza Teodo
ra Suchonia. Znając potrzeby środowiska 
podjął się on realizacji dużego przedsięwzię
cia charytatywnego. W budynku, dawnej, nie
czynnej od kilku lat przychodni przy ul. Szuli- 
ka 7 w Chwałowicach, wyremontowanym przy 
wsparciu finansowym miasta, znalazło się kilka 
pomieszczeń dla kobiet, głównie z dziećmi, któ
re znalazły się w trudnej sytuacji życiowej. Mogą 
tu zamieszkać do czasu jej uregulowania lub roz
wiązania zaistniałego problemu. W obiekcie tym 
mieści się także jadalnia, kuchnia, pokój zabaw 
i nauki dla dzieci, a także gabinet lekarski z moż
liwością korzystania z darmowych porad i za
biegów oraz ośrodek pomocy hospicyjnej. Zna
lazł tu także siedzibę Klub Anonimowych Alko
holików.

Ważnym przedsięwzięciem jest uruchomie
nie w tym obiekcie Punktu Wolontariatu, gdzie 
skupiać się będą osoby chętne do bezpłatnego

świadczenia pomocy chorym, samotnym i nie
pełnosprawnym.

Działalność placówki rozpoczęła msza św. 
w intencji wolontariuszy, lekarzy i pielęgnia
rek, a poświęcenia Domu CARITAS dokonał 
Metropolita Katowicki abp Damian Zimoń. 
W uroczystości wziął także udział prezydent 
Rybnika Adam Fudali.

Dom CARITAS w Chwałowicach liczy na po
moc mieszkaców miasta i okolic - przyjmuje 
zbędny sprzęt codziennego użytku jak meble, 
odzież, sprzęt AGD, z przeznaczeniem dla naj
bardziej potrzebujących. Można go przekazywać 
codziennie od poniedziałku do piątku w 
godz. od 9 .00  do 11.0 oraz popołudniu we 
wtorki i czwartki od 15.00 do 17.00.

Osoby chcące korzystać z pomocy wolonta
riuszy mogą kontaktować się telefonicznie 
z numerem 42-51380  lub zgłosić się osobi
ście do placówki przy ul. Szulika 7 w godz. 
od 17.00 do 19.00.

Otwarcia Domu CARITAS w Chwałowicach dokonał abp Damian Zimoń. Na zdj. w towarzystwie 
inicjatora jego powstania ks. Teodora Suchonia i prezydenta Adama Fudałego.

• W rybnickich szkołach podstawo- 
. wych prowadzone były zajęcia z zakre-
* su bezpieczeństwa ruchu drogowego,
# zorganizowane z myślą o najmłod-
• szych uczniach.
*
® Po raz pierwszy w tym roku do akcji „Bez-
* pieczna droga do szkoły” włączyli się pra-
0

* cownicy Straży Miejskiej, którzy wspólnie 
» z rybnicką policją uczyli dzieci jak zachowy-
* wać się na drodze. Jak zwykle na początku roku 
» szkolnego pierwszoklasiści poznają podstawy
* wiedzy z zakresu ruchu drogowego, pomocne
* w bezpiecznym dotarciu do szkoły. Przeszko-
* lonych zostało około 700 pierwszoklasistów:
* — Dzieciaki były wspaniałe i żywiołowo reago-®
e wały na wskazówki funkcjonariuszy straży.
* Chętnie słuchały przestróg oraz poznawały
* zasady, które obowiązują na drodze — mówił 
» Ryszard Sadowski komendant Straży Miej-
* skiej w Rybniku. — Na zakończenie takiego
* szkolenia każde dziecko otrzymało odblasko-
* we znaczki, które można zawiesić na szyi lub
* na tornistrze. Dzięki temu pierwszaki są wi-
®
„ doczne na drodze, szczególnie teraz kiedy na
* zewnątrz panuje szaruga. Zakup odblaskowych
® znaczków dla uczniów sfinansował Urząd Mia-0 .
* sta Rybnika. Z pewnością jest to skuteczny
* sposób by dzieci, które chodzą poboczami dróg 

były bardziej widoczne dla kierowców. —
«« Wszystkie kroki, które mogą poprawić bezpie-
* czeństwo moich dzieci w drodze do szkoły i do 
.  domu, są godne pochwały — mówi mama 7 - 
« letniego Krzysia, który od września chodzi do
* szkoły i nigdy nie zapomina o zabraniu z sobą 
» odblaskowego znaczka. Jest przekonany, że to
* „fajna rzecz”, a przede wszystkim bardzo po-
* mocna, bo jak mówi „kierowcy lepiej go widzą,
* gdy je s t ciem no”.
* Jak zapowiedział komendant Straży Miejskiej, 
e w przyszłym roku strażacy ponownie włączą się
* do akcji „Bezpieczna droga do szkoły”.
: (S)
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Pomagają powodzianom
Z myślą o osobach dotkniętych powodzią w gm inie Budzów zorganizowano 

koncert charytatywny, w przygotowanie którego aktyw nie włączyła się Mło
dzieżowa Rada Miasta Rybnika: — Muszę przyznać, że impreza naprawdę się udała. 
Grupa naszych radnych przeprowadziła zbiórkę pieniędzy. W ten sposób udało nam się 
zebrać prawie 1500 zł -  mówi Małgorzata Górniak, wiceprzewodnicząca Młodzieżo
wej Rady Miasta Rybnika. — Nasza Rada chce wspierać tego typu inicjatywy... W czasie 
imprezy, która odbyła się na rybnickim Rynku prezydent Adam Fudali przypomniał 
o szkodach, jakie wyrządziła powódź w Budzowie i ogromie nieszczęść, które dotknęły 
mieszkańców tej gminy. Podczas koncertu na estradzie zaprezentowały się nie tylko 
zespoły muzyczne. Obok regionalnej grupy „Hajer Kapela” i zespołów tj. „Za późno”, 
czy „OK” wystąpił również rybnicki kabaret „Noł nejm ”. Czytaj też strona 4.
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Przegrane baraże 
Unia lepsza ad RKM

Żużlowcy RKM-u Rybnik dość nie
oczekiw anie pokonali w Gdańsku 
miejscowe Wybrzeże 49:41. Jednak do 
awansu do ekstraligi zabrakło dwóch 
punktów i ostatnią szansą dla rybni- 
czan były mecze barażowe z Unią Lesz
no.

