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Noworocznie 
i karnawałowo

Czytaj tekst na str. 22

Laureaci przyznanych przez Izbę Przem ysłowo-H andlową  
Rybnickiego Okręgu Przemysłowego Piramid Wiedzy, 
Fachowości i Przyjaźni oraz honorowych medali Izby.

Kolędowy popis w wykonaniu dzieci 
uczęszczających na zajęcia do Klubu 
„H arcówka” w dzielnicy 
Ligota-Ligocka Kuźnia.

Bal Charytatywny 
w kam ieńskiej „Olimpii” 
-  dochód przeznaczony  
zostanie na organizację 
letniego wypoczynku dla 
polskich dzieci z Ukrainy 
oraz dla rybnickiej Szkoły 
Życia.

„Z batutą i hum orem ”
-  Filharmonię Rybnicką 
poprowadził Maciej 
Niesiołow ski.

W alentynkowe szaleństwo
w TZR -  na scenie
José Torres y Salsa Tropical.

W kościele Matki Boskiej Bolesnej 
z koncertem kolędowym  
wystąpił zespół „Śląsk”.

Wśród wykonawców II Rybnickiej Gali 
Piosenki Biesiadnej w Teatrze Ziemi 
Rybnickiej była Kapela Bawarska.

Koncert karnawałowy 
w wykonaniu  
Wrocławskiej Orkiestry 
Festiwalowej 
im. Jana Straussa pod 
dyr. Jana Ślęka. Na zdj. 
Soliści: Ewa Iżykowska  
i Michał Marzec.,
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Drodzy Rybniczanie!

Z początkiem lutego br., wspólnie z burmistrzem 
naszego partnerskiego miasta Dorsten -  Lamber
tem Lutken horstem, złożyłem wizytę w  irlandzkim 
mieście Newtownabbey. Do spotkania doszło 
z inicjatywy burmistrza niemieckiego Dorsten, 
współpracującego już z władzami irlandzkiej miej
scowości. Celem wizyty, w  której towarzyszyli mi 
Ewa Ryszka -  członek Zarządu Miasta oraz Michał 
Śmigielski -  przewodniczący Rady Miasta, było za
wiązanie konkretnej współpracy pomiędzy naszy
mi miastami w  zakresie tworzenia wspólnych, trój
stronnych projektów dotowanych z funduszy Unii 
Europejskiej.

Nieprzypadkowo celem naszej wyprawy stała 
się Irlandia Północna. Należy wspomnieć, że jest 
to kraj zadziwiający swoim dynamicznym rozwo
jem gospodarczym i umiejący najlepiej korzystać z eu
ropejskich środków finansowych. W ciągu zaledwie 
jednej dekady bezrobocie spadło tam z 20% (a struk
turalne nawet z około 40%) do 3%, a to właśnie dzię
ki napływowi kapitału zagranicznego -  głównie unij
nego (Irlandia Pn. jest państwem członkowskim Unii 
Europejskiej). Fakt skorzystania przez to państwo 
z największej pomocy finansowej wśród wszystkich kra
jów  UE tylko potwierdza irlandzki fenomen. Jeszcze 
kilkanaście lat temu gospodarka tego państwa opie
rała się na przemyśle stoczniowym i włókienniczym, 
a teraz Irlandczycy stali się liderami w  produkcji no
woczesnych technologii (telekomunikacja, elektronika, 
internet). W samym Newtownabbey niemal modelo
wo wspierane są małe i średnie firmy, a infrastruktura 
miejska (drogi, mosty, media, itp.) była odbudowy
wana i tworzona przy nawet 100% udziale Unii Euro
pejskiej. W najbliższych jednak latach europejska po
moc regionalna dla Irlandii Północnej będzie ograni
czana, a tylko projekty międzynarodowe będą alter
natywą dla miast tego kraju.

Dlatego też, w  wyniku wspólnych uzgodnień i ne
gocjacji w  gronie władz trzech wspomnianych miast, 
postanowiliśmy zawiązać ścisłą współpracę (Newtow
nabbey -  Dorsten -  Rybnik) i razem stworzyć projek
ty w  trzech domenach: rozwój małej i średniej przed
siębiorczości, rewitalizacja terenów poprzemysło- 
wych poprzez wdrażanie najlepszych rozwiązań

Wizyta w  Irlandii (od lewej): prezyden t Rybnika Adam Fudali, burmistrz- 
Belfastu Sammy Wilson, burm istrz Newtownabbey Vera McWilliam 
i  burm istrz Dorsten Lambert Lütkenhorst w  insygniach władz lokalnych.

Zdj.: arch. UM

z zakresu ochrony środowiska naturalnego oraz szko
lenia i podnoszenie kwalifikacji w  celu sprostania mię
dzynarodowej konkurencji. Podczas konkretnych 
rozmów zaproponowałem władzom Newtownab
bey i Dorsten przyjęcie określonego harmonogramu 
wspólnych działań, według którego wybrany został 
lider koordynujący całość prac (strona irlandzka).
W najbliższym czasie każde z miast zbierze niezbęd
ne materiały i informacje, na podstawie których okre
ślone zostaną wspólne potrzeby. Ostatnim etapem 
będzie p rzygo tow an ie  konkretnego pro jektu  
o dofinansowanie z funduszy europejskich, opar
tego na wcześniejszej diagnozie.

Po raz kolejny przekonałem się, że tylko rzeczowa 
rozmowa i rzetelne podejście do trudnych spraw zwią
zanych z pozyskiwaniem środków pomocowych -  
bez dorabiania zbędnych ideologii -  mogą przybli
żyć Rybnik do jednoczącej się Europy. Życzę Państwu 
z całego serca, aby wspomniane działania zaowoco
wały w  postaci nieprzerwanego rozwoju naszego mia
sta. Serdecznie pozdrawiam i przekazuję pozdrowie
nia od pani burmistrz Newtownabbey, burmistrza 
Belfastu, którego również miałem przyjemność poznać 
oraz od burmistrza partnerskiego Dorsten.

Z wyrazami szacunku
Adam Fudali
Prezydent Miasta Rybnika



"AZETARYBNICKA

J  Sesja Rady M iasta 14 lutego

Racjonalizacja 
placówek oświatowych -  faktem

To b y ła  r ek o rd o w a  s e s ja  -  tr w a ła  p ra w ie  do god z . 2 3 .0 0 ,  
a porządek  obrad, licząc podpunkty, zaw iera ł ponad 5 0  pozycji. 
P rzeglądając projek ty  u ch w ał, m ożn a  s ię  było  sp od ziew ać , że  
przynajm niej k ilk an aście  z n ich  w zbudzi gorącą dyskusję. Tak s ię  
też  sta ło .

Na wstępie jednak z pełną aprobatą i bezdy
skusyjnie rybniccy radni przyjęli pakiet uchwał 

■ związanych z przyłączeniem sołectwa Ochojec
do Rybnika i nadania mu statusu  27 dzielni
cy naszego miasta. (C zęść z  nich drukujem y  
w „Monitorze Miejskim ”). Oklaskami radni 
przyjęli do swojego grona kolegów z Ochojca: 
Michała Bernackiego, Jana Kowala i Ge
rarda Skupienia, którzy z rąk przew odni
czącego RM Michała Śmigielskiego odebrali 
legitymacje. Gratulacje złożył im prezydent 
Adam Fudali. Zdecydowano, że wybory do 
rady dzielnicy Ochojec odbędą się 27 lutego. 
Przegłosowanie przez radnych pakietu uchwał 
„ochojeckich” kończy procedury związane 
z przejściem sołectwa w struktury Rybnika, 
co nie znaczy, że wszystko jest już zapięte na

¡ ostatni guzik. Teraz przeszedł czas na nego
cjacje z gminą Pilchowice, do której Ochojec 
dotąd należał, związane m.in. z przejęciem 
jego infrastruktury. Zakończono przerejestro- 
wywanie pojazdów mechanicznych, a prezy
dent Rybnika zapewnił, że formalności związa
ne z wpisem do rybnickiego rejestru działal
ności gospodarczej będą zwolnione z opłat.

Kilkanaście następnych projektów uchwał 
związanych było z niełatwym procesem racjo
nalizacji sieci placówek oświatowych, który

kończy pierwszy, a otwiera drzwi do drugiego 
etapu reformy oświaty. Jak zapewnił odpowie
dzialny za tę sferę działalności miasta wice
prezydent Jerzy Frelich, w proces ten głę
boko zaangażowani byli prawie wszyscy człon
kowie Zarządu Miasta, pracownicy Wydziału 
Edukacji, a także działacze rad dzielnic, któ
rych zmiany dotyczyły. Władze miasta uważają, 
że przedstawione projekty likwidacji pewnych 
jednostek oświatowych są efektem dokładnej 
analizy danych demograficznych i kosztów 
utrzymania placówek. Dokonano też symula
cji, która miała ułatwić znalezienie równowagi 
między ilością uczniów i oddziałów. Generalną 
zasadą było, zgodnie z ideą reformy, by szkoły 
podstawowe i gimnazja funkcjonowały w od
rębnych budynkach. Jeżeli w pobliżu znajdują 
się dwa obiekty - w większym będzie funkcjo
nować szkoła podstawowa, w mniejszym gim
nazjum.

Zapewniono, że tam gdzie istnieje tego 
potrzeba i zgodnie z ustawą, dzieci będą do
wożone specjalnymi autobusami z opiekunem 
w środku, a transport nie obciąży miejskiego 
budżetu, gdyż na ten cel gminy otrzymały spe
cjalne państwowe subwencje. Również na
uczyciele mają zagwarantowaną pracę, gdyż 
przejdą do „now ych” budynków wraz ze

sw oim i uczniam i. Radni z Niedobczyc -  
Maria Dudek-Adam czyk oraz Henryk 
Ryszka z pewnym niepokojem oczekują zmian 
w swojej dzielnicy, zadali więc pytanie czy bu
dynek po SP 33, w którym będzie funkcjono
wało Gimnazjum nr 11 doczeka się w końcu 
sali gimnastycznej. Obiecał to solennie odpo
w iedzialny za inw estycje w iceprezyden t 
Józef Cyran. J. Frelich zapewnił, że wszyst
kie gimnazja dysponować będą nie tylko salą 
gimnastyczną, ale również pracowniami kom
puterowymi i językowymi.

Wszystkie argumenty mające przekonać rad
nych do słuszności koncepcji zostały wsparte 
„pomocami naukowymi” w postaci plansz z da
nymi liczbowymi, wykresami, itp. Jakiekolwiek 
byłyby jednak argumenty władz miasta, tak duże 
zmiany nie mogły w niektórych przypadkach nie 
wzbudzić oporu rodziców i dzielnicowego śro
dowiska. Szczególnie ostro konflikt zarysował 
się wokół likwidacji gimnazjum w Kamieniu oraz 
prób likwidacji przedszkola w Grabowni, gdzie 
spór zakończył się na szczęście pewnym kom
promisem. (O tych dwu sprawach więcej obok).

Na przeprowadzenie zmian nie było też cał
kowitej zgody radnych. Szczególnie radni SLD 
kwestionowali zasadność niektórych rozwią
zań -  m.in. jeśli chodzi o likwidację gimna
zjum w Kamieniu. Radny Jerzy Rożek zauwa
żył, że badania demograficzne są wiarygodne, 
jeżeli robi się je w dłuższym przedziale czaso
wym, niż te przytoczone na sesji. Wyż i niż de
mograficzny mają zazwyczaj formę sinusoidy, 
a więc dzieci może przybyć. Radny Bolesław  
Korzeniowski poddał w wątpliwość zasadę 
rozdziału szkół podstawowych i gimnazjów, co 
m.in. było argumentem jeśli chodzi o Kamień. 
Zasugerował też, że należałoby wziąć pod uwa
gę opinię protestujących rodziców z Kamienia. 
Jednym z ich argumentów była obawa o wa
runki nauki w szkole Ligocie, dokąd będą do
wożeni z Kamienia gimnazjaliści. Związana

Zgodnie z decyzją RM lik w id ac ji uległa S P  4 p rzy  u l. M ia r
ki na P iaskach. Jej obw ód przejm ie  SP 3 w Paruszow cu-P ia- 
skach, zaś w daw nej SP 4 funkcjonow ać będzie  G im nazjum  nr 
10, m ieszczące się do tąd  w SP 3. Likwidacji u legnie  SP 23 
z k tórej dzieci b ęd ą  uczęszczać do SP 26 w N iew iadom iu, zaś 
w SP 23 pozostan ie  sam odzielne G im nazjum  n r  12. Z ostan ie  
zlikwidowana jednostka oświatowa pod nazwą SP 25 w Radziejo
w ie -  d z iec i p rz e n io są  s ię  do S P  24 w P o p ie low ie , zaś 
w SP 25 będzie mieścić się Gimnazjum n r 13. Po likwidacji SP 33 
w N iedobczycach przy ul. G órnośląskiej dzieci przejdą do SP 22 
przy ul. Bocznej, zaś w SP 33 zafunkcjonuje G im nazjum  n r 11. 
D zieci z G im nazjum  n r  14 w SP 28 będą  dojeżdżać do G im na
zjum n r 10 w Ligocie, zaś w  K am ieniu pozostanie szkoła podsta
wowa. P rze s tan ie  is tn ieć  Szkoła Podstaw ow a n r  30 w  S todo 
łach, a dzieci p rze jd ą  do SP 27 p rzy  ul. G zelskiej w Chwałęci- 
cach. Zlikwidowana zostanie Zasadnicza Szkoła Zawodowa przy 
uł. M aksymiliana i w całości włączona do Zespołu Szkół M echa
niczno-E lek trycznych  przy ul. Kościuszki.

G A Z M fB N IC K A

Do pom ieszczeń  po ZSZ w prow adzi się SP 15, zajm ująca dziś 
b u dynek  w spó ln ie  z G im nazjum  n r  4 p rzy  ul. R ybackiej. 
Likwiduje się też  P rzedszkole  n r  27 w Radziejowie, k tó re  
zo stan ie  form alnie w łączone do P rzedszkola  n r  26 w Popielo
w ie. D zieci p o zo stan ą  jed n ak  w sw oich pom ieszczen iach , 
tw orząc oddział P rzedszkola  n r  26. „0” od w rześn ia  funkcjo
now ać będzie w  SP 24. Podobnie -  w zlikwidowanym P rzed 
szkolu n r  46 w G rabowni, dzieci pozostaną  jako oddział P rzed 
szkola n r  29 w Golejow ie. „0” zostan ie  u tw orzony w SP 29. 
Form alnej likwidacji poddane zosta ją  ogniska p racy  pozasz
kolnej n r  1 w B oguszow icach i n r  2 na W rębowej. W ejdą one 
w s tru k tu ry  o rgan izacy jne M łodzieżow ego D om u K ultury, 
zachow ując sw oje dotychczasow e m iejsca działalności z m oż
liwością rozszerzen ia  jej na okoliczne placówki ośw iatow e pod 
nadzorem  MDK. Jedyną fizycznie zlikw idow aną placów ką bę
dzie SP 30 w Stodołach, gdzie obecnie uczęszcza 38 dzieci.

Luty 2001



z tą szkołą przez wiele lat radna Urszula Szynol 
zapewniła, że lęk przed szkołą w Ligocie jes t 
absolutnie nieuzasadniony.

W efekcie kolejne uchwały o likwidacji pla
cówek zostały przegłosowane, ałe zawsze przy 
przynajmniej kilku głosach przeciw i wstrzy
mujących się. W związku z powyższymi uchwa
łami przegłosowano następne, powołujące ko
misje do przeprowadzenia konkursów na dy
rektorów szkół i gimnazjów. Zapewniono, że 
największe szanse mają dobrzy pedagodzy, 
będący jednocześnie menedżerami.

Jednym z kolejnych punktów, który wzbu
dził dyskusję, był p ro jek t uchwały o dopła
cie do kapitału Rybnickiej Strefy Aktywności 
Gospodarczej. Jest to spółka założona przez 
miasto Rybnik (51% udziałów) i Rybnicką 
Spółkę Węglową (49% udziałów) dla zago
spodarowania poprzemysłowych terenów po 
kopalni „Rymer”. Niestety, efekty działalno
ści spółki są niewielkie i zarządowi spółki 
słów krytyki nie szczędził ani prezydent ani 
przewodniczący Rady Nadzorczej Andrzej 
Waliszewski. Nie szczędzili jej także rad
ni. Jednak ze względu na przepisy, miasto 
jako wspólnik z pakietem większościowym, 
dopłatę w kwocie nieco powyżej 163 tys. zł 
wpłacić musi. Nawet niechciane dziecko trze
ba finansować -  jak stwierdził refleksyjnie 
radny Andrzej Rojek. Prezydent A. Fudali 
zauważył, że bez pieniędzy z zewnątrz sytuację 
RSAG trudno będzie poprawić, a jak na razie, 
takich pieniędzy na horyzoncie nie widać.

Do ważniejszych uchwał, jakie radni na lu
towej sesji podjęli, należy decyzja o podwyż
szeniu czynszów za lokale komunalne (Uchwa
la w Monitorze Miejskim). Podstawową staw
kę ustalono na 2,40 zł i jest to, jak powiedział 
wiceprezydent Piotr Szczyrbowski, najniż
szy czynsz wśród okolicznych miast porów
nywalnych z Rybnikiem. Wprawdzie uchwałę 
przegłosowano bez dyskusji, ale o problemie 
tym radni dyskutowali od wielu miesięcy

w komisjach (O dodatkach mieszkaniowych 
napiszem y w następnej „GR”).

Dla rybniczan ważne będą też zmiany opłat 
za miejsca parkingowe w pasach drogowych 
(Uchwała w Monitorze Miejskim). Jak powie
dział wiceprezydent Romuald Niewelt, jest 
to uchwała wynikająca z ubiegłorocznej usta
wy, która nakłada na gminy obowiązek uporząd
kowania tej sfery. Generalnie chodzi o zróżni
cowanie opłat w zależności od atrakcyjności miej
sca parkingowego. Im bliżej centrum miasta, tym 
będzie drożej, a to wymusi większą rotację sa

mochodów. Dochód z dodatkowych parkomatów 
zwiększy środki m.in. na remonty dróg.

Sesję zakończyły tradycyjne pytania, wnio
ski i interpelacje radnych. Ze względu na póź
ną porę prowadzący sesję Michał Śmigiel
ski zaproponował, by część z nich złożyć na 
piśmie. P rzedtem  jednak radny W iesław  
Zawadzki, powołując się na sytuację w Ja
strzębiu, poruszył problem karetek reanima
cyjnych. Zasugerował też, by zakupić dodat
kową ze składek okolicznych gmin. Prezydent 
Fudali uważa jednak, że w tym wypadku każ
de miasto musi ten problem rozwiązać samo
dzielnie. Radny Kazimierz Zięba po raz ko
lejny przypomniał o konieczności rozbiórki 
zdewastowanego obiektu przy ul. Kominka. 
Miał też wątpliwości co do rozdziału grantów 
dla organizacji pozarządowych oraz wskazał 
na niefortunną lokalizację nowej stacji paliw 
u zbiegu ulic Kotucza i Zebrzydowickiej. Na 
zakończenie „sesyjnego m aratonu” radne 
U. Szynol i K. D udek-Adam czyk poddały 
myśl, by ilość rozpatrywanych tematów na 
sesjach dostosowywać w przyszłości do moż
liwości percepcyjnych ich uczestników.

PS. Przedstwioną przez pełnomocnika pre
zydenta ds. bezpieczeństwa i porządku publicz
nego H. Hanaka informację o stanie realizacji 
zadań przez miejskie służby inspekcyjne oraz 
Straż Miejską za rok 2000 omówimy w na
stępnej „GR”. (r)

Racjonalizacja sieci 
placówek oświatowych

: Trudne rozmowy, 
trudne decyzje...

