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Rektorzy Politechniki Śląskiej i Uniwersytetu Śląskie 
go w pełnej gali

Budynek Uniwersytetu Śląskiego

Otwarcia dokonują rektor US1. 
prof. Tadeusz Sławek, prezy
dent Adam Fudali i przewod
niczący RM Michał Śmigielski 
(fot. Biuro Rzecznika UM)

Wręczenie indeksów studentom I roku
Hall budynku

Budynek Laboratorium Nowoczesnych Technologii 
PrzemysłowychSala wykładowa

Obiekt poświęcił Metropolita Katowicki
abp Damian Zimoń
(fot. Biuro Rzecznika UM) *
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Laboratorium powstało dzięki wsparciu Unii Europejskiej Wnętrze laboratorium
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Drodzy Rybniczanie!

Rozpoczynamy pokoleniową inwestycję dotyczącą rozbudowy sieci kanali
zacji sanitarnej w  dzielnicach naszeso miasta, w  ramach wniosku o dotację 
z europejskieso funduszu ISPA*. Kanalizacja ma przede wszystkim służyć ryb- 
niczanom, dociążając zarazem zmodernizowaną i oddaną w  ubiesłym roku do 
użytku orzepowicką oczyszczalnię ścieków, do której obecnie dopływają nie
czystości od ponad 64 tysięcy mieszkańców (obiekt docelowo może przyjąć 
ścieki od ponad 150 tysięcy mieszkańców). Ta ze wszech miar słuszna i uza
sadniona ekonomicznie inwestycja jest dużym krokiem cywilizacyjnym Rybni
ka. Trzeba zdać sobie sprawę z teso, że -  mimo osromnego wysiłku organiza
cyjnego i przede wszystkim finansowego miasta -  powstające ponad 611 kilo

metrów kanalizacji zdecydowanie poprawi atrakcyjność rybnickich dzielnic oraz jakość środowiska 
naturalnego wokół nas. Koszty jej budowy są jednak kolosalne i jest fizyczną niemożliwością, żeby 
miasto udźwignęło je na własnych barkach. Całkowity koszt projektu wynosi ponad 466 milionów 
złotych i znacznie przekracza nasze możliwości finansowo-kredytowe. Dlatego też, dla realizacji 
tej inwestycji, stało się konieczne pozyskanie dotacji z funduszu ISPA i taką otrzymamy w  wysokości 
261 milionów złotych.

Realizując tak ogromne przedsięwzięcie, o którym szerzej będzie można przeczytać w  następnym 
numerze „GR", czuję się w  obowiązku przedstawić Państwu zarówno korzyści, jak i koszty społecz
ne za nim idące. Na podstawie szerokich analiz mogę stwierdzić, że zdecydowanym plusem całej 
sprawy będzie zatrudnienie przy okazji inwestycji ponad 320 osób przez okres siedmiu lat. Zyskają 
na tym również firmy handlujące materiałami budowlanymi oraz same przedsiębiorstwa budowla
ne. Wzrośnie atrakcyjność terenów przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe przez sam 
fakt ich uzbrojenia, a także podniesiona zostanie wartość gruntów należących do gminy i jej miesz
kańców oraz skarbu państwa. Miasto zyska możliwość umorzenia znacznej części kredytów już 
zaciągniętych na samą realizację zadania i na budowę oczyszczalni ścieków. Uzyskany zostanie 
efekt ekologiczny, czyli poprawa między innymi czystości wód rzeki Odry, Rudy, Nacyny oraz Zale
wu Rybnickiego. Zdecydowanie polepszą się warunki sanitarne i zdrowotne w  naszych osiedlach 
mieszkaniowych, co wpłynie na podniesienie standardu życia w  całej aglomeracji rybnickiej. Popra
wi się też jakość środowiska w  pobliskim Cysterskim Parku Krajobrazowym Rud Wielkich. Mniejsza 
będzie ilość zanieczyszczeń odprowadzanych do gruntu i cieków wodnych, co pozwoli na podnie
sienie szeroko rozumianego potencjału biologicznego terenów. Ponadto powstające obiekty (łącz
nie z oczyszczalnią ścieków) oraz jakość ścieków zgodne będą ze standardami Unii Europejskiej. 
Jednak zasady ekonomii mają to do siebie, że niczego nie dostaniemy za darmo. Miasto poniesie 
wysokie nakłady inwestycyjne i będzie musiało spłacać zaciągane kredyty. Ponadto koszty podłą
czeń do kanalizacji poniosą sami mieszkańcy. Wzrosną również opłaty za odprowadzanie ścieków 
przez mieszkańców nowo skanalizowanych dzielnic, a opłaty na oczyszczalni za utylizację osadów, 
skratek, itp. też pójdą w  górę. Nie ominą nas uciążliwości związane z budową kanalizacji, czasowe 
zajęcia pasa drogowego, czy wycinka drzew.

Jesteśmy jednak miastem, które uzyskało z funduszu ISPA najwyższą dotację w  Polsce, a w  porówna
niu z miastami Unii Europejskiej stajemy obok najprężniejszych w  tym temacie. Ten optymistyczny fakt 
pozwala mi stwierdzić, już jesteśmy przygotowani na konfrontację z europejską rzeczywistością

Z wyrazami szacunku 
Adam Fudali

Prezydent Miasta Rybnika

* Fundusz ISPA należy do tzw. instrumentów finansowych polityki przedakcesyjnej dla krajów ubiegających się o przystąpienie do 
Unii Europejskiej. Został utworzony przez Radę Unii Europejskiej w  czerwcu 1999 roku, a przyjęte w  nim zasady nawiązują do 
Funduszu Spójności działającego w  Unii Europejskiej.

1. Pomoc z funduszu ISPA ukierunkowana jest na osiąganie standardów i norm Unii Europejskiej w  zakresie infrastruktury transpor
towej oraz ochrony środowiska.

2. Fundusz ISPA ma ułatwiać realizację zadań wskazanych w  dokumentach: Partnerstwo dla Członkostwa oraz Narodowy Program 
Przygotowania do Członkostwa w  Unii Europejskiej (NPPC).
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ETA RYBNICKA
Sesja  Rady M iasta -  14 listopada br.

Pod znakiem podatków
Ostatnio o podatkach mówi się  dużo i często, ale prawie 

zawsze źle. Dzieje się tak dlatego, że zwykle powodują one „od
chudzenie” naszych portfeli. Podczas ostatniej sesji RM tym nie
popularnym tematem zajęli się również rybniccy radni.

Budżet pod kontrolą

Radni przyjęli program prac nad bu
dżetem miasta na 2002  r. Harmonogram 
prac nad przyszłorocznym  budżetem  je s t 
ściśle określony. Do końca listopada odby
wać się będą posiedzenia komisji branżo
wych, które na początku grudnia przekażą 
swoje wnioski Komisji Finansów oraz Zarzą
dowi Miasta. 6 grudnia zbierze się Zarząd 
M iasta, k tó ry  rozpatrzy  wnioski kom isji 
i dokona korekt projektu uchwały budżetowej. 
Na 10 grudnia zaplanowano posiedzenie Ko
misji Finansów, a 12 grudnia odbędzie się 
posiedzenie prezydium Rady Miasta. Jeszcze 
tego samego dnia każdy z radnych znajdzie 
w swojej skrytce ostateczną wersję projektu 
uchwały budżetowej. Przed świętami Boże
go Narodzenia, 19 grudnia odbędzie się 
sesja budżetowa Rady Miasta.

W przyszłym roku drożej zapłacimy za 
posiadanie psa, nieruchomości i samocho
dy ciężarow e. Radni przyjęli pakiet 
uchwał podatkowych, choć już na począt
ku sesji radny Roman Oleś wnioskował o 
wykreślenie ich z porządku obrad, uzna
jąc je za „niemoralne i niedopuszczalne”. 
W przypadku podatków od nieruchom ości 
utrzymano obniżoną stawkę podatku dla bu
dynków mieszkalnych, budynków gospodar
czych osób fizycznych oraz dotychczasowe 
zasady inkasa podatku w dzielnicach Orze- 
powice, Rybnicka Kuźnia i Zebrzydowice. 
Utrzymano również zwolnienie od podatku 
nieruchom ości komunalnych będących we 
władaniu miejskich jednostek  organizacyj
nych, działających w formie zakładów budże
towych i jed nostek  budżetow ych, jednak 
z wyjątkiem części oddanych w najem, dzier
żawę lub inną formę posiadania zależnego 
celem prowadzenia działalności gospodar
czej.

W trakcie dyskusji nad uchw ałą radny 
Andrzej Rojek mówił o konieczności ob
niżenia podatków w Rybnickiej S trefie  Ak
tyw ności G ospodarczej oraz proponow ał 
redukcję podatków  dla przedsiębiorców , 
którzy tw orzą nowe pow ierzchnie użytko

we. W odpowiedzi p rezyden t Adam Fu
dali mówił o istniejących już innych for
mach pom ocy m iasta dla małych i śred 
n ich  firm , tj. p ro g ra m  „ S z a n sa ” o raz  
w spom niał o ko lejnych m ożliw ościach, 
jak ie  stw orzy p rzedsięb io rcom  p rzy s tą 
p ien ie  Rybnika do Funduszu G w arancji 
K redytowych.

Radni K azim ierz Szydło i W iesław  
Zawadzki zw rócili n a tom ias t uwagę na 
100% w zrost podatku , jeś li idzie o tzw. 
budowle liniowe: — Wodociągi i ciepłow 
n ic tw o  n ie  będą s z u k a ć  o s z c z ę d n o ś c i  
u sieb ie , ale obciążą dodatkow ym i opła
tam i odbiorców. To uderzy w najbiedniej
szych  — przekonyw ał W. Zawadzki. Mimo 
w ątpliw ości, uchw ałę przy ję to  przy je d 
nym głosie sprzeciw u.

W yższe podatki n ie om inęły psów, 
a ich w łaśc ic ie le  zapłacą 32 zł, czyli 
o dwa złote więcej niż w tym roku. Jak 
w yjaśniono, m iasto ponosi wydatki m.in. 
na prowadzenie schroniska dla psów, na ak
cje wychwytywania bezpańskich  czworo
nogów.

Od przyszłego roku w zrosną rów
nież roczne staw ki podatku od środ
ków transportowych. Tutaj spraw a było 
o tyle skomplikowana, że m iasto musiało 
kierować się licznymi zmianami, jakie zo
stały  w prowadzone do ustawy, a k tóre  po
dyktowane były wymogami Unii E uropej
skiej. Rzecz dotyczyła m.in. k ryteriów  po
działu pojazdów, np. zam iast uw zględnia
nej w cześn iej ładow ności, obecn ie  pod 
uwagę brana je s t m asa całkow ita pojaz
du. Obok staw ek maksymalnych ustaw o
dawca wprowadził także stawki m inim al
ne oraz nakazał uw zględnić inne param e
try  pojazdu. — Są takie pojazdy, dla k tó 
rych p o d a tek  w zrośnie aż trzykro tn ie  — 
mówił skarbnik Bogusław  Paszenda. — 
Około 400 pojazdów  w ięcej zostan ie  opo
datkowanych. Wynika to ze  zm ian w usta
w ie. O sza co w a liśm y  ró w n ie ż  w ie lk o ść  
wpływów, wzrosną one o około 30-40% . 
Z różnicow anie staw ek podatku od środ 
ków transpo rtow ych  o p arto  głów nie na 
w ieku pojazdu, posiadan iu  k a ta liza to ra  
lub spełnianiu  norm  EURO.

Teksty uchwał dotyczące podatków  
od n ieru ch o m o śc i, psów  i środków  
transportowych na 2002r. drukujemy 
w M onitorze Miejskim.

W  W igilię 
i Sylw estra 

IIM  nieczynny
W soboty 1 i 8 grudnia 

Urząd Miasta Rybnika będzie czynny 
w normalnych godzinach 

urzędowania tj. od 730 do 1530. 
Natomiast w Wigilię -  24 grudnia 

i w Sylwestra -  31 grudnia 
Urząd Miasta będzie nieczynny. 

Straż Miejska
oraz Urząd Stanu Cywilnego 
będą pracować normalnie.

:„GR” na świętaj
Informujemy,

że  św ią teczn y  num er  
„G azety R ybnickiej” 

będzie dostępny w redakcji
• oraz Urzędzie Miasta •
* już w piątek 21 grudnia, •

zaś w kościołach% 4*
• w niedzielę 23 grudnia. \
"" W Wigilię redakcja będzie czynna * 

do godz. 12.00.
#

Jak zwykle ostatni punkt sesji wypeł
niły pytania i interpelacje radnych. Jako 
pierwszy głos zabrał w iceprezydent Jerzy 
Frelich , k tó ry  p rzedstaw ił radnym  lis t 
z biura Rzecznika Praw Obywatelskich, wy
stosowany w związku z pismem stowarzy
szenia pod nazwą Komitet Powołania Zespo
łu Szkół z siedzibą w Rydułtowach. Rzecz 
dotyczyła likwidacji SP nr 23 i związanych 
z tym niejasności. Dlatego też Zarząd Mia
sta przygotował pismo do rzecznika, zawie
rające odpowiedź na wszelkie wątpliwości 
i wyjaśniające sytuację tej placówki.

W dalszej części interpelacji Henryk Ma- 
chulik pytał o przyszłość sali gimnastycz
nej w dzielnicy Chwałowice, a radny Stani
sław Przeliorz zabiegał o kontynuację prac 
przy chodniku na ul. Strażackiej w Boguszo- 
wicach. Andrzej Hola przypomniał o pro
teście mieszkańców Orzepowic w sprawie 
budowy obwodnicy i w związku z tym pytał 
o możliwości opracowania planu zagospoda
rowania przestrzennego w tej dzielnicy.

(S)
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Festiwal środowisk pozarządowych

Z inicjatyw y Projektu „W spólnota”, sam orządów  lokalnych Rybni
ka i pow iatu w odzisław sk iego oraz lokalnych organizacji pozarzą
dowych w  dniach 7 - 9  grudnia br., będzie m iała m iejsce im preza pod 
nazw ą F estiw a l Ś rodow isk  P ozarządow ych.

Celem Festiwalu jest przedstawienie profi
lu organizacji pozarządowych działających na 
naszym terenie. W pierwszym dniu imprezy 
odbędzie się seminarium poświecone omówie
niu problemów związanych z rozwijaniem sku
tecznej współpracy między sektorem pozarzą
dowym a samorządem. Pozostałe dwa dni (so
bota i niedziela) będą dla organizacji pozarzą
dowych okazją do przedstawienia społeczno
ści lokalnej swojego dorobku oraz bieżącej 
działalności poprzez organizację spotkań 
z mieszkańcami, festynów, pokazów, odczytów, 
występów artystycznych, itp. Będzie to rów
nież okazja do zainteresowania działalnością 
obywatelską osób pozostających dotychczas na 
uboczu. Celem przedsięwzięcia jest umożliwie
nie dużej liczbie organizacji pozarządowych

wzięcie udziału w Festiwalu i prezentacji róż
norodności środowiska pozarządowego w re
gionie.

Historia III sektora nie jest w naszym kraju 
zbyt długa -  liczy niewiele ponad 10 lat. Jed
nakże dzisiaj trudno nie dostrzegać roli i zna
czenia aktywności obywatelskiej przejawiają
cej się w strukturach organizacji pozarządo
wych, które swoją działalnością obejm ują 
wszystkie sfery życia mieszkańców. Współpra
ca pomiędzy sektorem publicznym, a organi
zacjami pozarządowymi jest nie tylko pożąda
na, ale wręcz konieczna. Oba sektory są cząst
ką tej samej rzeczywistości, powinny więc 
współdziałać i wspierać się nawzajem.

Przez szereg lat aktywność obywatelska była 
w naszym kraju poważnie ograniczona, Pań-

stwo rezerwowało sobie prawo do regulowa- 7 |  
nia wszystkich aspektów życia obywateli. Nowa 
sytuacja społeczno-gospodarcza umożliwiła 
szybki rozwój sektora pozarządowego, który 
w chwili obecnej poszukuje nowej formuły głęb
szego zaangażowania się w proces kształtowa
nia otaczającej nas rzeczywistości. Zbliża się 
moment integracji z Unią Europejską, co dla 
Polski oznacza możliwość dokonania olbrzy
miego skoku cywilizacyjnego. Aby jednak ko
rzyści wynikające z naszego członkostwa mo
gły być pełne, potrzebny jest silny sektor po
zarządowy, który w sposób systemowy będzie 
angażować się we wszystkie działania na rzecz 
swojej społeczności lokalnej.

Mamy nadzieję, że nasza inicjatywa przyczy
ni się do wzmocnienia środowiska pozarządo
wego w naszym regionie.

Wszystkich chętnych serdecznie zapra
szamy do udziału w Festiwalu. Szczegóły 
programu na plakatach. Dodatkowe infor
macje w siedzibie Projektu „Wspólnota” 
w Rybniku, ul. J.F. Białych 7, tel.: 739  
5512, 739 5587

GAZETA RYBNICKA

Poseł wicedyrektorem

Dotychczasowy dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjali
stycznego nr 3 w Rybniku-Orzepowicach, a od ostatnich wyborów 
parlamentarnych poseł RP Bolesław Piecha, zrezygnuje z dyrek
torskiej funkcji. Na łączenie mandatu poselskiego i szefowanie szpi
talowi, którego założycielem jest Urząd Marszałkowski nie pozwala 
prawo, a poza tym szczelnie wypełniony czas na Wiejskiej. Zachowa 
jednak stanowisko wicedyrektora, by być blisko problemów związa
nych z kontynuacją inwestycji, która jest mu bardzo bliska. Poseł 
B. Piecha zapewnił, że nadal będzie robił wszystko, by budowa zo
stała jak najszybciej zakończona.

W grudniowym numerze „GR” rozmowa z posłem Bolesławem 
Piechą o parlamencie „od kuchni”...

Starosta rybnicki przewodniczącym Konwentu

W związku z rezygnacją z funkcji przwodniczącego Konwentu Po
wiatów Śląskich złożoną przez Eugeniusza Wycislo, który uzyskał 
mandat posła RP, na listopadowym posiedzeniu w Mikołowie doko
nano wyboru nowych władz Konwentu. Nowym przewodniczącym 
został starosta rybnicki Damian Mrowieć, ponadto w skład prezy
dium Konwentu weszli starosta częstochowski Wiesław Bąk oraz 
starosta cieszyński Witold Dzierżawski.

0 zagrożeniach w górnictwie

warunków bezpiecznej eksploatacji ścian oraz prognozowania za
grożenia metanowego w kopalniach. W tym roku prelekcji wysłu
chało 85 uczestników sesji. Było to już XVIII seminarium, a zorgani
zowało go m.in. oddział rybnicki Stowarzyszenie Inżynierów 
i Techników Górnictwa, Koło Zakładowe SITG kop. „Chwa- 
łowice” i Zakład Aerologii i Bezpieczeństwa Górniczego Poli
techniki Śląskiej.

Kampus w TV

W lokalnym programie 3 TVP ukazał się trzyczęściowy film 
dokumentalny prezentujący koncepcję zagospodarowania 
przez miasto budynków zwolnionych przez oddziały szpital
ne przeniesione do Orzepowic. Przedstawiono ideę powstania 
na terenie byłego szpitala przy ul. Rudzkiej Zespołu Szkół Wyższych, 
postępy w realizacji tego przedsięwzięcia, a także relację z otwarcia 
budynku przeznaczonego dla Uniwersytetu Śl. i immatrykulacji stu
dentów UŚ1. i CKI Politechniki Śl. Film pokazał także sposób zago
spodarowania poszpitalnego budynku przy ul. Powstańców na nową 
siedzibę szkoły muzycznej. Film wyemitowano w dobrym czasie an
tenowym, tuż przed głównym wydaniem lokalnych wiadomości.

Rozkład jazdy autobusów

Przypominamy, że w kasach biletowych na Placu Wolności, moż
na nabyć aktualny rozkład jazdy autobusów komunikacji miejskiej 
wydany w formie książeczki. Uwzględniono w nim po raz pierw
szy kursy autobusów przystosowanych dla osób niepełno
sprawnych.

W Centrum Kształcenia Inżynierów Politechniki Śląskiej 
w Rybniku odbyło się seminarium na temat zwalczania za
grożenia metanowego w kopalniach. Jak mówi inżynier Jan 
Kurzydym, sem inaria tego typu organizowane są rok rocznie 
w ramach Dni Techniki ROW i zawsze poświęcone są naturalnym 
zagrożeniom w kopalniach. W tym roku tematyka prezentowanych 
referatów  dotyczyła m.in. wstrząsów górniczych i ich związków 
z wydzielaniem się metanu, podziemnych stacji odmetanowania,

Nowoczesne toalety

Na placu przy kościele pod wezw. NSPJ w Niedobczycach 
oddano do użytku nowoczesne, o wysokim standardzie... wy
gódki. Te prozaiczne, acz niezbędne obiekty powstały staraniem 
radnych dzielnicy. Pozyskali oni do sfinansowania ich budowy spon
sorów, którym zarówno radni, Rada Dzielnicy, jak i niedobczycka 
społeczność dziękują.
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^  Pożegnaliśmy Ewę Urbanek-Chołuj

W d n iu  W sz y s tk ic h  Ś w ię ty c h ,  
po długiej i ciężk iej chorobie zmarła 
Ewa U rb an ek -C h o łu j, radna miasta 
Rybnika, była wiceprezydent miasta, od
powiedzialna w czasie pełnienia tej funk
cji za sprawy kultury, oświaty i sportu.

E. Urbanek-Chołuj urodziła się w woj. ra
domskim. Ukończyła kierunek geografia eko
nomiczna na Uniwersytecie Marii Curie-Skło- 
dowskiej w Lublinie. Po studiach pracowała 
w Kielcach, a następnie w Gdańsku. Do Ryb
nika przeniosła się wraz z rodziną tuż przed 
strajkami w 1980 roku. Dwoje spośród czwór
ki dzieci urodziło się już w Rybniku. E. Urba
nek-Chołuj pracowała w Miejskim Zespole 
Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół, a na
stępnie w PTTK oraz Rejonowej Dyrekcji In
westycji. Cały jednak czas marzyła o pracy 
w szkole, z m łodzieżą. Udało Jej się to 
w 1988 roku, kiedy zaczęła uczyć w Szkole 
Podstawowej nr 31, gdzie pracowała aż do wy
boru do władz miasta w 1998 roku. Już wcze
śniej zaangażowała się w działalność NSZZ „So
lidarność” Pracowników Oświaty w Rybniku, 
zaś w 1998 roku została przewodniczącą ryb
nickiego oddziału tego związku.

We mszy św. za duszę zmarłej w kościele 
św. Jadwigi Śląskiej udział wzięli oraz w ostat
niej drodze na rybnicki cmentarz towarzyszyli 
Jej, obok krewnych i znajomych, członkowie Za
rządu Miasta z prezydentem Adamem Fuda- 
lim i Rady Miasta z przewodniczącym Micha
łem Śmigielskim, radni, delegacje środowisk 
nauczycielskich i związkowych, przedstawiciele 
instytucji miejskich, uczniowie.

Nad mogiłą Ewę Urbanek-Chołuj pożegnał 
prezydent Rybnika:

Z  głębokim żalem żegnamy dziś naszą kole
żankę Ewę Urbanek-Chołuj, radną miasta Ryb
nika, byłą wiceprezydent miasta. Wiadomość
0 śmierci kogoś, kogo znaliśmy, je s t zawsze 
wielkim zaskoczeniem. Czujemy wówczas żal
1 niesprawiedliwość, że życie skończyło się tak 
prędko, zastanawiamy się nad ulotnością ludz
kiego losu. Tak je s t i dzisiaj, bowiem odeszła 
od nas, pokonana przez ciężką chorobę, oso
ba młoda, wciąż pełna planów i marzeń, po
trzebna swoim bliskim i przyjaciołom.

Ewa Urbanek-Chołuj pozostanie w naszej 
pamięci jako kobieta pełna zaangażowania, 
pogodna i serdeczna. Sporą część życia poświę
ciła innym -  swoim dzieciom, dla których była 
oddaną matką, uczniom, z  którymi przez lata 
zgłębiała tajniki wiedzy geograficznej, radnym, 
z którymi współtworzyła obraz naszego mia
sta, czy wreszcie samym rybniczanom, dla któ
rych organizowała i nadzorowała szereg imprez 
kulturalnych i oświatowych. Swoja postawą 
wzbudzała nie tylko zaufanie, ale i szacunek.

Sprawując funkcję wiceprezydenta miasta 
dała się poznać jako osoba rzetelna i obowiąz
kowa, zawsze pełna odpowiedzialności za swo
je  miasto, wierna wyznawanym przez siebie 
zasadom, a jednocześnie otwarta na nowe po
mysły. Szczególnie bliskie były Jej sprawy mło
dzieży i jej problemów -  to wszak właśnie dla 
dobra młodzieży prowadziła podlegle Jej spra
wy z  dziedziny kultury, sportu i oświaty. Po
godny, przyjazny sposób bycia zawsze zjedny
wał Jej sympatię, zarówno wśród współpracow
ników, jak i nowo poznanych osób.