Pierwsze z dwóch spotkań barażowych od
było się na rybnickim stadionie 14 październi
ka, gospodarze pokonali leszczyńską Unię 
49:40. Spotkanie było niezwykle zacięte i emo
cjonujące. Po 4 biegach rybniczanie prowadzi
li już 15:8, po 9 -  to goście cieszyli się z pro
wadzenie 28:25. Kolejne 5 biegów to popiso
wa wręcz jazda rybnickich żużlowców, którzy 
# ® ® 0 ® ® # ® ® » ® ®
v Centrum Rekreacji 

i Rehabilitacji „Bu- 
shido” otrzymało od 
amerykańskiej fun
dacji „Joni and 
Friends” 10 sporto
wych wózków inwa
lidzkich.

Jest to wynik kolejnej 
już akcji organizowanej 
pod hasłem „Wózki dla 
Świata”, której organiza
torem jest fundacja zwią
zana z Kościołem Wolnych 
C hrześcijan . Dwa lata 
temu do Rybnika Amery
kanie przywieźli prawie 
100 wózków, a także kule 
i chodziki. Z wózków, które są teraz własno
ścią „Bushido”, korzystać będą mogli człon
kowie Integracyjnego Klubu Sportowego,
który od kilku miesięcy istnieje w rybnickim
® *®  » ® ® ® « ® ® ® ® ® ® ® « ® ® » ®

Ministranci na boisku
Na początku października po raz dru

gi odbyły się rozgrywki piłkarskie mi
nistrantów o puchar dziekanów Ryb
nika.

Zgłosiło się 21 drużyn ze szkół podstawo
wych, gimnazjów i młodzieży starszej ze wszyst
kich dzielnic Rybnika. Mecze rozgrywano sys
temem grupowym i na końcu zwycięzcy grup 
rozegrali finał. Najwięcej chętnych do grania 
było z gimnazjum. Mecze były niezwykle zacię
te, o czym świadczą wyniki finałów, zakończo-
^ S t ® # ® ® « # # » ® # ® « ® » ® ® # ® #

10 modali lekkoatletów
Lekkoatleci RMKS-u Rybnik z rozegra

nych w Bielsku i Chorzowie m istrzostw  
m akroregionu śląsk iego m łodzików po
wrócili z 10 medalami.

Dwa złote krążki zdobyła Anna Skulska, 
wygrywając bieg na 300 m. i sztafetę 4x100 
m., w której wystąpiły także: Aleksandra Ko-

czte rok ro tn ie  zwyciężają podw ójnie 5:1, 
a w jednym przywożą remis 3:3. Jednak w ostat
nim biegu podwójne zwycięstwo pary gości 
zmniejsza rozmiary zwycięstwa do 9 pkt.

Spotkanie rewanżowe odbyło się tydzień 
później w Lesznie i niestety zakończyło się 
zwycięstwem Uni 52:38. Zatem leszczynianie 
odrobili z nawiązką stratę poniesioną na torze 
w Rybniku i to oni w przyszłym sezonie ścigać 
się będą ponownie na torach ekstraligi.

Losy dwumeczu rozstrzygnęły się dopiero 
w ostatnim biegu, kiedy to para gospodarzy 
Adams-Dryml pokonała 5:1 rybnicki duet Wę- 
grzyk-Szombierski. W obu spotkaniach punk
ty dla RKM zdobyli: R. Szombierski 7 i 7, 
D. Śledź 2 i 0, B. Karger 6, L. Gunnestad 10, 
M. Węgrzyk 8 i 15, Ł. Romanek 8 i 0, R. Chro
mik 8 i 5, A. Pawliczek 2, M. Karlsson 9.

Stronę sportową w listopadowej „GR” 
pośw ięcim y podsum owaniu sezonu żuż
lowego.

* ® ® ® ® ® ® ® « * ® # ® ® ® ® « ® ® W ®

ośrodku. Klub ten planuje organizować zaję
cia rehabilitacyjne, rekreacyjne i sportowe, 
obozy, zgrupowania i koła zainteresowań dla
osób niepełnosprawnych.

® ® « ® ® ® 0 ® # ® « # ® ® » ® ® ® ® ® ®
nych dopiero po rzutach karnych. Zawodowi 
sędziowie stwierdzili jednoznacznie, że impre
za odbyła się w bardzo przyjaznej atmosferze 
-  nie musieli używać żółtych ani czerwonych 
kartek. Wśród najmłodszych po raz drugi 
z rzędu zwyciężyła drużyna ministrantów  
z Golejowa. W kategorii gimnazjum naj
lepsi byli ministranci z Orzepowic, a wśród 
starszych z Nowin. Wszystkie mecze odbyły 
się na boisku RKP w Rybniku. Za udostępnie
nie boisk i życzliwe przyjęcie prezesowi 
RKP, działaczom i gospodarzowi organiza
torzy serdecznie dziękują.

# ® ® ® ® ® # ® ® ®  » » ® ® ® ® « ® ® ® ®  
walczuk (była także druga na 300 m.), Mag
dalena Konsek (była również druga w biegu 
na 600 m.) i Katarzyna Hetman. Bezkonku
rencyjni na m istrzostw ach byli młociarze 
RMKS-u, którzy zdobyli komplety medali. 
Wśród dziewcząt zwyciężyła Agata Sosnow
ska, przed Agnieszką Podleśną i Żanetą 
Antończyk, zaś wśród młodzików zwyciężył 
Michał Kaczorowski przed Sebastianem  
Gąsiorem i Łukaszem Skibskim.

SPORT
VII Bieg Niepodległości *

Tradycyjnie 11 listopada na rybnic
kim Rynku odbędzie się organizowa
ny już po raz siódmy Bieg Niepodle
głości o Puchar Prezydenta Miasta 
Rybnika.