J e sz c z e  przed o sta te cz n ą  decyzją  
’ w  spraw ie racjonalizacji s ie c i p lacó

w ek  ośw iatow ych , jaką Rada M iasta  
p o d ję ła  n a  o s ta tn ie j  s e s j i ,  d o sz ło  

® do sp o tk a n ia  w  P rzed szk o lu  nr 4 6  
w  Grabowni, gdzie k onflik t z powodu  
planów  likw idacji tej p laców ki w yda
w a ł s ię  być najbardziej zaogn ion y . 
Spór n arósł też  w okół p lanów  likw i
dacji gim nazjum  w  K am ieniu .

Pracownicy tego jednooddziałowego przed
szkola i rodzice 24 (stan na 1.09.2000 r.) 
uczęszczających tu dzieci zaprotestowali prze
ciw planom likwidacji. Zaopatrzeni w dane licz
bowe, statystyki i wykresy przedstawiciele 
rybnickiego samorządu jeszcze raz próbowali 
przekonać licznie zgromadzonych mieszkań
ców Grabowni o słuszności planów likwidacji 
„ich” przedszkola, przede wszystkim z powo
du bardzo wysokich rocznych kosztów utrzy
mania placówki, które w przeliczeniu na jedno 
dziecko wynosiły w roku 2000 (dane UM) 6.957 
zł rocznie. Od sumy tej należy odjąć ok. 500 zł 
czyli sumę jaką wpłacają rodzice .Jednak i tym 
razem „szkiełko i oko” przegrało w konfronta
cji z „sercem”. Grabowiczan nie przekonał ar
gument o niżu demograficznym ani fakt wpro
wadzenia „idącego” za dzieckiem bonu edu
kacyjnego. Mieszkańcy dzielnicy mieli własne 
dane dotyczące ilości zameldowanych w dziel
nicy dzieci w różnym wieku, a te nie zgadzały 
się z danymi oficjalnymi... Poza tym mają oni 
sentymentalny stosunek do budyneczku, któ-

* ry powstał tu w latach 20. na potrzeby szkoły, 
na gruncie podarowanym przez mieszkańców. 
Ostra dyskusja wiele razy odbiegała od tema-

. tu przedszkola, a władze musiały wysłuchać
wielu gorzkich słów „za całokształt”. W końcu 
jednak okazało się, że rozmowy są potrzebne 
i niejednokrotnie może się z nich coś urodzić. 
Ze strony dzielnicowych działaczy samorządo
wych padło w końcu rozsądne pytania, jaki 
będzie los przedszkola, jeżeli uda się zmniej

sz szyć koszty pobytu dziecka w tej placówce? 
® A dodać trzeba, że na 24 dzieci przypadało 

ok. 6,8 etatów nauczycielskich i administra
cyjno-obsługowych. To skierowało dyskusję

* na inne tory, czego efektem było powołanie 
komisji złożonej z przedstawiciela miasta, sa
morządowych działaczy dzielnicowych, dyrek
cji placówki i rady rodziców. Wypracowany

« konsensus został przedstaw iony Komisji 
Oświaty Rady Miasta, a zakładał on pozosta-

c.d. na stronie 6
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G A Z E T A W A

Miasto zapewniło, że  każde gimnazjum dysponować będzie salą gimnastyczną. Aktualnie inwe
stycja taka je s t  prowadzona przy Zespole Szkól Ekonomiczno-Uslugowych.

Zdj.: Biuro Rzecznika Prasowego UM

GAZETA R Y B N E J

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



' AZETARYBN1CKA

Rybnik w pierwszej dziesiątce!
Tegoroczna edycja City Guide Polska  wydawnictwa 

prezentującego przegląd m ożliw ości inwestycyjnych  
w najw iększych  m iastach  Polsk i, przynosi w yniki 
rankingu 35 badanych miast.

Rybnik uplasował się pośród nich w pierw
szej dziesiątce, zajmując w kolejnych 7 klasyfi
kacjach następujące miejsca: ogólna ocena kli
matu biznesowego - 9; kompetencja i skutecz
ność działań Urzędu Miasta - 2; jakość infra
struktury miejskiej - 1; jakość i poziom oto
czenia biznesowego - 2; jakość rynku pracy - 
10; jakość życia - 5; prognoza klimatu bizne
sowego za 5 lat - 13. Przypomnijmy, że po
wyższe wyniki są efektem ankiety, którą ba
dacze City Guide Polska rozsyłają do lokal
nych ludzi biznesu.

Rybnik tak dobrą pozycję zyskał dzięki wy
sokiej ocenie potencjału gospodarczego, przy
graniczne położenie oraz bogatą infrastruktu
rę techniczną. Zdaniem lokalnych biznesme
nów, Urząd Miasta Rybnika wykazuje ponad
przeciętną aktywność we współpracy z korpo
racjami biznesowymi. Wypełniający ankietę 
ocenili miasto jako życzliwe, otwarte, a przede 
wszystkim bardzo atrakcyjne.

(r)

c.d. ze strony 5

Trudna rozmowy, trudno docyzjo...

wienie placówki w Grabowni jako oddziału przed
szkola w Golejowie. Skondensowanie kilku eta
tów da wymierne oszczędności. Tak więc w tym 
akurat przypadku wypracowano pewien kompro
mis.

Wyraźny konflikt powstał też wokół planów 
likwidacji Gimnazjum nr 14, mającego wspól
ną siedzibę ze Szkołą Podstawową nr 28 w Ka
mieniu. Kiedy przed dwoma laty gimnazjum 
to powoływano, zarówno grono pedagogiczne, 
jak i rodzice byli świadomi faktu, że jest to de
cyzja na 2 lata, gdyż idea reformy zakłada roz
dzielenie szkół podstawowych i gimnazjów. 
Kiedy jednak plany likwidacji zaczęły się ma- 
terializować - rodzice zdecydowanie się temu 
sprzeciwili. Nie godzą się na posyłanie swoich

gimnazjalistów do szkoły w Ligocie, uważając, 
że dzielnice, z których młodzież do niej uczęsz
cza to (...) mieszanka wybuchowa. (...) (cyt. 
„Zielony Kamień”, nr 2). Nie było również 
zgody na zasugerowane przez władze mia
sta wyjście, by szkołami „podzieliły się” Ka
mień i pobliskie Książenice - podstawówka 
w Kamieniu, gimnazjum w Książenicach. Ksią- 
żeniczanie nie chcą jednak posyłać swych ma
luchów do Kamienia... Protestujący rodzice 
uważają, że obie szkoły, po modernizacji bu
dynku, mogłyby w nim pozostać, mają nawet 
gotowe koncepcje przebudowy skonsultowane 
z architektem. Miasto jednak, ze względu na 
koszty, takiej ewentualności pod uwagę nie 
wzięło. Ostatecznie jednak RM przegłosowa
ła uchwałę dotyczącą likwidacji gimnazjum 
w Kamieniu. Od września gimnazjaliści z tej 
dzielnicy będą się uczyć w Gimnazjum nr 10.

Atmosfera na spotkaniu w  Grabowni była bardzo gorąca. Zdj. r

Wizyta przedstawiciela UE

Szanse na&

Uruchomienie zmodernizowanej
* oczyszczalni ścieków w Orzepowicach 
m we wrześniu ub. roku to tylko jeden
* z etapów zakrojonych na wielką ska-
* lę i długie lata prac nad osiągnięciem
* europejskich standardów czystości 

środowiska w Rybniku.
* Obecnie tylko czwarta część rybnickich ście

ków objęta jest siecią kanalizacyjną, co stawia
* miasto na szarym końcu wśród dużych ośrod-
* ków na Górnym Śląsku. Wszystko jednak wska

zuje na to, że sytuacja zaczyna się zmieniać na
* lepsze. Prace nad programem poszerzenia sie-
* ci kanalizacyjnej trwają od kilku lat, zaś od 

1999 roku Rybnik stara się o pozyskanie środ-
* ków na to zadanie z przeznaczonego na ochro-
* nę środowiska programu Unii Europejskiej 

ISPA. Bez tego wsparcia miasto przez wiele
* lat nie byłoby w stanie unieść kosztów tej in

westycji. We wrześniu 1999 roku Rybnik,
* wśród czterystu innych polskich miast, został
* zakwalifikowany do pierwszego etapu pro

gramu ISPA, a od lutego 2000 roku jest wśród
* 37 miast przyjęty do etapu drugiego. Ogrom-
* ną pracę wykonali urzędnicy Wydziału Gospo

darki Komunalnej UM, Przedsiębiorstwo Wo-
« dociągów i Kanalizacji, a także firma CITEC
* SA., która opracowała koncepcję sieci docią

żającej zmodernizowaną oczyszczalnię ście-
® ków. Do projektu włączono również dwie są-
* siednie gmin: Gaszowice i Jejkowice, co nada- 
5i ło wnioskowi bardzo pożądany, ponadgminny 
» charakter. Całość zadania opiewa na ponad 420

milionów złotych, z czego można uzyskać ok. 
300 milionów złotych bezzwrotnej dotacji eu- 

® ropejskiej.

; „Promyk” dziękuje
&

« Jak już informowaliśmy, rybniccy rzemieśl
nicy wzięli udział w przedświątecznych jarmar-

* kach, jakie tradycyjnie odbywają się w Lievin
* we Francji.

Dochód ze sprzedanych artykułów przezn- 
czony został na potrzeby działającego przy

* „Szkole Życia” klubu sportowego „Promyk” 
-  rybnickiej sekcji terenowej „olimpiad spe-

« calnych”. Należące do klubu dzieci, ich rodzi-
* ce, a także zarząd klubu pragnie gorąco po

dziękować swoim „darczyńcom” -  rzemieślni-
* kom zrzeszonym w Cechu Rzemiosł oraz Ma-
* łej i Średniej Przedsiębiorczości: zakładom$
ą Piotra Niewelta, Stanisława Richtera, s.c. 

H.E J. Pierchała, Edwarda Harazima, Jana 
Króla, Emilii Kristof oraz G i J. Szytenhelm. 
Dziękuję też firmie Rojek-Decor, rybnickie-

* mu browarowi oraz Hucie „Silesia”.
SE (r)

dotację coraz większe...
W połowie stycznia br. wizytę w Rybni

ku złożył odpowiedzialny za realizację 
programu ISPA przedstawiciel Komisji 
Europejskiej Brendan Smyth. Zapoznał się 
on z koncepcją poszerzenia sieci kanalizacyj
nej, którą zaprezentował przedstawiciel firmy

CITEC dr Grzegorz Górski. Następnie prze
prowadził szczegółowe rozmowy z przedstawi
cielami władz samorządowych Rybnika z pre
zydentem Adamem Fudalim oraz dwu zain
teresowanych gmin. — Przyjechałem, by oso
biście zapoznać się z  projektem i poznać wa

sze problemy, bo niczego nie można załatwić 
zza biurka w Brukseli — powiedział B. Smyth. 
— Widzę wielką potrzebę inwestycji ekologicz
nych w Polsce. Trzeba je  sklasyfikować i wy
znaczyć priorytety, zgodnie z  którymi będzie 
rozpatrywany każdy wniosek.

Obecny na prezentacji przedstawiciel mini
sterstw a środowiska Andrzej Malinowski 
szanse Rybnika na otrzymanie dotacji z fundu
szu ISPA ocenił wysoko. — W ub. roku środki 
takie otrzymało 10 projektów na ogólną sumę 
170 min euro. W tym roku zostanie wydatko
wana podobna kwota. Pozytywnie o prezenta
cji wyraził się również B. Smyth. Na kolejną 
ocenę trzeba będzie prawdopodobnie jeszcze 
poczekać. Ten czas nie zostanie zmarnowany. 
Nadal prowadzone będą prace kanalizacyjne 
w kilku dzielnicach, przygotowywane są rów
nież projekty techniczne kolejnych etapów ro
bót. Jeśli środki z UE Rybnik otrzyma, ich wy
korzystanie potrwa przynajmniej do 2010 roku. 
Tak więc ten ambitny program jest zakrojony 
na co najmniej kilka kadencji.

Z ostatniej chwili:
Jak się dowiadujemy, rybnicki wniosek 

znajduje się już na tzw. liście L2. Przed
sięwzięcia z tej listy -  spełniające wyma
gania funduszu ISPA pod względem me
rytorycznym, technicznym, finansowym  
i gotowości do realizacji zostaną przeka
zane do Komisji Europejskiej, która wyda 
ostateczną decyzję w sprawie możliwości 
otrzymania bezzwrotnej dotacji europej
skiej na ich realizację.

(gw, r)

Prawo
działalności gospodar
Przypominamy podstawowe zmia

ny, związane z wprowadzeniem w ży
cie nowych przepisów, w szczególno
ści Prawo działalności gospodarczej 

i ustawy o Krajowym Rejestrze Są
dowym.

Nowością i zarazem najbardziej interesują
cą naszych czytelników jest tematyka związa
na z likwidacją spółek cywilnych. Tak jak już 
wspominaliśmy w poprzednim numerze, nowa 
ustawa Prawo działalności gospodarczej defi
niuje przedsiębiorcę jako osobę fizyczną, oso
bę prawną oraz nie mająca osobowości praw
nej spółką prawa handlowego, która zawodo
wo, we własnym imieniu, podejmuje i wykonu
je działalność gospodarczą (zgodnie z Art 2. 
ust. 2 tejże ustawy). Zapis ten jednoznacznie 
wskazuje, że przedsiębiorcą nie jest jednost
ka organizacyjna nie mająca osobowości praw
nej, czyli dotychczasowa spółka cywilna.

Od 01.01.2001 roku przedsiębiorcą nie 
jest spółka cywilna, ale jej wspólnicy. Każ
dy wspólnik powinien być indywidualnym

przedsiębiorcą, jednakże w spólnicyjSaaal 
będą związani umową spółki cywilnej, lecz już 
nie spółką. Każdy z nich z osobna będzie pod
miotem gospodarczym i będzie zawierać umo
wy z kontrahentami w ramach spółki.

Zgodnie z nowymi przepisami, wszyscy 
wspólnicy spółek cywilnych muszą wpi
sać swoją działalność, już jako odrębni 
przedsiębiorcy, do ewidencji działalności 
gospodarczej prowadzonej w poszczegól
nych gminach. Wspólnicy mają na to czas 
do końca marca 2001 roku.

Istotne zmiany wprowadzono również w 
stosunku do działalności objętych koncesja
mi i zezwoleniami. Zmiany te dotyczą za
równo rodzajów działalności gospodarczej 
w stosunku, do których istniał obowiązek 
uzyskania koncesji -  zastąpiono go potrze
bą uzyskania zezwolenia na wykonywanie 
działalności gospodarczej w zakresie okre
ślonym w odrębnych przepisach, jak rów
nież obowiązku wpisu do ewidencji działal
ności gospodarczej.

Obowiązek uzyskania koncesji doty
czy następujących działalności:

1 poszukiwania lub rozpoznawania złóż ko
palin, wydobywania kopalin ze złóż, bezzbior- 
nikowego magazynowania substancji oraz 
składowania odpadów w górotworze, w tym 
w podziemnych wyrobiskach górniczych 1 
wytwarzania i obrotu materiałami wybucho
wymi, bronią i amunicją oraz wyrobami i tech
nologią o przeznaczeniu wojskowym lub poli
cyjnym 1 wytwarzania, przetwarzania, maga
zynowania, przesyłania, dystrybucji i obrotu 
paliwami i energią 1 ochrony osób i mienia 
1 transportu lotniczego oraz wykonywania in
nych usług lotniczych 1 budowy i eksploata
cji autostrad płatnych 1 zarządzania liniami 
kolejowymi oraz wykonywania przewozów 
kolejowych 1 rozpow szechniania progra
mów radiowych i telewizyjnych.

Osoby prowadzące działalność objętą kon
cesjami i zezwoleniami mają na zgłoszenie 
swej działalności sześć m iesięcy od dnia 
01.01.2001 roku, czyli do 30.06.2001.

Ważne!
W artykule w ub. miesiącu pisaliśmy o Kra

jowym Rejestrze Sądowym, dzisiaj podajemy 
adres siedziby Sądu w Gliwicach oraz podsta
wowe obowiązujące opłaty.

c.d. na stronie 28
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Centrum w... centrum
Rozstrzygnięty został przetarg na zagospodarowanie terenu po byłej bazie PKS 

między ulicami Dworek i Raciborską, pełniącego od kilku lat funkcję parkingu. Jedy
ną ofertę złożyła Plaza C en ter  z Krakowa, proponując budowę centrum rozrywkowo-handlo- 
wego, które ma się składać z multikina, salonu gier komputerowych, kręgieln i, restauracji 
i miejsca zabaw dla dzieci. Obiekt będzie zawierał także część handlową, a w niej ok. 50 lokali 
do wynajęcia na sklepy i punkty usługowe. Dla przyszłych użytkowników centrum zaplanowa
no parking na 600 aut.

Umowa Plaza Center z miastem zostanie podpisana po dopełnieniu przez tę firmę formalno
ści związanych m.in. z zarejestrowaniem jej w Rybniku, by dochód z podatków trafiał do miej
skiej kasy. Koncepcja przedstawiona przez Plaza Center „wychodzi” nieco poza dotychczaso
wy plac parkingowy i wiele wskazuje na to, że zajdzie potrzeba w yburzenia cz te rech  kam ie
nic u styku ul. Raciborskiej i Doworek. Trzy z nich są własnością miasta i najemcy lokali, które 
się w nich znajdują, już otrzymali wypowiedzenia. Miasto zapewnia, że jeżeli zajdzie taka 
potrzeba, znajdą oni mieszkania w zasobach komunalnych.

Złoty Laur dla prezesa
Prezes Izby Przemysłowo-Handlowej Rybnickiego Okręgu Przemysłowego Andrzej Żylak 

uhonorowany został Złotym Laurem Umiejętności i Kompetencji w kategorii menedżerów 
i liderów społeczno-gospodarczych, nagrody przyznawanej od 1993 roku przez kapitułę powo
łaną przez Regionalną Radę Gospodarki przy Regionalnej Izbie Gospodarczej w Katowicach, 
Zarząd TVP SA. -  oddział w Katowicach oraz redakcje Radia Katowice i „Trybuny Śląskiej”.

Za rok 2000 Laur Diamentowy otrzymał Jan Nowak-Jeziorański, przyznano też laury 
platynowe. Wśród laureatów w różnych kategoriach poprzednich edycji byli m.in. Ojciec Świę
ty Jan Paweł II, Javier Solana, premier Jerzy Buzek, Bronisław Geremek, prof. Tadeusz Sławek 
i wiele innych wybitnych osobowości. Trzeba przyznać -  towarzystwo znakomite...

Ważne dla pracodawców
Izba Przemysłowo-Handlowa Rybnickiego Okręgu Przem ysłowego zaprosiła 

„na kawę”, tym razem z prezesem Związku Pracodawców Górnictwa Krystianem Zającem, 
który pełni również funkcję wiceprezydenta Konfederacji Pracodawców Polskich. Przedstawił 
on zebranym -  w większości pracodawcom -  długie tradycje organizacji pracodawców w Pol
sce, a także ich możliwości, kompetencje i priorytety w dniu dzisiejszym. K. Zając zwrócił się 
też z apelem do zrzeszania się w związki pracodawców. Mówił też o zabiegach związków praco
dawców o znowelizowanie przestarzałego Kodeksu Pracy.

W części dyskusyjnej padły pytania m.in. o kompetencje Sejmiku Gospodarczego, udział 
KPP w tzw. komisji trójstronnej, a także możliwościach zrzeszania się rzemieślników oraz 
właścicieli małych i średnich przedsiębiorstw.