Opuściła nas dobra koleżanka, bliska przy
jaciółka, wspaniała matka. Żegnamy Ją dziś po 
raz ostatni, ale pamięć o Niej, jak również Jej 
osiągnięcia i zasługi, zawsze przypominać nam 
będą o kimś, kto odszedł zbyt prędko...
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Z  głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość, że w  dniu 1 listopada 2001 r. zmarła

śp. EWA URBANEK-CHOŁUJ

Radna Rady Miasta III kadencji i Wiceprezydent Miasta Rybnika w  latach 1998-2000. 
W yrazy głębokiego współczucia

RODZINIE ZMARłEJ
składają

w  imieniu Rady Miasta w  imieniu Zarządu Miasta
Przewodniczący Michał Śmigielski Prezydent Adam Fudali
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Obchody Święta Niepodległości

Żyjąc dla
Obchody Święta Niepodległości roz

poczęła na Rynku uroczystość złoże
nia kwiatów i wieńców na płycie upa
miętniającej pobyt w Rybniku mar
szałka Józefa Piłsudskiego. Wzięli 
w niej udział przedstawiciele władz 
samorządowych miasta i powiatu, po
słowie i senatorowie Ziemi Rybnic
kiej, radni, kombatanci, przedstawi
ciele służb mundurowych, instytucji 
i przedsiębiorstw oraz organizacji 
zw iązkow ych, a tak że m łod zież  
harcerska i szkolna.

W okolicznościowym wystąpieniu prezydent 
Adam Fudali przypomniał okoliczności odzy
skania niepodległości w 1918 roku oraz podzie
lił się refleksją czy współcześnie potrafimy ten 
dar wolności dostatecznie dobrze wykorzystać 
i wziąć odpowiedzialność za naszą przyszłość. 
Następnie uczestnicy uroczystości, z Miejską 
Orkiestrą Dętą „Rybnik i ponad 20. pocztami 
sztandarowymi na czele, udali się do bazyliki 
św. Antoniego, gdzie odprawiona została msza 
w intencji Ojczyzny.

Nabożeństwo w bazylice koncelebrowali ks. 
dziekan Franciszek Skórkiewicz, ks. pra
łat Alojzy Klon oraz proboszcz parafii św. An
toniego ks. Franciszek Musioł, który wygło
szoną homilię zakończył słowami „...żyjąc dla 
Ojczyzny, żyjemy dla siebie...”. Duszpasterz z 
niepokojem mówił o nazbyt częstym zastępo
waniu słowa Ojczyzna określeniem kraj, zaś 
wyraz naród hasłem społeczeństwo. Wspomniał 
też o konsekwencjach braku w naszym życiu 
miejsca dla wartości patriotycznych.

A konsekwencje te to m.in. brak narodowych 
flag w oknach domów i niewielki udział miej
skiej społeczności w oficjalnych obchodach 
Święta Niepodległości. Miasto ubogie tego świą
tecznego dnia w biało-czerwone barwy to wi
dok bardzo przygnębiający. Jeszcze smutniejszy 
jest fakt, że przypadkowi świadkowie uroczysto
ści, czy to 11 listopada, czy 3 Maja nie reagują 
na dźwięki hymnu narodowego...

• • •
Jesteśmy natomiast pewni, że ucznio

wie II LO im. Jana Frycza-Modrzewskie- 
go, gdzie z okazji Święta Niepodległości 
odbyło się sympozjum historyczne, to mło
dzież świadoma swej tożsamości i pielę
gnująca narodowe tradycje. Do udziału 
w sympozjum z okazji 83. rocznicy odzyskania 
niepodległości zaproszono m.in. prof. Włodzi
mierza Wójcika, kierownika Zakładu Litera
tury Współczesnej Instytutu Nauk o Literatu
rze UŚ1. Przedstawił on postać marszałka Jó
zefa Piłsudskiego jako bohatera literackiego, 
opiewanego w poezji i prozie. Młodzież liceum
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O jc zy m ,
z pomocą nauczycielki Joanny Palińskiej 
przygotowała prezentację multimedialną doty
czącą legendy i osoby marszałka oraz jego le
gionów. O przebiegu wydarzeń, których efektem 
było przyłączenie Śląska, w tym Rybnika, do Ma
cierzy mówiła dyrektor rybnickiego Muzeum 
Genowefa Grabowska, zaś o wojnie polsko- 
bolszewickiej 1920 roku opowiedział płk Tadeusz 
Dłużyński, prezes rybnickiego oddziału Związ
ku Piłsudczyków i pełnomocnik Zarządu Głów
nego tego związku na województwo śląskie.
W spotkaniu uczestniczyli również wiceprezyden
ci Rybnika Jerzy Frelich i Józef Cyran oraz wi
ceprzewodniczący RM Jan Bujak.

Przypomnijmy, że przedwojenny budynek, 
w którym dziś mieści się II LO, był siedzibą szko
ły powszechnej noszącej imię marszałka. Rok Płytę poświęconą pamięci marszałka Józefa Piłsudskiego pokryły wieńce i kwiaty. 
temu w hallu szkoły odsłonięto tablicę poświę
coną J. Piłsudskiemu, pod którą uczestnicy seminarium złożyli kwiaty.

Prawie 750 zawodniczek i zawodników wzięło udział w VII Bie
gu Niepodległości o Puchar Prezydenta Miasta Rybnika, będącym 
jednym z punktów obchodów Święta Niepodległości. Jego organi
zatorem był MOSiR Rybnik, Wydział Edukacji Urzędu Miasta Ryb
nika, RMKS Rybnik oraz Szkolny Związek Sportowy w Rybniku.

Dla trzech najlepszych biegaczy w poszczególnych kategoriach wieko
wych organizatorzy przygotowali atrakcyjne nagrody rzeczowe, puchary 
oraz okolicznościowe dyplomy. W biegu głównym sześć najlepszych za
wodniczek i zawodników otrzymało również nagrody pieniężne.

Oto zwycięzcy biegu w poszczególnych kategoriach wiekowych: szkoły 
podstawowe -  dziewczęta: Edyta Burda (SP Szczerbice), chłopcy: Marcin 
Grolik (SP 8); gimnazja -  dziewczęta: Magda Konsek (G 1 Rybnik), chłop
cy Dawid Drobny (G 1 Rybnik); szkoły ponadpodstawowe -  dziewczęta: 
Alicja Mojżysz (I LO Wodzisław), chłopcy -  Dawid Wojtalik (Zespół 
Szkół Ponadpodstawowych nr 2 Rybnik); bieg główny -  kobiety: Anna 
Zagórska (Wrocław), mężczyźni -  Marcin Fudalej (Warszawianka). Poza 
klasyfikacją indywidualną prowadzona była także klasyfikacja drużynowa. 
W kategorii szkół podstawowych zwyciężyła SP Szczerbice, w kategorii 
gimnazjów -  Gimnazjum Jejkowice, a w szkołach ponadpodstawowych 
-  Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Rybniku.

Tradytyjne zawody strzeleckie z okazji Świę
ta Niepodległości zorganizował Zarząd Miej
ski Ligi Obrony Kraju, ze szczególnym zaan
gażowaniem sekcji strzeleckiej z jej kierowni
kiem Adolfem Siemaszkiewiczem. Oprawa 
zawodów, które miały miejsce na strzelnicy 
w Paruszowcu, była bardzo uroczysta, ale go
spodarze czyli drużyna MKS LOK Rybnik wy
kazali się nie tylko talentami organizacyjnymi. 
Wygrała ona strzelanie z pistoletu centralnego 
zapłonu, a zwycięzcą indywidualnym w tej kate
gorii został rybniczanin Adam Majwald. Ryb
nicka drużyna była też najlepsza w strzelaniu z 
pistoletu sportowego, zaś Władysław Szafoni 
z MKS LOK Rybnik musiał uznać wyższość tyl
ko zawodnika z Częstochowy. W zawodach, któ
re odbyły się już po raz 27, wzięło w sumie udział 
ponad 90 zawodników.

(r), M.T.

W uroczystościach uczestniczyli m.in. kombatanci walk wyzwoleńczych.

W Biegu Niepodległości wzięło udział ponad 750 osób. Zdjęcia: Z.K.
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Spotkan ie parlam entarzystów  i sam orządow ców ne jest również w dziedzinie opieki zdrowot

nej. Chodzi o to, by przyznane już w ramach

Uczestnicy spotkania
Posłow ie:

W spotkaniu udział wzięli parlamentarzyści: senatorowie Adam Graczyński i Bernard Drzęźla 
oraz posłowie Ryszard Pojda, Andrzej Zając, Tomasz Mamiński, Eugeniusz Wycisło i Bolesław 
Piecha. Na zdjęciu brakuje Zbyszka Zaborowskiego i Józefa Stasiewskiego. Zdj.: Z.K.

Tomasz Mamiński, Ryszard Pojda, Bolesław 
Piecha, Józef Stasiewski, Eugeniusz Wycisło, 
Zbyszek Zaborowski, Andrzej Zając

S enatorow ie:

Ponad podziałami
Niespełna miesiąc po wyborach do sejmu i senatu RP, doszło w naszym 

mieście do spotkania wszystkich nowo wybranych parlamentarzystów 
okręgu rybnickiego z przedstawicielami samorządów powiatów oraz 
największych miast regionu. Rozmowy wykazały, jak bardzo liderzy 
gmin liczą na wsparcie swoich przedstawicieli w parlamencie i jak 
wiele ważnych problemów jest do rozwiązania.

0  wadze jaką obie strony przywiązują do 
wzajemnych kontaktów świadczy frekwencja 
-  wśród posłów zabrakło tylko dwu z nich, 
w komplecie stawili się senatorowie i przed
stawiciele władz samorządowych wszystkich za
proszonych gmin i powiatów. Inicjator spotka
nia i jego gospodarz prezydent Adam Fudali 
rozpoczął od przedstawienia priorytetów roz
woju subregionu zachodniego woj. śląskiego. 
Są one jednocześnie priorytetami rodzącego 
się Związku Gmin Subregionu Zachodnie
go i Aglomeracji Rybnickiej Woj. Śląskie-

dniowej Rydułtowy-Wodzisław-Jastrzębie- 
Pszczyna.

Szansę na rozwój regionu samorządowcy 
upatrują również w więk
szej aktywności małych 
i średnich firm. Ciasny 
gorset przepisów skutecz
nie ją hamuje, a pozytyw
ne zmiany leżą w gestii par
lamentarzystów jako przed
stawicieli ciał ustawodaw
czych. Wiele miejsca po

kontraktu wojewódzkiego środki na realizację 
m.in. szpitala w Orzepowicach i Raciborzu stały 
się realnymi pieniędzmi. Tematem, który wra
cał w dyskusji kilkakrotnie, była budowa zbior
nika retencyjnego na Odrze w okolicach Raci
borza. W trakcie dyskusji poruszono wiele jesz
cze problemów, w rozwiązaniu których samo
rządowcy liczą na wsparcie parlamentarzystów. 
Ci jednak dali wyraźnie do zrozumienia, 
że realizacja wielu zdań zależeć będzie od 
konsolidacji gmin i jedności w ustalaniu 
priorytetów. Władze gminne oczekują nato
miast nowej ustawy o finansowaniu jednostek 
samorządu terytorialnego i spowodowanie, by

za zadaniami 
z l e c a n y m i  
przez pań
stwo szły pie
niądze. Są bo
wiem proble
my, z którymi 
sam orządow
cy sam i się 
nie upora ją , 
choćby konse
kwencje usta

wy o restrukturyzacji górnictwa.
Wszyscy obecni zgodzili się ze stwierdzeniem, 

że subregion zachodni i aglomeracja rybnicka 
to obszar o wielkim potencjale, który należy wy
korzystać. Zaakceptowano też pomysł, by po
dobne spotkania odbywały się cyklicznie. Mogą 
się one stać ważnym forum wymiany poglądów 
oraz sposobem na podtrzymanie kontaktów par
lamentarzystów z wyborcami. Samorządowcy 
zadeklarowali współpracę dla dobra regio
nu ponad politycznymi podziałami. Czy 
i ile będą w stanie zrobić posłowie i sena
torowie -  zobaczymy... (r)

------- iie wszystkich ziinturesowmych
yzji rządu o nd*uniy«i w cratfa hntowy 

50. fcjlomatmwBflO odcinki auto struły A-l filiwice- 
SorzyczH i plany realizacji „wersji zubożonej” taj dragi 
azyli jadnąj jezdni. Samoiządowcy nie ukrywali, ża 
lin ą  na pariamentareystiw I ich siłę nacisku, by 
to . ich zdaniem, „nieporozumienie” wyjaśnić 

ffikewać.

go. Z późniejszej dyskusji wynikało jasno, że 
powstanie związku gmin jes t „priorytetem 
priorytetów”, gdyż tylko reprezentacja wszyst
kich gmin da regionowi siłę przekonania decy
dentów i dysponentów środków finansowych 
do pomocy w realizacji zadań. Związek gmin 
jest też najlepszym sposobem na pozyskiwa
nie środków przedakcesyjnych UE. „Wspólno
tę” zadań, których realizacja wpłynie pozytyw
nie na rozwój subregionu zachodniego poka
zała też prezentacja dr. Marka Osieckiego, 
pracownika naukowego Centrum Kształcenia 
Inżynierów Politechniki Śl. i prezes Zarządu 
Global Management. Zarówno teoretycy, czy
li naukowcy, jak i praktycy czyli samorządow
cy są zgodni: podstawą rozwoju regionu i jego 
atrakcyjności inwestycyjnej jest rozszerzenie 
sieci komunikacyjnej. Oznacza to jak naj
szybszą realizację tzw. dróg średnicowych: 
północnej Racibórz-Rybnik-Pszczyna i połu

święcono też problemowi bezrobocia, któ
remu rozwój małej i średniej przedsiębiorczo
ści mogłyby skutecznie przeciwdziałać. Samo
rządowcy omówili jego stan we własnych gmi
nach, zaś kierownik Powiatowego Urzędu Pra
cy w Rybniku Teresa Bierza zaapelowała do 
parlamentarzystów o doprowadzenie funkcjo
nowania urzędów pracy do normalności, bo pa
radoksem jest fakt dofinansowania ich działań 
przez samorządy. Przedstawiciele władz gmin 
i powiatów zgodnie uznali, że jednym z najważ
niejszych zadań to podniesienie poziomu 
wykształcenia - stąd wspieranie takich idei 
jak kampus w Rybniku czy filie wyższych uczel
ni w innych miastach. Ważne, by wysiłki w tej 
dziedzinie skoordynować tak, by kierunki się 
nie powtarzały, a młodzież miała do dyspozy
cji jak najszerszą ofertę kształcenia.

W spółdziałanie m iędzy sam orządam i 
a przedstawicielami w sejmie i senacie potrzeb

Bernard Drzęźla, Adam Graczyński
S a m o rzą d o w cy:
Tadeusz Drożeński -  wiceprezydent Jastrzę- 

bia-Zdroju, Ireneusz Serwetka -  prezydent Wo
dzisławia Śląskiego, Waldemar Socha -  prezy
dent Żor, Marek Kornas -  burmistrz Czerwion- 
ki-Leszczyny, Jerzy Rosół -  starosta powiatu wo
dzisławskiego, Damian Mrowieć -  starosta po
wiatu rybnickiego, Wincenty Klyta -  wicestaro- 
sta powiatu rybnickiego, Dariusz Wdowiak -  kie
rownik referatu Promocji Rozwoju i Integracji Eu
ropejskiej Starostwa Powiatowego w Raciborzu, 
Michał Śmigielski -  przewodniczący Rady Mia
sta Rybnika, Jan Bujak -  wiceprzewodniczący 
Rady Miasta Rybnika, Adam Fudali -  prezydent 
Rybnika, Józef Cyran, Jerzy Frełich -  wicepre
zydenci Rybnika, Ewa Ryszka, Leszek Kuska -  
członkowie ZM Rybnika

Teresa Bierza -  kierownik Powiatowego Urzę
du Pracy w Rybniku, Marek Osiecki -  prezes za
rządu Global Management
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Kiedy w lutym tego roku wmurowywano kamień węgielny pod modernizację 
kolejnego budynku byłego szpitala przy ul. Rudzkiej dla potrzeb Zespołu 
Szkół Wyższych, wielu gości tej uroczystości miało wątpliwości czy w kilka 
miesięcy uda się przystosować ten obiekt do wymogów dydaktycznych 
Uniwersytetu Śląskiego. Zycie pokazało, że sceptycyzm był nieuzasadniony. 
Zajęcia w nowym budynku rozpoczęły się zgodnie z planem na początku 
października, na kilkanaście dni przed oficjalnym oddaniem go do użytku 
i uroczystą immatrykulacją.

Szanowny Pan 
Adam Fudali 
Prezydent Rybnika

— Kiedy 50 lat temu zdawałem maturę w ryb
nickim gimnazjum, nie przyszło m i do głowy, 
że Rybnik stanie się miastem uniwersyteckim 
— powiedział abp Damian Zimoń, który nowy 
obiekt poświęcił. — To przedsięwzięcie godne 
podziwu, Rybnik idzie we właściwym kierun
ku — dodał. Obok Metropolity Katowickiego 
w ceremonii inauguracji roku 
akademickiego i oficjalnym 
otw arciu nowego budynku 
wzięli udział m.in. rektor Uni
wersytetu SI. prof. Tadeusz 
Sławek, rektor Politechniki Śl. 
prof. Bolesław Pochopień, 
przedstaw ic ie le  Akadem ii 
Ekonomicznej, grono profesor
skie tych uczelni, marszałek 
Województwa Śląskiego Jan 
Olbrycht, były wicewojewoda 
katowicki Wilibald Winkler, 
parlamentarzyści oraz władze 
gmin i powiatów regionu, ryb
niccy radni i wiele innych osób, 
dla których powstanie Zespo
łu Szkół Wyższych jest ważne.

Witając zgromadzonych pre
zydent Adam Fudali przypo
mniał początki realizacji idei, 
podjętej wspólnie przez wła
dze sam orządow e m iasta  
i elektrownię „Rybnik”. Pod
kreślił zasługi Tadeusza So- 
pickiego -  dziś przewodniczą
cego Rady Fundacji Ekologicz
nej „Ekoterm Silesia”, a także 
samej Fundacji, jako inwesto
ra powierniczego miasta i kie
rujących nią Michała Śmigiel
skiego i Janusza Trojana.
Szczególnie zaś za zrozumie
nie i przychylność podziękował Radzie Miasta 
Rybnika: — Jest rzeczą niebagatelną, że wszel
kie sprawy dotyczące naszego „miasteczka 
akademickiego” traktowane są ze  szczegól
ną powagą i głosowane jednomyślnie.

Dzięki dobrej współpracy wszystkich zain
teresowanych, inwestycja ta, tak bardzo pre
stiżowa, wpisana w strategię rozwoju woje
wództwa śląskiego i gwarantująca awans cywi
lizacyjny mieszkańcom miasta i regionu, jest 
konsekwentnie realizowana. Obok budynku dla 
UŚ1. , gdzie naukę rozpoczęło ok. 200 studen
tów socjologii, politologii, filologii polskiej, hi

storii, filozofii i ekonofizyki, otwarto też ofi
c ja ln ie  Laboratorium  N ow oczesnych  
Technologii Przemysłowych, a specjalna 
tablica głosi, że powstało ono dzięki środ
kom Unii Europejskiej. Laboratorium służy 
od kilku tygodni studentom Centrum Kształ
cenia Inżynierów.

U N IW E R S Y T E T  SLĄ SK I

R E K T O R

Katowice, 23 października, 2001

Szpoutwtctf (lüde, ib yd u tifc ,
W dniu uroczystej inauguracji pierwszego roku akademickiego w akademickim 

ośrodku Uniwersytetu Śląskiego w Rybniku, pragnę podziękować Panu Prezydentowi, 
a za Pańskim łaskawym pośrednictwem, wszystkim przedstawicielom władz samorządu 
i obywatelom Rybnika, za gościnne przyjęcie Uniwersytetu do swojej społeczności.

Miasto kształtuje się zawsze na miarę marzeń i odwagi swoich mieszkańców. 
Swoimi decyzjami i zaangażowaniem obywatele miasta, Zarząd i Rada Miejska, a także 
Pan osobiście, Panie Prezydencie, potwierdziliście słuszność tej zasady. Z ducha dobrej 
współpracy samorządu, przedsiębiorców i środowisk akademickich powstał ośrodek, 
w którym kształcić się będą ci, którzy będą chcieli pracować na rzecz tego, by miejsce, 
w które dzisiaj wkraczają, było coraz lepsze i doskonalsze.

Panie Prezydencie, życzę Miastu wielu śmiałych marzeń, a Uniwersytetowi 
i światu akademickiemu, aby w marzeniach tych edukacja, kultura, nauka i sztuka 
odgrywały znakomitą rolę.

rĄ u ą  dufuM j /? zn u m u /

Tadeusz Sławek 
Rektor
Uniwersytetu Śląskiego

List rektora US1. skierowany do prezydenta Rybnika.

Druga część uroczystości, czyli immatryku
lacja studentów pierwszego roku dwu uczelni 
-  CKI Politechniki Śl. i Uniwersytetu Śląskie
go miała miejsce w auli pierwszego, oddane
go do użytku w ub. roku, budynku Zespołu 
Szkól Wyższych przy ul. Rudzkiej. Odbyła się 
ona z całym ceremoniałem akademickim -  rek
torzy Politechniki Śl. i Uniwersytetu Śl., po
przedzeni pocztami sztandarowymi, przybyli 
w tradycyjnych togach ozdobionych gronosta
jami, a rozpoczęcie uroczystości obwieścili po
trójnym uderzeniem lasek rektorskich. Na sali 
zgromadzona była kadra naukowa trzech śląskich

uczelni, a także Uniwersytetu w Ołomuńcu, 
również w togach i biretach. Po uroczystym 
ślubowaniu wybrani studenci otrzymali z rąk 
dziekanów swoich wydziałów indeksy.

Rektorzy obu uczelni wyrazili podziw dla 
determinacji władz naszego miasta, dzięki któ
rej to przedsięwzięcie było możliwe. Przy oka
zji przybliżyli słuchaczom również dorobek 
macierzystych uczelni. Podziękowali też za 
stworzenie tak dobrych warunków dla funkcjo
nowania ośrodków Politechniki Śl. i Uniwer
sytetu Śl. w Rybniku, w ramach struktury bę
dącej ewenementem w naszym kraju. — To co 
się dzieje w Rybniku to „mądre bycie m iastem” 
— powiedział prof. T. Sławek.

Uroczystość uświetnił odśpiewaniem hym
nu „Gaudę M ater Poloniae” i „Gaudeamus igi- 
tur...” Akademicki Chór Politechniki Śl. pod 
dyrekcją rybniczanina Czesława Freunda, 
a ceremonię zakończył wykład prof. Marka 

Szczepańskiego pt. „Podróże po 
mniejszym niebie -  małe ojczyzny 
w oglądzie socjologicznym”. Ten 
ceniony wykładowca i znawca pro
blematyki lokalnych społeczności 
mówił o jednej z najważniejszych 
potrzeb człowieka -  zakorzenieniu 
się w swojej „prywatnej ojczyźnie”.
— By funkcjonować w równowadze 
trzeba jedną nogą „stać” na wła
snym, lokalnym gruncie, zaś drugą 
opierać się o wartości uniwersalne
— mówił. Powstanie uczelni blisko 
własnego miejsca zakorzenienia 
sprzyja spełnieniu potrzeby lokalno- 
ści, zaś wykładane na nich wartości 
uniwersalne łączą ze światem glo
balnym. — Oto układ optym alny
— uważa prof. M. Szczepański. Wy
kład, który został przez obecnych 
wysłuchany w wielkim skupieniu, 
był niezwykle cennym głosem w dys
kusji o roli regionalizmu w wycho
waniu współczesnego pokolenia. 
Dodajmy -  głosem „za”...

Pozytywne doświadczenia z reali
zacji dwu dotychczasowych zadań
— budynku dla CKI oraz dla UŚ1.
— dają nadzieję, że kolejna inaugu
racja roku akademickiego będzie 
miała miejsce w największym bu
dynku kompleksu przeznaczonym 
dla Akademii Ekonomicznej. Przed

tem jednak, wiosną 2002 roku planuje się od
danie do użytku dobudowywanej aktualnie do 
obiektu UŚ1. auli. W planach -  biblioteka i klub 
studencki, a także mieszkania dla chętnych do 
osiedlenia się w Rybniku wykładowców. Po uru
chomieniu ośrodka US1. -  Zespół Szkół Wy
ższych stał się faktem, a liczba mnoga 
w tej nazwie -  w pełni uzasadniona.

(r)

Ä

Fotoreportaż z inauguracji roku aka
demickiego oraz prezentacja fotograficz
na budynku UŚ1. -  na II stronie okładki.
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ETA RYBNICKA
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Najpierw nauczyciele, potem uczniowie
W Rybniku gościli przedstawiciele kierownictwa średniej szkoły 

technicznej z m iasta Szolnok. W ęgierscy pedagodzy przyjechali, 
by porozmawiać o szkolnictwie, wymianie młodzieży i możliwościach 
zacieśniania dalszej współpracy z miastem.

Jak mówi radny Henryk Ryszka, jeden z głów
nych inicjatorów nawiązania współpracy z Szol
nok, do pierwszych kontaktów z tym miastem 
doszło w roku ubiegłym. Wtedy to na Węgry po
jechała kilkuosobowa delegacja miasta Rybnika, 
m.in. z przewodniczącym Komisji Oświaty RM 
Władysławem Horabikiem i dyrygentem Miej
skiej Orkiestry Dętej „Rybnik” Marianem Wol
nym. Spory udział w zacieśnieniu współpracy 
pomiędzy dwoma miastami miała również rybni- 
czanka Magdalena Danczo, która od 26 lat 
mieszka w Szolnok. — Celem tej współpracy jest 
porównanie struktury szkolnictwa w Polsce i na 
Węgrzech oraz rozmowy na temat możliwości 
wymiany uczniowskiej — mówi radny Henryk 
Ryszka. Dlatego też doszło do nawiązania kon
taktów pomiędzy średnimi szkołami techniczny
mi z Szolnok i Rybnika. Tematy te poruszono 
także podczas spotkania w UM Rybnika, w któ
rym wzięła udział delegacja węgierska z dyrek
torem szkoły węgierskiej Laszlo Ronto, zaś ze 
strony Rybnika, obok H. Ryszki, wiceprezydent

Jerzy Frelich, wiceprzewodniczący RM Jan 
Bujak, przewodniczący Komisji Oświaty RM 
Władysław Horabik, naczelnik Wydziału Oświa
ty Tadeusz Szostok, dyrektor nowo powstałe
go Rybnickiego Centrum Edukacji Zawodowej 
Tomasz Harsze. Obecny był także Andrzej 
Pałach, dyrektor Zespołu Szkół Technicznych 
w Rybniku, placówki zainteresowanej współpra
cą z Węgrami.