Jak co roku jego organizatorami są: MOSiR 
Rybnik, Wydział Edukacji Urzędu Miasta Rybni
ka, klub sportowy RMKS Rybnik i SZS Rybnik.
Start i meta znajdować się będzie przed Ratu
szem, a trasa biegu długości 1 km przebiegać 
będzie ulicami: Korfantego, Zamkową, Rynko
wą, Plac Wolności, Łony, Sobieskiego, Rynek. 
Zgłoszenia do biegu przyjmowane będą do 
5 listopada w godz. 14.00 -  21.00 na pły
walni krytej przy ul. Powstańców Śl. W dniu 
zawodów będą przyjmowane zgłoszenia tyl
ko do biegu głównego w godzinach od 10.00 
do 12.30 w  sekretariacie zawodów.
® # ® ® # » ® * ® ® # ® # ® ® # ® ® ® »

Puchar Rybnika
Na zalewie elektrowni „Rybnik” roze

grane zostały regaty o Puchar Rybnika.
Wystartowało w nich 117 łodzi z 32 klubów 

Czech, Słowacji i Polski.
Z zawodników Klubu “Energetyka” Rybnik 

najlepiej spisał się duet startujący w klasie 
Cadet: Agata Piecha i Zuzanna Skupień 
-  II miejsce oraz startujący w klasie Optymist 
Paweł Uniwersał - III miejsce.
® ® ® # ® ® » ® ® » « # * « ® ® « ® « #

MKKS liderem
Koszykarze MKKS-u Rybnik po 5 ko

lejkach rozgrywek III ligi z kompletem 
punktów plasują się na pierwszym  
miejscu w tabeli.

Jak twierdzi trener drużyny Ksawery Fojcik, 
do najgroźniejszych zespołów w walce o mistrzo
stwo III ligi należą Pogoń Prudnik i Odra Wodzi
sław, drużyny, które w ubiegłym sezonie walczy
ły w turniejach barażowych o awans do II ligi.
W porównaniu z ubiegłym sezonem nastąpiły 
w składzie niewielkie zmiany: do zespołu po
wrócili Adam Pierchała ze „Spetechu” Biel
sko-Biała i Bartek Kozieł z Zagłębia Sosno
wiec, ubyli zaś Przemek Strzebinczyk (służba 
wojskowa) i Paweł Rajnhold (studia). Zdaniem 
szkoleniowca, zespół powinien w tym sezo
nie zająć jedno z dwóch pierwszych miejsc, 
co da mu szansę walki o awans do II ligi 
w turniejach barażowych. 
# # # « ® ® ® ® ® ® # ® ® ® # ® ® « ® ®

Bokserskie ciupagi
Tradyjcynie już po raz 26 w Żywcu 

odbył się bokserski turniej o Ciupagę 
Góralską. Bardzo dobrze w tym turnieju za
prezentowali się zawodnicy RMKS-u Rybnik. 
Pierwsza miejsca i główne trofea zdobyli: Pa
tryk Cichocki i Wojciech Podgórny (kate
goria młodzików), Kamil Łukaszuk (katego
ria kadetów). Ponadto Tomasz Bandacho- 
wicz był drugi, a Arkadiusz Walter i Rado
sław Gabryszewski uplasowali się na trze
cich miejscach w kategorii młodzików. W ka- f \ f \  
tegorii kadetów Marek Szarubka był drugi. J

^  i ni im wiwiłii



R

Sp. z o,o.

Klub Międzynarodowej Prasy i Książki 
Rybnik, ul. Sobieskiego 18. tel. 42 -3 8 -7 0 3

Janusz L. Wiśniewski, 
Samotność w sieci. Wyd. 
Czarne s.c.; P rószyński 
i Sp-ka.

Miłość 7. Internetu? To juz 
dziś nic dziwnego. Przekonu
je o tym ta książka, gdzie bę
dący za pan brat z najnowszy
mi zdobyczami informatyki 
bohaterowie są na wskroś 

współczesnymi ludźmi, ale... kochają tak jak przed 
wiekami. Poza uczuciami spora dawka wiedzy 
o najbardziej interesujących odkryciach naukowych

Andrzej Sapkowski, Rę
kopis  znaleziony w Smoczej 
Jamie. Kompendium wie
dzy o literaturze fantasy.
Wyd. SuperNOWA, Warsza
wa 2001.

Ekianizacja ..Wiedźmina" 
i „ Władcy pierścieni "Tolkiena 
wywołały nową falę zaintereso
wania literaturą fantasy. Sap
kowski poszedł więc za ciosem i wszedł 
w rolę teoretyka. (...) Fantasy jest czytana. Czy to 
się komuś podoba czy nie, popularność tego ro
dzaju fantastyki w wątpliwość podawana być nie 
maże -  pisze. I ma rację...

Hi-End.pl Nr 1/2001 
Pierwszy numer pierwszego 

w Polsce pisma hi-endowego 
czyli dla ludzi, którzy kochają 
dobrze brzmiącą muzykę. Jego 
zadaniem jest popularyzacja 
wiedzy elektroakustycznej, ro
zeznanie rynku urządzeń audio 
i podzielenie się tą wiedzą 

z czytelnikami. Pierwszy numer zawiera też cie
kawy.’ wywiad z wybitną śpiewaczką Małgorzatą Wa
lewską, testy urządzeń audio i recenzje kilkuna
stu CD z muzyką różnego gatunku. Do pisma do
łączona płyta CD - niespodzianka.