RIO na platformie
Nowe ugrupowanie polityczne pod nazwą Platforma Obywatelska wzbudziło zaintereso

wanie również w Rybniku. Z entuzjazmem powitała ją Rybnicka Inicjatywa Obywatelska, 
której przewodzi były prezydent Rybnika Józef Makosz. On też został pełnomocnikiem Plat
formy Obywatelskiej w naszym mieście. Pierwsze spotkanie zainteresowanych odbyło się 
w siedzibie Cechu Rzemiosł oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości, drugie -  z udziałem 
Andrzeja Olechowskiego, Macieja Płażyńskiego i Donalda Tuska -  w Teatrze Ziemi 
Rybnickiej.

Jubileusz Grupy Partners
10-lecie swojej działalności obchodziła Grupa Partners, jedna z pierwszych na na

szym terenie firm zajmujących się projektowaniem, produkcją i montażem konstrukcji z PCV, 
aluminium, drewna i stali. Klientom „Partnersi”, mający swą siedzibę w Rybniku, najbardziej 
kojarzą się z produkcją i montażem okien. Firma ta była jedną z pierwszych, która skorzystała 
z możliwości jakie dawał rybnicki „inkubator przedsiębiorczości”. Dzięki młodemu, przedsię
biorczemu kierownictwu firma w ciągu 10 lat bardzo się rozwinęła, zdobywając m.in. certyfikat 
jakości ISO 9002. W czasie części oficjalnej jubileuszu, który odbył się w Teatrze Ziemi Rybnic
kiej, uhonorowano pierwszych i najbardziej wiernych klientów, a także wyróżniających się pra
cowników. Wszyscy obecni na uroczystości jubileuszowej wzięli udział w II Rybnickiej Gali 
Piosenki Biesiadnej.

IMC o strategiach rozwoju dzielnic

Rybnicki model 
demokracji lokalnej

Proces powstawania strategii rozwo
ju dzielnic był z zainteresowaniem śle
dzony przez przedstawicieli IMC Con
sulting Limited -  firmy konsultingo
wej czuwającej nad realizacją progra
mu „Wspólnota” brytyjskiego fundu
szu Know-How.

Po przeanalizowaniu strategii sześciu stref 
powstałych z połączenia tożsamych problemo
wo dzielnic Rybnika, IMC wydała raport oce
niający to przedsięwzięcie i zaproponowała 
pomoc w kolejnych etapach prac. Na spotka
niu z prezydentem Adamem Fudalim ideę 
tworzenia strategii oceniono jednoznacznie 
pozytywnie. Dr Jerzy Drążkiewicz i Ma
rek Kińczyk z IMC uważają, że wyzwolenie 
w Rybniku tak wielkiej aktywności „pomocni
czych jednostek samorządu” -  jakim są rady 
dzielnic -  i wciągnięcie ich w proces podejmo
wania decyzji, to ewenement w skali kraju. 
Można nawet mówić o „rybnickim modelu de
mokracji lokalnej”.

Ale analiza wykazała też słabe strony strate
gii. Konsultanci dr J. Drążkiewicz i Michael 
Dorsman uważają, że w proces ich tworzenia 
należało wciągnąć większą ilość mieszkańców 
dzielnic, zabrakło też przedstawicieli biznesu, 
mającego wpływ na rozwój danego obszaru, 
a także zaangażowania organizacji pozarządo
wych. Zauważyli też, że w strategiach zbyt sła
bo zaakcentowano problemy społeczne. Wy
rażono również opinię, że proces konsultacji 
z dzielnicowymi liderami rozpoczął się za póź
no -  już po stworzeniu strategii rozwoju mia
sta oraz budżetu miasta. Problemem mogą być 
oczekiwania, że wpisane w strategię zadania 
będą szybko realizowane. Konsultanci zwróci
li też uwagę na... brak zaangażowania kobiet 
w lokalną działalność. Ponieważ strategia powin
na być materią żywą, na bieżąco aktualizowa
ną -  nic nie stoi na przeszkodzie, by pominię
te w pierwszym etapie grupy wciągnąć do pra
cy nad kolejnymi jej wersjami i spowodować nie 
akcyjną (np. w czasie wyborów do rad dzielnic), 
ale regularną aktywność mieszkańców dzielnic.

Przedstawiciele IMC uważają, że zainicjo
wanie przez władze samorządowe Rybnika prac 
nad strategiami dzielnicowymi było z ich stro
ny przedsięwzięciem odważnym - teraz lokal
ni liderzy dysponują narzędziem, dzięki które
mu będą mogli egzekwować realizację poszcze
gólnych zadań. IMC zaproponowała pomoc 
przy tworzeniu uzupełniającego strategie do
kumentu, który zawierałby analizę potrzeb 
mieszkańców poszczególnych stref, szczegóło
we profile dzielnic (na podstawie badań staty
stycznych), powiązanie priorytetów  zadań 
dzielnicowych ze strategią rozwoju całego mia
sta. Najważniejsze zaś, by strategie były 
materiałem żywym i nie trafiły na półkę.
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W strategii rozwoju dzielnic wschod
nich pierwszą domeną jest poprawa życia 
codziennego ich mieszkańców. Jej twórcy 
założyli, że stanie się to dzięki modernizacji 
połączeń komunikacyjnych (drogi, chodniki, 
punkty oświetleniowe), zaś jednym z ciekaw
szych zadań priorytetowych jest rozbudowa 
lotniska w Gotartowicach i dostosowanie go 
do potrzeb komunikacji krajowej, poprzez bu
dowę terminalu pasażerskiego i betonowego 
pasa startowego (2002-2006 r.). Przedsięwzię
cia tego miałby się podjąć inwestor zewnętrz
ny. Drugim ważnym zadaniem pierwszej do
meny jest rozwiązanie problemów ekologii 
i infrastruktury sanitarnej w trzech dzielni
cach. Rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej 
zaplanowano jako zdanie priorytetowe na lata 
2001-2008. Takim zadaniem jest również roz
budowa sieci rozdzielczej wody (2001-2006) 
Jako regionalne potraktowano zadanie regula
cji koryta Rudy na odcinku od Błoni do grani
cy z Żorami i likwidację dopływów zanieczysz
czających rzekę wraz z dopływami z Żor. To 
zadanie łączy się oczywiście z rozbudową sieci 
kanalizacji, stąd tak wielka waga tej inwesty
cji. Zadania kolejne to realizacja budownictwa 
mieszkaniowego, w tym dalsza modernizacja 
„familoków” przy ulicach Wolnej, Ogrodowskie- 
go, Przemysłowej, Słonecznej.

Domena druga to dostępność do dóbr 
społecznych, a w jej ramach m.in. racjonali
zacja sieci placówek szkolnych i modernizacja 
obiektów: w Gotartowicach -  pozyskanie po
mieszczeń dla ośrodka kultury i terenu pod 
budowę kościoła, w Ligocie -  rozbudowa klu
bu „Harcówka”.

Wiele zadań przewidziano w dziale sport 
i rekreacja, a wśród nich zagospodarowanie te
renu po basenie w Paruszowcu na lodowisko 
i skatepark i rozbudowę systemu szlaków ro
werowych, zagospodarowanie Błoń oraz budo
wę sali gimnastycznej przy SP4. Interesującym 
pomysłem jest plan budowy wieży widokowej 
w Gotartowicach.

W dziale opieka społeczna zdecydowano 
m.in. o potrzebie budowy domu spokojnej sta
rości wspólnego dla trzech dzielnic lub zapew
nienie dla ich mieszkańców w podeszłym wie
ku miejsc w innych ośrodkach.

Strefa wschodnia to rejon w części przemy
słowy, dotknięty problemami związanymi z li
kwidacją firm. Stąd ostatnią, co nie znaczy, 
że najmniej ważną, domeną strategii jest 
odzyskiwanie miejsc pracy. Ma temu słu
żyć aktywizacja życia gospodarczego poprzez 
zagospodarowanie na nowo takich zakładów jak 
huta „Silesia”, ZWUS w Gotartowicach czy 
obiekt po zakładach mięsnych w Ligocie. Nale
żałoby też zagospodarować tereny handlowo- 
przemysłowe, którymi strefa dysponuje. Zada
niem, którego realizacja już się rozpoczęła, to 
przeznaczenie terenów wzdłuż ulicy Żorskiej na 
cele gospodarczo-usługowe i sukcesywne uzbro
jenie tych terenów w infrastrukturę techniczną. 

• • •
W pracach nad sporządzeniem dzielnicowych 

strategii, których celem jest sformułowanie per
spektyw rozwoju zgrupowanych w sześciu stre
fach rybnickich dzielnic, czynny udział brali

Strategie rozwoju dzielnic

Wskazywanie
C h a ra k tery sty k a  s tr e fy

Strefę wschodnią stanowią trzy dzielni
ce: Gotartowice, Ligota-Ligocka Kuźnia 
i Paruszowiec-Piaski. Łączą je tradycje kuź
nicze, które najdłużej przetrwały w Paruszow
cu w postaci huty „Silesia” -  dziś nowej spół
ki. Działa tu też wiele dobrze prosperujących 
przedsiębiorstw  zagranicznych (Van Leer, 
Rettig Heating, Tenneco Automotive), część

przedstawiciele lokalnych społeczności. Aktyw
ny charakter tworzenia strategii jest jednym 
z ważnych założeń tego procesu. W toku prac 
udowodniono, że lokalna społeczność dzielnic 
Rybnika posiada sprecyzowaną wizję przyszło
ści swojej „małej Ojczyzny”, choć gotowa stra
tegia nie do końca satysfakcjonuje pracujących 
nad nią dzielnicowych samorządowców.

Współautorzy strategii dla strefy wschodniej 
pozytywnie oceniają powstanie takiego doku
mentu i aktywny sposób pracy nad jego spo
rządzeniem. Uważają jednak, że znalazło się 
w niej zbyt dużo szczegółowych zapisów doty
czących drobnych inwestycji typu ustawienie 
znaku drogowego, dodatkowej ulicznej lampy, 
wymiana krawężników itp. — Strategia nie za
stąpi rocznego planu pracy rad dzielnic, czyli 
tzw. „koncertu życzeń”skierowanego do władz 
miasta — powiedział przedstawiciel Gotarto- 
wic w grupie lokalnych ekspertów Leszek 
Kuśka, równocześnie członek Zarządu Mia
sta. -Przedstaw iciele lokalnych społeczno
ści zapisywali w szystkie drobiazgi, bo zro
zumieli, że  jeżeli czegoś zabraknie w strate
gii, nie będzie miało szans na realizację. Naj
ważniejsza w tym przedsięwzięciu je s t moż
liw ość wskazania dzielnicom  p ersp ek tyw  
rozwoju i sugestia, by skupić się na zada
niach wspólnych - kanalizacji, uporządkowa
niu terenów  nad Rudą, zagospodarowaniu 
obszaru wzdłuż Żorskiej.

Podobne zdanie wyraził przedstawiciel Li
gockiej Kuźni Jan Bochenek: — Zabrakło 
podsumowującego spotkania, które uporząd
kowałoby wersję roboczą strategii i wyznaczy
ło pewną hierarchię zadań. W dokumencie zna
lazły się obok siebie przedsięwzięcia nieporów
nywalne, o różnym ciężarze gatunkowym. Za
dania szczegółowe, kiedyś mające swoje miej
sce w planie pracy rady dzielnicy, m ogłyby  
zna leźć  się w osobnym komentarzu. Zdaniem 
J. Bochenka najważniejsze, że udało się w stra
tegii określić wspólne zadania dla powiązanych 
funkcjonalnie jednostek czyli w tym przypad
ku trzech dzielnic. Przedstawiciele trzech 
dzielnic strefy wschodniej zgodzili się, że za
daniem priorytetowym jest rozszerzenie sieci 
kanalizacyjnej. Andrzej Oświęcimski i Hele
na Szuleka z dzielnicy Paruszowiec Piaski 
mają obawy, że zapisana w strategii data reali
zacji tego zadania (2001-2008) nie gwarantu
je, że w ich dzielnicy budowa sieci rozpocznie 
się w najbliższym czasie. Według nich taka jest

perspektyw...
pohutniczych terenów zajmują zielone „Bło
nia” nad rzeką Rudą. Gotartowice kojarzą się 
przede wszystkim z usytuowanym tu lotni
skiem służącym dziś celom szkoleniowym Ae
roklubu ROW. Cała strefa jest miejscem roz
woju małej i średniej przedsiębiorczości -  tu 
ulokowało się wiele salonów samochodowych, 
stacji benzynowych, a także hipermarket „Ma
kro”. Czynnikami integrującymi dzielnice stre
fy wschodniej są m.in. rzeka Ruda i ul. Żorska.

potrzeba, będą więc występować do miasta 
o przyśpieszenie prac. Podobnie rzecz się ma 
z planami utwardzenia drogi łączącej ul. Prze
mysłową ze Stawową, która mocno ucierpiała 
na skutek zwiększonej eksploatacji z powodu 
remontu mostu na Żorskiej. — Naszym miesz
kańcom należy się to jako rekompensata za 
uciążliwości związane z  objazdem  — uważa 
A. Oświęcimski. Przedstawiciele Paruszowca- 
Piasków uważają zresztą, że w strategii zbyt 
słabo zaznaczono problemy społeczne, a dla 
dzielnicy tej sprawą priorytetową, obok wy
mienionej kanalizacji i drogi, jest posiadanie 
wielofunkcyjnego obiektu, gdzie siedzibę mia
łyby organizacje, a także możnaby prowadzić 
świetlicę z dożywianiem dla dzieci z rodzin po
trzebujących specjalnego wsparcia. — Niż de
mograficzny spowoduje, że w naszym przed
szkolu, dysponującym zapleczem kuchennym, 
będzie coraz mniej dzieci — uważa H. Szuleka. 
— Można więc dobudować do niego segment, 
a z  biegiem czasu wykorzystywać pustoszeją
ce pomieszczenia. Dzieci, które wymagają do
żywiania je s t w naszej dzielnicy sporo, są rów
nież sponsorzy, którzy chcą się do tego przed
sięwzięcia przyłączyć. Na razie tego nie robi
my, bo nie mamy gdzie...

Wszystkich zaangażowanych w proces two
rzenia strategii dla strefy wschodniej cieszy, 
że udało się spotkać przedstawicielom poszcze
gólnych dzielnic i w drodze kom prom isu wy
pracow ać k ierunek  ich rozwoju. W ierzą, 
że zadania zawarte w strategii będą realizowa
ne, wyrażają jedynie obawy o terminy. Mają 
natomiast nadzieję, że strategia będzie argu
mentem w ich rękach w rozmowie z władzami 
miasta. — Choć zapewne zapis ten nie je s t bez 
wad, od czegoś trzeba było zacząć. M iejmy 
nadzieję, że nie skończy się na papierze... — 
uważają dzielnicowi samorządowcy.

W pracach nad strategią rozwoju strefy 
wschodniej udział wzięli: Gotartowice -  Leszek 
Kuśka, Barbara Benisz, Ligocka Kuźnia -  
Jerzy Rojek, Jan Bochenek, Czesław  
Gajdor, Kazimierz Żak, Paruszowiec-Pia
ski -  Andrzej Oświęcimski, Antoni Kazek, 
Helena Szuleka, Ingeborga Wyglenda, 
Alojzy Zmarzły.

Zespół konsultantów -  Marek Osiecki, 
Marian Uherek, Mateusz Motyka, Karo
lina Mechine. Pozostali uczestnicy: Adam 
Fudali, Monika Mura -  IMC.

(r)
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GAZETARYBN1CKA
W równie zimowej scenerii jak 

przed rokiem odbyła się druga 
już uroczystość wmurowania 
aktu erekcyjnego pod kolejny 
obiekt Zespołu Szkół Wyższych 
przy ul. Rudzkiej.

Grono, któremu na realizacji idei centrum akademickiego w  naszym m ieście za leży najbardziej 
(od lewej): prezydent Adam Fudali, prof. Jan Wojtyła, prof. Bolesław Pochopień, dyrektor elek
trowni „R ybnik” Jerzy  Chachuła, prof. Tadeusz Sławek, przew. Fundacji „Ekoterm  S ilesia” 
Michał Śmigielski i  przew. Rady Fundacji Tadeusz Sopicki. Zdj.: Z.K.

Zespół Szkół W yższych

Kolej na uniwersytet

Projekt budynku (u góry) i jego stan dzisiejszy.

młodzieży dostępu do wyższego wykształce
nia w warunkach zmieniającej się struktury 
gospodarczej regionu. Dyrektor elektrowni 
„Rybnik” Jerzy Chachuła zapewnił, że dzie
ło ro z p o c z ę te  p rzez  jeg o  p o p rzed n ik a  
Tadeusza Sopickiego będzie kontynuowa
ne, zaś sam przewodniczący Rady Fundacji 
T. Sopicki przyznał z satysfakcją, że kolejna 
część jego wielkiego m arzenia o ośrodku 
akademickim w Rybniku je s t realizowana. 
Przekazujący obiekt dyrektor Wojewódzkie
go Szpitala Specjalistycznego nr 3 Bolesław

1A  Piecha zapewnił, że czyni to bez żalu, ma- 
I I jąc świadomość, że modernizowany budynek

Obok władz Rybnika, kierownictwa elek
trowni „Rybnik” i przedstawicieli samorzą
dów okolicznych miast i gmin, wzięli w niej 
udział rektorzy trzech największych śląskich 
uczelni -  Politechniki Śląskiej, Uniwersyte
tu Śląskiego i Akademii Ekonomicznej.

Przypomnijmy: w lutym ub.roku rozpoczę
to prace adaptacyjne w budynku dawnej szpi
talnej kuchni na potrzeby rybnickiego Cen
trum  K ształcenia Inżynierów Politechniki 
Śląskiej. W październiku 2000 roku obiekt 
był gotów na przyjęcie studentów. Podobny 
lutowy term in wybrano w tym roku dla uro
czystości rozpoczęcia prac w budynku daw
nego oddziału chirurgii dziecięcej, w którym, 
po adaptacji, już jesien ią  br. U niw ersytet 
Śląski zamierza uruchomić sześć kierunków 
studiów. Na uroczystości zebrało się grono, 
któremu na realizacji idei centrum  akademic
kiego w naszym mieście zależy najbardziej. 
Prezydent Adam Fudali przypomniał ideę 
powołania w Rybniku zespołu  szkół wy
ższych, z k tó rą  m iasto wystąpiło w spólnie 
z elektrownią „Rybnik”, powierzając jej re
alizację Fundacji Ekologicznej „Ekoterm Sile
sia”. Głównym celem projektu jest ułatwienie

będzie  żył drug im , tym  razem  s tu d en c 
kim, życiem. R ektor Politechniki Śląskiej 
prof. B olesław  Pochopień przypomniał

dzień sprzed 
ro k u , k iedy  
p o d o b n a  
u ro czy s to ść  
odbywała się 
w p e łnym  
dziś młodzie
ży p ie rw 
szym budyn
ku Z espołu.

Politechnika w Gliw icach była p ierw szą  
uczelnią, która rybnicką ideę uznała za war
tą  realizacji i zdecydowała się ją  wesprzeć. 
Wątpliwości nie ma rektor Akademii Ekono
micznej prof. Jan Wojtyła i wszystko wska
zuje na to, że również ta  uczelnia żaistnie- 
je w Rybniku. I to w największym budyn
ku... — Przecież wykształcona m łodzież to 
„drożdże” regionu  — powiedział prof. Jan 
Wojtyła.

Po p o św ię c e n iu  p rz e z  ks. d z iek a n a  
Fr. Skórkiewicza marmurowej urny zawie
rającej okolicznościow y te k s t i podpisy

Luty 2001
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Co z nauką rzem iosła?
wszystkich obecnych, animatorzy przedsię
w zięcia w łożyli ją  do w nęki w śc ian ie . 
Ks. Fr. Skórkiewicz przekazał też posłanie 
od Metropolity Katowickiego abpa Damiana 
Zimonia, który jes t gorącym orędownikiem 
rybnickiego ośrodka.