Goście zwiedzili warsztaty szkolne, Zespół Szkół 
Budowlanych, Rybnickie Centrum Edukacji Zawo
dowej, złożyli też wizytę w Zespole Szkół Ekono- 
miczno-Usługowych. Przyszli partnerzy, czyli gro
no pedagogiczne Zespołu Szkół Technicznych, za
prosili też kolegów z Węgier do udziału w konfe
rencji naukowej w Dusznikach-Zdroju.

Planowana jest kolejna wizyta. Tym razem na 
Węgry pojadą dyrektorzy rybnickich szkół, którzy 
zapoznają się ze specyfiką nauczania 
i funkcjonowaniem węgierskich placówek oświa
towych. Tak więc zapowiada się kolejna współpra
ca Rybnika z zagranicznym partnerem. (S)

%

Węgierscy pedagodzy z  Szolnok w Rybniku. Z prawej: dyrektor szkoły Laszlo Ronto.

Festiwal kolęd i
Rozpoczynają się przygotowania 

do VHI edycji Ogólnopolskiego Festiwalu 
Kolęd i P a sto ra łek  w B ęd zin ie , 
w którym od wielu lat z sukcesem  
występują rybnickie zespoły.

Z roku na rok ten kolędowy festiwal cieszy się 
coraz większą popularnością i prestiżem wśród 
rzeczy rozśpiewanego społeczeństwa. Dzieje się 
tak w głównej mierze dzięki sprawnej organizacji 
tego olbrzymiego przedsięwzięcia, które koordy
nowane jest od początku przez księdza Piotra Pil- 
śniaka, działającego przy Duszpasterstwie Mło
dzieżowym Diecezji Sosnowieckiej. Festiwal ad
resowany jest wyłącznie do amatorów, w związku 
z tym mogą w nim wziąć udział soliści, duety, ze
społy wokalne lub wokalno-instrumentalne dzie-

Zdj.: Biuro Rzecznika UM •

pastorałek •
cięce i młodzieżowe, a także chóry, zarówno mie- • 
szane jak i o głosach równych, ze szkół podstawo
wych, średnich, domów kultury i parafii. „

Jak co roku to wielkie przedsięwzięcie przebie- * 
gać będzie w dwóch etapach. W pierwszym etapie * 
odbędą się rejonowe przesłuchania eliminacyjne, ,  
które w dniu 14 grudnia br. będą miały miejsce • 
m.in. w Młodzieżowym Domu Kultury w Ryb- * 
niku. Do drugiego etapu zaplanowanego w termi
nie 9-12 stycznia 2002 roku zakwalifikują się naj- • 
lepsi uczestnicy przesłuchań eliminacyjnych. •

Wśród laureatów będzińskich festiwali są rów- * 
nież zespoły z Rybnika: chór Bel Canto z ILO ,  
im. Powstańców SI. oraz chór kościelny Cor • 
Jesu z parafii NSPJ w Boguszowicach, zaś * 
wśród wyróżnionych zespół wokalny Prywat- ,  
nego Żeńskiego LO Sióstr Urszulanek. •

Ć.A7FTA PYR WICK A

Zaproszenie
C zyniąc zadość wiekowym tradycjom 

gwareckiego stanu,
Z arząd  Stowarzyszenia 

Zabytkow ej K o p aln i „ Ig n a c y  *,
D o m  K u ltu ry  w N iewiadom iu 

oraz dozór górniczy R u c b  u Ignacy 
w  prześwietnym mieście R y b n ik u , 

dzielnicy N iew iadom

dnia 8 grudnia aooi r. 
I I  Gwarki urządza

i ^Waszmościów Panów  

do kompanii piwnej przywołuje. 

R aczc ie  tedy 'Waszmościowie, 

przywdziawszy paradne stroje gwareckie,

o godz. 17.00 w  biesiadnej sali 
Dom u K ultury w  ^Niewiadomiu

urządzonej się stawić.
Z  atencją wielką ukłony Waszmościom Panom 

ślemy, tusząc iż C i ,  którzy pot na H oym ie 

przelewali, absencyją swoją nas nie zatroskacie. 

Organizatorowie Gwareckiego »Święta
Zgłoszenia przyjmowane będą:
D o m  K u ltu ry  w  l s  iewiadomiu -  72 ą ,3 , Stanisław Jeszka

Kopalnia „Rydułtowy” ~ 7* 94 5oo, Andnej Szajny  (dom. yS 906) 

W pisowe 20 zł

Tydzień
Comeniusa 2001

Śląskie Kuratorium Oświaty -  Delega
tura w Rybniku wspólnie z Rybnickim 
Centrum Kultury organizuje w ystawę 
zrealizowanych przez szkoły projektów  
w ramach finansow anego przez Unię 
Europejską programu Socrates Comenius.

Weźmie w niej udział aż 19 szkół: szkoły 
podstawowe nr 18, 22, 35 w Rybniku, gimna
zja nr 3 i 4 w Rybniku, II LO w Rybniku, szko
ły podstawowe nr 1 i 11 w Raciborzu, II LO 
w Raciborzu, Gimnazjum nr 5 w Raciborzu, 
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Krzyżano
wicach, Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Ru
dach, Zespół Szkół Technicznych i Zespół Szkół 
im. 14 Pułku Powstańców Śląskich w Wodzi
sławiu, gimnazja nr 2 i 4 w Żorach, Szkoła Pod
stawowa nr 3 w Żorach, Gimnazjum w Kuźni 
Raciborskiej. W skali województwa jes t to naj
większa liczba szkół realizujących projekty 
o różnorodnej tematyce.

Celem wystawy jest rozpropagowanie wśród 
wszystkich szkół i placówek oświatowych na
szego regionu programu Comenius oraz zapre
zentowanie wdrażanych projektów. Jest ona 
adresowana do przedstawicieli władz lokalnych 
30 gmin oraz 7 powiatów, mediów, dyrekto
rów placów ek ośw iatowych, nauczycieli, 
uczniów i rodziców. Jest też elementem ob
chodzonego z inicjatywy Unii Europejskiej 
Międzynarodowego Tygodnia Comeniusa. 
Centralna impreza odbędzie się w Brukseli,

i T/-vrv<



Uczniowie piszą
GAZETA RYBNICKA

Chór „Bel Canto” we WłoszechOstatni tydzień września chór „Bel Can
to” z I LO im. Powstańców Śląskich spę
dził w przecudownej Toskanii. Po 23 go
dzinach podróży powitała nas Florencja. Zo
staliśmy oczarowani wspaniałą architekturą 
tego miasta -  katedrą Santa Maria del Fiore 
z ogromną kopułą -  jak dotąd nie wzniesiono 
we Florencji wyższego budynku -  galerią Uffizi, 
gdzie obejrzeliśmy dzieła Michała Anioła, Bot- 
ticełiego i wielu innych artystów. Po dniu peł
nym przeżyć dotarliśmy do kampingu położo
nego 50 metrów od morza. Skorzystaliśmy za
raz z okazji wykąpania się w świetle księżyca 
w wodach Morza Liguryjskiego.

Po zwiedzeniu zabytków Pizy -  placu Cu
dów, Uniwersytetu i Krzywej Wieży -  dali
śmy koncert w Baptysterium, który wśród 
zgromadzonych osób wzbudził niemały en
tuzjazm. Teraz naszym celem był Rzym. Po 
zwiedzeniu Placu Św. Piotra uczestniczyli
śmy we mszy koncelebrowanej przez papie
ża w bazylice Św. Piotra. Było to dla nas wiel
kie przeżycie duchowe, tym bardziej, że po 
modlitwie „Anioł P ański” mieliśmy okazję

zaśpiew ać papieżow i u tw ory polskie sa 
kralne i ludowe przyw iezione ze Śląska. 
Zwiedzaliśmy także najbardziej zabytkowe 
m iejsca Rzymu: P an teon , Forum  Roma- 
num oraz Koloseum. Byliśmy także w Wol
te rze  (najstarsze  m iasto Toskanii -  zbu

dowane 2500 lat tem u przez E trusków ), 
gdzie w B aptysterium  daliśmy koncert. To 
była niezapom niana podróż...

Alicja Waliszewska, 
Michalina Wołosianka, 

uczennice I LO im.Powstariców Śl.

Zespół Szkół 
Mechaniczno-Elektrycznych 

im. Tadeusza Kościuszki
ul. T. Kościuszki 23, 44-200 Rybnik 

tel. 42-22776, fax 42-29266 
www.zsme.row.nl.www.rvbnik.zesme.prv.pl 

email: zsme@zsme.row.pl

Uwaga absolwenci 
Z espołu  Szkół

M ech an iczn o -E lek tryczn ych
w Rybniku czyli popularnego „MECHANIKA” 

Serdecznie zapraszamy
na jubileusz 

50-lecia szkoły,
który odbędzie się

14 września 2002 r.
|  Osoby chcące wziąć udział w uroczystości prosimy 
I o kontakt z sekretariatem szkoły w celu uzyskania 

niezbędnych informacji.

zaś działania zdecentralizowane we wszystkich 
krajach uczestniczących w programie. Na prze
łomie listopada i grudnia będzie można uczest
niczyć w imprezach organizowanych dla śro
dowiska lokalnego przez szkoły realizujące pro
jekty -  27 listopada br. w samo południe 
wszystkie szkoły z krajów zrzeszonych wypusz
czą balony w powietrze z przesłaniem do świa
ta i Europy.

Zwieńczeniem obchodów Tygodnia Come- 
niusa i podsumowaniem dorobku szkół w za
kresie realizowanych projektów będzie w ysta
wa w R ybnickim  C en trum  K ultury . J e j  
uroczyste otwarcie nastąpi 30  listopa
da o godz. 11.00, a sto iska przygoto
wane i obsługiwane przez poszczególne 
szkoły będzie można oglądać do godz. 16.00 
tego samego dnia.

Paryż przyciąga swoim urokiem i spe
cyficznym klimatem miliony turystów. 
To piękne miasto nad Sekwaną odwie
dziła klasa Ilb z rybnickiego II LO dzię
ki hojności elektrowni „Rybnik” i innych 
sponsorów.

W drodze młodzież zwiedziła m.in. Stras
bourg. W Paryżu rybniccy uczniowie podąży
li utartym turystycznymi szlakami, natrafia
jąc także na polskie ślady. W krypcie Pante
onu obejrzeli grób Marii Skłodowskiej-Curie, 
a alejkami Pere Lachaise dotarli do miejsca 
spoczynku Fryderyka Chopina. Uczestniczyli 
także w spektaklu baletowym „Notre-Dame 
de Paris” vf Operze Paryskiej. Niezapomnia
nym dniem była słoneczna niedziela spę
dzona w dzielnicy artystów  M ontm artre.

Przechadzając się wąskimi uliczkami wśród 
jesiennych liści, uczniowie poczuli wyjątko
wy klimat Francji. Jednak mimo wspaniałej 
pogody i atmosfery odczuwało się napięcie 
w mieście spowodowane obawą przed akta
mi terroryzm u. Objawiało się to wzmożoną 
i często uciążliwą kontrolą przed wejściem do 
zabytkowych publicznych budynków oraz 
zwiększoną obecnością policji.

Paryż jest miastem, w którym żyją wyjątko
wi ludzie, to oni w głównej mierze sprawiają, że 
pozostaje on w pamięci na zawsze. Licealiści 
przekonali się o tym dzięki wychowawczyni pani 
Marii Malinowskiej oraz nauczycielkom Marii 
Dziedzic, Małgorzacie Szostok i Kornelii 
Kłos. Tą drogą uczniowie chcieliby im za wspa
niałe przeżycia podziękować.

http://www.zsme.row.nl.www.rvbnik.zesme.prv.pl
mailto:zsme@zsme.row.pl


Rybniccy modelarze kartonowi Ryszard Bisek 
i Zdzisław Kołoda przed wystawą sklepu „WIRTH” 
w Mainz.
Z prawej -  zwycięski model bazyliki św. Piotra.

Swoje modele pokazali członkowie Grupy 
Modelarstwa Kartonowego „UNO” i ucznio
wie Szkoły Podstawowej 34 z Rybnika. Mo- ry w kategorii budowli na Międzynarodo- 
delarze rybnickiej Grupy „UNO” wystawili wych Mistrzostwach Polski w Skawinie, 
swoje prace również w witrynie „imperium” Mistrzostwo Polski przyniósł mu model bazy- 
zabawkowego „WIRTH” w Mainz. liki św. Piotra w Rzymie.

K arto n o w y św iat
W Mainz w Niemczech odbyły się jubileuszowe 25. Międzynarodowe 

Dni Budowy Modeli -  wystawa modelarska o zasięgu europejskim, 
w której, wśród 250 wystawców z 6 państw europejskich, wzięli 
udział modelarze z Rybnika.

ETA RYBNICKA
W uznaniu za sku

teczne prom owanie 
polskiego m odelar
stwa kartonowego, mo
delarze z Rybnika wraz 
z pozostałymi członka
mi polskiej ekipy 
z Bielska-Białej i Ło
dzi, zostali przyjęci w 
Ratuszu miasta Mainz.

Wystawa w Mainz, 
w której rybniccy mo
delarze uczestn iczą 
już od kilku lat, to nie 
ich jedyny sukces. Ry
szard Bisek z grupy 
„UNO” zdobył indywi
dualnie najwyższe lau-

■ _

■

Szkolenia w „budowlance”
Aula Zespołu Szkół Budowlanych przy 

ul. Świerklańskiej w Rybniku zmieniła się 
na kilka godzin w swoisty plac budowy.

A wszystko to za sprawą szkolenia z zakre
su dociepleń budynków zorganizowanego 
przez Stowarzyszenie Młodzi Demokraci 
oraz Stowarzyszenie Obywatele dla Rze
czypospolitej, przy w spółpracy dyrekcji 
Zespołu Szkół Budowlanych w Rybniku 
oraz jednej z bielskich firm budowlanych.

W szkoleniach wzięli udział uczniowie 
„budowlanki” oraz liczna grupa bezrobot
nych z Rybnika i okolic. Uczestnicy wysłuchali 
nie tylko interesującego wykładu dotyczącego naj
nowszych technik budowlanych, ale mieli rów
nież okazję uczestniczyć w części praktycznej.

Jak podkreślił jeden z uczestników szko
lenia, 19-letni uczeń_technikum, najbardziej

dokończenie na stronie 27

Organizatorzy szkoleń w „budowlance”.

IAZETA RYBNICKA
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„Plac Wolności” 
na wystawie

W galerii Teatru Ziemi Rybnickiej 
nie zawsze prezentowane są obrazy, 
grafiki czy zdjęcia. Czasami można tam 
podziwiać pachnące kompozycje kwia
towe i egzotyczne ptaki, a raz w roku 
swoimi osiągnięciami chwalą się studenci 
kierunku nie związanego ze sztuką. 
Mowa o pracach studentów Wydziału 
Budownictwa, specjalności budowlano- 
architektonicznej Centrum Kształcenia 
Inżynierów Politechniki SI.

Przedstawione w TZR prace zostały wyko
nane w ramach praktyk semestralnych i doty
czyły m.in. Żor i Łazisk Górnych, ale najwięk
sza ilość prac związana była z Rybnikiem. Cha
rakteryzowały się one ciekawymi rozwiązania
mi architektonicznymi i urbanistycznymi oraz 
„świeżym” spojrzeniem młodych ludzi. Studen
ci „wzięli na warsztat” m.in. zagospodarowa
nie Placu Wolności w Rybniku, z zabudową wiat 
i przystanków, ciągami pieszymi i rozmiesz
czeniem zieleni. Macieja Cycułę zaintereso
wał remont i modernizacja stadionu MOSiR 
w Rybniku, projekt trybuny krytej i kas. Część 
studentów proponowała również zmianę kolo
rystyki elewacji budynków oraz przebudowę 
lokali gastronomicznych. — Są to prace bardzo 
wartościowe, zważywszy na fakt, iż ich auto
rzy nie są jeszcze inżynierami. Mimo to pre
zentowane koncepcje powstały z  niezwykłym 
zaangażowaniem i pietyzmem, a co najważniej
sze, związane są z  potrzebami konkretnych 
miast —mówi docent Szczepan Wyra, dyrek
tor Centrum Kształcenia Inżynierów Politech
niki Śląskiej w Rybniku. — Zwykle zwracamy 
się do zarządów okolicznych miast i jednostek 
gospodarczych o zasugerowanie pewnych waż
nych dla nich tematów, które później opraco
wują nasi studenci.

Jedna z prezentowanych na wystawie prac 
dotyczyła inwentaryzacji obiektów zieleni miej
skiej na przykładzie parków Kozie Góry i Gór
nik, zieleńca Św. Wawrzyńca i skweru Plac 
Pokoju. Opracowali ją wspólnie Agnieszka 
B ielecka, Arkadiusz Boszczoń i Rafał 
Dudek. Studenci specjalności budowlano-ar- 
chitektonicznej przedstawili również koncep
cję zagospodarowania terenu i budynków przy 
ul. Gliwickiej wraz z placem weekendowo-re- 
kreacyjnym, jak również inwentaryzację budyn
ków mieszkalnych przy ul. Kościuszki, Zielo
nej i Hibnera.

— Przygotowane przez studentów prace nie 
idą do szuflady. Są ponownie analizowane przez 
profesjonalistów z  wydziałów budownictwa, 
architektury czy urbanistyki. Tak więc prezen
towane koncepcje mają szansę na wykorzysta
nie — mówi Sz. Wyra.

(S)
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7 d r o g o w eme i
Tuż przed sezonem  zimowym ryb

nickim służbom drogowym udało się 
oddać do użytku kilka inwestycji.

Trwa przebudowa skrzyżowania ulic 
Wodzisławskiej i Hetmańskiej. Na posze
rzonej znacznie ulicy Wodzisławskiej został 
wydzielony osobny pas skrętu w prawo w uli
cę Hetmańską, a także, jadąc od Wodzisławia, 
lew oskrętw tę ulicę. Po obu stronach jezdni 
(do ul. H etm ańskiej) powstają chodniki, do 
ul. Kadłubka -  chodnik będzie tylko po prawej 
stronie. Nawierzchnia ulicy Wodzisławskiej 
w obrębie skrzyżowania była frezowana, a na
stępnie pokryta asfaltem. Zmodernizowano 
także sygnalizację świetlną. Została wyasfalto
wana też część ul. Jagodowej, do wjazdów do 
posesji. Przebudowę skrzyżowania „wymusili” 
niejako kierowcy, którzy, mimo że droga była 
niezbyt szeroka, ustawiali się w dwu rzędach.

Jednocześnie została zrealizowana dawno 
oczekiwana przez mieszkańców Niedobczyc 
inwestycja, czyli kanalizacja deszczowa dla 
os. Paryż, wzdłuż ulicy W odzisław skiej, 
od ul. Hetmańskiej do ul. Kadłubka. A dzięki 
budowie nowych krawężników okoliczne posesje 
nie będą już zalewane przy każdym większym 
deszczu. Radni dzielnicy Niedobczyce uważają, 
że dzięki inwestycji został rozwiązany duży pro
blem, z którym mieszkańcy borykali się od lat.

Powstał nowy parking przy drewnianym 
kościółku  pod wezw. św. Wawrzyńca 
w Ligockiej Kuźni przy ul. Wolnej.

O inwestycję tę mieszkańcy i radni dzielni
cy zabiegali od dawna. Wyłożony kształtką par
king o powierzchni ponad 2250 m2 pomieści 
137 samochodów.

Zakończenie prac drogowych na ulicy Wodzisławskiej planowane jes t na koniec listopada.

W Ligockiej Kuźni będzie można bez trudu zaparkować przed kościółkiem św. Wawrzyńca.
Zdjęcia: Z.K.

Na skrzyżowaniu ulic Barbary i Rymera w dzielnicy Niedobczyce 
„wyrósł” kopalniany szyb.

Kopalnia Węgla Kamiennego „Rymer” w Nie- 
dobczycach zaczęła swoją eksploatację w 1896 
roku i „fedrowała” z pełnym zatrudnieniem aż 
do 1999 roku. Dwa lata temu rozpoczął się pro
ces likwidacji kopalni, a wraz z nim pojawiła się 
konieczność zasypania szybów. Najpierw los 
ten spotkał szyb „Szymański”, później Janusz”, 
a na początku przyszłego roku zasypany zosta
nie ostatni z szybów -  „Karol”. Po najstarszym 
szybie zjazdowym „Janusz” pozostało prawie 
stuletnie koło. Pomysł zagospodarowania go 
przedstawił inżynier Andrzej Cyran, główny 
energetyk kopalni „Chwałowice”. — Inicjatywa 
ta spodobała się również radnym i Radzie Dziel
nicy z  Niedobczyc. I  tak w pobliżu kopalni, na 
wysepce skrzyżowania ulic Barbary i Rymera 
zbudowano imitację szybu -  mówi radny z Nie
dobczyc Henryk Ryszka. — To ciekawy pomysł, 
a przede wszystkim pamiątka dla potomnych. 
Dzięki temu będzie wiadomo, że kiedyś była 
tutaj kopalnia „Rymer”—mówi radny. Już wkrót
ce budynki pokopalniane zostaną wykorzysta
ne do innych potrzeb, więc nic nie będzie przy
pominało o istnieniu kopalni. Pozostanie jedy
nie ten charakterystyczny symbol. (S)
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KA SPOŁECZNA
„Lata dziecięce są górami, z których 

rzeka bierze swój początek, rozpęd 
i kierunek” Janusz Korczak

integracyjne
Na co dzień coraz częściej słyszymy

0 integracji europejskiej, o integracji 
ze środowiskiem, wreszcie o integracyj
nym kształceniu.

Pokolenia dzieci tzw. zdrowych dojrzewały 
w świadomości istnienia rówieśników z różne
go rodzaju trudnościami w rozwoju. Przez wie
le lat świat dzieci zdrowych i niepełnospraw
nych dzieliły jednak zarówno widoczne, jak
1 niewidoczne bariery. Integracja, której celem 
jest przekraczanie szczególnie tego drugiego 
rodzaju barier, jest szansą nie tylko dla dzieci 
niepełnosprawnych, je s t przede wszystkim 
szansą dla nas jako społeczeństwa. I nie może 
być ona oparta na wspaniałomyślności i przy
zwoleniu ludzi zdrowych, ale musi stanowić 
alternatywę oraz jedną z dostępnych form 
kształcenia dla dziecka wymagającego specjal
nych metod i adaptacji treści programowych.

Kiedy 4 lata temu decyzję o integracji ze 
Szkołą Życia podejmowała Szkoła Podsta
wowa nr 8 w Wielopolu, animatorzy tego 
przedsięwzięcia zdawali sobie sprawę, że in
tegracji nie można narzucać i do niej zmuszać, 
ale jeśli się na nią decydyjemy, zaangażowana 
w działania integrujące powinna być cala szko
ła. Trzeba też mieć świadomość, że integracji 
można i trzeba się uczyć, a zaczyna się ona i 
kończy w sercu człowieka.

Jak dziś inicjatorzy tego przedsięwzięcia 
oceniają swoje działania? Choć zapewne nie
doskonałe, są realizowane z pełnym zaangażo
waniem i sercem -  mówią. Pomysł zrodził się 
już dawno, na jednym z pierwszych mityngów 
pływackich olimpiad specjalnych, kiedy to 
uczniowie ze SP 8 dopingowali swoich kole
gów ze Szkoły Życia. Zaś miniony rok szkolny 
stał się początkiem jeszcze większej przyjaźni 
jaka zawiązała się między uczniami tejże szko
ły, a ich rówieśnikami ze Szkoły Życia. Pomy
słodawcą tego przedsięwzięcia była Joanna 
Pachucka -  wychowawczyni kl. III SP 8, któ
ra nawiązała współpracę z nauczycielami ze 
Szkoły Życia -  Ewą Hajduk i Elwirą Sku
tek. Pomysł ten gorąco poparli dyrektorzy obu 
szkół -  Joanna Błażyca i Lucyna Ibrom.

Pierwsze spotkanie uczniów obu szkół miało 
miejsce podczas IV Ogólnopolskiego Mityngu 
Pływackiego Olimpiad Specjalnych, który odbył 
się w listopadzie 2000 roku. Uczniowie ówcze
snej kl.II gorąco dopingowali swoich kolegów, 
których nie znali jeszcze wówczas osobiście. 
Kolejne spotkanie nastąpiło na początku grud
nia ub. roku. Młodsza grupa dzieci ze Szkoły 
Życia odwiedziła szkołę w Wielopolu, a okazją 
do spotkania były zajęcia integracyjne prowa
dzone przez J. Pachucką. Były one prowadzone

: Schronienie na zimę
to
« Zbliżająca się zima i coraz niższe temperatury sprawiają, że szczególnie

trudna staje się sytuacja bezdomnych. Jednak osoby potrzebujące 
* nie są pozostawione same sobie. Pomoc oferuje im kilka placówek 

działających na terenie Rybnika.
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Schronisko św. Brata Alberta w Przegędzy. Z prawej, w głębi -  budynek gospodarczy wybudowa
ny przez pensjonariuszy. Zdj.: Z.K.

życiowej. Podobnie rzecz wygląda w przypad
ku nowo pow stałego ośrodka Caritasu  
w dzielnicy Chwałowice, który udostępnia 
pomieszczenia przede wszystkim kobietom 
w ciąży lub tym, które wychowują małe dzieci.