CD Leonard Cohen -  Ten 
New Songs

Kultowy wykonawi a śpiewa 
nej poezji powraca „dziesięcio
ma nowymi piosenkami”, 
wspomagany dwiema wokalist
kami Sharon i Leanne. Na pły
cie rekomendowanej przez Radio ZET i TVP1 
wszystkie utwory są utrzymane w dość jednostaj
nym rytmie i cała płyta może się wydać nieco nu
żąca. Ale przecież u Cohena najważniejszy jest 
tekst i ...ten głos. Tłumaczenie tekstów autorstwa 
D. Wyszogrodzkiego na stronie www.sonynmsic.pl
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Listopad

w  Teatrze Ziemi Rybnickiej
Atrakcyjnie zapowiada się listopad 

w Teatrze Ziemi Rybnickiej.
Do 8 listopada ostatni spóźnialscy kino

mani będą mieli szansę obejrzeć „Quo Va- 
dis”. Jednocześnie inna filmowa atrakcja -  
„Planeta małp”. A już następnego dnia -  
9 listopada -  premiera „Wiedźmina” -  ten

długo oczekiwany film nie zejdzie z ekranu 
Kina Premierowego aż do 29 listopada. 
Zaraz po nim -  dwa kolejne hity: „Shrek” 
i „Tombrider -  Lara Croft” -  oba od 30 
listopada aż do 13 grudnia.

Zaś w Święto Niepodległości -  11 listo
pada inna, niefilmowa atrakcja -  występ ze
społu „Śląsk”.

Tradycyjnie w listopadzie zapraszamy rów
nież na Silesian Jazz Meeting -  15 listo
pada na koncert w Jazz Club Mimoza, 
dzień później wieczór jazzowy w Domu Kul
tury w Chwałowicaeh, zaś a w sobotę 
17 listopada w Teatrze Ziemi Rybnickiej 
o godz. 18.00 zespół „Globetrotters”, po 
nim -  uwaga! -  Hanna Banaszak.

Zapraszamy!

Wydarzyło się  w  Rybniku..,
c.d. ze strony 27

i wiedzy o regionie. Będzie też promować 
Rybnik jako miasto o bogatej przeszłości.

Największym zainteresowaniem rybni- 
czan cieszy się album „Mała O jczyzna -  
R y b n ik  na s ta r e j  k a r c ie  p o c z to w e j  
1 8 9 7 - 1 9 4 5 ” opracowany przez Marka 
Gruszczyka. To wyjątkowe wydawnictwo
-  stare kartki pocztowe, niekiedy zapisane
-  prowadzą nas poprzez dzieje naszego mia
sta. Podkolorowane
często widoki służą 
sentymentalnej podró
ży przez czas, są za
chętą do głębszego za
interesowania się hi
storią swojej Małej Oj
czyzny. Książka zawie
ra też historię pocz
tówki, krótkie dzieje 
Rybnika oraz rybnic
kich wydawców pocz
tówek. Autor przyzna
je, że jednym z celów 
powstania albumu była

Krzyżówka
Nagroda za rozwiązanie krzyżówki

- dwa bony towarowe wartości 
50 zt każdy

ufundowane przez
Klub Międzynarodowej 

Prasy i Książki

R ozw iązania na kartkach  pocztow ych  
p ro s im y  p rzy sy ła ć  lub p r z y n ie ść  do re 
dakcji: „G azeta  R ybn icka”, R yn ek  12a, 
skr. poczt. 96, 4 4 -2 0 0  R ybn ik  do 14 lis to 
pada br.

R ozw iązan ie k rzy żó w k i z  n r  9  „GR” -  ROŻEK.
Nagrody, dw a bony tow arow e, po  5 0  z ł  k a żd y  o trzym ują: KATARZYNA GĄSEK  
i MARIA SOBCZYK z  R ybnika.

Rozwiązaniem krzyżówki będzie wyraz, który powsta
nie z liter w polach oznaczonych kropkami.

chęć przyczynienia się do rozwoju zjawiska 
regionalizmu, niegdyś celowo pomijanego 
w procesie wychowania młodych pokoleń. Sta

ranne wyda
nie cieszy nie 
tylko duszę 
osób, którym 
Rybnik je s t 
bliski, ale rów
nież oko.

Wciąż jesz
cze można na
być „R ocznik  
R y b n i c k i  
2 0 0 1 ” Longi
na Musiolika, 
wydany przy 
udziale Towa

rzystwa Miłośników Rybnika, a w nim 
wiele ciekawostek „okołorybnickich” 
z różnych dziedzin. Tego samego auto
ra -  „R ybniczan ie -  słow n ik  biogra
fic zn y”. I oczywiście szereg pozycji Mar
ka Szołtyska. Jeśli więc chcemy dowie
dzieć się czegoś więcej o Rybniku, wy
starczy wejść do salonu Empiku.

(r)

http://www.sonynmsic.pl


Miasto Rybnik, 44-200 Rybnik, woj. śląskie, ul. B. Chrobrego 2, 
tel. (032) 4223011 , fax (032) 4 2 24124 , 

ogłasza przetarg nieograniczony 
na wykonanie kotłowni gazowej i stacji uzdatniania wody 
z adaptacją budowlana pom ieszczeń dla potrzeb basenu  

krytego w zespole Szkół budowlanych w Rybniku 
przy ul. Świerklańskiej.

Termin realizacji -  30.04.2002.
Wadium -  30 000 zł. Specyfikację istotnych warunków zamówienia 

(cena -  61,00 zł) można odebrać w siedzibie zamawiającego, pok. 254 
lub za zaliczeniem pocztowym. Uprawniony do kontaktów z oferentami 
-  Krzysztof Soiński, tel. 4223011 w. 7253, pok. 253, w godz. 800-1500.

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, pok. 254 . 
Termin składania ofert upływa dnia 29 .11 .2001  o godz. 1000. 
Otwarcie ofert nastąpi dnia 29.11.2001 o godz. 1200 w siedzibie zama
wiającego, pok. 257.

Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem preferencji kra
jowych.

Postępowanie nie zostało poprzedzone wstępną kwalifikacją.
W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podsta

wie art. 19 i art. 22 ust. 7, spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 2 
ustawy o zamówieniach publicznych oraz warunki dodatkowe:

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:
1. cena (koszt) -  70%
2. warunki gwarancji i serwisu -  15%
3. wiarygodność oferenta -  15%

• • •

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

ogłasza przetarg nieograniczony  
na opracowanie m iejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego:
1. w schodniej częśc i drogi ekspresow ej P szczyna-R acibórz  

(DEPR) wraz z obszarem  lotniska w Rybniku
2. terenów  przy ulicach: Żorska, Prosta, Brzezińska, Stawowa, 

Przemysłowa, Za Torem, Sosnowa i Ptasia.
Termin realizacji -  20.12.2002.
Wadium - 10 000 zł. Specyfikację istotnych warunków zamówienia 

(bezpłatnie) można odebrać w siedzibie zamawiającego, pok. 061 lub 
za zaliczeniem pocztowym. Uprawniony do kontaktów z oferentami -  
Janusz Blaszczyński, Grażyna Socharzewska -  Pacha, tel. 4223011 w. 
7055, pok. 055, w godz. 800-1500.