G ospodarzem  o b iek tu , k tó ry  je szcze  
w tym roku p rzy jm ie studen tów , będzie  
U niwersytet Śląski. Rektor tej uczelni prof. 
Tadeusz Sławek wyraził podziw dla tak zna
komicie układającej się współpracy wielu in
stytucji, czego efektem jes t pierwszy, a za 
rok, w co nie wątpi, drugi obiekt Zespołu 
Szkół Wyższych. — Miasto dało w ten spo
sób wyraz swoim priorytetom , których ce
lem je s t zaopatrzenie m łodzieży w wiedzę 
dającą m ożliwość elastycznego poruszania  
się we współczesnym świecie. To niezwykle 
mądry sposób wykorzystania energii lokal
nej społeczności — powiedział prof. T. Sła
wek. — Rozumiem m otyw  ekonom iczny ca
łego przedsięwzięcia tj. studiowanie bliżej 
domu. Ale na wykształcenie składa się też  
poznawanie nowych realiów, twarzy i pejza
ży. Dlatego zdecydowaliśmy się w Rybniku 
na studia licencjackie, by magisterium mło
dzież mogła zdobywać ju ż  na innej uczelni. 
Wciąż czekam y na nowelizację prawa o szkol
nictwie wyższym i zapis o możliwości two
rzenia związków uczelni. W tym  kontekście  
Rybnik wyprzedził ustawodawstwo... Zespół 
Szkół Wyższych to szansa dla Rybnika i oko
licznych miejscowości, ale to też szansa dla 
młodej kadry akadem ickiej, która będzie  
miała możliwość kreowania wizji czegoś no
wego. Choć e fek ty  mogą przyjść dopiero po 
wielu latach, warto chyba spróbować...

Od października br. w centrum  ruszą po
lonistyka, politologia, socjologia, historia, fi
lozofia, a także niezwykle interesujący, nowy 
kierunek o nazwie ekonofizyka, który przy
gotowuje fachowców opracowujących pro
gnozy ekonomiczne oparte o analizy mate
matyczno-fizyczne. Niestety, nie da się uru
chomić już od tego roku zapowiadanej wcze
śniej filologii angielskiej, a to na skutek bra
ku kadry. Rektor zapewnił jednak, że angli
styka znajdzie tu miejsce od 2002 roku. Po
dobnie jak teologia... Do grona rybnickich 
firm, które w spom agają budowę Zespołu 
Szkół Wyższych dołączyła ostatnio P izza- 
Hut, deklarując na ten  cel 1 zł od każdej 
sprzedanej pizzy. A pieniędzy potrzeba co
raz więcej. Obliczono, że koszt przystosowa
nia budynku dla UŚ1. wyniesie ok. 5,5 min 
zł. Jest to obiekt w części budowany współ
cześnie, trzeba więc dostosować go do stylu 
pozostałych budynków. Niebawem, bo w mar
cu, rozwiązany zostanie przetarg na realiza
cję auli, zaplanowanej jako integralna część 
uniwersyteckiego obiektu.

Jeżeli prace adaptacyjne będą prowadzo
ne tak sprawnie jak w przypadku pierwsze
go obiektu, efekty będą widoczne już za parę 
miesięcy.

(r)

Zarząd Cechu R zem iosł oraz Małej 
i Średniej Przedsiębiorczości w Rybniku 
zwołał konferencję prasową, na którą, obok 
dziennikarzy, przybyli właściciele wielu zakła
dów rzemieślniczych z regionu, przedstawi
ciele Izby Rzemieślniczej w Katowicach, a tak
że przedstawiciele władz samorządowych -  
w icestarosta Wincenty Klyta i prezydent 
Rybnika Adam Fudali, przedstawiciele po
wiatowych urzędów pracy z regionu, zasadni
czych szkół zawodowych, zaproszenie przyjął 
także poseł SLD Andrzej Zając.

O becność tak iego  grona zapow iadała, 
że problem, jaki rybnicki samorząd rzemieśl
niczy chce poruszyć, nie jest błahy. I rzeczy
wiście, chodzi o niewywiązywanie się przez 
rząd z ustawowego obowiązku refundacji kosz
tów kształcenia uczniów. W samym tylko Ryb
niku zawarto 1956 umów z młodocianymi 
pracownikami. Rzemieślnicy z powiatów gli
wickiego, rybnickiego, tyskiego i wodzisław
skiego szacują, że zadłużenie państwa  
w zględem  n ich  w ynosi 2 .2 0 0 .0 0 0  zł 
za rok 2000! Mimo licznych interwencji -  
m.in. u wicepremiera i marszałka Sejmu RP
-  kwoty tej rzem iosło nie uzyskało. Sytu
acja ta grozi rozwiązaniem w Rybniku nie
mal 2 tysięcy umów o naukę, a co za tym idzie
-  masowe zasilenie stale rosnącej grupy bez
robotnych w młodym wieku, którzy już na po
czątku dorosłości mogą nie znaleźć dla sie
bie miejsca w społeczeństwie.

Podczas dyskusji przedstawiciele rzemio
sła wymieniali liczne problemy utrudniające 
działalność rzemiosła oraz małych i średnich 
firm, które przynoszących przecież przeszło 
60% dochodu narodowego brutto. Wymienio
no m.in. biurokratyzację „obsługi” zatrudnia
nych pracowników -  rzemieślnik zamiast być 
usługodawcą, w wyniku gęstwiny przepisów 
prawnych i kontroli zamienia się w urzędni
ka. Narzekano na brak obligatoryjności przy
stępowania nowych firm do Cechu, co mogło
by podnieść jakość usług i wyrównać szanse 
na konkurencyjnym rynku. Dostało się „za
wodowej części” reformy systemu oświaty: 
czy reforma (...) ma kształcić teoretyków, czy 
dobrych fachowców? -  pytano. Deklarowano 
chęć uczestnictwa w reformie szkolnictwa za
wodowego, bo obecnie kształci ono bezrobot
nych, a prawdziwe szkolenie mistrzów w za
wodzie rzemieślnicy dźwigają na swoich bar
kach od 10 lat. Jeśli na dodatek nie jest ono 
refundowane, koszty ponoszą także właścicie
le firm. Jedną z propozycji wysunął starszy 
Cechu w Rybniku Józef Gawliczek: licea 
profilowane mogłyby uczniów, którzy nie chcą 
studiować, przed dwa ostatn ie  lata nauki 
kształcić w zawodzie z udziałem rzemieślni
ków. Podkreślono, że na Zachodzie progra

my i plany edukacji zawodowej tworzą fachow
cy rzemiosła, tymczasem u nas MEN narzu
ca swoją wizję, nie znając uwarunkowań „na 
dole”. Rzemieślnicy upominali się o szacunek 
i poważne traktowanie przez władze państwo
we, o konstruktywne postawy, które umożli
wią rozwój i nie będą przeszkadzać ich bran
ży. Rozwiązanie umów o naukę zawodu -  jak 
głosi odezwa Cechu -  (...) to decyzja bolesna 
dla rzemieślnika, ale przede wszystkim -  dla 
młodego człowieka”.

Spośród obecnych na konferencji gości, co 
znamienne, nie zabierali głosu przedstawicie
le zasadniczych szkół zawodowych. Kierow
nik Powiatowego Urzędu Pracy w Rybniku 
Teresa Bierza, uspokajała, że w budżecie 
państwa na 2001 r. na refundację kosztów 
kształcenia pracowników młodocianych pie
niądze ...być muszą, choć nie wiem, kiedy je  
dostaniemy. Podkreślała, że zakłady rzemieśl
nicze są partnerem  dla PUP, gdyż to właśnie 
w nich uzyskuje się ciągle wolne miejsca pra
cy dla bezrobotnych. Prezydent Adam Fuda
li, a za nim wicestarosta Wincenty Klyta oraz 
poseł Andrzej Zając postulowali podjęcie 
przez środowisko polskich rzemieślników sta
rań o zbudowanie silnego lobby w Sejmie RP. 
Bez „przełożenia politycznego” nie uda się 
bowiem rzemieślnikom przeforsować korzyst
nych dla tego środowiska zmian w prawie np. 
zmiany systemowej, która obniżałaby wyso
kość składki rzemieślnika wpłacanej do ZUS- 
u o koszty kształcenia uczniów. Odpowiada
jąc na bardziej szczegółowe pytania, prezy
dent Rybnika przypomniał, że ustawa o za
mówieniach publicznych nie pozwala na pre
ferowanie rybnickich firm w przetargach miej
skich, a podatek gruntowy w Rybniku jest jed
nym z niższych spośród okolicznych miast.

Nie sposób odnotować tu wszystkich gło
sów w dyskusji i rozmów kuluarowych. Roz
ważano na przykład inne drogi „wywarcia pre
sji na prom inentów”, aby uzyskać zwrot kosz
tów poniesionych przez rzemieślników na 
kształcenie młodzieży. Dylemat: rozwiązać 
umowę z uczniami „po to, aby samemu prze
żyć” w wielu wypadkach rzemieślniczych firm 
zarysowany został z pewnością zbyt przesad
nie. Dobra firma zawsze będzie przecież in
westować w młodzież po to, by przygotować 
sobie w przyszłości dobrych pracowników. 
Pozostaje jednak poważna kw estia ilości 
uczniów, potencjalnych bezrobotnych. I tu 
można brać wzór z jedności rzemieślniczego 
środowiska, które -  broniąc swoich praw -  
nie chce wylewać przysłowiowego dziecka 
z kąpielą, a więc broni naszego ogólnospo
łecznego interesu.

G. Walczak
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Ferie w DK w Boguszowicach
Ani chwili na nudę

Niezwykle urozmaicony i atrakcyjny pro
gram dla dzieci na zimowe ferie przygoto
wał Dom Kultury w Boguszowicach.

Przez całe dwa tygodnie 50 dzieci nie nudziło 
się ani na chwilę. Mimo braku śniegu udała się 
wycieczka do Wisły -  wprawdzie z sanek wyszły 
nici, ale spacer w górach i parę haustów świeże
go powietrza to dla dzieci z Boguszowie spora 
atrakcja. Dzieci zażywały ruchu również na miej
scu -  w miejscowej hali sportowej, i na basenie 
krytym w Rybniku. Program ferii wzbogacili har
cerze 32 Drużyny Harcerskiej im. Obrońców 
Wieży Spadochronowej -  zorganizowali oni dla 
dzieci prawdziwy harcerski bieg terenowy z nie
spodziankami, wspomagali również opiekunów 
w prowadzeniu zajęć w hali sportowej. Organiza
torzy zadbali nie tylko o ciało swoich podopiecz
nych, ale i o ducha -  stąd wyprawa do Teatru

Razem można więcej

Współpraca O PS 
z organizacjami 
pozarządowymi

Niełatwa sytuacja społeczna niektórych śro
dowisk w naszym mieście sprawiła, że rybnic
ki Ośrodek Pomocy Społecznej zdecydował 
się na podjęcie formalnej współpracy z organi
zacjami pozarządowymi o podobnym do OPS 
profilu działania. Program zakłada próbę wspól
nego rozwiązywania społecznych problemów, 
wcześniej zdiagnozowanych przez OPS. Ośro
dek stworzył bazę danych o działających na 
terenie Rybnika organizacjach oraz ich możli
wościach pomocowych. Chodzi o to, by 
mieszkańcy dowiedzieli się o istnieniu  
organizacji, do których mogą się zwrócić 
w trudnych życiowych sytuacjach. Mia
stu, jak i OPS zależy na zwiększeniu możli
wości i siły organizacji pozarządowych oraz po
lepszeniu przepływu informacji między nimi.

Realizację tego programu OPS rozpoczął od 
indywidualnych rozmów z przedstawicielami 
organizacji. W ich wyniku dostrzeżono potrze
bę integracji środowiska działaczy oraz podej
mowania wspólnych inicjatyw. Zdecydowano 
też, że działania te wymagają promocji, która 
by je uwiarygodniła w oczach różnych instytu
cji -  potencjalnych sponsorów -  niezbędnych 
przy organizacji wielu przedsięwzięć. OPS za
powiada opracowanie i wydanie informatora 
o organizacjach pozarządowych, dostępnego 
dla mieszkańców miasta.

Również „Gazeta Rybnicka” pragnie się 
włączyć do akcji przybliżania działających 
w Rybniku organizacji i pełnionych przez 
nie funkcji społecznych. Będzie temu słu
żył cykl artykułów pod wspólnym hasłem  
„Razem można więcej”.

„Banialuka” w Bielsku-Białej, gdzie dzieci obej
rzały bajkę, a potem zwiedziły miasto. Wiele za
jęć zorganizowano w siedzibie DK -  tu dzieci 
uczyły się piosenek i zawarły bliższą znajomość 
z komputerem. Znalazł się również czas na do
stosowane do wieku poważne rozmowy o zagro
żeniach związanych z narkotykami, alkoholem 
i papierosami i innych ważnych problemach in
teresujących uczestników. Dzieci brały też udział 
w zajęciach plastycznych -  same zrobiły kartki 
walentynkowe ofiarowane najbliższym, przygoto
wały karnawałowe maski oraz wystrój sali, w któ
rej odbył się na zakończenie ferii bal.

Wszystkie dzieci, wśród których wiele pocho
dziło z wielodzietnych i niezamożnych rodzin, 
miały codziennie zapewniony dwudaniowy posi
łek przygotowywany w SP 18. Organizacja ferii 
była możliwa dzięki finansowej pomocy miasta,

$

&

$
#
$
#

#
$
$
$
$
#
$

$
#
&

*

Nasze osiedle
* '• 'Y!' ' 'V ' ;

Nowiny
* W jaki sposób młodzi ludzie zamieszku-
* jący Nowiny -  największe rybnickie osie

dle -  spędzają czas wolny? Czy osiedlowa
* infrastruktura pozwala im na ciekawe za- 
s gospodarowanie czasu pozalekcyjnego?
s Odpowiedzi na te pytania postanowiły po- 
« szukać dyrekcje rybnickich gimnazjów nr 2
* i 6, które przy wsparciu miasta oraz Fundacji 
% „Edukacja dla Demokracji” zrealizowały pro-
* jekt „Nasze Osiedle -  Nowiny”. — Projekt „Na-
* sze Osiedle -  Nowiny” to program przeciw- 
.  działania agresji i innym patologicznym zacho-
* waniom wśród młodzieży zamieszkującej osie

dle wielkopłytowe — mówią autorzy projektu.
* Celem projektu było zdiagnozowanie stanu
* bezpieczeństwa uczniów w szkole i poza nią
* oraz sposobu spędzania czasu wolnego przez

Rady Dzielnicy Boguszowice-Osiedle, kop. ,Jan- 
kowice” i firmy Imex, Bitna Rachunkowego Ali
ny Strzałki, Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” 
i wsparciu MOSiR-u. Kilka godzin dziennie spę
dzonych na zabawie z rówieśnikami i wypełnio
nych tak wielu atrakcjami dzieci na pewno zapa
miętają na długo.

Opiekunkami podzielonych na trzy grupy wie
kowe uczestników ferii były Zofia Paszenda 
z DK Boguszowice, Zdzisława Siwiaszczyk -  
nauczycielka ZSZ w Rybniku oraz Anna Rycom- 
bel -  nauczycielka z SP 18. Nad całością, obok 
oczywiście dyrektora placówki Cezarego Kacz
marczyka, czuwała Izabella Karwot (r)

Sprostow anie
Do Kalendarium 2000, zamieszczonego 

w styczniowej „GR” wkradł się błąd. I Woje
wódzki Dziecięcy Przegląd Zespołów Regional
nych „Złoty Kłosik” odbył się w Domu Kul
tury w Boguszowicach, a nie w DK w Chwało- 
wi cach. Zainteresowanych -  przepraszamy!

młodych ludzi. Pomysłodawcy programu pod
jęli próbę zaangażowania młodzieży w proce
sy decyzyjne na poziomie samorządu uczniow
skiego, szkoły i osiedla oraz pobudzenia aktyw
ności rodziców w procesie wychowawczym 
młodzieży.

M ery toryczną i finansow ą opiekę nad 
projektem  roztoczyło m iasto Rybnik, któ
re przeznaczyło na ten  cel 4.000 zł oraz 
Fundacja Edukacja dla Demokracji, która 
za pośrednictw em  Fundacji Batorego przy
znała g ran t w wysokości 7.900 zł. W ra 
mach projektu odbyły się w arsztaty, w któ
rych  u c z e s tn ic z y li w ybran i uczn iow ie  
wspomnianych szkól oraz zaproszeni rodzi
ce. W szyscy zastanaw ia li się  nad tym , 
w jaki sposób młodzież gospodaruje cza
sem wolnym i gdzie spędza czas po zakoń
czeniu lekcji. Na podstawie przeprowadzo
nych ankiet powstał raport, k tóry wskazu
je  pozytyw ne i negatyw ne strony  życia 
osied la . Znalazła się w nim m .in. lis ta  
m iejsc n iebezpiecznych, na której obok

Przed balem.

Luty 2001

G A Z E M

:!Fotograficzna t  tpi
Nie zawsze trzeba być gwiazdą znaną z pierwszych stron 

kolorowych pism, by móc oglądać swoje fotografie na wysta
wie czy na stronach kalendarza. Niedawno przekonali się 
o tym uczestnicy rybnickich Warsztatów Terapii Zajęciowej.

W połowie grudnia ubiegłego roku terapeu
ci pracowni ekspresji artystycznej postanowi
li po raz kolejny urozmaicić prowadzone przez 
siebie zajęcia. — To było spontaniczne przed
sięwzięcie. Wpadliśmy na pom ysł zrobienia 
profesjonalnej sesji zdjęciowej z  udziałem na
szych wychowanków, którzy wystąpiliby w roli 
modelek i modeli. Na początku zupełnie nie 
myśleliśmy o kalendarzu — mówi Katarzyna 
Korulczyk z pracowni ekspresji artystycznej. 
Do udziału w sesji zaproszono sześć osób, któ
re wcześniej bardzo chętnie uczestniczyły 
w różnorodnych zajęciach. Modelek i mode
li nie trzeba było długo namawiać. Pomysł 
sesji, w której udział miał być dla nich wyróż
nieniem, przyjęli z entuzjazmem. — Zależało 
nam na tym, by nasi wychowankowie, którzy 
są osobami niepełnosprawnymi umysłowo, po
czuli się pełnowartościowymi ludźmi, dlatego 
podeszliśmy do sprawy w profesjonalny spo
sób — podkreśla K. Korulczuk. Dobrano odpo
wiednie kostiumy i rekwizyty, zadbano również 
o właściwą charakteryzację i oświetlenie. Wy
konaniem fotografii zajęła się Barbara Nie- 
wiem, która przez kilka godzin fotografowała 
warsztatowiczów. Ci zaś -  mimo zmęczenia -  
dzielnie znosili trudy sesji. Efekt przeszedł 
najśmielsze oczekiwania, dlatego terapeuci 
postanowili pokazać zdjęcia światu. A ponie
waż zbliżał się koniec roku, najlepszym pomy
słem było wydanie kalendarza. Dzięki pomocy

klatek schodowych, piwnic i blokowych stry
chów widnieją ciemne zakamarki i bary osie
dlowe, teren hipermarketu „Real” czy garaże 
położone w pobliżu ulicy Chabrowej.

— Chcieliśmy nawiązać bliższą współpracę 
pomiędzy szkołami, tak, aby chociaż w pew
nym stopniu wyeliminować agresję, która, 
niestety, w wielu przypadkach cechuje kon
takty uczniów naszych szkół — mówi Marek 
Stojko, dyrektor Gimnazjum nr 2.