— Musiałem zwiększyć ilość łóżek z  54 do 
60— mówi Andrzej Cacak, kierownik schro-

na dwóch poziomach, dostosowane do możli
wości wszystkich uczniów. Dzieci doskonale się 
bawiły opisując strój, w jakim odwiedził ich 
św. Mikołaj. Rewizyta w Szkole Życia miała 
miejsce przed świętami Bożego Narodzenia. 
Dzieci z Wielopola przedstawiły swoim kole
gom inscenizację przygotowaną przy współ
udziale wychowawcy świetlicy Ireny Kuczery, 
natom iast uczniowie Szkoły Życia wprawi
li wszystkich w zachwyt śpiewając kolędy. 
To wspólne kolędowanie przy choince dało 
możliwość poznania imion nowych kolegów, po
dania sobie ręki, stworzyło szansę do zawarcia 
bliższych, indywidualnych znajomości. W czasie 
spotkanie wielkanocnego w tym roku w SP 8 
nastąpiła dalsza integracja. Zabawy w kręgu, 
wspólne malowanie pisanek i komponowanie 
wielkanocnej święconki, stały się kolejnym kro
kiem do zacieśnienia kontaktów. Szkoła zapo
wiada, że będą one kontynuowane. Zbliżają się 
kolejne święta Bożego Narodzenia...

wykupienie przepisanych przez lekarza le
karstw. — Nie wiem jak będą wyglądać warun
ki w schronisku, jeżeli sytuacja się nie zmieni. 
Prawdopodobnie będę musiał zlikwidować pral
nię. Pralki przeniesiemy, a wygospodarowane 
w ten sposób miejsce wypełnimy łóżkami dla 
pięciu, może sześciu dodatkowych osób. Nie 
chciałbym, aby zaistniała konieczność ustawia
nia łóżek na korytarzach — dodaje z przejęciem 
kierownik Cacak.

Prawie 30 osób korzysta z posiłków  
wydawanych codziennie w jadłodajni przy 
ul. Chrobrego w Rybniku. Placówka ta 
czynna jest w godz. od 9 .00-14.00 i bez
domni, którzy posiadają decyzję wydaną 
przez Ośrodek Pomocy Społecznej mogą 
zjeść tutaj jeden gorący posiłek. General
nie jest więc tak, że osoby, które chcą sko
rzystać ze wsparcia muszą mieć kontakt z pra
cownikiem socjalnym. Jednak jak wyjaśnia 
Urszula Jarek, kierownik działu opieki śro
dowiskowej OPS w Rybniku, nigdy nie jest tak, 
by osoba, która pierwszy raz przyszła do ja
dłodajni nie otrzymała posiłku: — Głodnej oso
by nikt nie odeśle. Zawsze przygotowywanych 
je s t parę racji żywnościowych więcej. Poza tym  
na miesjcu jes t pracownik socjalny, k tó ry  po
inform uje nowe osoby, o tym , ja k  należy  
dalej postępować, by korzystać  z  pom ocy  
OPS — mówi U. Jarek.

Do Przytuliska dla kobiet działającego 
w Rybniku przy ul. Żużlowej trafiają zwykle ko
biety z dziećmi narażone na ataki przemocy. 
Jeżeli jednak w danej chwili w placówce są 
wolne miejsca, schronienie mogą tu znaleźć 
również kobiety, które są w trudnej sytuacji

niska św. Brata Alberta w Przegędzy. Obec
nie spośród osób, które znalazły schronienie 
w tej noclegowni 18 mężczyzn to bezdomni 
z Rybnika. Wszyscy przebywający w placówce 
otrzymują trzy posiłki dziennie, odzież i obu
wie, a w przypadku choroby mogą liczyć na
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OPIEKA SPOŁECZN
* R azem  m ożna w iecei

: Śląskie Stowarzyszenie na rzecz
• Rozwoju Osób Niepełnosprawny

ADzień Pracownika 
Pomocy Społecznej

21 listopada ustawowo uznany został Dniem 
Pracownika Pomocy Społecznej. Ta liczna 
grupa zawodowa od dawna zasłużyła sobie na 
szacunek i docenienie swej ciężkiej pracy, 
szczególnie w tak trudnym okresie przemian 
społeczno-gospodarczych kraju i naszego re
gionu, a dzień ten ma właśnie o tym stanowić.

Pozostawienie w cieniu innych grup zawo
dowych i brak znaczącej motywacji finansowej 
nigdy nie przeszkodzi im, by czynnie i godnie 
nieść wielozakresową pomoc i wsparcie miesz
kańcom miasta i ich rodzinom, znajdującym 
się w trudnych sytuacjach życiowych.

Podążając za myślą Czajkowskiego ... „gdzie 
nie ma serca, muzyka istnieć nie m oże” (i nie 
tylko), okażmy im również więcej serca, gdyż 
bez nich świat istnieć nie może.

Dyrektor Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Rybniku 

Jerzy Kajzerek

Poradnia rodzinna „Signum Magnum”

Dzieci szukają rodzin
Fundacja „Signum Magnum” z siedzibą 

w Rybniku, ul. Dworek 12, prowadzi świe
tlicę środowiskową i dom stałego pobytu 
dla dzieci, pod nazwą „Dworek Dzieci”.
Mieszka w nim 12 wychowanków pozbawio
nych opieki rodzicielskiej. W chwili obecnej 
Fundacja organizuje Poradnię Rodzinną, któ
ra ma zająć się pozyskiwaniem rodzin chcących 
zaopiekować się naszymi wychowankami. Cho
dzi o to, by „Dworek Dzieci” był tylko tymcza
sowym miejscem pobytu dzieci, które jak naj
szybciej powinny trafić do kochających je rodzin.

Poradnia ma także wspierać rodziców natu
ralnych i zastępczych pod względem prawnym, 
pedagogicznym, psychologicznym i duchowym.

Wszyscy zainteresowani współpracą z Fun
dacją w prowadzeniu działalności charytatyw- 
n<>-wychowawczej proszeni są o kontakt te
lefoniczny: 42-26655 (Karol Kasendra) lub 
bezpośredni kontakt w siedzibie Fundacji.
to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to

Dodatkowo osoby, które odwiedzają jadło
dajnię otrzymują przybory toaletowe tj. mydło, 
ręcznik, szampon oraz proszek. Mogą skorzy
stać z prysznica, uprać swoje rzeczy i zaopa
trzyć się w ciepłą bieliznę. Dzięki współpracy 
z mieszczącym się w tym samym budynku 
ośrodkiem PCK bezdomni mogą otrzymać cie
płe kurtki i obuwie.

Jak zapowiedziała U. Jarek z OPS w Rybni
ku miejscowa placówka będzie niebawem pro
wadzić nową formę pomocy. Będą to progra
my pomocowe dla osób chcących wyjść 
z bezdomności.

(S)

* Śląskie Stowarzyszenia na rzecz Osób
* Niepełnosprawnych, założone głównie
* przez te osoby oraz ich rodziny, działa na 
.  terenie miasta od roku 1995.
* Główne zadania, jakie Stowarzyszenie sta-
* wia przed sobą to: • zdobywanie środków fi- 
« nansowych na organizację turnusów rehabili-
* tacyjno-wypoczynkowych dla dzieci i doro-
* słych z różnorodnymi schorzeniami narządów 
« ruchu, układu krążenia, układu nerwowego,
* oddechowego oraz schorzeniami nowotworo- 
m wymi; w latach 1995-2001 z pomocy w tym
* zakresie skorzystało ok. 1200 osób • prowa-
* dzenie codziennych dyżurów (od poniedziałkuto
* do piątku) w godz. goo-ll00 oraz popołudniowych
* w godz. 1700—1900, w trakcie których można uzy-
* skać wszelkie informacje, porady oraz adresy 
,  placówek i instytucji, wspomagających funkcjo-
* nowanie osób niepełnosprawnych w ich codzien-
* nym życiu • wspomaganie lekcji jęz. angielskie-
* go dla dzieci niepełnosprawnych ruchowo,
* prowadzone przez Prywatną Szkołę Języków
* Obcych „Egida” • stały kontakt i współpraca

* Zajmuje się on pracą wychowawczą, infor-
* macyjną oraz działalnością charytatyw ną 
,  wśród dzieci i młodzieży. Jedną z form pracy z
* PZKS je s t organizow anie i prow adzenie
* kolonii dla dzieci z rodzin wielodzietnych 
« i ubogich. W czasie ich trwania młodzież po-
* znaje najbardziej atrakcyjne miejsca w okoli-

z lekarzami, rehabilitantami i pedagogami słu
żącym osobom niepełnosprawnym fachową 
poradą i wsparciem w sprawach leczenia, re
habilitacji i profilaktyki • współpracą z róż
norodnymi instytucjami, urzędami i szkołami, 
w których prowadzone są i rozwiązywane spra
wy i problemy osób niepełnosprawnych.

By wspierać rozwiązywanie problemów śro
dowiska osób niepełnosprawnych i dążyć do 
pełnej profesjonalizacji zadań spoczywających 
na „trzecim sektorze” -  Stowarzyszenie stale 
rozwija zakres podejmowanych działań. Umac
nia integrację środowiska lokalnego z osoba
mi niepełnosprawnymi m.in. przez organizację 
festynów integracyjnych, tworząc grupy wspar
cia dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin, 
angażując się i włączając młode osoby do dzia
łań na rzecz organizacji i ludzi niepełnospraw
nych w charakterze wolontariuszy. Podejmuje 
też działania dostosowawcze do wymogów Unii 
Europejskiej.

Siedziba Stowarzyszenia mieści się w Bo- 
guszowicach, przy ul. Oś. Południe 20.

to to to to to to to to to to to to to
cy, a poprzez wspólne zwie
dzanie nawiązuje kontakty w 
grupie, nabywa wiedzę i uczy 
się normalności.

Aby zdobyć środki finanso
we na zorganizowanie kolonii 
letnich dla 40 dzieci oraz za
kup przyborów szkolnych, 
rybnicki oddział PZKS przy

gotował dwie loterie fantowe. Członkowie tej 
organizacji planują poszerzenie form pracy 
społecznej na rzecz dzieci z rodzin wielodziet
nych potrzebujących wsparcia.

Rybnicki oddział Polskiego Związku 
Społeczno-Katolickiego ma swą siedzibę 
przy ul. Cmentarnej 27, teł. 42 21 946.

Niesie
Na terenie Rybnika działa wiele 

organizacji zajmujących się pomocą 
społeczną. Jedną z nich jest istniejący 
w Rybniku od 1999 roku Polski 
Związek Katolicko-Społeczny.
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Bardzo gorąco rybnicka publicz
ność przyjęła występ zespołu „Śląsk”, 
który zakończył i uświetnił obchody 
Święta Niepodległości.

Na ponad dwugodzinny koncert w Teatrze Ziemi 
Rybnickiej złożyły się zarówno patriotyczne pie
śni z nieśmiertelnym „Marszem legionów”, a tak
że pieśni i tańce ludowe. Szczególną datę koncer
tu orkiestra podkreśliła odegraniem na wstępie 
hymnu narodowego. A potem scena skrzyła się 
barwami co chwila zmieniających się ludowych 
strojów -  największy aplauz wzbudzili jak zawsze, 
górale, krakowiacy oraz tańce śląskie. Zaś wzru
szeniu trudno się było oprzeć, gdy na deski 
wkroczyli w rytmie dostojnego poloneza tance
rze w strojach z epoki Księstwa Warszawskiego.

Bardzo poruszeni występem młodszych kole
gów byli państwo Anna i Jerzy Przeliorzowie 
z Boguszowie, kiedyś członkowie Śląska, teraz 
obserwujący z pierwszego rzędu porywający 
spektakl wraz z kilkorgiem wnucząt. Historię 
państwa Przeliorzów, dziś umilających spotkania 
z okazji Złotych Godów organizowane przez mia
sto i USC oraz prowadzących chóry „Cor Jesu” 
i „Senior”w Boguszowicach, przedstawiliśmy kie
dyś w „Gazecie Rybnickiej”. (r)

Świąteczny „Śląsk”

Występ „Śląska” to wspaniałe, profesjonalne, pozostawiające niezapomniane wrażenia, widowisko.
Zdj.: J. Pękała

1- Mariaż śpiewającego a’capella pieśni gospel 
zespołu „6 na 6 ” z brzmieniem kwintetu jaz
zowego z wokalistą Pauliną Szojer okazał się 
bardzo interesujący, m.in. dlatego, że mocną 
stroną obu grup jest umiejętność kreowania 
nastroju. Kwintet jazzowy grający utwory m.in. 
z repertuaru Anny Marii Jopek zaskakiwał peł
nym, miękkim brzmieniem, okraszonym solów
kami puzonisty Sebastiana Wieczorka, zaś 
solistka zadbała o przygotowanie własnej, cie
kawej interpretacji znanych tematów. Solidną, 
podstawę stanowił kontrabas Ronalda Tuczy- 
konta, a na perkusji ze smakiem zagrał Jerzy 
„Kali” Wenglarzy. Harmoniczny akompania
ment pianistki Doroty Zaziąbło stanowił zna
komite dopełnienie brzmienia kwintetu.

Z kolei mający prawie dziewięcioletnią hi
storię zespół „6 na 6 ” wystąpił po raz pierw
szy po dość długiej koncertowej przerwie. Gru
pa kolejny raz potwierdziła, iż w repertuarze 
gospel czuje się doskonale. Wokaliści umiejęt
nie budowali nastrój powodując, że publiczność 
a to zastygała zasłuchana w brzmienie nostal
gicznych ballad, a to klaszcząc niemalże pod
rywała się z krzeseł. Nie brakowało solowych 
partii wykonywanych przez poszczególnych 
śpiewaków. A wszystko to w atmosferze zadu
my, w nastrojowym półmroku, wśród błyskają
cych ogników świec.

Nie dziwi zatem, że koncert został ciepło 
przyjęty przez publiczność w sali DK, która -  
co nie zdarza się często -  pękała w szwach. 
Koncert, zakończony wspólnym odśpiewaniem 
standardu gospel „When the Saints go mar- 
ching in”, przedłużył się jeszcze o bis, a okla
skom nie było końca.

(m)

Tuż po Zaduszkach w Domu 
Kultury w Chwałowicach odbył 
się niecodzienny koncert, który 
wykonawcy zadedykowali „tym 
którzy odeszli, są i nadejdą

Wokalistka kwintetu jazzowego Paulina Szojer.

Zespól „6 na 6 ”. Zdjęcia: Z.K.
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KALENDARZ IMPREZ M1EJSKIC

Kalendarz Imprez Miejskich

o  O patronat medialny

grudzień 2001
°  S c ego! h n f r  a *' d ‘ la

rasIS» w lllim
... . _ . .. Elektrownia
Miasto Rybnik -Rybnik" s  A

czynny od poniedziałku do piątku w godz. 9 .00  — 17.00 
Punkt Informacji Miejskiej w  Rybniku z siedzibą na Placu Wolności 

el. 4 2 -2 9  400) c maik inforybnik@um.rybmk.pl lub rybnik@um.rybnik.pl

KULTURA

LP. TERMIN NAZWA IMPREZY ORGANIZATOR MIEJSCE PLAN IMPREZY

1. 29.10-31.12
Wystawa:

Gabriela Zapolska (1857 -  
1921)

Powiatowa 
i Miejska Biblioteka 

Publiczna 
tel.42 23 541

Hol Powiatowej 
i Miejskiej Biblioteki 

Publicznej 
ul. Szafranka 7

Wstęp: wolny

2. grudzień

„Rybnik - nasze miasto” 
„Cechy rzemieślnicze 

w miastach Górnego Śląska 
do 1939 r.”

„Wyrobisko górnicze”

Muzeum w Rybniku 
tel. 42 21 423

Muzeum w Rybniku 
Rynek 18

Wystawy stałe 
Wstęp: 3 zł, 2 zł 

sobota -  wstęp: wolny

3. grudzień „Szkoło, szkoło gdy Cię 
wspominam”

Muzeum w Rybniku 
tel. 42 21 423

Muzeum w Rybniku 
Rynek 18

Wystawa czasowa. Z historii rybnickiej oświaty. 
Wystawa ze zbiorów Muzeum w Rybniku, rybnickich 

szkół i kolekcji prywatnych przedstawiające dzieje 
szkolnictwa w Rybniku.

Wstęp: 3 zł, 2 zł 
sobota - wstęp wolny

4. grudzień Stały repertuar kina „Zefir”
Dom Kultury 
Boguszowice 
tel. 739 21 86

Kino,Zefir”
Domu Kultury Boguszowice 

Plac Pokoju 1
Szczegóły na plakatach.

5. grudzień 
każda niedziela

Stały repertuar kina 
„Chwało wiczan ka”

Dom Kultury Chwałowice 
tel. 42 16 222

Sala kinowa
Domu Kultury Chwałowice 

ul. 1 Maja 95
Szczegóły na plakatach.

6. 01 i 03.12 
godz. 10.00 Triumf Pana Kleksa Dom Kultury Niedobczyce 

tel. 739 81 86
Dom Kultury Niedobczyce 

ul. Barbary 23
Film aktorsko - animowany. 

Wstęp: 10 zł

7.
01.12

godz. 19.00- 
24.00

Andrzejkowy bal swingowy Dom Kultury Chwałowice 
tel. 42 16 222

Sala kolumnowa 
Domu Kultury Chwałowice 

ul. 1 Maja 95

W programie: występ zespołu „Kurcbend”. 
Wstęp: 80 zł od pary

8. 02.12
godz. 18.00 Fotografie -  Kuba Jaske

Towarzystwo Kulturalno 
-  Sportowe „Kuźnia” 

tel. 739 11 74

Hol dolny Klubu 
„Energetyka” 

ul. Podmiejska 1

Wernisaż wystawy oraz koncert gitarowy 
z udziałem Andrzeja Trefona. 

Wstęp: wolny

9. 03.12 „Stroik Świąteczny”
Dom Kultury 
Boguszowice 
tel. 739 21 86

Dom Kultury Boguszowice 
Plac Pokoju 1

Ogłoszenie konkursu szkolnego na projekt stroika 
świątecznego.

Szczegóły na afiszach i w miesięcznym repertuarze DK.

10. 03.12 „Świąteczne dekoracje 
i choinkowe ozdoby”

Dom Kultury Niewiadom 
tel. 42 13 755

Dom Kultury Niewiadom 
ul. Mościckiego 15

Ogłoszenie konkursu na „Świąteczne dekoracje 
i choinkowe ozdoby”

Prace zbierane są codziennie w biurze Domu Kultury, 
w godzinach 11.00 -  18.00.

11. 03.12
godz. 15.30

Uroczysta akademia 
Barbórkowa

Dom Kultury Chwałowice 
tel. 42 16 222

Sala kolumnowa 
i widowiskowa 

Domu Kultury Chwałowice 
ul. 1 Maja 95

W programie: obchody Dnia Górnika. 
Impreza zamknięta.

12. 03.12
godz. 17.00

Otwarcie wystawy malarstwa, 
rzeźby i grafiki Zbigniewa 

Łacioka

Dom Kultury Niewiadom 
tel. 42 13 755

Hol Domu Kultury 
Niewiadom 

ul. Mościckiego 15

Wystawa udostępniona do zwiedzania 
codziennie od 10.00 do 18.00. 

Wstęp: wolny

13. 04.12
godz. 11.30

Akademia Edukacji Teatralnej 
„Królewna i smok”

Towarzystwo Kulturalno 
-  Sportowe „Kuźnia” 

tel. 739 11 74

Klub „Energetyka” 
ul. Podmiejska 1

Spektakl w wykonaniu Teatru Małego z Częstochowy. 
Wstęp: wolny

14. 05.12
godz. 11.00 „Mikołajki” Dom Kultury Niewiadom 

tel. 42 13 755

Sala kinowo -  widowiskowa 
Domu Kultury Niewiadom 

ul. Mościckiego 15

W programie: złożenie przysięgi grzeczności, zabawy 
i konkursy z nagrodami, słodki podarunek dla każdego, 
przedstawienie teatralne w wykonaniu kółka teatralnego 

działającego przy DK.
Wstęp: wolny

15.
06.12

godz. 9.00 i 
11.00

Teatralne Spotkanie 
Mikołajkowe 

„O Czerwonym Kapturku 
i Księżniczce na ziarnku 

grochu”

Dom Kultury 
Boguszowice 
tel. 739 21 86

Sala kinowa
Domu Kultury Boguszowice 

Plac Pokoju 1

Spektakl teatralny dla dzieci w wieku przedszkolnym 
i wczesnoszkolnym w wykonaniu 
Teatru Lalki i Aktora „Ateneum”.

Wstęp: 5 zł

16. 06.12
godz. 15.00

Impreza mikołajkowa dla 
dzieci

z dzielnicy Chwałowice

Dom Kultury Chwałowice 
tel. 42 16 222

Sala widowiskowa 
Domu Kultury Chwałowice 

ul. 1 Maja 95

W programie: występy zespołów z Domu Kultury, 
spotkanie z Mikołajem.

Impreza zamknięta

17. 06.12
godz. 16.00 „Magiczna choinka”

Rybnickie Centrum 
Kultury 

tel. 42 23 235
Rynek w Rybniku Program świąteczny dla dzieci. 

Szczegóły na plakatach.

18.
06.12

godz. 16.00- 
18.00

„Mikołaj”
dla dzieci z „Nowin”

Młodzieżowy Dom 
Kultury 

tel. 42 24 0 88 
Rada Osiedla „Nowiny” 

,3ushido”

Młodzieżowy Dom Kultury 
ul. Broniewskiego 23 

MDK ul. Chabrowa (kostki) 
,3ushido” ul. Floriańska 1

W programie: gry i zabawy dla dzieci w MDK 
przy ul. Broniewskiego -  dzieci młodsze, 
ul. Chabrowa (kostki) -  dzieci młodsze, 

,3ushido” -  dzieci starsze.
Wstęp: wolny

19. 06.12
godz. 17.00 Wieczór bajek i prezentów Dom Kultury Niedobczyce 

tel. 739 81 86

Sala imprezowa 
Domu Kultury Niedobczyce 

ul. Barbary 23

Impreza dla dzieci z okazji „Mikołaja”. 
Program w wykonaniu zespołów działających w DK 

(zespół taneczny, wokalny, teatralny).
Wstęp: 20 zł

r” a 7 t t a n v m i i n /

mailto:inforybnik@um.rybmk.pl
mailto:rybnik@um.rybnik.pl


ENDARZ IMPREZ MIEJSKICH
KULTURA

TERMIN NAZWA IMPREZY ORGANIZATOR MIEJSCE ni i%r IMPDS'7V JrJLAiN IM rK Ł /.I

20. 06.12
godz. 17.00 Spotkanie z Mikołajem Klub „Harcówka” 

tel. 42 26 039
Klub „Harcówka” 

ul. Zakątek 19

W programie: występ dzieci z kółka teatralnego, 
paczki dla dzieci specjalnej troski. 

Chętnych prosimy o kontakt. 
Szczegóły u organizatora.

Wstęp: wolny

21. 06.12
godz. 17.00 „Dzień Świętego Mikołaja” Klub „Olimp” 

tel. 42 13 331
Klub „Olimp” 

ul. Raciborska 482

W programie: spotkanie z Mikołajem, 
losowanie i wymiana prezencików między uczestnikami. 

Wstęp: wolny

22. 06.12
godz. 18.00 Spotkanie z Mikołajem

Towarzystwo Kulturalno 
-  Sportowe„Kuźnia” 

tel. 739 11 74

Klub „Energetyka” 
ul. Podmiejska 1 Wstęp: wolny

23. 07.12-31.12
Wystawa:

Betłyjki czyli Szopki 
Bożonarodzeniowe

Powiatowa 
i Miejska Biblioteka 

Publiczna 
tel. 42 23 541

Galeria Powiatowej 
i Miejskiej Biblioteki 

Publicznej 
ul. Szafranka 7

Wystawa szopek wykonanych przez Leona Kampkę. 
Wstęp: wolny

24. 07.12
godz. 18.00

Wernisaż wystawy plastycznej 
pt. „Anioły”

Dom Kultury Chwalowice 
tel. 42 16 222

Sala kolumnowa 
Domu Kultury Chwalowice 

ul. 1 Maja 95

Anioły widziane oczami artystów. 
Wstęp: wolny

25. 08.12
godz. 15.00

Prezentacja osiągnięć 
artystycznych uczestników 

projektu „Wspólnota”
Dom Kultury Niedobczyce 

tel. 739 81 86

Sala widowiskowa 
Domu Kultury Niedobczyce 

ul. Barbary 23
Wstęp: wolny

26. 08.12
godz. 18.00 Malarstwo -  Ałina Podleśny

Towarzystwo Kulturalno 
-  Sportowe„Kuźnia” 

tel. 739 11 74

Hol górny Klubu 
„Energetyka” 

ul. Podmiejska 1

Wernisaż wystawy oraz koncert fortepianowy 
w wykonaniu Kazimierza Niedzieli. 

Wstęp: wolny

27. 09.12
godz. 17.00 „Dziadek do orzechów”

Rybnickie Centrum 
Kultury 

tel. 42 23 235

Sala widowiskowa 
Rybnickiego Centrum 

Kultury
ul. Saint Vallier 1

W programie: balet w wykonaniu Opery Lwowskiej. 
Wstęp: 20 zł dorośli,

15 zł dzieci i młodzież za okazaniem legitymacji 
szkolnej.