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, pok. 061. 
Termin składania ofert upływa dnia 30.11 .2001  o godz. 1000.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 30.11.2001 o godz. I I 00 w siedzibie zama
wiającego, pok. 056.

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

wie art. 19 i art. 22 ust. 7, spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 2 
ustawy o zamówieniach publicznych oraz warunki dodatkowe:

1. opracowanie należy wykonać w wersji graficznej i cyfrowej 
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:
1. cena (koszt) -  50%
2. wiarygodność ekonomiczna oferenta -  50%

Działając na podstawie artykułu 9 „Ustawy o zbiórkach publicznych” 
z dnia 15 marca 1933 roku (Dz. U. nr 22 poz.162 z 1933 roku z później
szymi zmianami)

Prezydent Miasta Rybnika 
p od aje  do p u b liczn ej w ia d o m o śc i in fo rm a cję  

o p rzeb ieg u  zb iórk i p u b liczn ej  
na rzecz rodziny powodzian Anny i Kazimierza Drwalów  

z Gminy Budzów  
Łącznie zebrana została kwota: 48.931,18 zł 
Na ww. kwotę złożyły się następujące wpłaty:

GAZETA RYBNICK

1. Zbiórka podczas koncertu charytatywnego na Rynku 
w dniu 20 września 2001 r. 1 023,26

2. Nagroda Związku Miast Polskich dla Urzędu Miasta 
Rybnika w konkursie „Oferty inwestycyjne miasta 
na stronach www” 5 000,00

3. Zbiórka podczas koncertu w Bazylice 
w dniu 22 września 2001 r. 944,31

4. Wpłaty do skarbonki ustawionej w Urzędzie Miasta 4 747,16
5. Zbiórka podczas meczu żużlowego 

RKM -  Wybrzeże w dniu 2 września 2001 r. 2 041,66
6. Wpłaty Radnych Rady Miasta 

i Zarządu Miasta Rybnika 12 850,00
7. Wpłaty dokonane przez placówki oświatowe 

podczas zbiórek wśród uczniów 11 979,79
8. Wpłaty dokonane przez osoby prywatne 

przekazem na konto 1 245,00
9. Wpłaty firm, stowarzyszeń, klubów 9 100,00

Zebrana kwota została w całości wpłacona w dniu 10 paździer
nika 2001 r. na konto bankowe Anny i Kazimierza Drwalów.

Amazonko
Masz problemy? Potrzebujesz pomocy? A m oże pom ożesz innym?

Skontaktuj się z nami.
Stowarzyszenie Am azonek „Odnowa”, Rybnik, ul. K ościuszki 17, 

tel. 42-35-511, poniedziałek 1000 - 1200 
Spotkania „Amazonek” w każdy II wtorek miesiąca o 16.00 

przy ul. Kościuszki 17.

Telefon zaufania: 42-33-555
Czynny od poniedziałku do piątku w  godz. od 16.00 do 6 .00

mmmmm - - s -  mam mammmmmmmmam m m •=-.-> waaammaaamamamamammmmmmmammmammmmamammmmam

Dyżury Powiatowego Rzecznika Konsumentów
w Rybniku

odbyw ają się w drugą i czwartą środę każdego miesiąca 
w godz. od 10.00 do 14.00 w siedzibie Starostwa, ul. 3 Maja 31, tel. 42-28-300

Telefon informacyjny

Anonimowych Alkoholików
253-79-83

czynny poniedziałek, środa, czw artek w  godz. 17.00 do 20 .00



ETA RYBNICKA
U waga  
drzewa!

Nowy znak informacyj
ny, jaki ostatnio się poja
wił w Rybniku, zwraca 
uwagę kierowców pojaz
dów ciężarowych na drze
wa o szerokiej koronie, 
które mogą utrudniaćjaz
dę po niektórych drogach 
naszego miasta. Informu
je  on, że drzewa są ele
mentem drogi i mogą sta
now ić p rzeszko d ę  dla 
pojazdów. Kierowcy win
ni brać zatem pod uwagę 
ich obecność i dostoso
wać tempo jazdy do pa
nujących na tych drogach 
warunkach. Znak widnieje na wyznaczonych odcinkach ulic W odzisław
sk ie j (Zam ysłów ), N iedobczyckiej, M ikołow skiej, W yzwolenia  
i  Kotucza. Inicjatorami jego umieszczenia są Zarząd Zieleni Miejskiej 
oraz Wydział Ekologii Urzędu Miasta w Rybniku, dbający, by zieleni 
w Rybniku nie ubywało, ale również, by je j elem enty nie zagrażały bez
pieczeństwu ruchu drogowego. Zdj.: Z.K.

REGION zam iast DOM -u
c.d. ze strony 16

Zwiedzający, jak zwykle chętnie oglądali prezentowane towary, m.in. okna, 
drzwi, rolety, czy meble kuchenne. Były również garnki rybnickiej „Silesii” ozda
biane takim samym wzorem, jak komplety talerzy i filiżanek. Jak mówił Jacek 
Mura z spółki „Silesia Rybnik”, to rozwiązanie jest szczególnie praktyczne jako 
prezent dla młodych małżeństw. Podczas targów fachowcy z banków radzili zwie
dzającym jak korzystnie uzyskać kredyt, projektanci proponowali budowę dom- 
ków jednorodzinnych, a gmina Marklowice zachęcała do inwestycji na jej tere
nie.. Zwiedzający mogli dowiedzieć się jakie restauracje i hotele można znaleźć 
w naszym regionie, poznać koncepcję Aqua Parku w Kamieniu oraz dowiedzieć 
się jakie atrakcje czekają na turystów. Po raz pierwszy na giełdzie zaprezento
wało się rybnickie koło Związku Polskich Artystów Plastyków, przedstawia
jąc prace swoich członków. Zwiedzający chętnie zaglądali również na stoisko 
pod nazwą „Rybnik jest OK” zorganizowane wspólnie przez miasto i elektrow
nię „Rybnik”. Znalazły się na nich najróżniejsze materiały promujące miasto.