Właśnie w tym celu ma zostać powołane 
międzyszkolne forum  młodzieżowe, które 
będzie spełniało rolę sejmiku uczniowskie
go, w którym młodzież we własnym gronie będzie 
mogła przedyskutować interesujące ją kwestie.

Raport z realizacji projektu został zaprezen
towany na spotkaniu na początku stycznia br. 
w Gimnazjum nr 6. Wzięli w nim udział m.in. 
autorzy projektu, przedstaw iciele fundacji 
„Edukacja dla Demokracji”, przedstawiciele 
władz miasta i Rady Dzielnicy „Maroko-Nowi- 
ny”, a także uczestnicy warsztatów.

D

Wydawnictwa Art i drukarni Art Druk już mie
siąc po sesji kalendarze były gotowe.

W ostatnich dniach grudnia w Muzeum zor
ganizowano uroczysty wernisaż z udziałem 
przedstawicieli władz miasta, 
sponsorów, wolontariuszy oraz 
przedstawicieli rybnickich in
stytucji kulturalnych i społecz
nych. Przed obejrzeniem eks
pozycji złożonej ze zdjęć, któ
re później złożyły się na kalen
darz, obecni wysłuchali recita
lu jednego z najzdolniejszych 
uczniów rybnickiej szkoły mu
zycznej Artura Hesa. Można 
było otrzymać autografy mode
lek i modeli, którzy tego wie
czoru czuli się naprawdę wyjąt
kowo.

Pracownicy Warsztatów Te
rapii Zajęciowej zwracają uwa
gę na pozytywną rolę tak nie
banalnych przedsięwzięć. Dzię
ki nim wzrasta samoocena pod
opiecznych, którzy nie tylko po
zbywają się kompleksów, zaczy
nają wierzyć w swoje zdolności, 
ale przede wszystkim uczą się 
życia i zachowania w zupełnie Autorka zdjęć  
nowych dla siebie sytuacjach.
Kalendarze zostały zakupione przez Urząd 
Miasta oraz kilka rybnickich firm. Dystrybu
cją zajęli się również wolontariusze z I LO im. 
Pow stańców  Ś ląskich . Z arobione w ten  
sposób pieniądze zostały przeznaczone na

zakup rekwizytów, które będą wykorzystane 
przy realizacji kolejnych przedsięwzięć arty 
stycznych przez terapeutów  pracowni eks
presji artystycznej. — Pierwszym pomysłem  
na rozdysponowanie środków ze sprzedaży ka
lendarza był radiowęzeł. Niestety, okazało się, 
że koszt radiowęzła przerasta nasze możliwo
ści finansowe — mówi Katarzyna Korulczyk. 
Terapeuci WTZ myślą o wydaniu kalendarza 
również w przyszłym roku. Wszystko będzie 
zależało od tego, czy uda im się pozyskać spon
sorów. — Żadna z  osób, do których zwrócili
śm y się z  prośbą o pomoc przy  realizacji ka
lendarza je j nie odmówiła. Jeśli uda nam się

Barbara Niewiem i je j dzieła... Zdj.: Z.K.

spotkać takich ludzi w przyszłym roku, to na 
pewno będziemy to przedsięwzięcie kontynu
ować. W tej chwili już mamy pomysły na kolej
ne kalendarze — dodaje Katarzyna Korulczyk.

D

Pierwszy
obywatel

Pierwszym w nowym roku, 
stuleciu i tysiącleciu obywatelem 
Rybnika jest Adrian Treściń- 
ski, który urodził się tuż po pół
nocy 1 stycznia 2001 roku w szpi
talu w Orzepowicach. Szczęśli
wych rodziców Adriana -  pań
stwo Patrycję i Roberta Treściń- 
skich odwiedził prezydent Adam 
Fudali, przekazując im gratula
cje, kwiaty i upominek na dobry 
początek w imieniu wszystkich 
rybniczan.

Tel. 42-28-825, 42-60-070 G A M M A



Rybnickie Centrum Kultury
Od Bielickiej 
do Kwadratu!

• Szczególnie gorąco TZR zaprasza na jubile
uszowe spotkanie z Hanką Bielicką! Nie 
do wiary, że ta pełna wigoru artystka ob
chodzi swoje 60-lecie na scenie. Jej tempe
rament będziemy podziwiać 26  lutego
0 godz. 19.00, w program ie „Uśmiech 
w kapeluszu”.

• Komedia kryminalna o wciągającej intrydze, 
zagrana przez doborowych aktorów zawsze 
może liczyć na zainteresowanie widzów.
1 tak zapewne będzie w przypadku amery
kańskiej sztuki „Morderstwo w h o te lu ” 
R. Clarka i S. Bobricka jaką zobaczymy 
w TZR. A zapowiadana doborowa obsada 
to Dorota Kamińska, Maciej Damięcki 
i Piotr Skarga. Bilety na spektakl będą 
wspaniałym prezen tem  panów dla pań, 
jako że odbędzie się on dokładnie w Dniu 
Kobiet -  8 marca o godz. 19.00.

• Pełną salę zapewni na pewno występ „Sta
rego Dobrego Małżeństwa”-  zespołu, któ
ry w Rybniku zawsze może liczyć na owa
cyjne przyjęcie. Zapraszam y zatem  13 
marca na godz. 19.00.

• Trudno zliczyć talenty jakim natura obdarzy
ła Mariana Bednarka. Ten „artysta total
ny”, absolwent Uniwersytetu Opolskiego, 
znany przede wszystkim jako twórca Te
atru Plastycznego działającego aktualnie 
w Klubie Energetyka, jest również poetą, 
redaktorem naczelnym Pisma Artystyczne
go „Plama” i malarzem. Wystawa jego prac 
plastycznych w Galerii TZR otwarta zosta
nie 15 marca br. o godz. 19.00.

• W roku stulecia śmierci wielkiego włoskie
go twórcy oper Giuseppe Verdiego rybni- 
czanie przeżyją prawdziwą duchową ucztę - 
Opera Śląska z Bytomia przedstawi „Traviatę” 
- 25 marca, godz. 18.00.

• Na przełomie marca i kwietnia zjedzie do 
Rybnika te a tr  „Kwadrat”! Na pytanie 
„O co biega” w  spektaklu pod tym tytułem 
odpowiedzą świetni aktorzy -  Ewa Ziętek, 
Magdalena Stużyriska, Andrzej Grabar
czyk, Paweł Wawrzecki, Jerzy Turek, 
Marek Siudym, Lucyna Malec i Maciej 
Kujawski. Sztuka Philipa Kinga bawi pu
bliczność na całym świecie, nie inaczej bę
dzie zapewne w Rybniku. TZR proponuje aż 
trzy spektakle: w sobotę 31 marca, godz. 
17.00 i 20.00 oraz w niedzielę 1 kwietnia 
(to nie dowcip), godz. 17.00.

Zapraszamy!

Początek roku zaowocował obficie 
plastycznym i wernisażam i. Może 
to szare, zimowe dni spowodowały, 
że w ieczory ch cie liśm y  spędzać  
wśród feerii barw?

Wystawione w Muzeum kapelusze war
szawskiego „Porthosa” stały się inspiracją dla 
znakomitej portrecistki trzymającej w ręku 
zamiast pędzla aparat fotograficzny, czyli nie
dawnej mistrzyni Polski cechu fotografów w 
portrecie Anny Foltynowicz-Koterskiej. Ta 
sama kobieta w kapeluszu i bez -  to dwie róż
ne kobiety -  zdają się mówić fotografie mode
lek w fantazyjnych nakryciach głowy, przyda
jących im swoistego uroku i tajemniczości... 
Proponujemy zatem „Z kapeluszem  w XXI 
wiek” -  jak brzmi tytuł ekspozycji.

Bohaterka wernisażu Anna Foltynowicz-Koterska.
Zdj.: C. Chlubek-Adamczyk

Tuż po kapeluszach -  malarstwo Aliny Pod- 
leśny-M ałeszczyk wystawa zorganizowana 
wspólnie przez Muzeum i rybnickie koło Związ
ku Polskich Artystów Plastyków. A. Podleśny 
jest dyplomantką (1993) w pracowni litografii 
prof. Adama Romaniuka, zaś dodatkowy dy
plom zrobiła z malarstwa u prof. Jacka Rykały. 
Miała kilka wystaw indywidualnych, pokazy
wała swoje prace w Japonii i Holandii. Wiele 
z nich pozostało w zagranicznych zbiorach. 
-  Są myśli, które nigdy się nie dopełnią, a ży
cie to mniej lub bardziej nieodpowiedzialny 

szkic -  uważa artystka. Wbrew 
temu co mówi -  jej kolorowe, baj
kowe prace to obraz świata dokoń
czonego, ale jakby przefiltrowane- 
go przez dziecięcą wyobraźnię. 
Wrażenia plastyczne poprzedziła 
chwila muzyki w wykonaniu uzdol
nionych uczniów „szkoły Szafran- 
ków” Wojciecha Mielimąld (wiolon
czela) Kseni Więcek (fortepian).

W Powiatowej i Miejskiej Biblio
tece Publicznej swoje bajecznie 
kolorowe „Pejzaże bliskie i dale
k ie” wystawiała Dorota Haren- 
za. Autorka je s t nauczycielką 
w SP 15, ale jej pasją jest plasty
ka. By poznać własne możliwości 
uczęszczała na zajęcia prowadzo
ne przez Mariana Raka. W swoim 
malarstwie D. Harenza preferuje 
pejzaże, dostrzega piękno przyrody

Rybniczanie dzieciom  w  Afryce

Paleczny gra Beethovena
TZR i Towarzystwo Muzyczne im. Bra

ci Szafranków kierują specjalne zaprosze
nie na koncert Piotra Palecznego, który 
wystąpi z F ilharm onią Rybnicką pod dyr. 
Mirosława J. Błaszczyka. Wybitny pianista 
zaprezentuje V Symfonię Losu Beethovena 
oraz tego samego kompozytora III Koncert 
Fortepianowy c-moll.

Koncert, który będzie miał miejsce 11 mar
ca br. o godz. 17.00, obok doznań artystycz
nych, ma przynieść dodatkowo konkretne środ
ki na rzecz misji, a przede wszystkim dla dzie
ci z Republiki Środkowej Afryki. Do biletów 
dołączone będą „cegiełki” w wys. minimum 
5 zł przeznaczone na powyższy cel. W prze
rwie koncertu Piotra Palecznego odbędzie się au
kcja egzotycznych przedmiotów przywiezionych

z Afryki, a pochodzących z muzeum misyjnego
oo. franciszkanów. By wzmocnić hojność ryb- 
niczan i naszą wiedzę o tym dalekim kraju, 
9 marca o godz. 17.00 w Galerii TZR otwar
ta zostanie ekspozycja fotografii autorstwa mi
sjonarzy pracujących w Republice Środkowej 
Afryki, a o 18.00 prelekcja o. Kordiana Mer
ty ilustrowana przeźroczami z życia mieszkań
ców tej afrykańskiej republiki.

Animatorem imprezy pod hasłem „Rybnicza
nie dzieciom w Afryce” jest sekretarz ewange
lizacji misyjnej Konferencji Zachodniosłowiań- 
skiej, pochodzący z Rybnika franciszkanin o. Dy
mitr Zeglin. Patronat honorowy nad imprezą 
przyjęli Metropolita Katowicki abp Damian Zi
moń i prezydent Rybnika Adam Fudali oraz pro
wincjał zakonu franciszkanów o. Józef Czuta.

Luty 2001

Wernisaż Rafała Hermana w Galerii TZR.

Irena z gitarą
Irenka Pawłowa, uczennica pierwszej kla

sy LO ss. urszulanek, która przyjechała na za
proszenie miasta do Rybnika z Rejonu Wileń
skiego na Litwie, miewa, jak każda nastolat
ka, swoje marzenia. Jednym z nich była... gi
tara. Była, bo marzenie to już zostało speł
nione przez Norberta Kwaśnioka, prezesa

Irena z  ofiarodawcą gitary oraz opiekunami.

Współorganizatorem wystawy ma
larstw a A liny Podleśny-M ałesz- 
czyk było Muzeum oraz rybnickie 
koło ZPAP.

W bibliotece -  wystawa rysunków i exlibrisów Krzysztofa  
Kamila Baczyńskiego.

najbliższych okolic Rybnika i poprzez swoje 
prace chce przekazać wzruszenia, których źró
dłem jest bogactwo natury. Zaś w bibliotecz
nym hallu przygotowano wystawę rysunków i 
exlibrisów Krzysztofa Kamila Baczyńskie
go. Wybitny poeta „pokolenia Kolumbów” był 
również niezłym rysownikiem. Większość prac 
jest tematycznie związana z przeżyciami wo
jennymi i dopełnia niejako mroczny nastrój 
wierszy.

W Galerii Teatru Ziemi Rybnickiej nie
pokojący świat masek autorstwa Rafała Her
mana. Autor prac przywodzących na myśl ob
razki z karnawału w Wenecji w interesującym 
programie wystawy przyznaje się do inspira
cji muzyką, a teksty podpisujące reprodukcje 
świadczą też o niemałych uzdolnieniach poetyc-

Towarzystwa Miłośników Rybnika. Gitara 
jest wprawdzie używana, ale N. Kwaśniok za
pewnił Irenkę, że otrzyma nową, gdy tylko wy
każe się postępami w nauce gry na tym instru
mencie. Rybniccy opiekunowie Irenki, państwo 
Irena i Wiktor Mandryszowie uważają, że 
zasłużyła ona na taki prezent, gdyż jej wyniki 
w nauce, mimo konieczności przystosowania 
się do życia w innym kraju, są zupełnie dobre. 
Obok gitary, Irenka szczególnie interesuje się 

historią, bardzo lubi 
też konie. — Konia 
jej nie m ożemy ku
pić, ale chętnie bę
dziemy z  nią jeździć 
do ośrodka w Sto
dołach — zapewnił 
W. Mandrysz.

Irenie życzymy 
coraz lepszych  
wyników w nauce 
oraz tego, by czu
ła się u nas coraz 
lepiej!

(r)
Zdj. r

Jerzy Kempy na tle jednej ze  swoich prac.

kich. Czyżby zatem Rafał był ulubieńcem aż 
trzech Muz? Warto to sprawdzić.

W Domu Kultury w Niewiadomiu kolej
na wystawa -  swoje niezwykle różnorodne te
matycznie prace pokazał Jerzy Kempy - zwią
zany zawodowo z górnictwem, ale wypełniają
cy wolny czas twórczością plastyczną. W ro
dzinnym Niewiadomiu wystawiał już kilkakrot
nie, z jego twórczością mieli również okazję 
zapoznać się mieszkańcy innych miast Śląska. 
J. Kempy uczęszczał na zajęcia do Państwowe
go Ogniska Plastycznego w Rydułtowach, ucząc 
się wielu technik plastycznych. Obok malar
stwa uprawia rysunek, grafikę, akwarele, a tak
że rzeźbę.

(r)
Zdjęcia: Z.K.

Kochanym -  Babci i Dziadkowi 
Elfrydzie i Józefowi 

Wiśniewskim 
z okazji 55. rocznicy 

małżeńskiego 
najlepszego, 

zdrowia
Bożego

iata
życzy wnuczka 

Sylwia z rodziną

Teł. 42-28-825, 42-60-070



Gołota nagrodzony!
A jednak ktoś docenił naszego boksera 

Andrzeja G ołotę! Nie byli to jednak  
m iłośn icy  sportu, ale znaw cy języka  
angielskiego i aktorstwa, czyli jurorzy 
kolejnej edycji F estiw alu  Teatrów  
Angielskich.

To oni postanowili nagrodzić uczniów I LO

im. Powstańców Śląskich, autorów i wykonaw
ców sztuki „Czekając na Gołotę”. — To było 
naprawdę przezabawne. Pomysł i temat super!— 
mówiła publiczność po obejrzeniu tej komedii.

Sukces młodzieży z I LO jest o tyle ważny, 
że po raz pierwszy w siedmioletniej historii 
festiwalu I miejsce przypadło gospodarzom.

Gospodarze -  zwycięzcy.
# # # # # # # # # # #

Zdj.: Z.K.

Poza tym w tym roku swoje umiejętności języ
kowe i aktorskie prezentowała rekordowa 
ilość uczestników z całego kraju: — Po raz 
pierwszy w tym roku festiwal trwać' będzie aż 
dwa dni, a wszystko to za sprawą niespotyka
nej dotychczas liczby teatrów, które chcą za
prezentować swoje umiejętności w naszej szko
le — mówiła tuż przed rozpoczęciem przeglą
du Joanna Pawela, anglistka z I LO, która co 
roku zajmuje się organizacją Festiwal Teatrów 
w Języku Angielskim. Tym razem w Rybniku 
wystąpiło 38 teatrów, reprezentujących 29 
szkół, w tym licea ogólnokształcące, technicz
ne i ekonomiczne. Wśród uczestników znaleź
li się m.in. uczniowie z Jaworzna, Chorzowa, 
Sosnowca, Katowic, Krakowa, Tarnowa oraz 
Nowego Sącza. Rybnik reprezentowała mło
dzież Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługo- 
wych, IV, V i VII LO oraz grupy teatralne go
spodarzy przeglądu. Uczniowie biorący udział 
w festiwalu sami wybrali repertuar i pod okiem 
nauczycieli przygotowali fragmenty sztuk. Na 
warsztat trafiła zarówno klasyka, ale również 
inne, w tym własne, teksty. Można było obej
rzeć m.in. uczniowską wersję „The Little Prin- 
ce” oraz „The Sleeping Beauty”, czy „Cinde- 
rella”. Podobnie jak w latach ubiegłych, w jury 
przeglądu zasiedli przedstawiciele dyrekcji I 
LO, młodzież, nauczyciele oraz wykładowcy 
szkół językowych. Tym razem bezkonkuren
cyjni okazali się młodzi aktorzy z Rybnika,

c.d. na stronie 29
> # « ■* « * *

Uczniowie bliżej Europy
— To cenna inicjatywa, dzięki której m łodzież ma możliwość podzielenia 

się sw oim i wrażeniam i i przem yślen iam i na tem at integracji z  Unią 
Europejską—tak o Dniu Europejskim, zorganizowanym na początku lutego 
w I LO mówił dyrektor tej placówki Tadeusz Chrószcz.

W trakcie obchodów dokonano uroczystego 
otwarcia punktu informacyjnego o Unii Euro
pejskiej, którego pomysłodawcami są Joanna 
Trela, opiekun Szkolnego Klubu Ekologiczne
go oraz dyrektor Maria Mrozek. Szkolną mini 
-  biblioteczkę przygotowano z myślą o młodzie
ży zainteresowanej unijną tematyką. Składają 
się na nią czasopisma, książki, informatory i 
broszury dotyczące Unii Europejskiej i państw 
stowarzyszonych. To drugi, po Powiatowej i Miej
skiej Bibliotece, punkt informacji europejskiej w 
naszym mieście: — Dzięki niemu będziecie jesz
cze bliżej Europy — mówił uczestniczący w spo
tkaniu wiceprezydent Jerzy Frelich.

Dzień Europejski stał się okazją do wręczenia 
dyplomów i nagród książkowych laureatom Mię
dzynarodowego Konkursu „Europa w szkole”. 
Konkurs organizowany jest od 10 lat przez Mini
sterstwo Edukacji Narodowej, a jego tematem 
są zarówno prace graficzne jak i pisemne. W tym 
roku hasłem przewodnim było „Lepsze środowi
sko -  lepsza Europa”. W kategorii prace plastycz
ne i komputerowe pierwsze miejsce zajęła Kry
styna Grzegorzyca, drugie -  Anna Spławiń- 
ska, a trzecie -  Anna Spaś. W kategorii pisem
nej najwyżej oceniono pracę Justyny Bujok.