28. 11.12
godz. 11.30

Akademia Edukacji Teatralnej 
- Pinokio

Towarzystwo Kulturalno 
-  Sportowe,.Kuźnia” 

tel. 739 11 74

Klub „Energetyka” 
ul. Podmiejska 1

Spektakl w wykonaniu Teatru Małego z Częstochowy. 
Wstęp: wolny

29. 13.12
godz. 12.00

„Konkurs na najpiękniejszą 
ozdobę choinkową”

Dom Kultury Chwalowice 
tel. 42 16 222

Sala kolumnowa 
Domu Kultury Chwalowice 

ul. 1 Maja 95

Ogłoszenie wyników oraz otwarcie wystawy prac dzieci. 
Wstęp: wolny

30. 13.12
godz. 17.00

Wieczór poetycki 
„Grudzień 81”

Powiatowa 
i Miejska Biblioteka 

Publiczna 
tel. 42 23 541

Sala wykładowa Powiatowej 
i Miejskiej Biblioteki 

Publicznej 
ul. Szafranka 7

Prezentacja poezji stanu wojennego 
w 20. rocznicę jego ogłoszenia. 

Wstęp: wolny

31. 13.12
godz. 20.00

Jazzowe czwartki 
Krzysztof Ścierański -  Trio

Restauracja „Mimoza” 
tel. 739 82 45

Restauracja „Mimoza” 
ul. Rymera 1

Wszystkie informacje dotyczące koncertu u 
organizatora.

32.
14.12

godz. 8.00 -  
20.00

Festiwal kolęd i pastorałek
Młodzieżowy Dom 

Kultury 
tel. 42 24 088

Młodzieżowy Dom Kultury 
ul. Broniewskiego 23

W programie: występ około 60 zespołów. 
Przesłuchania od godziny 8.00 do 20.00. 

Etap ogólnopolski odbędzie się w Będzinie. 
Wstęp: wolny

33. 15.12
godz. 10.30

Festiwal Piosenki Harcerskiej 
„Śpiewająca Wigilijka”

Komenda Hufca ZHP Rybnik, 
tel. 42 21984

Dom Kultury Boguszowice 
tel. 739 21 86

Sala kinowa
Domu Kultury Boguszowice 

Plac Pokoju 1

Szczegóły u organizatora. 
Wstęp: wolny

34. 17.12
godz. 13.00

Spotkanie opłatkowe 
Terenowego Koła Emerytów

Klub „Harcówka” 
tel. 42 26 039

Klub „Harcówka” 
ul. Zakątek 19 Wstęp: wolny

35. 18.12
godz. 18.00 Koncert kolęd

Towarzystwo Kulturalno 
-  Sportowe „Kuźnia” 

przy Klubie „Energetyka” 
tel. 739 11 74

Klub „Energetyka” 
ul. Podmiejska 1

Koncert kolęd w wykonaniu uczniów Centrum Edukacji 
Muzycznej Klubu „Energetyka”.

36. 19.12
godz. 12.00 „Strojnie wokół opłatka” Dom Kultury Boguszowice, 

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

W programie: ogłoszenie wyników, rozdanie nagród. 
Wstęp: wolny

37. 20.12
godz. 15.00 „Wigilia dla każdego”

UKS „Osiemnastka” przy SP 18, 
Fundacja Pomocy Dzieciom 

przy Parafii św. Barbary, Rada 
Dzielnicy Boguszowice 
Osiedle, Dom Kultury 

Boguszowice, tel. 739 21 86

Plac szkolny
Szkoły Podstawowej nr 18 

w Boguszowicach

W programie: kolędowy występ orkiestry KWK 
, Jankowice”, życzenia świąteczne, występ chóru, 

jasełka,
wspólne kolędowanie, ciepły posiłek. 

Szczegóły na plakatach.
Wstęp: wolny

38. 21.12
godz. 10.00

Spotkanie opłatkowe 
Terenowego Koła Emerytów

Klub „Harcówka” 
tel. 42 26 039

Klub „Harcówka” 
ul. Zakątek 19 Wstęp: wolny

39. 21.12 „Wieczorek opłatkowy” Klub „Olimp” 
tel. 42 13 331

Klub „Olimp” 
ul. Raciborska 482

W programie: składanie życzeń, 
łamanie się opłatkiem, słuchanie kolęd. 

Wstęp: wolny

40. 21.12
godz. 15.00

Wigilia dla ludzi samotnych 
i ludzi biednych

Dom Kultury Chwalowice 
tel. 42 16 222

Kawiarnia,Avanti” 
przy Domu Kultury 

Chwalowice, ul. 1 Maja 95

W programie: tradycyjna kolacja wigilijna. 
Impreza zamknięta -  za zaproszeniami

41. 21.12
godz. 16.00

„Niedobczyckie wieczory 
muzyczne”

Dom Kultury Niedobczyce 
tel. 739 81 86

Sala imprezowa 
Domu Kultury Niedobczyce 

ul. Barbary 23

Spotkanie wigilijne dla pracowników DK. 
W programie: występ Rybnickiego Kwartetu 

Puzonowego oraz zespołu wokalnego „Canto” 
'Wstęp: wolny

42. 21.12
godz. 17.00

„Mała Akademia Filmu 
Polskiego”

Dom Kultury Boguszowice, 
tel. 739 21 86

Sala kinowa Domu Kultury 
Boguszowice, Plac Pokoju 1

Film dla młodzieży gimnazjalnej i licealnej. 
Wstęp: 8 zł

43. 31.12
godz. 19.00

Sylwester w dzielnicy 
Niedobczyce

Dom Kultury Niedobczyce 
tel. 739 81 86

Dom Kultury Niedobczyce 
ul. Barbary 23

Bal Sylwestrowy w rytmach disco Tomasza Paszendy 
oraz zespołu instrumentalno -  wokalnego „Wagant”. 
W programie wiele atrakcji m.in. losowanie wczasów 

na Węgrzech dla 2 osób.
Wstęp: 299 zł

44. 31.12
godz. 23.00 Zabawa sylwestrowa

Rybnickie Centrum 
Kultury 

tel. 42 23 235
Rynek w Rybniku

godz. 23.00 -  występ zespołu „Underground” 
godz. 24.00 -  pokaz ogni sztucznych, 

toast oraz życzenia prezydenta, 
godz. 00.15 -  koncert zespołu „Spice Party”

1AZETA RYBNICKA i ?nm



/

KALENDARZ IMPREZ MIEjSI
INNE

LP. 1 TERMIN NAZWA IMPREZY ORGANIZATOR MIEJSCE Ol A. V IMDDf7V

45. 07-10.12 Festiwal Środowisk 
Pozarządowych

Projekt „Wspólnota” 
tel. 739 55 12 
Zespół Szkół 

Ogólnokształcących 
w Rybniku -  

Boguszowicach 
tel. 739 21 96 

rybnickie organizacje 
pozarządowe

PiMBP ul. Szafranka 7 

Hala MOSiR
w Rybniku- Boguszowicach 

ul. Jastrzębska 12

PTTK
Rybnik ul. Piłsudskiego 4

Zespół Szkół 
Ogólnokształcących 
ul. Małachowskiego 

Rybnik -  Boguszowice

PTTK
Rybnik ul. Piłsudskiego 4 

PTTK
ul. Piłsudskiego 4 

PiMBP ul. Szafranka 7

Klub „Centaur” PTTK 
ul. Piłsudskiego 4

Rynek w Rybniku

Rynek w Rybniku

DKF „Ekran”
Kino, Apollo” 
ul. Pocztowa 1

07.12 - 10.00-14.00
Seminarium: „Rozwój skutecznej współpracy między 

sektorem samorządowym i organizacjami 
pozarządowymi”

Wstęp: za zaproszeniami

15.00- 18.00 - Festyn Kulturalno -  Sportowy (mecz 
siatkówki Rybnik -  Powiat Wodzisławski organizowany

przez RMKS, pokaz ratownictwa -  Rejonowy Sztab 
Ratownictwa, pokaz samoobrony -  Rybnicki Klub 
Karate, występ Miejskiej Orkiestry Dętej Rybnik, 

prezentacje rybnickich stowarzyszeń)
Wstęp: wolny

9.00-15.00 - wystawa Kronik PTTK 
Wstęp: wolny

08.12 - 10.00-15.00 - „Obchody Światowego Roku 
Wolontariatu” (sesja naukowa, happening, wystawy 

prac)
Wstęp: wolny

8.45 - „Marsz w nieznane”
Wstęp: wolny

12.00 - VI Zlot Mikołajkowy

15.00 - Uroczyste obchody istnienia oddziału 
rybnickiego PTTK 

Wstęp: za zaproszeniami

18.00 -  21.00 - Biesiada Turystyczna 
Wstęp: 20 zł

09.12- 14.00- 18.00
Autobus Internetowy Ambasady Wielkiej Brytanii w 

Polsce

15.00- 16.00 -  Pokaz ratownictwa Rejonowy Sztab
Ratownictwa

10.12 - Pokaz festiwalowy DKF ,Ekran”

SPORT I TURYSTYKA

LP. NAZWA IMPREZY ORGANIZATOR PLAN IMPRFZY

1. grudzień 
godz. 10.00

Zawody szermiercze do lat 13- 
stu

Rybnicki Młodzieżowy 
Klub Sportowy 

sekcja szermierki 
tel. 42 28 201 

(J. Taranczewski)

Hala sportowa 
MOSiR Rybnik 

ul. Powstańców Śl. 40/42

Zawody są adresowane do wszystkich dzieci w wieku do 
lat 13.

Szczegóły u organizatora.
Wstęp: wolny.

2. 01.12 
godz. 9.00 Halowy Turniej Barbórkowy

Klub Sportowy „Górnik” 
Boguszowice 
tel. 73 92 265 
(J. Sawczuk)

Hala sportowa 
MOSiR Boguszowice 

ul. Jastrzębska 12

Rozegranie finału Halowego Turnieju Barbórkowego. 
W finale weźmie udział 8 drużyn wyłonionych w 

eliminacjach.
Wstęp: wolny.

3. 01.12 
godz. 10.00

Świąteczny Turniej Szachowy 
„Niedobczyce 2001”

Dom Kultury Niedobczyce 
tel. 73 98 186

Dom Kultury Niedobczyce 
ul. Barbary 23

Turniej o charakterze open P „15” skierowany do dzieci, 
młodzieży oraz dorosłych.

Dla najlepszych organizator przewiduje nagrody. 
Wstęp: wolny.

4. 01.12
godz. 16.00

Otwarty Turniej Szachowy 
Grad Prix

Towarzystwo Kulturalno 
- Sportowe „Kuźnia” 

tel. 73 91 174

Klub .Energetyka” 
ul. Podmiejska 1

Szczegóły u organizatora. 
Wstęp: wolny.

5. 01.12
godz. 16.00

Mecz III ligi koszykówki 
męskiej

Miejski Koszykarski 
Klub Sportowy 

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

Hala sportowa MOSiR 
w Boguszowicach 
ul. Jastrzębska 12

Mecz koszykówki: MKKS Rybnik - KS POGOŃ II 
Ruda Śląska.

Wstęp: wolny.

6. 03.12 
godz. 17.00

Amatorska Liga Piłki Siatkowej 
- grupa A

Amatorska Liga 
Piłki Siatkowej 
tel. 42 25 377 

(T. Bonk)

Hala sportowa MOSiR 
w Boguszowicach 
ul. Jastrzębska 12

Mecz siatkówki: KRS SOKÓŁ Rybnik - AZS 
Rydułtowy.

Wstęp: wolny.

7. 03.12 
godz. 19.30

Amatorska Liga Piłki Siatkowej 
- grupa B

Amatorska Liga 
Piłki Siatkowej 
tel. 42 25 377 

(T. Bonk)

Szkoła Podstawowa Nr 2 
w Rybniku 

ul. Wodzisławska 46

Mecz siatkówki: PREEM Rybnik -  ORLIKI Rybnik. 
Wstęp: wolny.

8. 05.12
godz. 17.30

Siatkówka żeńska 
- rozgrywki juniorek młodszych 

(rocznik 85 i młodsze)

Towarzystwo Kulturalno 
- Sportowe „Kuźnia” 

tel. 600 447 188 
(A. Łyczko)

Gimnazjum Nr 4 
w Rybniku 

ul. Rybacka 76

Mecz siatkówki: KS .Energetyk” Rybnik -  LKS 
„Orzeł”.

Wstęp: wolny.

9. 06.12 Mikołajki w Bushido

Centrum Rekreacji 
i Rehabilitacji 

„Bushido” 
tel. 42 28 201

Centrum Rekreacji 
i Rehabilitacji „Bushido” 

ul. Floriańska 1

W programie gry i zabawy oraz wizyta Św. Mikołaja 
Dla uczestników zabawy organizator przewiduje cenne nagrody. 

Wstęp: wolny.
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10. 06.12 Turniej Mikołajkowy

Baseballowy Uczniowski 
Klub Sportowy 

przy Szkole Podstawowej 
Nr 24 w Rybniku 

tel. 42 50 608

Szkoła Podstawowa Nr 24 
w Rybniku 

ul. Staffa 42 A
Szczegóły u organizatora.

11. 07.12 Mikołajkowy Turniej 
Minikoszykówki Dziewcząt

Uczniowski Klub Sportowy 
przy Szkole Podstawowej 

Nr 34 w Rybniku, 
tel. 42 28 957

Szkoła Podstawowa Nr 34 
w Rybniku 

ul. Reymonta 69
Szczegóły u organizatora.

12. 07.12 
godz. 18.30

Amatorska Liga Piłki Siatkowej 
- grupa B

Amatorska Liga 
Piłki Siatkowej 

tel. 42 25 377 (T. Bonk)

Szkoła Podstawowa Nr 3 
w Rybniku 

ul. Wolna 17

Mecz siatkówki: TKKF PIASKI -  ANTENKA 
Czerwionka -  Leszczyny.

Wstęp: wolny.

13. 07.12 
godz. 19.00

Amatorska Liga Piłki Siatkowej 
- grupa B

Amatorska Liga 
Piłki Siatkowej 

tel. 42 25 377 (T. Bonk)

Gimnazjum Nr 11 
w Rybniku 

ul. Górnośląska 108

Mecz siatkówki: BŁYSK Rybnik -  OLIMP Żory. 
Wstęp: wolny.

14. 07.12
godz. 19.00

Amatorska Liga Piłki Siatkowej 
- grupa A

Amatorska Liga 
Piłki Siatkowej 

tel. 42 25 377 (T. Bonk)

Zespół Szkół 
Ponadpodstawowych Nr 3 

w Rybniku 
ul. Orzepowicka

Mecz siatkówki: NOWI Rybnik -  EXPERT TEAM 
Rybnik.

Wstęp: wolny.

15. 08.12
Turniej Barbórkowy 

Dzieci i Młodzieży 
w piłce nożnej

Miejskie Towarzystwo 
Piłki Nożnej 

tel. 42 23 011 w.7164

Hala sportowa MOSiR 
w Boguszowicach 
ul. Jastrzębska 12

Szczegóły u organizatora.

16. 08.12
godz.9.00 Mikołajkowy Zlot Młodzieży

Polskie Towarzystwo 
Turystyczno-Krajoznawcze 

tel. 42 28 072 (BJasny)

Rozpoczęcie Zlotu przy 
PTTK w Rybniku 
ul. Piłsudskiego 4

Konkurs pieszy pn.: „Szukamy Mikołaja”.
Na trasie zagadki, zadania, upominek mikołajkowy. 

Wpisowe: 5 zł.

17. 08.12
godz. 16.00

Otwarty Turniej Szachowy 
Grad Prix

Towarzystwo Kulturalno 
- Sportowe „Kuźnia” 

tel. 73 91 174

Klub „Energetyka” 
ul. Podmiejska 1

Szczegóły u organizatora. 
Wstęp: wolny.

18.
08.12

godz. 11.00- 
15.00

II Mikołajkowy Turniej Dzieci 
w Judo „Rybnik 2001”

Klub Sportowy „Polonia” 
Rybnik 

tel. 73 95 816 
(J. Kowalczyk)

Szkoła Podstawowa Nr 3 
w Rybniku 

ul. Wolna 17

Szczegóły u organizatora. 
Wstęp: wolny.

19. 08.12
godz. 16.00

Siatkówka żeńska 
- rozgrywki juniorek

Towarzystwo Kulturalno 
- Sportowe „Kuźnia” 

tel. 600 447 188 
(A. Łyczko)

Gimnazjum Nr 4 
w Rybniku 

ul. Rybacka 76

Mecz siatkówki: KS „Energetyk” Rybnik -  LKS PTR 
Pszczyna.

Wstęp: wolny.

20 10.12
godz. 18.30

Amatorska Liga Piłki Siatkowej 
- grupa A

Amatorska Liga 
Piłki Siatkowej 
tel. 42 25 377 

(T. Bonk)

Szkoła Podstawowa Nr 34 
w Rybniku 

ul. Reymonta 69

Mecz siatkówki: ANTYKWARIAT Rybnik -  DREAM 
TEAM Zabełków.

Wstęp: wolny.

21. 11.12
godz. 18.30

Amatorska Liga Piłki Siatkowej 
- grupa B

Amatorska Liga 
Piłki Siatkowej 
tel. 42 25 377 

(T. Bonk)

Hala sportowa 
MOSiR Rybnik 

ul. Powstańców Śl. 40/42

Mecz siatkówki: ORLIKI Rybnik -  BEER TEAM 
Rybnik.

Wstęp: wolny.

22. 12.12
godz. 18.00 III Liga Tenisa Stołowego

Towarzystwo Kulturalno 
- Sportowe „Kuźnia” 

tel. 604 540 667 
(T. Kurek)

Sala gimnastyczna 
Klubu „Energetyk” 

ul. Podmiejska 1

Mecz tenisa stołowego: „Energetyk II” -  „Sokół” 
Orzesze.

Wstęp: wolny.

23. 12.12
godz. 19.00

Amatorska Liga Piłki Siatkowej 
- grupa B

Amatorska Liga 
Piłki Siatkowej 

tel. 42 25 377 (T. Bonk)

Gimnazjum Nr 11 
w Rybniku 

ul. Górnośląska 108

Mecz siatkówki: BŁYSK Rybnik -  PREEM Rybnik. 
Wstęp: wolny.

24. 12-13.12
godz.9.00

Mistrzostwa Rybnika Szkół 
Podstawowych 

w pływaniu

Miejski Ośrodek Sportu 
i Rekreacji w Rybniku 

tel. 42 21 140 
(R. Tymusz)

Hala sportowa 
MOSiR Rybnik 

ul. Powstańców Śl. 40/42

W pierwszy dzień Mistrzostw zostaną przeprowadzone 
zawody dla klas: III i IV; w drugi - dla klas: V i VI. 

Szczegóły i zapisy u p. S. Adamczyk (tel. 755 76 50). 
Wstęp: wolny.

25. 14.12
godz. 18.00

Grudniowy Turniej 
Gier Planszowych

Klub „Olimp” 
tel. 72 94 413

Klub „Olimp”
w Domu Kultury Niewiadom 

ul. Mościckiego 15

Szczegóły u organizatora. 
Wpisowe - 1 zł.

26. 14.12
godz. 19.00

Amatorska Liga Piłki Siatkowej 
- grupa A

Amatorska Liga 
Piłki Siatkowej 

tel. 42 25 377 (T. Bonk)

Gimnazjum Nr 11 
w Rybniku 

ul. Górnośląska 108

Mecz siatkówki: EXPERT TEAM Rybnik - AZS 
Rydułtowy.

Wstęp: wolny.

27. 15.12
godz. 16.00 Mecz III ligi koszykówki

Miejski Koszykarski 
Klub Sportowy 

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

Hala sportowa 
MOSiR Boguszowice 

ul. Jastrzębska 12

Mecz koszykówki: MKKS Rybnik -  MOSM Tychy. 
Wstęp: wolny.

28. 15.12
godz. 16.00

Otwarty Turniej Szachowy 
Grad Prix

Towarzystwo Kulturalno 
- Sportowe,.Kuźnia” 

tel. 73 91 174

Klub „Energetyka” 
ul. Podmiejska 1

Szczegóły u organizatora. 
Wstęp: wolny.

29. 15.12
godz. 17.00

III liga piłki siatkowej 
mężczyzn

Śląski Związek Piłki 
Siatkowej 

tel. 42 30 100 
(L. Kowalski)

Hala sportowa 
MOSiR Rybnik 

ul. Powstańców Śl. 40/42

Mecz siatkówki: RMKS -  MUKS Michałkowice. 
Wstęp: wolny.

30. 17.12
godz. 17.00

Amatorska Liga Piłki Siatkowej 
- grupa A

Amatorska Liga 
Piłki Siatkowej tel. 422 53 77 

(p. T. Bonk)

Hala sportowa 
MOSiR Boguszowice 

ul. Jastrzębska 12

Rozgrywki między KRS SOKÓŁ Rybnik -  
ANTYKWARIAT Rybnik.

Wstęp: wolny.

31. 18.12
godz. 16.00

Mecz koszykówki -  młodzicy 
starsi

Miejski Koszykarski 
Klub Sportowy 
tel. 42 23 688 

(G. Adamczyk)

Hala sportowa 
MOSiR Rybnik 

ul. Powstańców Śl. 40/42

Mecz koszykówki: MKKS Rybnik -  MKS ODRA 
Wodzisław.

Wstęp: wolny.

32. 18.12
godz. 19.00

Amatorska Liga Piłki Siatkowej 
- grupa B

Amatorska Liga 
Piłki Siatkowej 

tel. 42 25 377 (T. Bonk)

Szkoła Podstawowa Nr 32 
w Rybniku 

ul. Łączna 14

Mecz siatkówki: BEER TEAM Rybnik -  BŁYSK 
Rybnik.

Wstęp: wolny.

33. 21.12
godz. 18.30

Amatorska Liga Piłki Siatkowej 
- grupa B

Amatorska Liga 
Piłki Siatkowej 

tel. 42 25 377 (T. Bonk)

Szkoła Podstawowa Nr 3 
w Rybniku 

ul. Wolna 17

Mecz siatkówki: TKKF PIASKI -  PREEM Rybnik. 
Wstęp: wolny.
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Rybnickie
Centrum
Ku ltu ry

Warto obejrzeć 
w Teatrze 

Ziemi Rybnickiej

• Ostatni niedzielny wieczór listopada (25.11.) można spędzić w towarzy
stwie...’’Carewicza”. To tytuł jednej z mniej znanych operetek Franciszka 
Lehara, której wyreżyserowania w Operze Śląskiej w Bytomiu podjął się 
znakomity śpiewak Wiesław Ochman. Spektakl w Rybniku rozpocznie się 
o godz. 17.00.

• Opera Lwowska przyjedzie do Rybnika z przedstawieniem „Dziadka  
do o rzechów ” Piotra Czajkowskiego. Ten piękny, baśniowy balet przygo
towano specjalnie dla dzieci z okazji św. Mikołaja. Niedziela 9 grudnia, 
godz. 17.00, cena biletu ulgowego dla dzieci i młodzieży -  15 zł.

KULTUR
T̂ rezifGkisfc WUxisfca

Catfcrio* ¿'.ujßfcuiif
zapraszają ufeztfst&u dzucb 

t a u? czuJarte&

qrudma. q©dz. 16.00
itasp stk iJ tU za

©raz pr©(|raw/ artystyczni! .Wlaqiczna dkßüJki.
Będzti utesot©. M©r©u?© 0 ...woqtcznu!

A

Świat Beksińskiego nie wabi urokiem, raczej 
odpycha turpistyczną wizją artysty, będącą, być 
może, odbiciem stanów duchowych współcze
snego człowieka. Kto wie czy (...J groza śmier
ci, rozpadu i zniszczenia (...) nie jest bliższa na
szym czasom niż sielskie pejzaże... (r)

Komputerowy Beksiński
Zdzisław Beksiński to postać w świecie 

plastyki znana i uznana. Jego twórczość od 
samego początku ewoluowała -  był „okres 
fan tastyczny”, na
wiązanie do ekspre- 
s j o n i z m u 
i w końcu fascyna
cja a b s tra k c ją .
Wszystkie te nurty 
zn a jd u ją  od b ic ie  
w pracach, w któ
rych artysta wyko
rzystuje najnowsze 
zdobycze techniki -  
grafikach kompute
row ych. Ich w y
sta w ę  m ożna  
og ląd ać  do 11 
grudnia br. w Ga
lerii TZR.

® i& # # # &

R yjek 2 0 0 1  f*

Salwy śmiechu i łzy radości towa
rzyszą zwykle publiczności, która de
cyduje się spędzić jeden z październi
kowych w eekendów  w Rybniku. 
A wszystko to za sprawą Rybnickiej 
Jesieni Kabaretowej organizowanej 
przez Klub Energetyka i Towarzystwo 
Kulturalno-Sportowe „Kuźnia”.

Nie inaczej było i w tym roku, gdyż w rywa
lizacji wzięły udział najlepsze kabarety, które 
chciały podzielić się swoim humorystycznym 
spojrzeniem na naszą rzeczywistość. Tradycyj
nie już młodzi satyrycy rywalizowali o zaszczyt
ne trofea - świńskie koryta, które są nagrodą 
dla najzabawniejszej grupy w kraju. Ponownie

tytuł ten wywalczyła „K aczka pch n ię ta  no 
ż e m ” -  kabaret z Rzeszowa, który został rów
nież najwyżej oceniony przez „tajnego” ju
ro ra . N a to m ia s t n a jw ięk sze  u zn an ie  
w oczach publiczności zdobył znany i szcze
gólnie łubiany w Rybniku kabaret „D no” 
z Dąbrowy Górniczej.

W czasie trwania tegorocznej Rybnickiej 
Jesieni Kabaretowej publiczność obejrzała rów
nież występy zaproszonych gwiazd -  Aloszy 
Awdiejewa, kabaretu „Rak” i Ireneusza 
Krosnego.

Jak zwykle widzowie sercem byli przy ryb
nickim kabarecie „Noł nejm”, który w tego
rocznym Ryjku w głosowaniu publiczności za
jął trzecie miejsce. Zresztą rok ten był szcze
gólnie udany dla rybnickich kabaretów. Na Lidz
barskiej Biesiadzie Humoru i Satyry, w któ
rej uczestniczyło 16 kabaretów z całej Polski, 
„Noł Nejm” zajął 3 miejsce, a kabaret DUDU 
uzyskał wyróżnienie. Reżyserem obydwu ryb
nickich kabaretów jest Jadwiga Bronowska.