Wzorem targów DOM, w trakcie imprezy odbyło się również seminarium, 
tym razem poświęcone możliwościom turystycznym naszego regionu. W semi
narium wzięli udział przedstawiciele delegacji Niemiec i Irlandii, którzy gościli 
w Rybniku. Prezydent Adam Fudali mówił o współpracy regionalnej, prioryte
tach rozwoju oraz celach i zadaniach Związku Gmin Subregionu Zachodniego. 
Wspomniał też m.in. o inwestycjach prowadzonych w mieście, ośrodkach rekre
acyjno-wypoczynkowych naszego regionu, współpracy międzynarodowej i korzy
ściach z istnienia stref ekonomicznych.

0 „...strategii rozwoju turystyki jako metodzie utrzymania i tworzenia no
wych miejsc pracy i formach pomocy ze strony Ministerstwa Gospodarki” mówił 
Andrzej Żylak, członek dwunastoosobowej Rady Turystyki przy Ministerstwie 
Gospodarki. W przedstawionej prelekcji mowa była o rządowym programie wspie
rania turystyki, przychodach z działalności turystycznej oraz o planowanych 
wydatkach na tę dziedzinę. Sporo uwagi prezes Izby poświęcił również najczęst
szej formie turystyki krajowej, czyli wyjazdom weekendowym: — W tym upatru
ję naszą szansę — mówił A. Żylak — region rybnicki powinien promować właśnie 
takie weekendowe wyjazdy. Mamy Stodoły, Cysterskie Kompozycje Krajobrazo
we, Kamień, zabytkową kopalnię „Ignacy”. A. Żylak zachęcał do tworzenia orga
nizacji turystycznych na poziomie regionalnym, które zechciałyby promować nasz 
region. Ofertę depozytowo-kredytową dla małych i średnich firm przedstawiła 
Maria Kańtoch z I Oddziału PBK SA (S)

Pow szechna Sp ółdzieln ia  
Spożyw ów  „Sp ołem ”  

w R ybniku

ZAPRASZA
w szystk ich  handlowców  

z  Rybnika i okolic 
do współpracy. 

Posiadam y bardzo bogatą  
ofertę p ieczyw a  i c ia st 

produkowanych  
z  naturalnych surowców bez 

konserwantów w oparciu  
o spraw dzone s ta re  tradycje.

ZAPEWNIAMY DOWÓZ TOWARU. 
DOGODNE TERMINY PŁATNOŚCI, 

ZW ROTY TOWARU NIESPRZEDANEGO 
M ożliw ość  n egocjacji cen .

K o n ta k t  te le fo n ic zn y  p o d  n r 4 2  2 3  5 7 0^ T G a m r a t
SKŁAD FABRYCZNY
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Naprawa telewizorówT.magnetowidów
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. 42-39606

WYCENA
NIERUCHOMOŚCI

Uprawniony Rzeczoznawca Majątkowy 
mgr inż. Krzysztof URBAŃCZYK 

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

„ P O S E S O R ”
RZECZOZNAWSTWO 

MAJĄTKOWE I BUDOWLANE 
POŚREDNICTWO KUPNA - SPRZEDAŻY 

SZKODY GÓRNICZE
ul. Kraszewskiego 7, tel. 755 86 40,422 86 78

zarządzanie 
i administrowanie 

budynkami
Uprawniony Zarządca Nieruchom ości 

mgr Romuald Jokel
tel. (0-32) 42-274-02, 0-604-242-085

Alkoholizm
odtruwanie, espera!, psychoterapia 

„COUNSELORS” 0*32/42-30-400

Grawerowanie
(m ateriał, w zory zachodnie)

• wizytówek • tabliczek do pucharów
• upominków • zegarków • żetonów 
do kluczy, szatni • identyfikatorów

osobistych • tabliczek inwentarzowych 
• oznakowań maszyn i urządzeń

grawerstwo
Rybnik, ul. M ickiewicza 4 

(boczna Kościuszki - kwiaciarnia) 
tel./fax 4224397

Pustaki żużlowe
oferuje w y tw ó rn ia

R ybn lk-G olejów . tel. (0 -3 2 ) 4 2 -6 5 5 -3 7 . 
0 -6 0 2 -6 2 2 -43 9

14 cm wysokość 14 cm
12 cm szerokość25 cm
38 cm G ili  U OSC

38 cm

GAZETA RYBNICKI
O głoszenia drobne

Ploty, bramy, balustrady, kwietniki 
inne roboty ślusarskie, 

tel. 42  13 851, Rybnik, Frontowa 84a

R E H A B IL IT A C J A ,  MASAŻ  
G I M N A S T Y K A  KOREKCYJNA

mgr fizjoterapii i odnowy biologicznej 
Andrzej Myśliwiec

rehabilitacja neurologiczna i ortopedyczna dzieci i dorosłych 
masaż klasyczny i leczniczy, gimnastyka korekcyjna

Rybnik-W iclopole, ul. W eteranów 9, tel. 4 2 -4 6 -0 9 8 , 
0 -6 0 4 -2 5 4 -3 1 2 ,  4 2 -6 5 0 -8 6  

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

KURSY
PRZEDMATURALNY 
LO EKSTERNISTYCZNIE (l,5r.,IIL0) 
PRZYGOTOWAWCZY DO EGZAMINÓW! 
GIMNAZJALNYCH (III klasy) 
KSIĘGOWO-PODATKOWY 
OBSŁUGI KOMPUTERA 
J. ANGIELSKI, J. NIEMIECKI 
KAS FISKALNYCH

Firma Oświatowa "Tenà:
Rybnik, ul. Rynek 6, tel. 42-35-470. 