Nagrodzone rysunki i opracowania pisemne za
kwalifikowano do dalszego etapu konkursu. —Kie
dy byłem uczniem tej szkoły, nasze państwo było 
wrogiem Unii Europejskiej—mówił Jerzy Frelich. — 
Teraz przed wami otwiera się wielka przyszłość. Do 
was należy pisanie dalszych kart historii Europy.

A jak młodzież widzi przyszłość Europy i Polski

w UE można było przekonać się słuchając cyklu 
wykładów i referatów, przygotowanych przez 
uczniów Szkolnego Klubu Europejskiego. Doty
czyły one m.in. bezrobocia wśród młodzieży w 
Polsce i krajach UE, wykształcenia i zatrudnienia 
oraz wkładu kultury polskiej do kultury europej
skiej. Wśród poruszanych tematów były również 
zasady subsydiarności w Unii oraz integracja eko
nomiczna i tradycje krajów anglo- i niemiecko -  
języcznych. Zaprezentowano „Małego księcia” w  
wersji angielskiej, a w przerwach uczniowie sprze
dawali europejskie specjały, m.in. smakowite cia
sta i pizzę. Uzyskane w ten sposób pieniądze prze
znaczone zostały na edukację polskiej młodzieży 
z Białorusi. Kwota 1.036 zł. zostanie przekazana 

podczas wizyty w naszym kraju 
księdza -  opiekuna polskiego 
kościoła w Baranowicach. Ryb
nicka młodzież uczestniczyła tak
że w symulacjach negocjacji Pol
ska -  Unia Europejska, w któ
rych mowa była o stanowisku 
UE i Polski w sprawie dążeń 
do członkostwa. Do udziału w

Dyrektor I LO Tadeusz Chrószcz wręcza nagrodę 
Krystynie Grzegorzycy. Zdj.: Z.K.

przedstawicieli Rady Rodziców 
i Śląskiego Kuratorium Oświaty.

(S)

obchodach Dnia Europejskie
go zaproszono m.in. przewod
niczącego Komisji Oświaty RM 
Władysława Horabika, na
czelnika Wydziału Edukacji 
UM Tadeusza Szostoka oraz
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KALENDARZ IMPREZ

T e z  Miejskich
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Szczegółowych informacji udziela czynny od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 17.0< 

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

KULTURA

LP. TERMIN 1 NAZWA IMPREZY ORGANIZATOR MIEJSCE PLAN IMPREZY

1. marzec Programy o Rybniku w Śląskiej 
Telewizji Kablowej Śląska Telewizja Kablowa -

wtorek: 17.30, 18.30, 19.30,20.30 
piątek: 17.30, 18.30, 19.30, 20.30 

niedziela -  powtórka z całego tygodnia 
o godz. 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00

2.
marzec

“Rybnik Nasze miasto” 
“Cechy rzemieślnicze 

w miastach Górnego Śląska 
do 1939 r.”

“Wyrobisko górnicze”

Muzeum 
w Rybniku 

tel. 42 21 423

Muzeum w Rybniku 
ul. Rynek 18

Wystawy stałe. 
Wstęp: 3 zł, 2 zł 

w soboty wstęp: wolny

3. marzec Seanse filmowe w kinie “Zefir”
Dom Kultury 
Boguszowice 
tel. 739 21 86

Dom Kultury Boguszowice 
Plac Pokoju 1

28.02 -  04.03 “Happy Texas”
21.03 -  25.03 “Folwark zwierzęcy”

30.03 “Konopielka”
Szczegóły na afiszach i w miesięcznym repertuarze DK 

Wstęp: 10 zł

4. marzec Seanse filmowe w kinie 
“Chwałowiczanka”

Dom Kultury Chwałowice 
tel. 42 16 222

Dom Kultury Chwałowice 
ul. 1 Maja 95

W każdą niedzielę seanse o godz. 18.00 i 20.00 
Szczegóły na afiszach i w miesięcznym repertuarze DK 

Wstęp: 12 zł

5. marzec Seanse filmowe w kinie 
“Apollo”

Dyskusyjny Klub Filmowy 
“EKRAN” 

tel. 42 26 660

Kino “Apollo” 
ul. Pocztowa

Przegląd filmów LARSA von TRIERA
05.03 godz. 18.30 

“Element zbrodni” oraz “Europa”
19.03 godz. 18.30

“Królestwo I”(czas trwania: 4h 30 min.)

6.
01-20.03 “Moja kolorowa pisanka 

i stroik wielkanocny”
Dom Kultury Niedobczyce 

tel. 739 81 86

Hol Domu Kultury 
Niedobczyce 

ul. Barbary 23

Konkurs plastyczny dla dzieci na wykonanie pisanki 
oraz stroika wielkanocnego. 

Pokonkursowa wystawa w holu DK.
Wstęp: wolny

7.
01-23.03

“Moje harcerstwo”
-  wystawa fotograficzna 

Krzysztofa Liszki

Dom Kultury 
Boguszowice 
tel. 739 21 86

Dom Kultury Boguszowice 
Plac Pokoju 1

Wystawa z cyklu “ Salon wystaw”. 
Wstęp: wolny

8.
01-30.03

“Zabytki sakralne 
Bazyliki Mniejszej 

w Rybniku”

Dom Kultury Niedobczyce 
tel. 739 81 86

Hol Domu Kultury 
Niedobczyce 

ul. Barbary 23

Wystawa fotografii -  część II 
Wstęp: 2 zł

9.
01.03 “Dzieci na skrzydłach Pegaza”

Powiatowa 
i Miejska Biblioteka 

Publiczna 
tel. 42 23 541

Powiatowa i Miejska 
Biblioteka Publiczna 

oddział dla dzieci 
i młodzieży 

ul. Szaffanka 7

Konkurs poetycki adresowany 
do dzieci i młodzieży w wieku 

od 7 do 12 lat.
Wstęp: wolny

10.
06.03 “O krasnoludkach 

i sierotce Marysi”
Dom Kultury Chwałowice 

tel. 42 16 222

Sala widowiskowa 
Domu Kultury Chwałowice 

ul. 1 Maja 95

Spektakl dla szkół i przedszkoli 
w wykonaniu aktorów Teatru “Rabcio” z Rabki. 

Wstęp: 8 zł

11.
07.03 

godz. 9.00 Miejski Konkurs Recytatorski

Młodzieżowy 
Dom Kultury 

Maroko - Nowiny 
tel. 42 24 088

Młodzieżowy Dom Kultury 
ul. Broniewskiego 23

Konkurs dla uczniów nauczania zintegrowanego. 
Wstęp: wolny

12. 08.03
godz.

8.00-14.00
“Muzyka francuska”

Rybnickie Centrum 
Kultury 

tel. 42 23 235

Sala widowiskowa 
Rybnickiego Centrum 

Kultury
ul. Saint Vallier 1

Audycje umuzykalniające 
dla młodzieży - impreza zamknięta.

13.
08.03

godz. 19.00 “Morderstwo w hotelu”
Rybnickie Centrum 

Kultury 
tel. 42 23 235

Sala widowiskowa 
Rybnickiego Centrum 

Kultury
ul. Saint Vallier 1

Spektakl komediowy z udziałem Doroty Kamińskiej, 
Macieja Damięckiego i Piotra Skargi.

Wstęp: 20zł, 25 zł

14.

09-11.03 “Rybniczanie dzieciom 
w Afryce”

Rybnickie Centrum 
Kultury

tel. 42 23 235

Sala widowiskowa 
Rybnickiego Centrum 

Kultury
ul. Saint Yallier 1

09.03 godz. 17.00
Otwarcie wystawy misyjnej połączone 

z występem Kwintetu Dętego.
Wstęp: wolny 
godz. 18.00

Spotkanie z Kordianem Mertą 
Wstęp: wolny

11.03 godz. 17.00 
Koncert Piotra Palecznego

z towarzyszeniem Filharmonii Rybnickiej.
W programie: muzyka Ludwika van Beethovena. 

Wstęp: 25 zł
Ponadto aukcja przedmiotów przywiezionych z misji 12

Tel. 42-28-825, 42-60-070 GAZEIARYBNCKA
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15. 09.03
godz. 12.00 
09.03-11.04

“Nasz świat”
Muzeum 

w Rybniku 
tel. 42 21 423

Muzeum w Rybniku 
ul. Rynek 18

Otwarcie wystawy czasowej prac uczestników 
Warsztatu Terapii Zajęciowej w Rybniku 

oraz wolontariuszy z Zespołu Szkół 
Ponadpodstawowych Nr 1 

w Rybniku -  Boguszowicach.
Wstęp: 3 zł, 2 zł 

w soboty wstęp: wolny
16.

09.03
godz. 17.00 “Babski comber” Dom Kultury Niedobczyce 

tel. 739 81 86

Sala imprezowa 
Domu Kultury Niedobczyce 

ul. Barbary 23

Impreza tylko dla kobiet.
W programie:

muzyka, taniec, gry, konkursy 
Wstęp: 15 zł

17.
13.03

godz. 19.00
Koncert zespołu 

“Stare Dobre Małżeństwo”

Rybnickie Centrum 
Kultury 

tel. 42 23 235

Sala widowiskowa 
Rybnickiego Centrum 

Kultury
ul. Saint Vallier 1

Wstęp: 20 zł

18.

14.03-14.05

Wystawa
“Odmieńmy obyczaje, 

a jąwszy się pracy, 
niech będą dobrzy, 

będą szczęśliwi Polacy”

Powiatowa 
i Miejska Biblioteka 

Publiczna 
tel. 42 23 541

Hol Powiatowej 
i Miejskiej Biblioteki 

Publicznej 
ul. Szafranka 7

Ignacy Krasicki 
w 200 rocznicę śmierci 

Wstęp: wolny

19. 14.03
godz.

8.30 i 10.00
Spektakl teatralny dla dzieci

Dom Kultury 
Boguszowice 
tel. 739 21 86

Dom Kultury Boguszowice 
Plac Pokoju 1

Spektakl teatralny dla dzieci przedszkolnych i szkolnych 
(kl. I -  HI) w wykonaniu Teatru “ Banialuka” 

z Bielska Białej.
Wstęp: 6 zł

20.
15.03

godz. 19.00
Otwarcie wystawy Mariana 

Bednarka

Rybnickie Centrum 
Kultury 

tel. 42 23 235

Rybnickie Centrum Kultury 
ul. Saint Vallier 1 Wstęp: wolny

21.
16-26.03 

godz. 17.00
XI Festiwal Kultury Młodzieży 

Szkolnej

Młodzieżowy 
Dom Kultury 

Maroko - Nowiny 
tel. 42 24 088

Dom Kultury Chwałowice 
ul. 1 Maja 95 
Młodzieżowy 
Dom Kultury 

ul. Broniewskiego 23

16.03 godz. 9.00 
przesłuchanie

zespołów muzycznych w MDK
19.03 zespoły taneczne
20.03 zespoły teatralne 

23.03 godz. 17.00
podsumowanie festiwalu, 

koncert laureatów, wręczenie nagród 
połączone z otwarciem wystawy plastycznej 

“Podróż w przeszłość”
Wstęp: wolny

22. 16.03
godz.

9.00 i 10.00

“Dzieła nie wszystkie 
Aleksandra Fredry”

Dom Kultury 
Boguszowice 
tel. 739 21 86

Dom Kultury Boguszowice 
Plac Pokoju 1

Spektakl teatralny 
w wykonaniu aktorów 

M. Ferlaka i P. Warszawskiego 
Wstęp: 6 zł

23.
16.03

godz. 17.00
Otwarcie wystawy 

Marii Śliwy
Dom Kultury Niewiadom 

tel. 729 44 13
Dom Kultury Niewiadom 

ul. Mościckiego 15

Wystawa czynna codziennie 
od 10.00-18.00. 

Wstęp: wolny

24.
16.03

godz. 18.00
Wernisaż wystawy grafiki 

Hanny Grzonki
Dom Kultury Chwałowice 

tel. 42 16 222

Sala kolumnowa 
Domu Kultury Chwałowice 

ul. 1 Maja 95

Wernisaż połączony jest z koncertem kameralnym 
w wykonaniu Andrzeja Kocyby (kontrabas) 

i Franciszka Prusa (akordeon)
Wstęp: wolny

25.
21.03 

godz. 9.00 Mała Akademia Jazzu
Rybnickie Centrum 

Kultury 
tel. 42 23 235

Sala widowiskowa 
Rybnickiego Centrum 

Kultury
ul. Saint Vallier 1

Wystąpi Bernard Maseli 
-  wybitny instrumentalista jazzowy, 

wykładowca Akademii Muzycznej w Katowicach. 
W programie:

wibrafon elektroniczny, standardy jazzowe 
Wstęp: 3 zł

26. 21.03
godz.

9.30 i 11.00

Seanse filmowe 
w pierwszym dniu wiosny

Dom Kultury
Boguszowice 
tel. 739 21 86

Dom Kultury Boguszowice 
Plac Pokoju 1

Seanse filmowe dla dzieci i młodzieży 
w ramach pierwszego dnia wiosny 

Wstęp: 6 zł

27.
21.03

godz. 10.00 “Dzień Wagarowicza” Dom Kultury Niedobczyce 
tel. 739 81 86

Sala widowiskowa, 
muszla koncertowa 

Domu Kultury Niedobczyce 
ul. Barbary 23

Niedobczycka Wiosna Teatralna 
w ramach “Dnia Wagarowicza”

W programie:
korowód przebierańców szkół z dzielnicy, 

prezentacje teatrów szkolnych, 
koncert zespołu młodzieżowego 

Wstęp: 2 zł
28. 21.03

godz.
11.00-13.45

“Topienie Marzanny” Dom Kultury Niewiadom 
tel. 729 44 13

Ośrodek Elektrowni 
“Rybnik” SA 

w Chwałęcicach

W programie:
poetyckie pożegnanie zimy i powitanie wiosny, 

występ zespołu folklorystycznego “Nasi”, poczęstunek. 
Wstęp: wolny

29.
22-23.03 

godz. 10.00
46 Ogólnopolski Konkurs 

Recytatorski

Towarzystwo Kultury 
Teatralnej Urzędu 
Marszałkowskiego 
Rybnickie Centrum 

Kultury 
tel. 42 23 235

Sala kameralna 
Rybnickiego Centrum 

Kultury
ul. Saint Yallier 1

Przesłuchania konkursowe w RCK 
Termin zgłoszeń do 12.03
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KALENDARZ IMPREZ MIEJS
KULTURA

LP. TERMIN NAZWA IMPREZY ORGANIZATOR MIEJSCE PLAN IMPREZY
30.

23.03
godz. 18.00

Niedobczyckie Wieczory 
Muzyczne

Dom Kultury Niedobczyce 
tel. 739 81 86

Hol
Domu Kultury Niedobczyce 

ul. Barbary 23
Wstęp: 10 zł

31.
25.03

godz. 18.00
“Traviata” 

Giuseppe Verdi

Rybnickie Centrum 
Kultury 

tel. 42 23 235

Sala widowiskowa 
Rybnickiego Centrum 

Kultury
ul. Saint Vallier 1

Wystąpi:
Państwowa Opera Śląska w Bytomiu 

Wstęp: 30 zł, 35 zł

32.
28.03

godz. 18.00 “Koncert na Ratuszu”

Rybnickie Centrum 
Kultury 

tel. 42 23 235 
Muzeum 

w Rybniku 
tel. 42 21 423

Muzeum w Rybniku 
ul. Rynek 18

Wystąpi kwartet “Akademos”.
Soliści: Irena Kalinowska -  Ghos (skrzypce), 

Irena Stelmach (skrzypce), 
Agnieszka Batog (altówka),

Danuta Sobik -  Ptok (wiolonczela),
W programie: utwory Haydna, Schuberta 

Wstęp: wolny
33.

29.03
godz. 17.00 Salon literacki

Powiatowa 
i Miejska Biblioteka 

Publiczna 
tel. 42 23 541

Czytelnia Powiatowej 
i Miejskiej Biblioteki 

Publicznej 
ul. Szafranka 7

Spotkanie młodych twórców. 
Warsztaty literackie prowadzi Jan Strządała. 

Wstęp: wolny

34.

01-30.03 Konkurs na “Projekt 
Wielkanocnej Pisanki”

Dom Kultury 
Boguszowice 
tel. 739 21 86

Dom Kultury Boguszowice 
Plac Pokoju 1

30.03 godz. 11.00
Otwarcie wystawy prac pokonkursowych 

Wstęp: wolny

35.
31.03

godz. 18.00 “U Michała przy krupnioku” Dom Kultury Chwałowice 
tel. 42 16 222

Dom Kultury Chwałowice 
ul. 1 Maja 95

Biesiada Śląska w wykonaniu m.in. zespołu 
“Hajerband”, prowadzenie -  Józef Polok. 
Oprócz strawy duchowej, krupniok i piwo 

wliczone w cenę.
Wstęp: 20 zł

36. 31.03 
godz.

17.00, 20.00
01.04

godz. 17.00

“O co biega” 
Philipa Kinga

Rybnickie Centrum 
Kultury 

tel. 42 23 235

Sala widowiskowa 
Rybnickiego Centrum 

Kultury
ul. Saint Yallier 1

Spektakl komediowy w wykonaniu 
Teatru “Kwadrat” z udziałem m.in.

E. Ziętek, L. Malec, M. Strużyńskiej,
A. Grabarczyka, P. Wawrzeckiego i innych. 

Wstęp: 35zł, 30zł
SPORT I TURYSTYKA

LP. TERMIN NAZWA IMPREZY ORGANIZATOR MIEJSCE PLAN IMPREZY

1. 03.03 
godz. 9.00

“Sopelek”
zimowe marsze na orientację

PTTK
tel. 42 28 072 
(p. B. Jasny)

Plener
Meta Zebrzydowice 

- Rybnik

Impreza ogólnodostępna. 
Wstęp: wolny

Wszelkie szczegóły u organizatora.

2. 03-04.03 Halowe zawody jeździeckie 
w skokach przez przeszkody

TK-S “Kuźnia” 
tel. 739 13 11 
(p. G. Wnuk)

Hala kryta 
Sekcja jeździecka 

“Energetyk” 
Stodoły

Zawody o zasięgu okręgowym, 
początek w sobotę o godz. 10.00, 

w niedzielę od godz.9.00 
Wstęp: wolny

3.
03, 10, 17, 
24 i 31.03 
godz. 9.00

Dziecięca Liga NBA

Miejski Ośrodek Sportu 
i Rekreacji,

Miejski Koszykarski Klub 
Sportowy “Rybnik” 

tel. 423 25 11 
(p. G. Adamczyk)

Miejski Ośrodek Sportu 
i Rekreacji 

(pływalnia kryta) 
ul. Powstańców Śl. 40

Turnieje dla dzieci i młodzieży 
odbywają się w każdą sobotę miesiąca 

od godz. 9.00 
Wstęp: wolny

4. 04.03
godz. 10.00

Turniej Dziewcząt 
w Piłce Nożnej Kobiet

Miejskie Towarzystwo 
Piłki Nożnej 

tel. 501 316 242 
(p. J. Gajda)

Hala MOSiR
Boguszowice 

ul. Jastrzębska 12
Wstęp: wolny

5. 04.03 
godz. 10.00

Turniej o Puchar 
Przewodniczącego Rady 

Dzielnicy Gotartowice w skacie 
sportowym

Klub Sportowy 
“U Walka” 

tel. 42 18 873 
(p. W. Stajer)

Klub Sportowy 
“U Walka” 

ul. Samotna 6
Wpisowe: 10 zł

6.
04, 11, 18 

i 25.03 
od godz. 9.00

Rybnicka Amatorska Liga 
Koszykówki

Miejski Ośrodek Sportu 
i Rekreacji,

Miejski Koszykarski Klub 
Sportowy “Rybnik” 

tel. 423 2511 
(p. G. Adamczyk)

Miejski Ośrodek Sportu 
i Rekreacji 

(pływalnia kryta) 
ul. Powstańców Śl. 40

Spotkania w każdą niedzielę miesiąca 
w godz. 9.00 - 15.00 

Wstęp: wolny

7.
06,13,20 

i 27.03 godz. 
15.30-19.30

Wewnętrzne Turnieje Skata 
Sportowego

Klub Harcówka 
tel. 422 6039

Klub Harcówka 
ul. Zakątek 19 Wstęp: wolny

8. 07.03
godz.9.00 Turniej Szachowy Dom Kultury Chwałowice 

tel. 42 26 222
Dom Kultury Chwałowice 

ul. 1 Maja 95

Rozgrywki Ligi ROW będą rozgrywać się 
w sali kolumnowej.