(S)

Jazz z tubą
Rybnikowi jazz był zawsze 

bardzo bliski, nic więc dziw
nego, że powstało jeszcze  
jedno miejsce, gdzie można 
go posłuchać.

Od października br. w „Kawiarni z Tubą” 
na Rynku (pod sklepem Rossmanna) co drugi 
wtorek koncertuje The Standard Trio w skła
dzie: Andrzej Trefon (gitara), Andrzej Ko
cyba (kontrabas) i Czesław Gawlik (keybo
ard). Zespół prezentuje muzykę jazzową zarów
no tę z lat 50., jak i współczesną. Przypomnij
my, że pomieszczenia tego lokalu spełniają 
również rolę galerii prac plastycznych Elżbie
ty Niedziela-Siejna, jest zatem okazja by 
wrażenia wzrokowe i słuchowe wzajemnie się 
wzbogacały.

Najbliższy koncert we wtorek 27 listo
pada br., o godz. 19.30.

_________________ m m  pyR M im



ETA RYBNICKA
Cała Polska czyta dzieciom

„Naród, k tó r y  n ie  czyta, m ało  wie. Naród, k tó r y  m ało wie, p o de jm u je  z łe  decyzje
-  w  dom u, na ryn ku , p rzy  urnach w yborczych. Te decyzje  odbijają s ię  na całym  naro
dzie . N ie w y k sz ta łc o n a  w ię k s z o ś ć  m o że  p rze g ło so w a ć  w y k sz ta łc o n ą  m n ie js z o ś ć
-  to bardzo n ieb ezp ieczn y  a sp e k t d em okrac ji”. (Jim
T release)

Pod koniec października w Z espole Szkól Ciekawe ilu rybnickich rodziców, którzy zna- 
Ekonom iczno -  Usługowych odbyło się spo- ją tę akcję ze środków masowego przekazu, lub
tkanie z Ire n ą  K oźm ińską, założycielką fun- tych, którzy dowiedzieli się o niej dopiero dziś,
dacji ABC XXI -  P rogram  Zdrow ia Emo- wzięło książkę do rąk, by poczytać własnym dzie- 
cjonalnego, która zainicjowała akcję „Cała ciom? To p iękna akcja w k tó rą  w arto  się 
Po lska czy ta  dzieciom ”. W spotkaniu tym włączyć. M.T.
wzięli udział nauczyciele języka pol
skiego pracujący w rybnickich szkołach
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Rybnik...
miasto na Śląsku

To tytuł nowego albumu promującego 
nasze miasto jako znakomite m iejsce 
do zam ieszkania, pracy, wypoczynku, 
a także dające możliwości rozwoju i szcze
gólnie atrakcyjne dla inwestorów.

Przynoszący wiele interesujących faktów 
z historii miasta i jego współczesności, nazna
czony emocjonalnie tekst autorstwa Lucyny 
Tyl, pozostaje w dobrej proporcji z fotografia
mi, prezentującymi bardzo osobisty punkt wi

dzenia ich autorów: Bogusława Blajera, 
Magdaleny Chałupki, Adama Hiltaw- 
sky'ego, Piotra Komandery, Wacława 
Troszki, Karola Wawrzyniaka, a także fo
tografów związanych ze Studiem Mani.

Dość obszerne resume w języku angielskim, 
francuskim, niemieckim i rosyjskim daje nadzie
ję, że album będzie dobrym przewodnikiem po 
naszym mieście, również dla gości zagranicz
nych. W tychże językach podpisano również 
kolejne fotografie. Ta niewielka publikacja za
wiera także mapę miasta z wyszczególnieniem 
wszystkich 27 dzielnic oraz podstawowe wiado
mości dotyczące położenia geograficznego, po
wierzchni, ludności oraz odległości od innych 
miast polskich i europejskich stolic.

Czystą i interesującą pod względem poligra
ficznym formę nadała wydawnictwu Pracownia 
Architektury i Grafiki „topPROJECT”. Album

Silesiana
* jest do nabycia w rybnickich księgarniach.
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arko w y  elem en tarz
Zawsze z niecierpliwością czekamy na kolejną publikację Marka Szołtyska: 
czym nasz redakcyjny kolega zaskoczy nas tym razem?

Trzeba przyznać, że autorowi pomysłów nie 
brakuje, a w promocji swojej twórczości nie 
ma sobie równych. Najnowsze „dziecko” Mar
ka to „ E lem en tarz Ś lą sk i”, który od innych 
publikacji różni się choćby tym, że jego au
tor, a jednocześnie wydawca ...zezwala dzie
ciom i młodzieży oraz ich wychowawcom na 
nieograniczone wykorzystywanie zawartych 
tutaj (tj. w „Elementarzu...) tekstów, rysun
ków i zdjęć do celów edukacyjnych.

Ta książka to prawdziwy fajerwerk pomy
słów. Znajdziemy w niej to wszystko, co cha
rakteryzuje wcześniejsze publikacje Marka -

krótkie gwarowe teksty wraz ze słownikiem, 
wiele ilustracji oraz współczesnych i archiwal
nych fotografii, słownych i rysunkowych dow
cipów. Czegóż tu nie ma: bajki, portrety świę
tych i wybitnych Ślązaków, wierszyki o zwie
rzętach, opis ciekawych przedmiotów i czyn
ności. To przemieszanie sprawia, że książka 
przypomina kalejdoskop, w którym każde po
ruszenie przynosi innych obraz. I choć tematy 
większości haseł są zupełnie poważne, to wła
śnie humor jest najmocniejszą stroną tej książ
ki. Nie sposób przeglądać jej bez uśmiechu...
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M łodzieżow y D om  K ultury

Po nowemu, 
po staremu

Z dniem 1 września przestały istnieć 
rybnickie ogniska pracy pozaszkolnej 
nr 1 i nr 2. Nie oznacza to jednak, że 
w Niedobczycach i Boguszowicach nie 
będą prowadzone zajęcia dla dzieci 
i młodzieży. Wszystkie działające w ra
mach OPP koła zainteresowań zostały 
przejęte przez Młodzieżowy Dom Kul
tury, a część z nich zmieniła siedziby.

Przekształcenie, o którym mowa, wiąże się 
przede wszystkim z opuszczeniem  lokalu 
w budynku przy ul. Patriotów w Boguszowi
cach, przez OPP i przeniesieniem kół zainte
resowań do innych placówek. Koło plastyczne 
działa obecnie w Gimnazjum nr 7, a najmłodsi 
miłośnicy teatru spotykają się w boguszowic- 
kim DK. Uczestnicy gier i zabaw ruchowych, 
zespół muzyczny oraz modelarze szkolą te 
raz swoje umiejętności w SP nr 18. Jeżeli 
idzie o OPP w Niedobczycach, sytuacja jest 
o tyle prostsza, że działające w jego ramach 
koła funkcjonują tam, gdzie dotychczas, czyli 
w tamtejszej szkole. W przypadku Boguszowie 
decyzja o rezygnacji z lokalu spółdzielczego zaj
mowanego przez OPP pozwoliła na znaczne 
oszczędności: — Z  finansowego punktu widze
nia miasto zaoszczędziło 80 tyś. zł. na opła
tach za czynsz, ogrzewanie oraz redukując 
półetaty — mówi Barbara Zielińska, dyrek
tor MDK w Rybniku. — Poza tym w obecnej 
sytuacji placówki nie dublują się z  konkursa
m i i innymi imprezami. Decyzja Zarządu Mia
sta była związana również z  rosnącym niżem de
mograficznym. Dzieci je s t coraz mniej. Wkrót
ce może dojść do sytuacji, że niż dosięgnie rów
nież przedszkola, które będą zamykane. Pozo
staną więc pustostany należące do UM i trze
ba je  będzie wykorzystać. Nie je s t wykluczo
ne, że MDK też będzie musiał zmienić lokalizację.

„Wchłonięcie” przez Młodzieżowy Dom Kul
tury kół działających w ramach OPP sprawiło, 
że ich liczba wzrosła do 87, a nauczycieli prowa
dzących zajęcia jest aż 49. Fakt, że obecnie odby
wają się one w szkołach jest plusem, gdyż w ten 
sposób łatwiej jest nauczycielom utrzymać kontakt 
z wychowankami oraz przygotowywać coś z myślą 
o samej szkole. Zmianę bardziej odczuje dyrektor 
MDK: — To dopiero początek pracy w nowych wa
runkach i obecnie wypracowujemy metody wzajem
nego kontaktowania się. Na razie nie ma żadnego 
problemu i regulaminy oraz informacje o ewentual
nych konkursach czy konferencjach docierają do 
opiekunów kół poprzez sekretańaty szkół. Jedyny 
kłopot jest taki, że w przypadku konieczności zaku
pów należyprzyjechać do Rybnika po pieniądze oraz 
by dostarczyć rachunek, ale najczęściej staram się 
robić to sama. W obecnej sytuacji mam dwa razy 
więcej nauczycieli orazrozleglejszy teren do odwie
dzenia -  Kamień, Gotartowice, Niedobczyce i Bo- 
guszowice, ale do pomocy mam nową wicedyrek
tor— mówi o zaistniałej sytuacji B. Zielińska. (S)
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„...By poznać twą melodię
GAZETA RYB

n

Po raz siódmy odbył Festiwal Pio
senki Turystycznej w Rybniku.

Piękna inicjatywa Jerzego Michalskiego, 
dla którego turystyka i muzyka są równie waż
ne, współorganizowana przez rybnicki MDK i 
oddział PTTK, co roku gromadzi liczne zespo
ły z Rybnika i okolic. Tym razem do konkurso
wego śpiewania były chętne tylko 24 grupy 
wykonawców, ale też zaostrzono kryteria re
gulaminowe. Do konkursu dopuszczono zespo
ły posługujące się wyłącznie instrumentami, 
które da się ze sobą zabrać na turystyczną pie
szą wyprawę. Odpadły więc „kibordy” i „plej- 
beki” -  z zyskiem dla wykonawczego autenty
zmu. Grali i śpiewali ci, którzy potrafią poru
szać się z towarzyszeniem przygotowanych na 
poczekaniu pobrzękadeł.

Tak właśnie wyglądał koncert finałowy Fe
stiwalu, na którym nagrody -  przyznane przez 
jury w składzie: Jerzy Michalski, Iwona Re- 
miosz, Marcin Ochojski -  wręczały dyrek

torki PTTK-u i MDK-u. W kategorii SKKT 
zwyciężyły „Planetki” z SP w Jankowicach 
(op. Danuta Zoń) przed „Echem” z SP 11 
i grupą z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 
w Rybniku. W grupie wiekowej 8 - 12 lat wy
grały „Małe Cybulątka” z OPP w Radlinie 
(op. Piotr Cybułka) przed Iloną Rojek i ze
społem „Pieguski” z rybnickiego MDK-u. Tu 
instrumentami były najczęściej własne ręce... 
W grupie 13-15 lat najlepszy okazał się „Enig- 
mat” z Gimnazjum nr 10 w Rybniku (op. Mi
rosława Piernikarska) przed zespołem „Maj” 
z Gimnazjum w Jejkowicach i „Gamą” z G 2 
w Rybniku. Powyżej lat 16 najpiękniej brzmia
ły i grały: „Azyl” z POPP Gaszowice (op. Ka
rina Marcol) przed „D -3” z POPP Jejkowice 
i „Lirią” z SP 20 w Rybniku. Wyróżniono tak
że Klaudię Szewczyk.

Opuszczaliśmy salę MDK-u, podśpiewując 
słowa „Rzeki”: „...ach, życia m i braknie, by szlak 
twój przemierzyć, by poznać twą melodię”.
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Festyn „Staśkowy”

We wrześniu w dzielnicy Paruszowiec-Piaski zorganizowano tra
dycyjny festyn „Staśkowy” w rocznicę urodzin patrona Szkoły Pod
stawowej nr 3 „Świętego Stanisława Kostki”.

* Miał charakter imprezy integrującej dzieci,
* rodziców i nauczycieli połączonych szkół pod- 
® stawowych nr 3 i 4. Festyn odbył się dzięki
* dużemu zaangażowaniu nauczycieli, rodziców
* i pracowników TKKF.
* Atrakcją udanego festynu były m.in. wy-
* stęp zespołu „Chichoty” i „Tonus”, zespołu
* tanecznego „Kaprys”, zespołu harcerskiego
* „Drzyzga”, duetu „Wacusie” \ zespołu tanecz

nego z kl. V D. Można było pojeździć konno, 
na karuzeli lub sprawdzić umiejętności strze
leckie. Loterię fantową zorganizowano dzię
ki sponsorom: firmie Reting, MAKRO, skle
pom p. Zmarzłego, DARAD, BALBINA, ap
tece na Paruszowcu. Wiele serca w organi
zację imprezy włożyli rodzice za co zarówno 
dzieci, jak i grono pedagogów było bardzo 
wdzięczne.
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Wewnątrz starego raciborskiego klasztoru do- 
minikanek zachowała się XVII-wieczna poli
chromia przedstawiająca dominikańskie zakon
nice adorujące „błogosławioną Eufemię”. Świę
tość i kult błogosławionej Ofki potwierdza też 
dominikański historyk, pisarz i kaznodzieja Sta
nisław Abraham Bzowski (1567-1637), który 
doskonale zapoznał się z kultem księżnej Ofki,

DŁO RZECZY ŚLĄSKICH
Księżna Ofka z Raciborza gdyż w latach 1606-1609 był przeorem wro

cławskich dominikanów i komisarzem general
nym śląskich dominikanów. Jednak przygoto
wania do oficjalnego procesu beatyfikacji księż
nej Ofki w Rzymie nie powiodły się ani ojcu 
Bzowskiemu -  choć znał osobiście ówczesnego 
papieża, ani też późniejszym czcicielom raci
borskiej księżnej. Ostatnie poważne próby do
prow adzenia do beatyfikacji Ofki podjęto 
w 1934 roku, ale zniweczyła je druga wojna 
światowa, a później czasy komunizmu. Do
szło nawet do tego, że współczesne żywoty 
świętych nawet nie w spom inają księżnej 
Ofki. Czyżby już została całkowicie zapomnia
na? Dzisiaj m iejscem  lokalnego kultu tej 
świętobliwej śląskiej Piastówny jest kościół 
NMPanny w Raciborzu.

Tekst i zdj.: Marek Szołtysek

Śląska Piastówna, raciborzanka, księżna Eufemia zwana też Ofka. Wyobrażenie z raciborskiego 
kościoła NMPanny, przedstawiające księżną w dominikańskim habicie. Zmarła w Raciborzu w 1359 
roku w opinii świętości, jednak do dzisiaj nie udało się przeprowadzić procesu beatyfikacyjnego.

Książę raciborski Przemysław, zwany też 
Przemkiem, urodził się ok. 1258, zmarł w 1306 
roku. Księstwo raciborskie przejął po nim syn 
Leszek. Najstarszą z córek Annę wydano za 
księcia opawskiego, najmłodsza Konstancja 
została panią na Wodzisławiu. Natomiast środ
kowa córka Ofka, która otrzymała imię po 
matce, została przeznaczona do stanu duchow
nego. Ponieważ książę ufundował w Raciborzu 
kościół i klasztor dominikanek pod wezwaniem 
Świętego Ducha -  młoda księżniczka została 
raciborską dominikanką. Warto dodać, że klasz
tor stoi do dnia dzisiejszego w centrum Raci
borza koło Placu księżnej Ofki (!) i mieści się 
w nim raciborskie muzeum.

Istnieje niewiele źródeł, które informowały
by o życiu księżnej Ofki. Urodziła się w Raci
borzu pomiędzy 1299, a 1301 rokiem. Do za
konu dominikanek wstąpiła jako młoda dziew
czyna już w 1313 roku. Początkowo -  jak to 
było wówczas w zwyczaju -  zamieszkała wśród 
sióstr, nie przyjmując na razie ślubów zakon
nych. Uczyła się dobrych obyczajów, ćwiczyła 
w pobożnym życiu oraz tkała, szyła i wyszy
wała. Kiedy złożyła śluby zakonne i nabrała 
doświadczenia w klasztornym życiu, powierzo
no jej urząd przeoryszy raciborskiego klaszto
ru dominikanek. Zachowały się informacje, 
jakoby Ofkę wprost zmuszono do przyjęcia tej 
funkcji, co może być jednak wymysłem poboż
nego hagiografa. Z drugiej jednak strony nie 
jest wykluczone, że pobożna zakonnica chcia
ła wieść spokojne klasztorne życie, ale dla do
bra i prestiżu zakonu przyjęła funkcję przeory
szy. Bo przecież jej książęca krew z pewno
ścią pomagała zakonnicom w pozyskiwaniu 
„sponsorów” potrzebnych do żywienia oraz 
leczenia chorych i ubogich. A właśnie księżna 
Ofka wsławiła się szczególnie jako ich opiekun
ka. Zasłynęła również jako współzałożycielka 
jednego z najstarszych na Śląsku i w całej Pol
sce Bractwa Matki Boskiej, które powstało 
w 1343 roku przy kościele  parafialnym  
w Raciborzu. Księżna Ofka zmarła i została 
pochowana w klasztorze raciborskim w 1359 
roku. Natomiast w 1821 roku, po kasacie za
konu przez władze pruskie i przekazaniu bu
dynku zakonnego protestantom, trum nę ze 
szczątkami księżnej przeniesiono do kościoła 
parafialnego NMPanny w Raciborzu.

Swoim pobożnym i dobrym życiem księżna 
Ofka zasłużyła sobie na miano błogosławionej. 
W jej świętość nie wątpili już współcześni. Źró
dła historyczne potwierdzające kult tej świę- 

( |  i  tobliwej zakonnicy pochodzą z XVI wieku. Już 
/ / I wtedy nazywano ją „błogosławioną Ofką”.

C,A7fT4 PYRWim

Ofka to zdrobnienie imienia Eufemia. Dzisiaj imię to straciło całkowi
cie popularność, w średniowieczu jednak było chętnie nadawane. Imię 
to było wyjątkowo częste wśród córek śląskich książąt z rodu Piastów. 
Jednak najsławniejszą Eufemią czyli Ofką, była córka księcia racibor
skiego Przemysława, żyjąca w pierwszej połowie XIV wieku.



WIELKI ALBUM RYBNIK:
Spróbujmy któregoś jesiennego wieczora nie włączać telewizora, ale 

zagłębić się w starych rodzinnych fotografiach. Najstarsze zdjęcia, po
wstałe jeszcze ze szklanych negatywów, mogą liczyć nawet 150 lat. 
W ciągu tak długiego czasu wiele są wydarzyło, wiele z tych wydarzeń 
zostało zatrzymanych w kadrze. Autor cyklu Marek Szołtysek, z które
go zbiorów pochodzą pierwsze zdjęcia, zdecydował, że prezentacja nie 
będzie miała porządku chronologicznego. Każde jednak zdjęcie otrzy
ma swój numer, by łatwiej było z kolejnych stron złożyć album.

Proponujemy naszym Czytelnikom nowy cykl pod na
zwą „Wielki album Rybnika”, w którym będziemy pre
zentować ciekawe, stare fotografie dotyczące naszego 
miasta.

Ponadto  p roponujem y naszym  C zytelnikom  w spółredagow a
n ie  cyklu -  zachęcam y do p rzynoszen ia  do redakcji starych  
zdjęć będących św iadkam i m inionych czasów. N ajbardziej in
te re su ją ce  zam ieścim y w „GR”. Za każde w ybrane  do d ruku  
zdjęcie zapłacim y 10 zł -  zaś sponso rem  tej akcji będzie Wy
daw nictw o „Śląskie ABC”.

Uchwycone w obiektywie zdarzenie 
miało miejsce na rybnickim dworcu ko
lejowym późną jesienią 1942 roku lub 
wczesną wiosna 1943 roku. Hitlerow
cy wywozili do przetopienia zrabowa
ne w rybnickich kościołach dzwony. Być 
może dowiedzielibyśmy się więcej o tej 
„kradzieży dzwonów”, gdyby zechciał 
opowiedzieć o tym na łamach naszej 
gazety chłopak, który wówczas został 
uchwycony w kadrze. Dzisiaj miałby on 
około 70 ła t..

Zdjęcie przedstawia dziewczęcą dru
żynę rybnickich harcerek podczas bi
waku w lasach pod Przegędzą dokład
nie w poniedziałek 13 czerwca 1932 
roku. Biwakowanie w okolicach Ryb
nika było wówczas bardzo popularne. 
Może ktoś rozpozna na zdjęciu siebie 
lub swoją znajomą? Uchwycone na 
zdjęciu rybniczanki są dzisiaj w wieku 
ok. 80 lat
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r A Z E T A  RYBNICKA
R ybniczanka Ś lazaczka  Roku!

Jednak mowa duszy
Profesor Jan Miodek powtarzał wielokrotnie, że najpiękniejszą 

ze wszystkich odmian śląskiej gwary jest gwara rybnicka. Dawał tej 
opinii wyraz również jako juror dorocznych konkursów na Ślązaka 
Roku. Wśród jego finalistów i laureatów było wielu rybniczan: nieodża
łowanej pamięci Henryk Konsek, a także Bogdan Dzierżawa czy Anna 
Stronczek z Kłokocina. Zwyciężczynią jubileuszowej, 10 edycji konkur
su została pochodząca z Paruszowca Betina Zimończyk.

Gwara jes t dla Betiny Zimończyk czymś 
bardzo naturalnym. W domu, z którego po
chodzi, zawsze się „godało” i pielęgnowało 
śląskie tradycje.

śniej, na rybnickim Konkursie Gawędziarzy i... 
również wygrała. — To tekst dyktowany sercem  
— mówi Betina. — Mieszkałam w sąsiedztwie 
miejsca, gdzie ks. Groborz zamierzał wybudo

wać kościół. Moi rodzice odstąpili na 
ten cel kawałek łąki, jesteśm y więc 
z  tym miejscem emocjonalnie zwią
zani. Uroczystość poświęcenia dzwo
nów bardzo m nie poruszyła -  ich 
dźwięk sprawił, że poczułam potrze
bę przelania tych przeżyć na papier. 
Tym bardziej, że ks. Groborz tej chwi
li nie doczekał... W czasie finału, na 
scenie Domu Muzyki i Tańca w Za
brzu wystąpiła tradycyjnie „po chłop
sku”, w kiecce i jakli, a jej refleksyj
ny, wzruszający monolog udowodnił, 
że teksty gwarowe wcale nie muszą 
być humorystyczne...

Betina Zimończyk, de domo Wen- 
grzik, mama kilkuletniego Wojtka 
i żona pracownika elektrowni „Ryb
nik” Krzysztofa, je s t absolwentką 
I LO w Rybniku. Ukończyła koledż 
językowy w Gliwicach -  od 6 lat uczy 
języka francuskiego w SP 13, studia 
uzupełnia na filologii rom ańskiej

Betina Zimończyk na konkursowej gali.

Jej tegoroczne „podejście” nie było 
pierwszym: w ubiegłym roku Betina 
weszła do półfinału z „Bajką o Czerwo
nym Kapturku”. Wcześniej, jako na
uczycielka w Szkole Podstawowej nr 
13 w Chwałowicach, przygotowywała do 
konkursu w kategorii dziecięcej swoje 
uczennice -  Basia Nowak startowała 
już trzy razy. W końcu powiedziała so
bie: ...czemu nie miałabym spróbować 
sama? Jednak według opinii jurorów, 
w tekście było zbyt wiele germanizmów, 
a takich się w rybnickiej gwarze ponoć 
nie używa. Możnaby się spierać czy sło
wa cug, ancug lub szrank nie weszły do 
gwary -  co Betina udowodniła w zabaw
nym monologu w tym roku. Jednak dla 
równowagi opowiedziała też o dzwonach ko
ścioła św. Sarkandra oraz jego budowniczym 
i proboszczu, śp. księdzu Henryku Grobo- 
rzu. Betina zaprezentowała monolog już wcze

W skład ju ry  w chodzili m.in. prof. Jan Miodek, 
i Kazimierz Kutz.