Zapraszamy w godz. 9.00  -  17.00

Przedsiębiorstwo 
Wodociągów 
i Kanalizacji

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
w Rybniku

informuje, iż
ogłoszenia nt. wszelkich prac na sieci wodno-kanali
zacyjnej prowadzonych przez Spółkę publikowane są 
w radio 90FM w stałym bloku informacyjnym nada
wanym od poniedziałku do soboty o godzinie 715.

Informacje nt. awarii pojawiają się także w serwisach 
informacyjnych w/w stacji. Ponadto w/w informacje 
zamieszczane są na ogłoszeniach wywieszanych, 
w miejscach powszechnie dostępnych, na terenach 
objętych pracami. PWiK Sp. z o.o. w Rybniku pra
gnie także poinformować, że kasa Spółki czynna jest 
w następujących godzinach:

poniedziałek, środa, piątek 700 - 1400 
( 1100 - 1200 przerwa)

wtorek, czwartek 800 - 1600 
(1100. 1200 przerwa)

GABINET LEKARSKI
d; - .............................. . ..............  " .................... ......

Dorota Konsek - Krupka
specjalista chorób dziecięcych

Marcelina Krupka
lekarz chorób wewnętrznych

44-200 RYBNIK, ul. Poniatowskiego 8b 
tel. 42 232 68

działające od 30 lat
w Spółdzielni Rzemieślniczej Wielobranżowej w Rybniku

od poniedziałku do piątku w godz. od 700 do 1500

Siedziba: Dom Rzemiosła -  III piętro, Rybnik, ul. Wysoka 15/17



Laboratorium przeniesione na ulicę Skłodowskiej 7, tel. 423 83 13 
od poniedziałku do piątku 7.00 do 17.00, sobota 7.00 do 12.00 

Filia Leszczyny, PI. M a te jk i 1 
poniedziałek, środa, piątek 6.30 do 7.30

LABORATORIUM 
ANALIZ LEKARSKICH

mgr PIOTR ZIELIŃSKI

■ INTERNIŚCI ■
f cIr W A LD EM A R  K A Z N O C H A

GABINET PRZENIESIONO n a  ul. W ysoką 25. tel. 42-32-517
poniedziałek, środa od 15.00, wtorek, czwartek, piątek sobota od 7.00 
BADANIA ENDOSKOPOWE - GASTROSKOPIA, KOLOSKOPIA, USG, EKG

dr MARIAN KUCZERA
czwartek od 16.30

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

'AZETA RYBNICKA

% & *  % i NAKŁADU ą W T IS I 
N A JW IEjtSZ f LOKALNĄ NAKŁAD

tw o jeg o  o g ł o s z e n ia
CENY REKLAM

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

ogłoszenia ramkowe 
cała strona - 990 zł
1/2 strony - 549 zł
1/4 strony - 299 zł
poniżej 1/4 strony - 2,99 zł/cm2

Artykuł sposnorowany 
1 strona - 890 zł

I OGŁOSZEŃ:
strony kolorowe: 
strona wewnętrzna 
cała strona 
1/2 strony 
1/4 strony 
strona ostatnia 
cała strona 
1/2 strony 
1/4 strony
RABATY: 
cykl 3 emisji 
cykl 6 emisji 
cykl 12 emisji

-1590 zł
- 899 zł
- 499 zł

-1990 zł
- 1099 zł
- 599 zł

- 5% 
- 10%  

-15%
ceny netto + 22% VAT

NAJLEPSZĄ BEZPOŚREDNI BEZPŁATNI KOLPORTAŻ
Biuro ogłoszeń: Infomax, Rybnik, Rynek 12a, 

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

Zarząd Zieleni Miejskiej w Rybniku
Dział Usług Pogrzebowych, ul. Rudzka 70 b, Cmentarz Komunalny, tel. 42-28-991 

oferuje następujące usługi:
* wynajęcie karawanu,

* całodobowy przewóz zwłok,

* szeroki asortyment trumien,

* kosmetykę, ubranie i przechowywanie 
zwłok w chłodni - 1 doba bezpatnie,

" wynajęcie kaplicy do pogrzebu 

z możliwością odprawienia mszy św.,

usługi cmentarne,

zamówienie wieńców, palm, wiązanek, 
kwiatów,

możliwość załatwienia orkiestry, 

wynajęcie autobusu, 

umieszczanie urny z prochami zmarych

w kolumbarium na terenie cmentarza 
Ceny konkurencyjne

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

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

Zdjęcia legitymacyjne 4 szt. -15 zł

BEZPŁATNE PORADY PRAWNIKA
P raw n ik  u dzie la jący b ezp ła tn ie  p o rad

dyżuruje w siedzibie redakcji „Gazety Rybnickiej" (Rynek I2a, teł. 42-284(25)

w piątki wgodz. 15.00-16.00

wtorek - piątek od 16,00 
Filia Leszczyny, PI. M a te jk i 1

czwartek od 16.00

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

d ia g n o s ty k a  n ie p ło d n o ś c i I sutka

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

GAZETA RYBNICKA. M iesięcznik kulturalno-społeczny. 
WYDAWCA: Rybnickie Centrum Kultury na zlecenie Rady Miasta. 
REDAKTOR NACZELNA: Wiesława Różańska.
REALIZACJA: INFOMAX
BIURO OGŁOSZEŃ: INFOMAX, Rybnik, Rynek 12a, 
tel. 423-80-88, tel./fax 423-80-90 od 8.00 do 15.00 
Zastrzegamy sobie prawo skracania tekstów i zmiany tytułów.
Za treść ogłoszeń redakcja nie odpowiada.

A7CTA DVQMlfl/A

mailto:gazeta@um.rybnik.pl
http://www.rybnik.pl/gazeta


Prévoir-Vie Groupe Prévoir S.A.
Od 1910 roku specjalizujemy się w dziedzinie ubezpieczeń na życie 

we Francji. Jesteśmy pierwszym w Polsce Głównym Oddziałem 
Zagranicznego Zakładu Ubezpieczeń na Życie

W zwiqzku z rozpoczęciem działalności naszej firmy w regionie Śląska poszukujemy

Agentów ubezpieczeniowych z Rybnika i okolic
Proponujemy pracę w firmie, której celem od poczqtku działalności jest ochrona rodziny. Pragniemy 
współpracować z osobami, które łatwo nawiqzujq kontakty, lubiq pracę wśród ludzi i chcq działać 
dla dobra swojego środowiska.