Wstęp: wolny

9.
07.03
godz.

11.00-16.00

Ogólnopolski Turniej Halowy 
Piłce Nożnej Fan - Clubów 

Żużlowych

Rybnicki Speedway 
Fan Club 

tel. 42 18 220 
(p. S. Drąszczyk)

Hala MOSiR 
Boguszowice 

ul. Jastrzębska 12
Wstęp: wolny

10. 07.03 
godz. 16.30

Drużynowe Rozgrywki 
Szachowe Okręgu Rybnickiego 

2001

Dom Kultury 
Boguszowice 
tel. 739 21 86

Dom Kultury 
Boguszowice 

ul. Plac Pokoju 1

Mecz szachowy : 
“Zefir” Boguszowice 

- ŚKS Niesłyszących Rybnik 
Wstęp: wolny
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NDARZ IMPREZ MIEJSKICH
SPORT I TURYSTYKA

LP. TERMIN NAZWA IMPREZY ORGANIZATOR MIEJSCE PLAN IMPREZY

11. 10.03 Mecz Tenisa Stołowego
TK-S “Kuźnia” 
teł. 739 13 11 
(p. G. Wnuk)

Klub Energetyka 
ul. Podmiejska

Rozgrywka pomiędzy Energetyk Rybnik - AZS WSP 
Print Cycero Częstochowa. Zawody w ramach 

rozgrywek I Ligi tenisa stołowego.
Wstęp: wolny

12. 10-24.03 VI Turniej Szachowy 
“Boguszowice 2001”

Dom Kultury 
Boguszowice 
tel. 739 21 86

Dom Kultury 
Boguszowice 

ul. Plac Pokoju 1

Impreza z okazji X-lecia Klubu Szachowego 
“Zefir” Boguszowice.

Turniej otwarty.
Wpisowe: 25 zł

13. 11.03
Grand Prix o Puchar Prezesa 

Elektrowni “Rybnik” SA 
w tenisie stołowym

TK-S “Kuźnia” 
tel. 739 13 11 
(p. G. Wnuk)

Klub Energetyka 
ul. Podmiejska

Turniej otwarty dla wszystkich chętnych. 
Na całość Grand Prix składa się 5 turniejów. 

Wstęp: wolny

14. 11.03 
godz. 8.00

Turniej Trampkarzy rocznik 89 
o Puchar Zygfryda Kiermaszka

Okręgowy Związek Piłki 
Nożnej - Rybnik 

tel. 42 217 11 
(p. A. Musioł)

Hala MOSiR 
Boguszowice 

ul. Jastrzębska 12
Wstęp: wolny

15. 12-16.03
godz.

17.00-21.00

“Marcowy Turniej Gier 
Planszowych”

DK Niewiadom 
Klub “Olimp” 
tel. 729 4413

Klub “Olimp” 
ul. Mościckiego 15

Wewnętrzny turniej skata - dokładny termin spotkania 
ustalany na bieżąco z członkami koła.

Wstęp: wolny

16. 15-18.03 Utex - Ski - Yachting
TK-S “Kuźnia” 
tel. 739 13 11 
(p. G. Wnuk)

Ośrodek Sportów Wodnych 
i Rekreacji 

Chwałęcice 
ul. Rudzka

Połączenie zawodów narciarskich (slalom na Stożku) 
z regatami żeglarskimi - OSWiR, 

obsada międzynarodowa.
Dla widzów wstęp wolny

17. 17.03
godz. 15.00 Sparing

Rybnicki Klub Motorowy 
tel. 42 28 880 
(p. D. Kolorz)

Stadion w Rybniku 
ul Gliwicka

RKM - Włókniarz Częstochowa 
Szczegóły na plakatach

18. 17.03
godz. 12.00

Turniej Bokserski 
o Puchar Dyrektora MOSiR

Miejski Ośrodek Sportu 
i Rekreacji 

tel. 42 22 140 
(p. R. Tymusz)

Hala MOSiR 
Boguszowice 

ul. Jastrzębska 12

Turniej z podziałem na kategorie: 
młodzicy - r. 87, kadeci - r. 85 i 86, juniorzy - r. 83 i 84. 

Wszelkie informacje u organizatora.
Wstęp: wolny

19. 21.03
Grand Prix Elektrowni 

“Rybnik” SA 
w biegach przełajowych

TK-S “Kuźnia” 
tel. 739 13 11 
(p. G. Wnuk)

SP nr 29 
Golejów

ul. Komisji Edukacji 
Narodowe) 29

Turniej otwarty dla wszystkich, podział na 11 kategorii 
wiekowych, dystanse: od 500 m do 7 km; na całość 

składają się 4 cykle imprez.
Dla widzów wstęp wolny.

20. 24.03
godz. 15.00 Mecz Mistrzowski Klasy A

Klub Sportowy 
“Pierwszy” Chwałowice 

tel. 739 32 56 
(p. H. Machulik)

Stadion 
Chwałowice 
ul. 1 Maja 27

Mecz: GKS “Pierwszy” Chwałowice - “Hadex” Szeroka 
Wstęp: dorośli - 4 zł;

Młodzież i kobiety wstęp wolny

21. 24.03 Mecz piłkarski
TK-S “Kuźnia” 
tel. 739 13 11 
(p. G. Wnuk)

Stadion
przy ul. Podmiejskiej 1

Mecz: Energetyk Rybnik 
- Górnik Boguszowice.

Mecz o Mistrzostwo Piłkarskiej Ligi Okręgowej. 
Wstęp: wolny

22. 24.03 Mecz tenisa stołowego
TK-S “Kuźnia” 
tel. 739 13 11 
(p. G. Wnuk)

Klub Energetyka 
ul. Podmiejska

Zawody w ramach I Ligi Tenisa Stołowego. 
Energetyk Rybnik 

- LKS Ogrodnik Grójec.
Wstęp: wolny

23. 24-25.03 Halowe zawody jeździeckie 
w skokach przez przeszkody

TK-S “Kuźnia” 
tel. 739 13 11 
(p. G. Wnuk)

Hala kryta 
Sekcja jeździecka 

“Energetyk” 
Stodoły

Zawody o zasięgu okręgowym, 
Początek w sobotę o godz. 10.00, 

w niedzielę od godz.9.00 
Wstęp: wolny

24. 25.03
godz. 10.00 Trójbój Śląski

Dom Kultury 
Boguszowice 
tel. 739 21 86

Dom Kultury 
Boguszowice 
Plac Pokoju 1

Impreza z okazji X-lecia Klubu Szachowego 
“Zefir” Boguszowice

W skład trójboju wchodzą: skat, szachy, dart. 
Turniej otwarty.
Wpisowe lOzł.

25. 25.03
godz. 15.30 Sparing

Rybnicki Klub Motorowy 
tel. 42 28 880 
(p. D. Kolorz)

Stadion w Rybniku 
ul. Gliwicka

RKM - Unia Leszno 
Szczegóły na plakatach

26. 25.03
godz. 10.00

Drużynowe Mistrzostwa Śląska 
2001

Dom Kultury 
Boguszowice 
tel. 739 21 86

Dom Kultury 
Boguszowice 
Plac Pokoju 1

Mecz szachowy: 
“Zefir” Boguszowice 

- MKSz II Rybnik

27. 25.03
Grand Prix o Puchar Prezesa 

Elektrowni “Rybnik” SA 
w tenisie stołowym

TK-S “Kuźnia” 
tel. 739 13 11 
(p. G. Wnuk)

Klub Energetyka 
ul. Podmiejska

Turniej otwarty dla wszystkich, zamykający 
Rywalizacje Grand Prix 

Wstęp: wolny

28. 29.03
godz. 16.00 Sparing

Rybnicki Klub Motorowy 
tel. 42 28 880 
(p. D. Kolorz)

Stadion w Rybniku 
ul. Gliwicka

RKM - Zespół Ligi Szwedzkiej 
Szczegóły na plakatach

29. 30-31.03 
godz. 9.00

Młodzieżowy Turniej 
Turystyczno -  Krajoznawczy

PTTK
tel. 42 28 072 
(p. B. Jasny)

SP nr 10
ul. Grunwaldzka 18 

SPnr 12 
ul. Buhla 3

Plan imprezy:
30.03 (9.00 - 12.00) - marsze na orientację; 

31.03 - test, następnie drużynowo: pierwsza pomoc, 
rowerowy tor przeszkód, podsumowanie, 

rozdanie nagród.
Turniej jest etapem regionalnym.

Wszelkie szczegóły u organizatora.

30. 31.03 Otwarty turniej szachowy 
“P 15”

Dom Kultury Niedobczyce 
tel. 739 81 86

Sala imprezowa 
DK Niedobczyce 

ul. Barbary 23
Wstęp: wolny

31. 31.03 Mecz tenisa stołowego
TK-S “Kuźnia” 
tel. 739 13 11 
(p. G. Wnuk)

Klub Energetyka 
ul. Podmiejska

Energetyk Rybnik 
- SKS 40 Warszawa
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Rybnickie
Zeszyty NsHCzycielskie l

wie z miasta Oulu. — Nawet gdyby nasz pro
jek t nie zyskał aprobaty i nie otrzymalibyśmy 
środków na jego realizację, nasze kontakty z  
zaprzyjaźnionymi już placówkami w Hiszpanii, 
Portugalii i Finlandii będą na pewno kontynu
owane — powiedział dyrektor Witold Cyroń.

Gości z południa Europy, koordynatorów 
programu na woj. śląskie oraz dyrekcję i wy
chowawców SOS-W przyjął prezydent Adam 
Fudali, wyrażając zainteresowanie progra
mem oraz strukturą szkolnictwa w Hiszpanii 
i Portugalii. Przekazał też garść informacji 
o naszym mieście, szczególnie realizacji ideii 
zespołu wyższych uczelni. O szczegółach pro
jektu -  poinformujemy. (r)

S okrates-C om en ius

Program Północ-Południe
Mamy coraz większą świadomość 

korzyści, jakie dają oferty różnych 
europejskich programów pomocowych. 
Swoją szansę w edukacyjnym  
programie UE Sokrates widzi Specjalny 
Ośrodek Szkolno-W ychowawczy  
w Rybniku.

Celem tego programu jest doskonalenie ja
kości kształcenia dzieci, młodzieży i dorosłych. 
Wchodzący w skład Sokratesa „podprogram” 
Comenius dotyczy przedszkoli, szkół podsta
wowych oraz średnich wszystkich typów. Pro
muje on hasło “Europa w szkole” i jest nasta
wiony na zawieranie partnerskich porozumień 
przez placówki oświatowe w celu podejmowa
nia wspólnych przedsięwzięć edukacyjnych. 
Efektem zainteresowania programem Sokra
tes-Comenius dyrektora SOS-W Witolda Cy- 
ronia była jego wizyta studialna w Portugalii 
oraz kontakty z podobnymi do SOS-W ośrod
ków w Hiszpanii i Finlandii. Z czasem narodzi
ła się idea wspólnego projektu edukacyjnego 
dla dzieci i młodzieży „specjalnej troski”, w

którym wykorzystana zostałaby ich aktywność 
artystyczna -  plastyczna i muzyczna -  a więc 
sfery działania będące w stanie pokonać wiele 
różnych barier. Pierwszym krokiem do reali
zacji tego projektu jest konieczność przygo
towania wniosku aplikacyjnego do programu 
Sokrates-Comenius. W tym celu z wizytą do 
Rybnika przybyli przedstawiciele specjalnych 
ośrodków dla dzieci i młodzieży z Barcelony i 
portugalskiego miasta Figueira da Foz, w 
przedsięwzięcie zaangażowani są także Fino-

W związku z projektem wydawania w formie 
kwartalnika „Rybnickich Zeszytów Nauczy
cielskich”, zwracamy się z prośbą do człon
ków rad pedagogicznych wszystkich placówek 
oświatowych miasta Rybnika o nadsyłanie ma
teriałów do publikacji. Proponujemy następu
jący zakres tem atyczny: ciekaw e prace  
uczniów, propozycje rozwiązywania proble
mów wychowawczych, scenariusze lekcji bądź 
zajęć pozalekcyjnych, felietony o życiu i pro
blemach rybnickiego środowiska naukowego, 
recenzje wydawnictw pedagogicznych, spra
wozdania z  imprez odbywających się z  udzia
łem naszych uczniów i wychowanków, wywia
dy z ciekawymi ludźmi, prezentacja osiągnięć, 
nowości z  internetu, humor zeszytów. Czeka
my na inne propozycje tematów. Jednocześnie 
informujemy, że redakcja daje możliwość publi
kacji, jednak - przynajmniej w początkowym 
okresie - publikacje te nie będą gratyfikowane.

Założycielski zespól redakcyjny tworzą na
uczyciele: Urszula Cycula (IV LO Rybnik), 
Grażyna Kohut (ZST Rybnik), Barbara Pa
łach (SP 10 Rybnik), Ewa Slota (SP 12 Ryb
nik). Materiały do publikacji można nadsyłać 
na adres: Rybnickie Zeszyty Nauczyciel
skie przy Oddziale ZNP w Rybniku, ul. Ko
ściuszki 5, 44-200 Rybnik. Można również 
skorzystać z poczty internetowej: ivloryb- 
nik@rsi.pl lub dostarczyć swoje materiały bez
pośrednio członkom zespołu redakcyjnego.

Założycielski Zespół Redakcyjny 
Rybnickich Zeszytów Nauczycielskich

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

&
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Goście z  Portugalii i Hiszpanii w UM.

Nauczyciel 
w roli ucznia

„Nowe” zaczyna wchodzić do szkół, 
w tym do szkolnych bibliotek. By korzysta
nie z biblioteki nie ograniczyło się do wypoży
czania przez uczniów lektur, szkolić muszą się 
również bibliotekarze. W SP1 otwarte dla nich 
zajęcia przygotowała według własnego scena
riusza Grażyna Szmidt. Temat warsztatów: 
Jakość pracy  w oświacie. Samoocena

Zdj.: Biuro Rzecznika Prasowego UM

pracy nauczyciela -  bibliotekarza zgroma
dziła kilkunaście uczestniczek prowdzących 
szkolne biblioteki rybnickich szkół podstawo
wych i średnich.

— W bibliotekach zaczyna się coś dziać, ko
rzystając z  nowych form robimy wszystko, by 
biblioteka była placówką żywą, umiejącą przy
ciągnąć i zainteresować ucznia książką, na
uczyć go korzystania z  zasobów biblioteki. By 
m ieć świadomość dobrze wykonywanej pracy 
lub popełnionego błędu, trzeba posiadać umie
jętność samooceny — mówi J. Szmidt. Jednym 
ze sposobów, by się tego nauczyć jest wcho
dzenie w rolę zainteresowanych: uczniów, na

uczycieli, ro-

B y dobrze uczyć, trzeba się uczyć... twierdzą pedagodzy.

dziców, zaś 
najlepszą for
mą nauki jest 
pełna aktyw
ność i zaanga
żow anie. — 
B y dobrze  
uczyć, trzeba 
się... uczyć — 
podsumowu
je  organiza
torka warsz
tatów.
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Spotkania tow arzyskie, bale i koncerty

-  Nowo manie

w tym roku długi karnawał. Trudno 
spotkania oraz koncerty i bale, 

li w tym czasie rybniczanie. Efektem kilku 
z nich była nie tylko dobra zabawa, ale zebranie funduszy 
na cele społeczne.

W salach Muzeum na tradycyjnym spotka
niu noworocznym zeb ra li się  członkow ie 
i przyjaciele Izby Przemysłowo-Handlo
wej Rybnickiego Okręgu Przemysłowe
go. Uroczystość była okazją do wręczenia Pi
ramid Wiedzy, Fachowości i Przyjaźni -  
nagród dla szczególnie zasłużonych dla Izby 
osób i firm. Otrzymali je Janina Stula z Pra
cowni Projektowej MADO 1 i Stanisław  
Gajda -  wieloletni dyrektor RPBI. Honoro
we medale Izby wręczono posłowi Czesła
wowi Sobierajskiemu oraz firmom obcho
dzącym jubileusz 10-lecia, a są to: dwie naj
bardziej znane firmy produkujące nowocze
sne okna -  AP z Żor i Grupa Partners, 
C lassen-Pol -  producent i im porter wyro
bów drewnianych, producent bram garażo
wych firma Gros, kwiaciarnia E. Dziwoki 
-  K. Ryszka-Dziwoki, Kredyt Bank SA. 
i firma radiokomunikacyjna AKSEL.

Andrzej Karbownik i Bernard Błasz
czyk -  wiceministrowie gospodarki wzięli 
udział w noworocznej biesiadzie gospodar
czej, zorganizow anej przez Ś lą sk o -D ą 
browskie Towarzystwo Gospodarcze.

Biesiadę rozpoczął występ studenckiego 
zespołu kameralnego „Schola Cantorum” 
z Knurowa. Później prym wiódł już zespół 
górniczy, który bawił gości śląskimi dowci
pami i biesiadnymi piosenkami. W spotka
niu uczestniczyli również prezydenci, burmi
strzowie i wójtowie miast naszego regionu, 
przedstawiciele Śląskiego Urzędu Wojewódz
kiego, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska, Regionalnej Izby Obrachunko
wej, spółek węglowych, elektrowni oraz miej
scowi przedsiębiorcy.

Biesiada odbyła się na terenie Rjftjhickiej 
Strefy Aktywności Gospodarczej i jak mówił 
przewodniczący ŚDTG i gospodarz spotka- 
nia poseł Czesław Sobierajski, nie był to wy
bór przypadkowy: — Celowo zdecydowaliśmy 
się na organizację biesiady w tak specyficznym  
miejscu, jakim je s t RSAG. Korzystając, z  oka
zji, że  zebraliśmy się w takim gronie, chcemy 
porozmawiać na temat przyszłości tej spółki. 
Chcemy zrobić wszystko, by działające w na
szym województwie strefy przestały być „pa
pierowymi” i rozpoczęły efektyw ne działanie.

Nie ustają w swej aktywności samorządow
cy z Rady Dzielnicy Smolna. W programie 
spotkania noworocznego przewidziano m.in. 
wręczenie nagrody dla najhojniejszego spon
sora dzielnicowych przedsięwzięć, a została 
nim firma „Panat”, której właścicielem je s t 
m ieszkaniec Smolnej. Tydzień później w SP 
• odbyło się V Spotkanie Sm olnioków  
pod hasłem „Smołnioki kolędują”, którego 
anim atoram i byli mieszkańcy ul. ks. Popie
łuszki. Obok mieszkańców dzielnicy kolę
dował też chór rybnickiej „szkoły Szafran- 
ków”, a całość prowadził Józef Polok.

Bal Charytatywny organizowany trady
cyjnie przez Miejski Ośrodek Sportu i Re
kreacji w Kamieniu zgromadził 90 osób. 
Gwiazdą wieczoru była Agnieszka Fatyga, 
a przygrywał czeski zespół „Nancy”. Po odlicze
niu wszystkich kosztów, zysk w wysokości 14 
tys. zł zostanie tradycyjnie przeznaczony na 
organizację letniego wypoczynku dla dzieci pol
skich z Ukrainy oraz na zakup sprzętu dydak
tycznego dla Szkoły Życia.