Uniwersytetu Jagiellońskiego. Również zdo
bywczyni II miejsca w tegorocznym konkursie 
to osoba z wyższym wykształceniem -  jest po
lonistką. Fakt udziału w konkursie wielu osób

wykształconych wywołał interesującą polemi
kę. Felietonista „Dziennika Zachodniego” 
Michał Smolorz z nostalgią wspominał m.in. 
Henryka Konska i innych uczestników po
przednich edycji, którzy w życiu posługiwali 
się wyłącznie gwarą, dając jakoby świadectwo 
jej autentyczności. Niepochlebnie wyraził się 
o wykorzystywaniu przez laureatów sukcesu 
w konkursie poprzez udział w festynach czy 
innych formach „lokalnego show -biznesu”. 
Stwierdzenie Michała Smolorza, że dla ostat
nich laureatów gwara nie jest już „mową du
szy” oburzyło tzw. Czelodkę czyli ich niefor
malne stowarzyszenie. W jednym z kolejnych 
numerów „DZ” ukazał się list, który w imie
niu Czelodki podpisała Slązaczka Roku 2000 
Maria Duńska, dając odpór twierdzeniom 
M. Smolorza i obcesowej formie jego felieto
nu. W liście czytamy m.in. (...) Nie wiem jaką 
miarą mierzy Pan śląskość -  z  tego, co Pan 
pisze wynika, że liczą się tylko ci, którzy od 
urodzenia aż do śmierci mówią gwarą, nie ka
lając przy tym ust ani jednym zdaniem wypo
wiedzianym w literackiej polszczyźnie. Broń 
Boże też, by kończyli jakiekolw iek szkoły  
-  niech raczej cicho i z  mozołem wykonują 
czarną robotę za wykształconą resztę kraju. 
Zrobiłoby się im co jakiś czas festyn, na któ
rym mogliby poopowiadać wice, nagrodziłoby 
się ich kuflami po piwie. Nie mylę się chyba 
myśląc, że Pan je s t jednym z  tych, co na siłę 
chcieliby zm ienić formułę konkursu, zniżając 
znowu gwarę śląską do poziomu odpustów! 
(...). Betina Zimończyk zgadza się całkowicie 
z treścią polemiki Czelodki: — Trudno dziś 
znaleźć osoby, które nie zetknęły się z  lite
rackim językiem  polskim. To, że w pracy czy 
innych kontaktach się nim posługujemy, nie 
znaczy, że nie kochamy gwary — mówi Betina 
Zimończyk. — Mój tekst powstał z  potrzeby du
szy i cieszę się, że dzięki konkursowi gwara 

odżyw a i je s t  
ku ltyw ow ana , 
a nasza popular
n o ść  sprawia, 
że rośnie zain
teresowanie re
g io n a lizm e m . 
W szko le  ju ż  
p rzy g o to w u ję  
się, by z  dziećmi 
odtworzyć daw
n y  obyczaj 
„szkubanio piy- 
rza”. Tytuł Ślą- 
za czk i R oku  
wiele dla mnie 
znaczy, a szcze
gólnie cenię so
bie przy okazji 
konkursu  kon
takt z  wieloma

prof. Dorota Sim onides 
Zdj.:Z.K.

wspaniałymi ludźmi.
Główna nagroda -  czerwone seicento jesz

cze do Betiny Zimończyk nie dotarło...
(r)
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Szkolenia w „budowlance” I
dokończenie ze strony 12 *

zainteresowała go część praktyczna. — Dla nas, ludzi młodych, któ- * 
rzy swoją wiedzę czerpią głównie z książek, taka forma aktywnego • 
udziału w szkoleniach jest niezwykle interesująca, a przede wszyst- • 
kim przydatna — powiedział. Również 27-letni bezrobotny mieszka- * 
nieć Rybnika wyrażał pochlebne opinie dotyczące tego przedsięwzię- # 
cia. Podkreślał przydatność tego typu akcji wyraził też nadzieję, że • 
w sytuacji, kiedy coraz trudniej znaleźć pracę, szkolenia podwyższa- * 
jące kwalifikacje zawodowe pomogą mu w znalezieniu pracy.

Organizatorzy szkolenia Przemysław Radomski oraz Bartosz * 
Ozimek ze Stowarzyszenia Młodzi Demokraci podkreślają, że # 
impreza ta zapoczątkowała stały cykl szkoleń pod nazwą Szkoły No- • 
wych Technologii, które będą się odbywały w każdy ostatni piątek * 
miesiąca w budowlance. Każde z nich będzie się kończyło wydaniem * 
certyfikatu, co jest niezwykle przydatne w poszukiwaniu pracy. m

Następne szkolenie dotyczące środków przyśpieszają- # 
cych wiązanie betonów i innych materiałów budowlanych * 
odbędzie się 30.11.2001 o godz. 12.00. Wszystkich zain- • 
teresowanych serdecznie zapraszamy.

Numery
archiwalne

„GR”
Redakcja dysponuje 

archiwalnymi numera
mi „Gazety Rybnickiej” 
- z roku 1998 (num ery 
4,9,10,12), wszystkie nu
mery z roku 1999, z roku 
2 0 0 0  wszystkie num ery 
oprócz 12, z 20 0 1  roku 
(numery 2,3,4). Ilość eg
zem plarzy ograniczona, 
chętnych kolekcjonerów 
zapraszamy do redakcji.

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

Rozwiązania na kartkach pocztowych  
prosim y przysyłać lub przyn ieść do re
dakcji: „Gazeta Rybnicka”, Rynek 12a, 
skr. poczt. 96, 44-200 Rybnik do 12 grud
nia br.
Rozwiązanie krzyżów ki z  nr 10 „GR” -  OBÓZ
Nagrody, dwa bony towarowe, po 50 zł każdy otrzymują: KRYSTYNA GRUSZKA i MA
CIEJ WILKOŃ z  Rybnika

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

Dyżury Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Rybniku
odbywajq się w drugq i czwartq środę każdego miesicjca 

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, czwartek w godz. 17.00 do 20.00  

Uwaga! Panie do amputacji piersi
^Amazonko

Masz problemy? Potrzebujesz pomocy? A może pomożesz innym? Skontaktuj się z nami. 
Stowarzyszenie Amazonek „Odnowa”, Rybnik, ul. Kościuszki 17, tel. 42-35-511,

poniedziałek 1000 - 1200
Spotkania „Amazonek” w każdy II wtorek miesiąca o 16.00 przy ul. Kościuszki 17.
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Krzyżówka
Nagroda za rozwiązanie krzyżówki

dwa bony towarowe wartości 
50 zt każdy

ufundowane przez
Klub Międzynarodowej 

Prasy i Książki

ul. Sobieskiego 18, tel. 4 2 -3 8 -7 0 3

Umberto Eco, Baudoli- 
no. Wyd. Noir Sur Blanc, 
Warszawa 2001.

Najnowsze dzieło autora 
m.in. „Imienia Róży”, teo
retyka literatury, ale także 
w ytraw nego h is to ry k a . 
Jego powieści to wspaniale 
zabawy literackie i intelek
tualne.

Baudolino to historia chłopca o tym imie
niu, pozyskującego zaufanie cesarza Fryde
ryka Barbarossy, który staje się odtąd jego 
przewodnikiem po średniowiecznym świecie.

W ojciech Tochman,
„Schodów się nie pali”
Wyd. „Znak” Kraków
2001.

Wstrząsająca książka no
minowana do nagrody 
„Nike”, mówiąca o losach lu
dzi zaginionych, których ta
jemnice autor, gospodarz pro
gramu TV „Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie”, 
stara się zazębić. Pozornie beznamiętny zapis 
wzbudza, paradoksalnie, silne emocje u czytel
nika. Tej książki nie wolno przegapić...

Urządzamy z „Murato
rem” miejsce pracy. Wyd. 
„Murator”. Nr 3/2001

Katalog proponuje po
moc w urządzeniu biura, 
sklepu, gabinetu, od mebli 
poprzez artykuły oświetle
niowe, sp rzę t i systemy 
komputerowe, akcesoria do 

okien, aż do... roślin. A wszystko z poszano
waniem praw ergonomii i jak najlepszego wy
korzystania przestrzeni Hej ho, hej ho, do pra- \ 
cy by się szło...

• • •
CD Muzyka Grzego

rza Ciechowskiego do 
film u „W iedźm in”
RFM-FM.

Na ścieżcei dźwiękowej 
pobrzm iew ają  ry tm y 
Wschodu i gregoriańskie chorały, zaś Jaskro
we ballady w wykonaniu Zbigniewa Zama
chowskiego przywodzą na myśl średniowiecz
nych bardów. Znakomite wykorzystanie mez
zosopranu Alicji DeRota-W ęgorzewskiej 
i męskich głosów zespołu „Kairos”. Piosen
ka „Nie pokonasz miłości" w wykonaniu Ro
berta Gawlińskiego to już przebój...
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2001
Żużlowcy RKM-u Rybnik zakończyli udziałem w barażach swój kolejny pierwszoligo

wy sezon i choć do awansu do ekstraligi brakowało naprawdę niewiele, w przyszłym 
sezonie ponownie występować będą w tej samej klasie rozgrywek. O jej kształcie i prze
pisach zadecyduje Główna Komisja Sportu Żużlowego. Oby decyzje były trafne i miały 
na uwadze dobro polskiego żużla, który z roku na rok miewa się coraz gorzej.

Drużyna RKM-u, od lewej stoją: D. Śledź, M. Węgrzyk, A. Pawliczek, M. Karlsson, J. Cycuła (kie
rownik drużyny), klęczą: R. Szombierski, R. Chromik, Ł. Romanek.

Przed sezonem zarząd klubu postawił przed 
trenerem Janem Grabowskim i jego zespo
łem jeden sportowy cel: awans do ekstraligi. 
Jeszcze przed pierwszym meczem wiadomo 
było, że najgroźniejszym przeciwnikiem będzie 
Wybrzeże Gdańsk. I tak też się stało. Oba ze
społy nadawały faktycznie ton rozgrywkom, jed
nak pozostałe drużyny postarały się o kilka nie
spodzianek, bo za taką należy uznać porażkę 
RKM-u Rybnik w Gnieźnie i zwycięstwo Stali 
Rzeszów w Gdańsku. Tak więc faworyci solidar
nie oddali po punkcie i o tym kto obejmie fotel 
lidera po I rundzie decydował dwumecz rybnic- 
ko-gdariski. W Rybniku zwyciężyli rybniczanie 
55:35, a w Gdańsku gdańszczanie 56:34 i to oni 
zostali mistrzami I rundy. W drugiej rundzie oba 
zespoły najpierw spotkały się w Rybniku. Wte
dy to dziesięciotysięczna widownia musiała oglą

dać porażkę RKM-u 40:49, przez co szansa 
awansu nieco się oddaliła. Przed rewanżem 
w Gdańsku w rybnickim klubie miała miejsce mo
bilizacja sił, która przyniosła efekt w postaci zwy
cięstwa 49:41. Nie pozwoliło ono rybniczanom na 
awans, gdyż do pełni szczęścia zabrakło 1 punktu.

Po tej porażce rybnicza- 
nie stanęli przed ostatnią 
już szansą -  baraże.
Pierwszy z nich odbył się 
w Rybniku. Drużyna wspie
rana dopingiem kilkutysięcz
nej widowni po zaciętym boju 
pokonała Unię Leszno 49:40 
i o wszystkim decydował 
mecz rewanżowy w Lesznie.
RKM Rybnik dzielnie bronił 
uzyskanej u siebie przewagi, 
jednak dwa ostatnie biegi 
przesądziły o zwycięstwie 
miejscowej Unii 52:38 i o jej 
pozostaniu w ekstralidze.

Ale sezon to nie tylko liga. Rybniczanie jak 
nigdy dotąd osiągali wspaniałe wyniki indy
widualne, a w głównych rolach występowali 
zawodnicy młodzieżowi. Łukasz Romanek 
został Indywidualnym Mistrzem Europy Ju
niorów, razem z Romanem Chromikiem  
wystąpili w Finale Indywidualnych Mistrzostw 
Świata Juniorów, a Rafał Szombierski zdo
był „Brązowy kask”, rybniccy młodzieżowcy 
wywalczyli brązowy medal Młodzieżowych 
Drużynowych Mistrzostw Polski, ponad
to wystąpili w Finale Młodzieżowych In
dywidualnych Mistrzostw Polski. Wśród 
seniorów prym wiódł Mariusz Węgrzyk, któ
ry poza bardzo dobrymi występami w roz
grywkami ligowych zajął 5 miejsce w Finale 
Indywidualnych Mistrzostw Polski.

A oto jak o zakończonym sezonie opowia
da trener RKM-u Jan Grabowski. — Wszyscy 
mają niedosyt, że zespół nie awansował do 
ekstraligi, ale na to złożyło się wiele przy
czyn. M iędzy innymi porażka w Gnieźnie i na 
własnym torze z  Wybrzeżem Gdańsk; kiedy 
to zawiodła, poza zawodnikiem zagranicznym, 
cała drużyna. W barażach zawiódł szczegól
nie M.Karlsson i D. Śledź i ich słabsza dyspo
zycja doprowadziła do tego, że nie obronili
śm y przewagi wywalczonej na torze w Rybni
ku. Poza rozgrywkami ligowymi nasi zawod
nicy bardzo dobrze zaprezentowali się w po
zostałych zawodach. Był to mój ju ż  trzeci rok 
pracy w tym klubie i ze współpracy z  zawod
nikami, działaczami jestem  bardzo zadowolo
ny. Przede mną kolejny rok pracy z  tym ze
społem, jednak o planach na przyszły sezon 
nie można jeszcze mówić, ponieważ to uza
leżnione będzie od wprowadzonych zmian do 
regulaminu rozgrywek.

Barażowy mecz z UNIĄ Leszno na stadionie przy ul. Gliwickiej 
oglądało blisko 11 tys. widzów.

Tabela: Wyniki indywidualne zawodników RKM Rybnik w rozgrywkach ligowych -  sezon 2001

1_ _ _ _ fiA7FTA RYBNICKA
Mistrz Europy Juniorów Łukasz Romanek.

Znaczenie skrótów: 1 ,2 ,3 ,4  -  miejsce w poszczególnych biegach. 0 -  defekt, W -  wykluczenie, U -  upadek, T -  dotknięcie taśmy, 
ŚBP -  średnia biegopunktowa, KSM -  kalkulowana średnia meczowa.
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Gimnazjum nr 2 nagrodzone
Podczas Wojewódzkiej Inauguracji Sportowe

go Roku Szkolnego 2001/2002 w Żywcu przed
stawiciele Gimnazjum nr 2 w Rybniku -  dy
rektor tej szkoły Marek Stojko i nauczycielka 
wychowania fizycznego Gabriela Wistuba 
otrzymali z rąk kuratora oświaty Piotra Skrzy- 
peckiego i prezesa Śląskiego Szkolnego Związ
ku Sportowego Janusza Nowakowskiego 
pamiątkowy dyplom oraz puchar za zajęcie szó
stego miejsca w wojewódzkim współzawodnic
twie sportowym szkól gimnazjalnych o Puchar 
Śląskiego Kuratora Oświaty za rok szkolny 
2000/2001. Uczniowie tej szkoły zajmowali 
w minionym roku szkolnym punktowane miej
sca w zawodach miejskich i rejonowych, dzię
ki czemu reprezentowali Rybnik na arenie

wojewódzkiej. Między innymi zajęli 2 miejsce, 
zarówno w klasyfikacji drużynowej jak i indywi
dualnej w finale wojewódzkim w biegu na orien
tację, 10 miejsce w finale wojewódzkim w dwu
boju nowoczesnym chłopców i 15 w dwuboju 
nowoczesnym dziewcząt, 2 miejsce w finale wo
jewódzkim w lekkiej atletyce, 6 miejsce w fina
le wojewódzkim w rzucie dyskiem dziewcząt, 
1 miejsce w finale wojewódzkim w rzucie oszcze
pem chłopców, 3 miejsce w finale wojewódzkim 
w rzucie dyskiem chłopców. Opiekunami 
uczniów biorących udział w zawodach sporto
wych są: Krystyna Czank, Gabriela Fojcik, 
G rażyna Kubik, K atarzyna A ndrosz  
i Gabriela Wistuba.

Brawa dla tak usportowionej szkoły.

Dyrektor Gimnazjum nr 2, nauczyciele wychowania fizycznego oraz wyróżniający się uczniowie 
-  sportowcy.
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Dwa brązowe medale
Zawodnicy Baseballowego Uczniow

skiego Klubu Sportowego „Kosmici” dzia
łającego przy Szkole Podstawowej nr 24  
w Rybniku -  Popielowie zdobyli w ostat
nim czasie  dwa brązowe m edale Mi
strzostw Polski. Pierwszy jest udziałem ju
niorów, którzy na Mistrzostwach Polski odby
wających się w Jastrzębiu zajęli 3 miejsce. 
Barw „Kosmitów” bronili: Dariusz i Paweł 
Adamiec, M ateusz Bielak, Waldemar 
H ein, Arkadiusz K ikosicki, M ateusz 
Lubszczyk, Mateusz Machnik, Grzegorz 
Maszudziński, Łukasz Smolka, Grzegorz 
Szymura, Dawid Turek. Taki sam sukces 
osiągnęli także kadeci, dla których Mistrzostwa 
Polski odbywały się w Guchołazach. Skład „brą
zowej” drużyny: Mateusz Bielak, Michał 
Czerwiński, Artur Gaj er, Adam Kurtz, Da
riusz Kuska, Piotr Kowol, Mateusz Lubsz
czyk, Mateusz Machnik, Michał Marcol, 
Przem ysław  Paluch, Tomasz Peciak, 
Arkadiusz Piontek, Sebastian Roczkowski, 
Robert Szczyra, Łukasz Stabla.

Lider półmetka
Trzecioligowi koszykarze MKKS-u 

Rybnik zakończyli I rundę tegorocz
nych rozgrywek ligowych na pozycji 
lidera. W ostatnim spotkaniu pierwszej od
słony sezonu pokonali MOSiR Zabrze 87:70 
i samotnie przewodzą w ligowej tabeli. Rybni- 
czanie do tej pory rozegrali 9 spotkań i tylko 
raz schodzili z parkietu pokonani. — Dość nie
oczekiwanie przegraliśmy na własnym parkie
cie z  Dąbrową, ale do tego spotkania przystę
powaliśmy bez graczy wysokich. Przez trzy 
kwarty walczyliśmy jak równy z  równym, jed
nak w czwartej zabrakło wzrostu pod tablica
m i i musieliśmy uznać „wyższość” przyjezd
nych. Moim podopiecznym poza tym przydał 
się zimny prysznic, na efekty którego nie trze
ba było długo czekać. W meczu o fotel lidera 
pokonaliśmy aż różnicą 60 punktów (122:62) 
Carbo Gliwice — tak porażkę z Dąbrową wspo
mina trener K.Fojcik.

Teraz przed zespołem druga runda rozgrywek, 
do której rybniczanie przystąpią wzmocnieni 
mierzącym 212 cm Tomaszem Grzybkiem.
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Amatorzy przy siatce
Za drużynami biorącymi udział 

w rozgrywkach Amatorskiej Ligi Pił
ki Siatkowej Rybnik 2002/2002 już 
trzy kolejki spotkań. 16 drużyn, które 
zgłosiły się do rozgrywek zostało podzielonych 
na dwie grupy. W grupie „A” jak na razie kom
plet zwycięstw zanotowały drużyny Experta 
Team Rybnik i Eltomontu Wodzisław Śl, 
w grupie „B” na czele tabeli znajdują się trzy 
niepokonane do tej pory zespoły: Beer Team 
Rybnik, Preem Rybnik, AKS Artus Żory.

Smolna przy stołach
W Szkole Podstawowej nr 34 rozegra

no turniej tenisa stołowego o puchar Rady 
Dzielnicy Smolna. Uczestniczyło w nim 
50 zawodniczek i zawodników. I miejsca oraz 
puchar Rady Dzielnicy Smolna w kategorii po
wyżej 30 lat -  Dariusz Rutynowski, w kate
gorii pań -  Joanna Kuska. Najstarszym za
wodnikiem turnieju był Szczepan Jarczyk 
(75 lat), a najmłodszym 9-letni Adam Kuśka.

Poczynaniom tenisistów  przyglądała się 
Weronika Stelmach -  dwukrotna mistrzyni 
Polski w tenisie stołowym.

Trzech w  finale
X

W boguszowickiej hali pod patrona
tem Prezydenta Rybnika odbyły się 
międzywojewódzkie eliminacje do fi
nałów Mistrzostw Polski w boksie.
Startow ało w nich 36 młodych pięściarzy 
z 12 klubów Polski południowej, w tym 5 pię
ściarzy RMKS Rybnik. Trzech z nich: Patryk 
Cichocki, Wojciech Podgórny i Arkadiusz 
Walter, dzięki zajęciu pierwszych dwóch 
miejsc premiowanych, awansem, pojedzie na 
ogólnopolskie finały młodzików. Kolejnych 
dwóch zawodników: Tomasz Bandachowicz 
i Radosław Gabryszewski uplasowało się na 
3 miejscach.
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UCHWAŁA NR 702/XXXIII/2001 
RADY MIASTA RYBNIKA z dnia 14.11.2001 r.

w sprawie: podatku od środków transportowych na rok 2002
Działając na podstawie:
art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 

1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U. Nr 13, poz. 74 
z 1996 r. z późniejszymi zmianami, w tym w Dz.U. Nr 122, poz. 1315)

art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokal
nych (Dz. U. Nr 9, poz. 31 z późniejszymi zmianami)

na wniosek Zarządu Miasta i Komisji Finansów 
RADA MIASTA RYBNIKA postanawia:

§ 1 -
Roczne stawki podatku od środków transportowych na rok 2002 wy

noszą:
1) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej m asie całkowitej: 

a) od 3,5 ton i poniżej 12 ton:

dopuszczalna masa całkowita 
(w tonach) i posiadanie katalizatora 

lub spełnianie norm emisji EURO

pojazdy wyprodukowane 
w roku 1997 lub później

pojazdy wyprodukowane 
przed rokiem 1997

od | do
Z katalizatorem lub spełniające normy emisji EURO

3,5 tony 5,5 ton włącznie 552 zł 576 zł
powyżej 5,5 tony 9 ton włącznie 942 zł 966 zł

powyżej 9 ton poniżej 12 ton 1 152 z ł 1 176 zł
Bez katalizatora lub nie spełniające norm emisji EURO

3,5 tony 5,5 ton włącznie 576 zł 600 zł
powyżej 5,5 tony 9 ton włącznie 966 zł 990 zł

powyżej 9 ton poniżej 12 ton 1 176 zł 1 200 zł

b) równej lub wyższej niż 12 ton:

l ic z b a  o s i i d o p u s z c z a ln a  m a s a
s ta w k a

c a łk o w ita  (w  to n a c h )

od d o

D w ie  o s ie
12 to n I p o n iż e j 18  to n 1 8 1 2  z ł

T rzy  o s ie

15 to n I p o n iż e j 2 6  to n 2 0 0 4  z ł
C z te ry  o s ie  i w if?cej

o d  2 3  to n w  g ó rę 2 1 96  z ł

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

ogłasza przetarg nieograniczony
na wykonanie kot 1 owni gazowej i stacji uzdatniania wody z adaptacj ą 
budowlana pomieszczeń dla potrzeb basenu krytego w zespole Szkó 1 

budowlanych w Rybniku przy uL Świerklańskiej.
Termin realizacji -  30.04.2002.
Wadium -  30 000 zł. Specyfikację istotnych warunków zamówienia (cena -  

61,00 zl) m ożna odebrać w siedzibie zamawiającego, pok. 254 hib za zalicze
niem pocztowym. Uprawniony do kontaktów z oferentami -  Krzysztof Soiński, 
teL 4223011 w. 7253, pok. 253, w godz. 8°°-1500.

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, pok. 254. Termin 
składania ofert upływa dnia 29.11.2001 o godz. 10°°. Otwarcie ofert nas tą 
pi dnia 29.11.2001 o godz. 1200 w siedzibie zamawiającego, pok. 257.

Postępow anie będzie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych.
Postępowanie nie zostało poprzedzone w stępną kwalifikacją.
W przetargu m ogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 19 

i art. 22 ust. 7, spe łn ia jący  warunki zawarte w art. 22 ust. 2 ustawy o zamówie
niach publicznych oraz warunki dodatkowe:

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

2) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowane
go do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie 
całkowitej zespołu pojazdów:

a) od 3,5 ton i poniżej 12 ton:
posiadanie katalizatora lub 

spełnianie norm emisji EURO
pojazdy wyprodukowane 
w roku 1995 lub później

pojazdy wyprodukowane 
przed rokiem 1995

Z katalizatorem lub spełniające 
normy emisji EURO 1 374 zł 1 386 zł

Bez katalizatora lub nie spełniające 
norm emisji EURO 1 386 zł 1 398 zł

b) równej łub wyższej niż 12 ton:
liczba osi i dopuszczalna masa 

całkowita zespołu pojazdów: ciągnik 
siodłowy + naczepa, ciągnik 

balastowy + przyczepa 
(w tonach)

stawka

od | do
Dwie osie

12 ton 36 ton włącznie 1 770 zł
powyżej 36 ton poniżej 40 ton 2 004 zł

Trzy osie
36 ton poniżej 40 ton 2 004 zł

od 40 ton w górę 2 238 zł

3) od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silni
kowym posiadaj ą dopuszczalną masę całkowitą, z wyjątkiem związa
nych z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku 
rolnego: a) od 7 ton i poniżej 12 ton:

pojazdy wyprodukowane 
w roku 1997 lub później

pojazdy wyprodukowane 
przed rokiem 1997

318 z ł 330 z ł

b) równą lub wyższą niż 12 ton:
liczba osi i dopuszczalna masa 

całkowita zespołu pojazdów: 
naczepa lub przyczepa + pojazd 

silnikowy 
(w tonach)

stawka

o
.

Q
.

O
Jedna oś

12 ton I poniżej 28 ton | 504 zł
Dwie osie

23 ton poniżej 28 ton 504 zł
28 ton poniżej 33 ton 816 zł
33 ton poniżej 38 ton 1 200 zł
38 ton poniżej 44 ton 1 584 zł

Trzy osie
36 ton poniżej 38 ton 1 164 zł

od 38 ton w górę 1 482 zł

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

ogłasza przetarg nieograniczony 
na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego:
1. wschodniej części drogi ekspresowej Pszczyna-Racibórz (DEPR) wraz

z obszarem lotniska w Rybniku
2. terenów przy ulicach: Żorska, Prosta, Brzezińska, Stawowa, Przemy-

s 1 owa, Za Torem, Sosnowa i Ptasia.
Termin realizacji -  20.12.2002.
Wadium - 10 000 zł. Specyfikację istotnych warunków zamówienia (b ezp ła t

nie) można odebrać w siedzibie zamawiającego, pok. 061 łub za zaliczeniem 
pocztowym. Uprawniony do kontaktów z oferentami -  Janusz Błaszczyński, Gra
żyna Socharzewska -  Pacha, teL 4223011 w. 7055, pok. 055, w godz. 800-1500.

Oferty należy sk ładać w siedzibie zamawiającego, pok. 061. Termin 
składania ofert upływa dnia 30.11.2001 o godz. 1000. Otwarcie ofert nas tą 
pi dnia 30.11.2001 o godz. I I 00 w siedzibie zamawiającego, pok. 056. 

Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych. 
Postępowanie nie zostało poprzedzone w stępną kwalifikacją.
W przetargu m ogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 19 

i art. 22 ust. 7, spe łn ia jący  warunki zawarte w art. 22 ust. 2 ustawy o zamówie
niach publicznych oraz warunki dodatkowe:

1. opracowanie należy wykonać w wersji graficznej j cyfrowej 
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:
1. cena (koszt) -  50%
2. wiarygodność ekonomiczna oferenta -  50%
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4) od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia:
l ic z b a  m ie js c  d o  s ie d z e n ia ,  łą c z n ie  

z  m ie js c e m  k ie r o w c y  i p o s ia d a n ie  

k a ta l iz a to r a  lu b  s p e łn ia n ie  n o rm  e m is j i  

E U R O

p o ja z d y  w y p r o d u k o w a n e  

w  ro k u  1 9 9 7  lu b  p ó ź n ie j

p o ja z d y  w y p r o d u k o w a n e  

p rz e d  r o k ie m  1 9 9 7

o d  1 d o
Z  k a ta l iz a to r e m  lu b  s p e łn ia ją c e  n o r m y  e m is j i  E U R O

1 5  m ie js c  w łą c z n ie 5 5 2  z ł 5 7 6  z ł

p o w y ż e j 15  m ie js c p o n iż e j 3 0  m ie js c 8 5 2  z ł 8 7 6  z ł

ró w n a  lu b  w y ż s z a  n iż  3 0  m ie js c 1 6 4 4  z ł 1 6 6 8  z ł

B e z  k a ta l iz a to r a  lu b  n ie  s p e łn ia ją c e  n o rm  e m is j i  E U R O

1 5  m ie js c  w łą c z n ie 5 7 6  z ł 6 0 0  z ł

p o w y ż e j 15  m ie js c p o n iż e j 3 0  m ie js c 8 7 6  z ł 9 0 0  z ł

ró w n a  lu b  w y ż s z a  n iż  3 0  m ie js c 1 6 6 8  z ł 1 6 9 2  z ł

§ 2 .
Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2002 r.

UCHWAŁA NR 700/XXXIII/2001 
RADY MIASTA RYBNIKA z dnia 14.11.2001 r. 

w sprawie podatku od nieruchomości na rok 2002
Działając na podstawie:
art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 

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

art. 5 ust.l, art. 6 ust. 9, art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 
r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. Nr 9, poz. 31 z późniejszymi 
zmianami)

art. 28 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa 
(Dz.U. Nr 137, poz. 926 z późniejszymi zmianami)

§ 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 października 
2001 r. w sprawie okre ś lenia górnych granic stawek kwotowych w nie
których podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. Nr 125, poz. 1375) 

na wniosek Zarządu Miasta i Komisji Finansów 
RADA MIASTA RYBNIKA postanawia:

§1.
Roczne stawki podatku od nieruchomości na rok 2002 wynoszą:

1) od budynków mieszkalnych lub ich części
(od lm2 powierzchni użytkowej) - 0,48 zł

2) od budynków lub ich części związanych z działalnością gospodarczą 
inną niż rolnicza lub leśna oraz od części budynków mieszkalnych 
zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
(od 1 m2 powierzchni użytkowej) - 16 ,79  zł

3) od budynków gospodarczych osób fizycznych
(od 1 m2 powierzchni użytkowej) - 2 ,9 3  zł

4) od pozosta ł ych budynków lub ich części, w tym garaży i altan
(od 1 m2 powierzchni użytkowej) - 5,60 zł

5) od budowli (od ich w artości) - 2%
6) od 1 m2 powierzchni gruntów związanych z prowadzeniem działal

ności gospodarczej innej niż rolnicza lub leśna, z wyjątkiem związa
nych z budynkami mieszkalnymi - 0,60 zł

7) od gruntów:
a) będących użytkami rolnymi nie wchodzącymi w skład gospodarstw 

rolnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. 
o podatku rolnym, wykorzystywanych na cele rolnicze

(od 1 m2 powierzchni) - 0,06  zł
b) pozosta ł ych (od 1 m2 powierzchni) - 0,09 zł

§2.
Przez „budynki gospodarcze osób fizycznych” rozumie się budynki 

lub obiekty budowlane nie złączone trwale z gruntem, będące w łasno
śc ią  lub znajduj ące się w samoistnym posiadaniu osób fizycznych, zwią
zane z prowadzeniem gospodarstwa domowego, w szczególności: s k ła 
dy opału, narzędzi i plonów oraz budynki inwentarskie.

§3.
Zwolnić z podatku - niezależnie od zwolnień określonych w art. 7 

ustawy z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach bkalnych -  nieru
chomości komunalne będące we władaniu miejskich jednostek organi
zacyjnych działających w formie zakładów budżetowych i jednostek bu
dżetowych, z wyjątkiem części oddanych w najem, dzierżawę lub inną 
formę posiadania zależnego celem prowadzenia działalności gospodar
czej oraz nieruchomości Ochotniczych Straży Pożarnych, z wyjątkiem
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nieruchom ości lub ich części wykorzystywanych do prowadzenia dzi; 
łalności gospodarczej.

§ 4 .
Zobowiązać podatników do składania w terminach przewidzianych 

przez przepisy podatkowe:
1) osoby fizyczne -  wykazu nieruchomości, sporz ądzonego na formula

rzu według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do uchwa 1 y,
2) osoby prawne, jednostki organizacyjne nie posiadaj ące osobowości praw

nej, jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa 
oraz jednostki organizacyjne Lasów Państwowych -  deklaracji na poda
tek od nieruchomości na dany rok podatkowy, sporządzonej na formula
rzu według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do uchwa 1 y.

§ 5 .
1. Zarządzić pobór podatku od nieruchomości od osób fizycznych w drodze 

inkasa w dzielnicach Orzepowice, Rybnicka Kuźnia i Zebrzydowice.
2. Wyznaczyć na inkasentów:

1) p. Helenę Jakubiak -  dla dzielnicy Orzepowice i Rybnicka Kuźnia,
2) p. Romana Bergera -  dla dzielnicy Zebrzydowice.

3. Określić wynagrodzenie z tytułu inkasa wwysokości 3% pobranych kwot.
4. Zobowiązać inkasentów do odprowadzania pobranych kwot podatku na ra

chunek Urzędu Miasta Rybnika, w terminie do 7 dni od pobrania podatku.
§ 6 .

Uchwa 1 a wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urz ę dowym 
Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2002 r.

UCHWAŁA NR 701/XXXIII/2001 
RADY MIASTA RYBNIKA 

z dnia 14.11.2001 r.
w sprawie podatku od posiadania psów na rok 2002

Działając na podstawie:
art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 

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

art. 14 pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach 
i opłatach lokalnych (Dz. U. Nr 9, poz. 31 z późniejszymi zmianami) 

art. 28 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa 
(Dz.U. Nr 137, poz. 926 z późniejszymi zmianami)

§ 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 października 
2001 r. w sprawie okre ś lenia górnych granic stawek kwotowych w nie
których podatkach i opłatach bkalnych (Dz.U. Nr 125, poz. 1375) 

na wniosek Zarządu Miasta i Komisji Finansów 
RADA MIASTA RYBNIKA postanawia:

§1-
1. Ustalić w roku 2002 roczną stawkę podatku od posiadania psów 

wwysokości 32 zł.
2. Stawka ta obowiązuje od każdego posiadanego psa.

§ 2 .
Przyjąć zasadę, że podatek pobiera się w połowie stawki w przypad

ku, gdy podatnik wszedł w posiadanie psa po 30 czerwca 2002 r.
§ 3 .

Ustalić ostateczny term in płatności podatku bez wezwania na dzień 
30 kwietnia, a od nowych psów na 15. dzień po wejściu w posiadanie psa.

§ 4 .
1. Zarządzić pobór podatku od posiadania psów w drodze inkasa w sposób 

okre ś bny w uchwale Nr 323/XL/93 Racfy Miasta Rybnika z 17 listopada 1993 r.
2. Inkasentami podatku od posiadania psów, poza okre śbnymi w pkt 1, 

są administracje domów mieszkalnych.
§ 5 .

Przyznać administracjom domów mieszkalnych, poza działającymi 
w ramach miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej, prowizję za 
pobór podatku od posiadania psów w wysokości 5% zainkasowanych kwot.

§ 6 .
Zobowiązać ADM-y do odprowadzania zainkasowanych kwot, po potrąceniu 

prowizji za inkaso, na rachunek Urzę du Miasta Rybnika w terminie do 15 maja, 
a następnie w okresach miesięcznych do 15. dnia ka ż dego miesiąca.

§ 7 .
Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2002 r.

r . A7CTA D V D M Ifl/A
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A z e t a  r y b n ic k a
^  Gdzie najbardziej niebezpiecznie?

Mimo, że statystyka notuje zmniejszenie ilości zdarzeń przestęp
czych, społeczeństwo oczekuje od odpowiednich służb działań za
pewniających jeszcze większe bezpieczeństwo osobiste i posiadane
go mienia Wciąż pojawiają się nowe rodzaje działań przestępczych. Nagminne 
stały się rozboje w celu zaboru telefonów komórkowych. Głównym podmio
tem są młodzi posiadacze telefonów komórkowych. Nasiliły się działania gru
py przestępców kieszonkowych. Działa ona głównie w środkach komunika
cji, na targowiskach oraz w miejscach, w których panuje tłok.

Drodzy Czytelnicy, bądźcie czujni i ostrożni wobec wszelkiego 
rodzaju oszustów -  domokrążców, którzy różnego rodzaju obiet
nicami i pseudokorzystnymi propozycjami sprzedaży dopuszcza
ją się przestępstw. Ofiarami są najczęściej osoby starsze. Dziś typ oszu
sta to nie brudny, zaniedbany osobnik, ale budzący zaufanie elegancki 
człowiek żerujący na Waszej uczciwości i łatwowierności.

Mam pomyślną informację dla mieszkańców dzielnicy Niedobczyce. 
Nowelizacja ustawy o policji daje możliwość utworzenia w tej dzielnicy 
posterunku policji. Zaznaczam, że jest taka szansa. Komendant Miejski 
poczynił już pewne kroki zmierzające do realizacji tego zamierzenia. Je
żeli przepisy wykonawcze w tej materii się nie zmienią, szansa utworze 
nia jest bardzo poważna. Starania radnych oraz mieszkańców Niedobczyc 
zostaną wtedy uwieńczone sukcesem. Prezydent Rybnika zadeklarował 
Komendzie Policji daleko idącą pomoc w tej materii.

Niżej przedstawiamy wykaz miejsc szczególnie zagrożonych. Informację 
tę przekazujemy nie w celu siania paniki, lecz aby mieszkańcy miasta byli 
zorientowani jak, przebywając w określonych porach i miejscach, się zacho
wać i na co zwrócić uwagę. Bardzo ważna jest świadomość niebezpie
czeństwa i czujność. Na to, we własnym interesie, proszę zwracać 
uwagę!

Pełnomocnik Prezydenta Miasta Ds. Porządku i bezpieczeństwa
Hubert Hanak

Najbardziej zagrożone miejsca na terenie Rybnika 
na podstawie zgłoszonych przestępstw

Miejsce
zagrożone

Najbardziej 
zagrożone 
dni tygodnia

Czas
największego

zagrożenia
Rodzaj zagrożenia

ul. 1-go Maja W t-P t Noc
i 1200-2000

Kradzieże samochodów w okolicy kopalni 
kradzieże portfeli na przystanku 
i terenie kopalni

ul. Chabrowa Pt-N Noc
Kradzieże i włamania 
do samochodów, włamania 
do piwnic i mieszkań

ul. Dąbrówki Wt,
Czw - So

Noc
i lS00- ^ 00

Kradzieże i włamania do samochodów, 
pobicia, uszkodzenia ciała, kradzieże 
mienia (z mieszkań, klatek 
schodowych)

ul. Hallera Sr, Czw, So lO00- ^ 00 Kradzieże kieszonkowe, włamania 
do samochodów

ul. Kościuszki Równe Noc
i lO00- ! ? 00

Kradzieże kieszonkowe, włamania 
do samochodów, piwnic i obiektów 
handlowych

ul. Kotucza Pn, Sr, Pt 12ow-2 0 30 Kradzieże mienia w domu handlowym, 
kradzieże i włamania do samochodów

Os. Południe Wt, Śr, Pt Noc
Kradzieże i włamania do samochodów, 
włamania do piwnic, kradzieże mienia 
w tym kieszonkowe na przystanku

ul. Patriotów Śr, So Noc
i 1800-2200

Włamania do piwnic, garaży i kiosków 
kradzieże i włamania do samochodów 
kradzieże kieszonkowe w rejonie 
przystanku i targowiska

Plac Wolności Sr, Pt 10°o_i9°o Kradzieże kieszonkowe, rozboje

ul. Rudzka Równe
Noc

i lO00- ! ? 00
Kradzieże mienia z domów i posesji, 
włamania do obiektów handlowych, 
pobicia i rozboje

ul. Sobieskiego Pn, Sr Noc
i 1100—2100

Kradzieże kieszonkowe, włamania 
do obiektów handlowych

ul. Św. Józefa Śr, Czw
Noc

i 1400-2100
Kradzieże samochodów i części, 
włamania do samochodów, piwnic, 
obiektów, obiektów handlowych

Agencja reklamy 

„Gazety Rybnickiej” zaprasza

firmy

do składania życzeń 

świątecznych 
swoim Klientom

na tamach kolorowej wkładki, 

która ukaże się w numerze grudniowym

tuż przed świętami.

Ceny już od 499 zł netto

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

pon.-pt. od 7.30-15.30

j j r  G a m r a t
SKŁAD FABRYCZNY

H U R T  — D F T A I

WYKŁADZINY DYWANOWE 2 - 5M SZER. 
WYKŁADZINY PCV1,5-4M 
CHODNIKI 
RYNNY, SIDING 
PANELE
AKCESORIA WYKOŃCZENIOWE 
I INNE ARTYKUŁY

f,A7FTA RYRNlfKA A A  <



Naprawa tclcwiieréwT!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, vd. Hutnicza 21 
(boczna Kościuszki), tel. 42-39-606

Alkoholizm
odtruwanie, esperai, psychoterapia 
„COUNSELORS” 0-32/42-30-400

Ogłoszenia drobne

WYCENA
NIERUCHOMOŚCI

Uprawniony Rzeczoznawca Majątkowy 
mgr inż. Krzysztof URBAŃCZYK 

tel. 4 2 -3 5 -3 2 3 ,
Rybnik, P lac W olności 2

„ P O S E S O R "
WYCENY NIERUCHOMOŚCI 

POŚREDNICTWO KUPNA-SPRZEDAŻY 
SZKODY GÓRNICZE 

DORADZTWO
Rybnik, ul. Kraszewskiego 7, tel. 755 86 40, 422 86 78

Grawerowanie
(materiał, wzory zachodnie)

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

osobistych • tabliczek inwentarzowych 
• oznakowań maszyn i urządzeń

graw erstw o
Rybnik, ul. Mickiewicza 4 

(boczna Kościuszki - kwiaciarnia) 
tel./fax 4224397

Tynki wewnętrzne gipsowe 
maszynowe -  agregatem, 
tel. 755 79 29 po 19.00

R E H A B IL IT A C JA , M A SA Ż 
G I M N A S T Y K A  K O R E K C Y J N A

mgr fizjoterapii i odnowy biologicznej 
Andrzej Myśliwiec

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

Rybnik—Wielopole, ul. Weteranów 9, teł. 42-46-098, 
0 -604-254-312 , 42-650-86  

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Pustaki żużlowe KURSY
oferuje wytwórnia

Rybnik-Golejów, tel. (0 3 2 ) 42-65037, 
0-602-622-439

z a r z ą d z a n i e

t administrowanie 
budynkami

U praw niony Z arządca N ieruchom ości
mgr Romuald Jokel

te l. (0-32) 42-274-02, 0-604-242-085

ścianki działowe ściany nośne

14 cm wysokość 14 cm
12 cm szerokość25 cm
38 cm długość
38 cm

LO EKSTERNISTYCZNIE (l,5 r .,IIL O )  

PRZEDMATURALNY 
PRZYGOTOWAWCZY DO EGZAM

INÓW
GIMNAZJALNYCH (III klasy) 
KSIĘGOWO-PODATKOWY 
OBSŁUGI KOMPUTERA 
J. ANGIELSKI, J. NIEMIECKI 
MAŁEGO BIZNESU 
KAS F I S K A L N Y ^ ^ ^  8

Firma Oświatowa i

Rybnik, ul. Rynek 6, tel. 42-35—470. 
Zapraszamy w godz. 9.00 -  17.00

MMMMMNMMMHMMMNMNfll

Skup surowców wtórnych S.G.
44-206 Rybnik-Chwałowice, ul. 1 Maja 57 (za kopalnią), 

tel. 739-37-54

zakupi każdą ilość
makulatury

złomu stalowego i żeliwnego 

złomu akumulatorów z elektrolitem

Czynne od poniedziałku do piątku 
od 7.00 do 15.00

Biuro Handlowo-Usługowe

RENOMOWANE
u A C i t  U J x ' J f O w T I

ul. Mikołowska 6, 
44'200 R ybnik  

tel. 422 17 23, 423 97 99

teraz również

działające od 30 lat
przy Spółdzielni Rzemieślniczej Wielobranżowej w Rybniku

ia z ni
od poniedziałku do piątku w godz. od 700 do 1500

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

Poszukujesz upominku dla Przyjaciela, dla kogoś 
Bliskiego, dla Dziecka..., z okazji Świąt, Urodzin, Chrzcin, 

Ślubu..., chcesz przeczytać coś wartościowego...
Zapraszamy do nas! 

Oferujemy ponad 500 tytułów książek 
-  dla dzieci, młodzieży i dorosłych; kalendarze, albumy, 

czasopisma, ikony, modlitewniki, pamiątki Chrztu, /  
Komunii, Ślubu, upominki... /

/Przyjdź z tym kuponem, a otrzymasz obniżkę 10% ceny, /  
niezależnie od wartości zakupionego towaru! /

W naszym Biurze Podróży / '  $  o\0
już w sprzedaży oferty Sylwestrowe

i wczasy zimowe! ^  r  s.

Uwaga! kupon rabatowy nie dotyczy /  
usług turystycznych i ksero

Tp I A 7 - 7 R - R 7 G  2 1 7 -1 3 0 -0 7 0 (ÎA7.FTA RYBNICKA



NAKŁADU GjRATISI 
N A JW IŁK SZi LOKALNf NAKŁAD 

TWOJL<jO OtjŁOSZŁNIA 
CENY REKLAM I OGŁOSZEŃ:

strony kolorowe: 
strona wewnętrzna

strony czarno-białe 
ogłoszenia drobne 
słowo

w ramce, z tłem

ogłoszenia ramkowe 
cała strona 
1/2 strony 
1/4 strony

1 strona

- 0,99 zł cała strona -1 5 9 0  zł
-1 ,49  zł 1/2 strony - 899 zł
-1 ,99  zł 1/4 strony - 499 zł
podatkiem VAT strona ostatnia

cała strona -1 9 9 0  zł
1/2 strony -1 099  zł

- 990 zł 1/4 strony - 599 zł
- 549 zł RABATY:
- 299 zł cykl 3 emisji - 5%
- 2,99 zł/cm2 cykl 6 emisji -10%
rowany cykl 12 emisji -15%
- 890 zł ceny netto + 22% VAT

N AJLEPSZĄ BEZPO ŚRED NI BEZPŁATNĄ 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

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

Profesjonalna obróbka zdjąć amatorskich w  ośmiu formatach, możliwość 
kadrowania, 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  porad

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

w piątki w  godz. 15.00 -16.00

uLrt

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. Miesięcznik 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.

GAZETA RYBNICKA

G A B I N E T Y
V BIT IDV¥IVI j lm / lIh llU  ft

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

INTERNIŚCI
dr WALDEMAR KAZNOCHA

GABINET PRZENIESIONO na ul. Wysokq 25. tel. 42-32-517 
poniedziałek, środa od 15.00. wtorek, czwartek, piqtek 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

UROLOG
dr JAN PAWLIKOWSKI
poniedziałek, środa od 17.15

GINEKOLOG
dr ANDRZEJ KUPCZAK

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

diagnostyka niepłodności i sutka

PSYCHIATRA
dr IZABELA ROŻEK psychoterapeuta

czwartek od 16.00 
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ I

LABORATORIUM
ANALIZ LEKARSKICH

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

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

¡■ ¡ES11ME3
dIr JAN KULOK

LARYNGOLOG
dr PIOTR KULOK

GABINET PRZENIESIONO na ul. Na Górze 8 
wtorek - czwartek od 16.00 -  badania kierowców

NEUROLOG
WMm 1 ' IÜ 1 (/"''tywwfm*
dr ZBIGNIEW KOPCZYŃSKI

wtorek - piątek od 16.00 
Filia Leszczyny, PI. Matejki 1

czwartek od 16,00

GABINET CHIRURGII 
DZIECIĘCEJ

dr KRZYSZTOF POTE RA
wtorek od 16.00 do 17.00

ListoDad 2001

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


ŻO R Y - ROJ

(trasaflBry - Wodzisław) 
tel. 43 58 Q^t, 45^8  ^  OJjJJ

ul. Sienkiewicza 13

R Y B N IK  ^  m
ul. Długosza 7 “  '
tel. 42 38 095, 0 604 484 857

Ś W IE R K L A N Y
ul. Żorska ^ 0  ^ 0  *  

tel. 43 04 333, 0601 455 763

%a|irosKenie
Pragniemy zaprosić Państwa wraz ze swoimi pociechami do odwiedzenia Rybnickiego Centrum Zabaw dla Dzieci „FIGLORAJ".

Jest ono znakomitym sposobem na wesołe i bezpieczne wypełnienie czasu naszych milusińskich i jednocześnie momentem no wytchnienie 
dla ich opiekunów. Odwiedziny w FIGLORAJU to niecodzienne i jedyne w swoim rodzaju zajęcia rozwijające sprawność ruchową.

Proponujemy zabawę w specjalnie zaprojektowanych do tego celu pomieszczeniach, w których znajdują się:
•  wielopoziomowe labirynty wyrabiające u dzieci zręczność i orientację w przestrzeni •  kilkumetrowe zjeżdżalnie •  suche baseny 

wypełnione kolorowymi piłeczkami •  powietrzny zamek do skakania •  mega klocki •  sznurowe drabinki •  pochylnie do wspinaczki 
•  i wiele innych atrakcji, które na pewno dostarczą dużo radości małym poszukiwaczom przygody

OKCASIKIMEiWY ItÓWNIEŻ liWNIBM OKAZJONALNI::

Kawiarenko w Figloraju Urodzinki w Figloraju

J eże li ch cesz  zorganizow ać  
niepowtarzalne iirndziny 

Twojemu dziecku
Wystarczy na kilka tygodni przed planowaną imprezą 

telefonicznie zarezerwować jedną z dwóch salek 
urodzinowych i wybrać rodzaj menu 

Aly zajmiemy się cała reszt»
Hallowen w Figloraju

Od 3-«j» do !»-<|» ¡jnidni» ZAIMMNZAAW NA „ MIKOŁAJA w l<i<|l»rajiin
(można priifiHiiiić prezenty «lisi dzieci!

111» «p*np zorganizowanych po wyż ej 13 »sól» atrakcyjne zniżki 
Zapraszamy przedszk»!» i szk oły .

D O M EX s .c .

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

422 92 30, 422 92 31

tel. (032) 42 601 49,42 296 30
Fiyloraj otwarty codziennie
od pon. do niedzieli od 9.00 -  21.00 
i;itm»Y zoi:cayizowaxi:

powyżej 15 osób -  zniżka

KLIMATYZACJA
WENTYLACJA

D A IK IN

SYSTEMY ALARMOWE
DOMOFONY,

YIDEODOMOFONY

REGIONALNY
DEALER
DAIKIN

CENTRAL
EUROPE



RCSB

Nowoczesne
BRAMY

GARAŻOWE
+ automatyka napędowa

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

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 
na ulicę Wieniawskiego 3 

(budynek ING Banku Śląskiego S.A.
-  I piętro)

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

Serdecznie zapraszamy

PPHU „K O N S E K ” EW A, JA N U S Z KONS 
P R O D U C E N T O K IEN  I DRZW I

V E K A - n iem iecki 44-240 Żory, ul. Moniuszki 5, 
profil, w ybra łeś tel. 43 42 164, tel./fax 43 45 896 

. to  co  na jlepsze
i  ________ __  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 
tel. 455 28 59, 455 42 15 w. 32
47-400 Racibórz, ul. Browarna 16, tel./fax 41 52 2

GWARANTUJEMY 44-335 Jastrzębie Zdrój, ul. Arki Bożka 24b (stary 
NAJWYŻSZĄ JAKOŚĆ tel./fax 473 75 43

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

zasilanych gazem i motocykli

<&)
T O Y O T A

K O N S E K
RYBNIK 
ul. Prosta 100 
(przy hali MAKRO) 
telefon (032) 432 90 40 
fax. (032) 432 90 66

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

AVENSIS -  od 58 990,00 zt
UWAGA! REWELACYJNA TOYOTA AVENSIS Turbo Dieii 

-  od 72 900,00 zt z pełnym wyposażeniem

Posiadamy w sprzedaży samochody używane pozostawione w rozliczenii;

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

tel. (032) 432 90 41-5-42

SERWIS
Pn-Pt 7.00-18.00 

Sobota 9.00-14.00 
tel. (032) 432 90 50-54

elmot BG
Rybnik, ul.Brzezińska 8a 
tel./fax (032) 439 04 64-5

Recykling Samochodów
*  złomowanie samochodów

*  zaświadczenia do wyrejestrowania

*  sprzedaż części z demontażu