Poszukujemy osób, które:
* posiadają licencję PUNU
* mają doświadczenia handlowe
* są zainteresowane rozwojem zawodowym i osobistym 
Zapewniamy:
* profesjonalne szkolenia z zakresu ubezpieczeń, technik 

sprzedaży i metod pracy na rynku ubezpieczeniowym
* wsparcie doświadczonych menedżerów
* atrakcyjne wynagrodzenie prowizyjne oraz pomoc 

finansową w pierwszym okresie współpracy
* precyzyjny plan kariery zawodowej

Prosimy również o dodanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą 
o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Informujemy, że nie zwracamy nadesłanych dokumentów. Zapewniamy całkowitą dyskrecję.

Osoby zainteresowane prosimy 
o przesłanie Curriculum Vitae  

w raz z listem motywacyjnym na adres: 
Prévoir-Vie Groupe Prévoir S.A 

O ddział w Polsce 
Biuro Regionalne 
40-384  Katowice,

ul. Ks. Bp. Bednorza 2 a -6 , budynek BI 
lub na adres E-mail : 

rekrutacja@ prevoir.com .pl. 
lub kontakt telefoniczny pod numerem  

204 -8 9 -80 , 607 -6 7 -63 -63

DOMEX $.c.

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

422 92 30, 422 92 31

KLIMATYZACJA
WENTYLACJA

DAIKIN

REGIONALNY
DEALER
DAIKIN

CENTRAL
EUROPE

SYSTEMY ALARMOWE
DOMOFONY,

VIDEODOMOFONY

DETALICZNEJ I MONTA;
RYBNIK ^  ^  ^
ul. D ługosza 7
tel. 42 38 095, 0 604 484 857

ŚWIERKLANY
ul. Żorska 28 ►
tel. 43 04 333, 0601 4557763

tel. 232 07 06 . \

SOSNOWIEC *  \v
ul. S ienkiew icza 13 I 
tel. 266 54 30  J p

SPRZEDAŻ HURTdWA 1
ŻORY - RÓJ -  J
ul. Wodzłsjawsk.i 1%1 ^
(trasa Z o fy  - W odzisław )
tel. 43 58 0U,  43-88 4 4 jU ?  6 0 U 6 8 J 4 8

mailto:rekrutacja@prevoir.com.pl


HORMANN

1990

RCSB

Nowoczesne
BRAMY

GARAŻOWE
+ autom atyka napędowa

Bramy przemysłowe, napędy i

Rybnickie Centrum Stolarki Budowlanej
Ul. Zebrzydowicka 152 Tel./Fax 42-44 -066 ,42-44-067

WYPOCZYNEK W TWOIM STYLU

I
 Przedstawicielstwo 

Firo-tour Polska 
44-200 Rybnik 
Tek: (032) 433 00 1 3 - 1 4  
Fax: (032) 433 00 15 
E-mail: biuro@firotour.pws.pl

W AKTUALNEJ OFERCIE

ORGANIZUJEMY WYJAZDY 
INDYWIDUALNE I GRUPOWE 

W DOWOLNE MIEJSCA 
NA KULI ZIEMSKIEJ

PPHU „KONSEK” EWA, JANUSZ KONSEK
PRODUCENT OKIEN I DRZWI

VEKA- niemiecki 
profil, wybrałeś 

i ^  to co najlepsze

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

44-100 Gliwice, ul. Bytomska 7, tel./fax 238 90 22 

44-300 Wodzisław Śl., ul. Targowa 12A

GWARANTUJEMY 
NAJWYŻSZĄ JAKOŚĆ

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./fax 473 75 43

STACJA KONTROLI POJAZDÓW
wszystkich m arek do 3,5 t wys. 4 m oraz pojazdów  

zasilanych gazem i motocykli

K O N S E K
V y y  RYBNIK

uL Pr0sta 100
T O Y O T A  (przy hali MAKRO)

telefon
fax.

(032) 432 90 40, 
(032) 432 90 66

Promocja -  YARIS -  od 34 200,00 zł 3% upustu 
COROLLA 1,4 od 44 950,00 zł + klim atyzacja  

AVENSIS -  od 58 990,00 zł
UWAGA! REWELACYJNA TOYOTA AVENSIS Turbo Diesel 

-  od 72 900,00 zł z pełnym wyposażeniem

Posiadamy w sprzedaży samochody używane pozostawione w rozliczeniu.

SALON SPRZEDAŻY
Pn-Pt 9.00-18.00 
Sobota 9.00-14.00 

tel. (032) 432 90 41 -4 2

SERWIS
Pn-Pt 7.00-18.00 

Sobota 9.00-14.00 
tel. (032) 432 90 5 0 -5 4

ING NATIONALE-NEDERLANDEN

Informujemy
Szanownych Klientów, 

iż z dniem 8 października br.
TUnŻ ING Nationale-Nederlanden 

Oddział w Rybniku przy ul. Sobieskiego 1 
przeniosło swoją siedzibę

ALPY FRANCUSKIE - OD 599 PLN ZA 7-DNIOWY POBYT, 
6-DNIOWY SKIPASS, PRZEJAZD, OBSŁUGA REZYDENTA.

PONADTO

ALPY WŁOSKIE, AUSTRIACKIE 
SZWAJCARSKIE, WYJAZDY 

SYLWESTROWE, EGZOTYKA.

PRZEWOZY AUTOKAROWE I BILETY LOTNICZE

na ulicę Wieniawskiego 3 
(budynek ING Banku Śląskiego S.A.

-  1 piętro)

Numery telefonów pozostają bez zmian.
Godziny otwarcia biura 8:00 -  18:00

Serdecznie zapraszamy

mailto:biuro@firotour.pws.pl