Charytatywny charakter miał także bal w auli 
: Centrum kształcenia Inżynierów, który hono

rowym patronatem objął prezydent Rybnika. 
Głównymi pomysłodawcami i organizatorami 
balu były Warsztaty Terapii Zajęciowej oraz 
Rada Dzielnicy Śródmieście, próbując w ten 
Sposób zachęcić ludzi dobrej woli do pomocy 
osobom z upośledzeniem umysłowym. Celem 
imprezy było zebranie funduszy na zakup pod
jazdu dla samochodu WTZ ułatwiającego prze
mieszczanie się osobom na wózkach oraz inte
gracja rybnickiego świata biznesu, kultury 
i struktur samorządowych. Niestety, organiza
torzy są zawiedzeni nikłym udziałem firm w tym 
przedsięwzięciu. W ostatniej chwili wiele z nich, 
nawdt te, które swój udział solennie obiecywa
ły, wycofały się. Nie było też radnych ani przed
stawicieli władz miasta, na których obecność 
liczono. Na wysokości zadania stanęły jedynie 
firmy Rettig-Heating i Classen-Pol. Jednak dzia
łacze samorządowi z dzielnicy Śródmieście są 
zdecydowani zebrać fundusze na potrzeby 
WTZ innymi drogami.

Wielkim powodzeniem cieszyły się karna
wałowe koncerty w Teatrze Ziemi Rybnic
kiej, a było ich niemało. W rytmie na 3/4 
utrzymany był występ Wrocławskiej Orkie
stry Festiwalowej im. Jana Straussa pod 
dyrekcją Jana Ślęka, wielkiego miłośnika 
muzyki Straussów. Wystąpili też soliści Ewa 
Iżykowska i Michał Marzec, a publiczność 
bawił również kon feransjer Henryk Te- 
ichert.

Śląskie Centrum Muzyczne „Muzyka 
i Ruch” zaprosiło na II Rybnicką Galę Pio
senki Biesiadnej. Tym razem publiczność 
w wypełnionej po brzegi sali TZR bawił m.in. 
kabaret „Rak”, Kapela Bawarska, formacja 
tańca towarzyskiego „Spin” oraz orkiestra 

\ rozrywkowa „Borynia”, ale także rodzimi 
wykonawcy ¿w iązani ze  ŚCM  „M uzyka 
i R u c h ” . Był to  b a rd z o  „ s w o js k i” wie
czór z „piwnym” poczęstunkiem w hallu.

|g  : W ostatnią karnawałową sobotę stycznia 
za sprawą elektrowni „Rybnik” w TZR odbył 
się k o n ce rt z W iesław em  Ochm anem  
w roli głównej, który nie tylko śpiewał, ale 
prowadził błyskotliwą konferansjerkę i bawił 
publiczność pysznymi anegdotami. Towarzy
szyli mu młodzi śpiewacy: Aleksandra Sto
kłosa, Zbigniew Wunsch, a także Orkie
stra Symfoniczna Filharmonii Śląskiej 
pod dyrekcją ulubieńca rybnickiej publicz
ności Mirosława Jacka Błaszczyka.

Również tradycyjny koncert kam eralny 
w Muzeum miał w styczniu karnawałowy 
charakter -  z p rogram em  arii operowych 
i operetkowych wystąpił Hubert Miśka.

W ram ach znanego wszystkim meloma
nom cyklu Z  b a tu tą  i  h u m o r e m , w jeden 
z karnawałowych wieczorów Filharm onię 
Rybnicką poprowadził w Teatrze Ziemi Ryb
nickiej Maciej Niesiołowski. Wspierała go 
utalentow ana sopranistka Agnieszka Bo- 
chenek-O siecka. Dyrygent z talentem  dy
rygował nie tylko orkiestrą, ale także ryb
nicką publicznością, która falowała w rytm 
walców, polek i przebojów muzyki poważnej, 
na życzenie dyrygenta również gwizdała. Nie 
uciekła też z sali, kiedy dyrygent chwycił za 
dubeltówkę... Organizatorem tego koncertu 
było Towarzystwo Muzyczne im. Braci 
Szafranków.

„Walentynki”, którym  wiele osób w na
szym kraju nie szczędzi słów krytyki, wska
zując na ich komercyjny charakter, mają się, 
mimo wszystko, dobrze. W witrynach skle
pów było aż czerwono od serc i serduszek, 
zaś w TZR zakochani spędzili prawdziwie 
gorący, walentynkowy w ieczór za sprawą 
zespołu J o sé  Torres y  S a lsa  T rop ica l, za
łożonego i p row adzonego p rzez  pocho
dzącego z Kuby, a m ieszkającego od 20 
la t w Polsce muzyka.

(S)



Nowa książka Józefa Musioła
Józef Musioł poprzez ukazywanie w swoich, 

również wcześniejszych, książkach („Ślązacy”, 
„Ludzie tej ziem i”)  jednostkowych, często bar
dzo pogmatwanych losów pochodzących ze Ślą
ska lub szczególnie z nim związanych osób, kre
śli portret zbiorowy Ślązaków -  cichych bohate
rów i patriotów walczących o polskość tej ziemi.

Na spotkaniu w Muzeum autor opowiedział 
o bohaterach swojej książki wyciągniętych z nie
bytu historii - choćby o pochodzącym z Gołkowic

mi, rozpoczynający karierę zawodową 
w Rybniku, prawnik, publicysta, dzia
łacz wielu organizacji społecznych, b. 
wiceminister sprawiedliwości, orędow
nik i popularyzator historii i kultury 
Śląska -  to postać w Rybniku dobrze 
znana. Nie przepuszcza on żadnej oka
zji, by przełamywać tkwiący w świado
mości „reszty Polski” stereotyp „czar
nego” Śląska okraszanego raz w roku 
na „Barbórkę”, kolorowymi pióropu
szami i dętą orkiestrą. W założonym 
przez siebie Towarzystwie Przyjaciół 
Śląska w Warszawie skupił wiele wy
bitnych postaci ze świata kultury i na
uki pochodzących z naszego regionu. 
Co roku Towarzystwo przyznaje szcze
gólnie zasłużonym Ślązakom swoją na
grodę w postaci posążka „Karolinki”. 
Wielu warszawiaków dopiero przy oka
zji wręczenia tej nagrody Henrykowi 
Mikołajowi Góreckiemu dowiedzia
ło się, że ten wielki kompozytor jest 
Ślązakiem!

— Mówiący o swojej książce autor znajduje 
się w prawdziwej pułapce: trudno o swoim  
„dziecku” wyrażać się źle, zaś słowa zbyt gorą
cej zachęty mogą budzić u potencjalnych czytel
ników podejrzenia... — takimi słowami rozpoczął 
spotkanie w Muzeum Józef Musioł, którego 
ostatnią publikacją „Od Kordiana do Wallen
roda -  Dramatyczne Ślązaków wybory...” 
można jeszcze nabyć w rybnickich księgarniach. 
Autor, pochodzący z pobliskiej Poło-

Shalom Israel
W Zespole Szkół Ponadpodstawowych 

Nr 1 w Rybniku-Boguszowicach w okre
sie świąteczno-noworocznym gościła „wędru
jąca” wystawa książek hebrajskich dla dzieci 
i młodzieży, należąca do kolekcji Biblioteki 
Miejskiej w Oświęcimiu. Wystawa pt. Sha
lom Israel” była okazją do integracji lokalne-

go środowiska szkolnego. Odwiedzili ją nie tyl
ko uczniowie Gimnazjum Nr 8 i VI Liceum 
Ogólnokształcącego, ale także zainteresowani te
matem bibliotekarze z okolicznych szkół (SP 16, 
17,18,19, 20 gimnazja 5 i 7).

Wystawa oraz zajęcia prowadzone przez bi
bliotekarza szkolnego Irenę Gucwa posłuży
ły poszerzeniu wiedzy o języku hebrajskim, li
teraturze hebrajskiej, a także rozbudzaniu za
interesowania kulturą żydowską w ogóle.

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

GAZETARYBNBCK
pilocie RAF-u Franciszku Surmie, który jako 
jedyny Polak ma w Anglii swój indywidualny po
mnik. Przypom niał też postać Dominika 
Zdziebły ps. „Kordian”, absolwenta rybnickie
go I LO, dowódcy największego zgrupowania 
AK pod Krakowem, który wydał rozkaz rozpra
cowania i zneutralizowania ładunków wybucho
wych podłożonych przez Niemców pod najcen
niejszymi krakowskimi zabytkami.

W kontekście przypadającej w bieżącym roku 
80. rocznicy wybuchu III Powstania Śląskiego, 
J. Musioł pozwolił sobie na historyczną reflek
sję, dotyczącą tego ostatniego i zwycięskiego 
zrywu powstańczego i nawiązanie do współcze
sności naszej ziemi. Emocjonalny sposób podej
ścia autora do losów bohaterów własnych ksią
żek, zaangażowanie w dociekaniu prawdy i zna
komita znajomość historii naszego regionu -  oto 
kilka z wielu przyczyn, dla których należałoby 
po najnowszą książkę Józefa Musioła sięgnąć.

(r)

Uwaga
konkurs recytatorski!

Rybnickie Centrum Kultury jest organizato
rem m iejskich i powiatowych elim inacji XLVI 
O gólnopolskiego K onkursu R ecytatorskiego, 
ogłoszonego w  2 0 0  rocznicę śm ierci biskupa  
Ignacego Krasickiego pod patronatem Minister
stw a Kultury i Dziedzictw a Narodowego oraz 
M inisterstwa Edukacji Narodowej.

Rybnickie eliminacje odbędą się 2 2  i 2 3  marca 
br. w Sali Kameralnej RCK, a zgłoszenia uczestni
ków będą przyjmowane telefonicznie (tel. 42 -22 - 
132, 42-23-235, 42-288-75, fax 739-58-31) lub 
osobiście (RCK, ul. Saint Vallier 1), w terminie do 
12 marca br.

Organizatorzy zapraszają do udziału uczniów szkół 
ponadgimnazjalnych oraz osoby dorosłe. Konkurs ma 
formę czterech odrębnych turniejów: recytatorskie
go • pod hasłem „wywiedzione ze słowa” • teatrów 
jednego autora • turnieju poezji śpiewanej.

Szczegółowy regulamin oraz dodatkowe informacje 
dotyczące konkursu w Rybnickim Centrum Kultury.

* # * m m

Krajobrazy
wewnętrzne

Jeszcze w ub. roku ukazały się „Krajobrazy 
wewnętrzne”-  antologia poezji nauczycieli woj. 
śląskiego, wydana przez Nauczycielski Klub Li
teracki w Katowicach, kosztem zarządu Okręgu 
Śląskiego Związku Nauczycielstwa Polskiego.

Wśród 43 autorów, w tym 7 zmarłych, znaj
dują się nazwiska 5 twórców z Rybnika: Józe
fa B olesław a K orzeniowskiego (1914— 
1998), Janiny Łunarzewskiej (1910-1991), 
Janiny Podlodowskiej (1909-1992), Wiesława 
Sienkiewicza (jedynego fraszkopisarza w anto
logii) i jedynej urodzonej w Rybniku, ale mieszka
jącej w Ustroniu poetki Teresy Chwastek.

Pięć fraszek W. Sienkiewicza znalazło się w wy
danej w ub. roku antologii „Z kobietą nie ma żar
tu. 600 lat fraszki polskiej” (Książka i Wiedza, 
Warszawa), a w jego tłumaczeniu ukazał się (już 
piąty w dorobku) tomik „Opowiastek fantastycz
nych” Ambrose’a Bierce’a (Miniatura, Kraków).

GAZETARYBNICKA



RZECZY ŚLĄSKICH

Rybnik 1810
Najstarsza dotąd znana mapa miasta Rybni

ka pochodzi z 1861 roku. Można ją obejrzeć 
m.in. w książce „Rybnik, nasze gniazdo”na str. 
103 (wydanie z 1997 r.) lub str. 105 (wydanie 
z 2000 r.). W ostatnich tygodniach okazało się 
jednak, że do naszych czasów zachowała się 
jeszcze starsza mapa Rybnika -  z 1810 roku. 
Pierwszym, który na nią natrafił i jej kopię 
przywiózł do Rybnika jest Andrzej Adamczyk 
z Niewiadomia.

Pan Andrzej jest emerytowanym górnikiem 
mieszkającym w części Rybnika-Niewiadomia 
zwanej Buzowice. Jego literackie, historyczne 
i badawcze zainteresowania są szeroko znane 
i to nie tylko wśród znajomych i sąsiadów. 
Udziela się on w parafialnym piśmie „Spek
trum ” oraz jest największym fachowcem (!) 
w sprawach dziejów górnictwa w Rybniku i oko
licach. Andrzej Adamczyk, mimo iż jest już 
emerytem, swój wolny czas dzieli między obo
wiązki domowe, dzieci, wnuki, ale znajduje go 
jeszcze wiele, aby odwiedzać archiwa i profe
sjonalne wystawy historyczne. Pod koniec 
2000 roku A. Adamczyk obejrzał wystawę w 
Muzeum w Raciborzu, na której eksponowa
no archiwalia pochodzące m.in. ze zbiorów Archi
wum Państwowego w Katowicach. Właśnie wśród 
nich A. Adamczyk, św ietnie zorientow any

Pierwszym, k tóry  św iadom ie natrafił na m apę Rybnika 
z  1810 roku je s t  Andrzej Adamczyk z  Rybnika-Niewiado
mia. W późniejszym  terminie, po graficznej rekonstruk
cji i  opracowaniu, m apę tę opublikujem y na łamach  
„Gazety Rybnickiej”.

w historii Rybnika, zauważył mapę 
Rybnika z 1810 roku. Mapa ta -  w ska
li ok. 1:7500 -  została wyrysowana 
piórkiem  i poko lo row ana p rzez  
p rzysięg łego  m iern iczeg o  I. Ju- 
rziczka. Z podpisu wynika, że zosta
ła wykonana na zlecenie „wysokiego 
ministerstwa” w Berlinie i nosi datę 
21 czerwca 1810 roku. Być może po
wodem wykonania tej mapy był „wiel
ki remanent” państwa pruskiego, któ
rego częścią był wówczas Rybnik. Pru
sy cierpiały w owym czasie na wielki 
brak gotówki w związku z wojnami na
poleońskimi. Zdecydowano się wtedy 
m.in. na kasację zakonu cystersów, by 
zyski z konfiskaty zakonnych dóbr, 
m.in. w Rudach, podratowały państwo.

Mapa Rybnika z 1810 roku jest nie
zwykle cennym źródłem do poznania 
dziejów naszego miasta, gdyż pokazu
je dokładnie jak biegł ówczesny wo
dociąg oraz gdzie była murowana (!) 
remiza strażacka, szkoła żydowska, 
potacznia, gorzelnia, tartaki, młyny.... Mapa 
określa też dokładnie, miejsce na Rynku sta
rego Ratusza i kaplicy, gdyż stojący dzisiejszy 
budynek Ratusza u zbiegu Rynku i ulicy Ko

ścielnej pochodzi dopiero 1822 roku. Tak więc 
odnaleziona mapa pokazuje nasze m iasto 
z wcześniejszej epoki.

Marek Szołtysek

conym Tym co zginęli, tym  co p rzeżyli i  tym  
co ratowali - jak głosi tablica.

Szkoda, że uroczystości w miejscach pamię
ci ofiar „marszu śmierci” nie odbiły się szer
szym echem wśród społeczeństwa Rybnika, że 
zabrakło młodzieży szkolnej, szczególnie z 
dzielnicy Kamień. Pomnik w ośrodku MOSiR- 
u leży tak niedaleko SP 28 -  byłoby pięknie, 
gdyby młodzież tej szkoły objęła go swoim pa
tronatem, choćby po to, by przekazać historię
tych dni następnym pokoleniom... (r)

Kolędować małemu
W ramach elim inacji do VII Ogólno

polskiego Festiwalu Kolęd i Pastorałek, 
na scenie Młodzieżowego Domu Kultu
ry w Rybniku zaprezentowało się kilka
dziesiąt chórów, zespołów w okalno-in
strumentalnych oraz solistów.

Wykonanie i in te rp re tac ję  tradycyjnych 
i współczesnych kolęd oraz pastorałek ocenia
ło jury pod przewodnictwem Lidii Marszolik. 
Najlepsi wystąpili podczas finału w Będzinie.

W styczniowym finale największej tego typu 
imprezy w Polsce rejon rybnicki reprezento
wali: Anna Skrobol ze Świerklan, zespół 
„Przygoda” z OPP „Przygoda” z Rybnika, 
zespół wokalno-instrumentalny „Imagine” 
z Jastrzębia Zdroju oraz chór „Skowronki” ze 
Szkoły Podstawowej nr 5 w Czerwionce-Leszczynach. 
Kolędy i pastorałki w wykonaniu tego ostatniego 

dokończenie na stronie 28

R oczn ica  
„marszu śmierci”

W styczniu 1945 roku do stacji kolejowej 
w Rzędówce dotarła grupa ok. 2,5 tys. więź
niów ewakuowanych z Oświęcimia. Po wielu 
godzinach oczekiwania wygnano ich z otwar
tych wagonów na trzaskający mróz. Prawie 300 
osób nie przeżyło tego etapu „marszu śmierci” 
-  zmarli z zimna, wycieńczenia i od salw karabi
nów maszynowych. Z pozostałych sformowano 
kolumnę i pognano w stronę Rybnika. Po dro

dze zastrzelono 39 osób. W okolicy Kamienia 
udało się zbiec 370 więźniom, pozostali dotar
li do okolic dzisiejszego kąpieliska Ruda na noc
leg. Kilkunastu więźniom ucieczka się udała, 
resztę wyłapano i rozstrzelano -  razem ze 
zmarłymi z wycieńczenia i chorób śmierć po
niosło 446 więźniów. Ich zbiorowa mogiła znaj
duje się w pobliskim lesie.

W 56 rocznicę tych wydarzeń pracownicy 
Muzeum wraz z przedstawicielami władz miasta 
złożyli kwiaty i zapalili znicze w miejscach upa
miętniających tragedię -  pod pomnikiem w miej
scu postoju konwoju w pobliżu „Rudy”, na leśnych * 
mogiłach i pod pomnikiem w Kamieniu, poświę- #

Złożenie kwiatów pod pomnikiem -  na zdj. dyrektor Muzeum Genowefa Grabowska 
oraz członkini ZM Ewa Ryszka. Zdj.: C. Chlubek-Adamczyk

Luty 2001



Jeżeli przyjrzymy się dokładnie głównemu 
ołtarzowi rybnickiej bazyliki, zauważymy, że 
stojąca tam figura św. Antoniego ustawiona jest 
nieproporcjonalnie nisko do kształtu wnęki. 
Przyczyna tego jest prosta do wytłumaczenia - 
wnęka w głównym ołtarzu nie jest miejscem 
zaprojektowanym dla figury, która pierwotnie 
stała w kilku innych miejscach.

Po wybudowaniu kościoła św. Antoniego 
zburzono w 1907 roku stojącą obok kapliczkę, 
z której rzeźbę patrona przeniesiono do no
wej świątyni. Początkowo ustawiono ją na po
stumencie w tyle, za głównym ołtarzem, pod 
wiszącym tam wówczas obrazem Jezusa Ukrzy
żowanego. Jaki był powód tego nieatrakcyjne
go ustawienia figury?

1. Być może budowa „nowego” kościoła nie 
wykluczała początkowo pozostawienia starej 
kapliczki, a w niej figury, dlatego w kościele 
nie przewidziano dla niej żadnego miejsca.

2. Ustawienie figury w tym miejscu może 
wskazywać, że przed stu laty żywy wśród ryb- 
niczan kult św. Antoniego nie był tak bardzo 
kojarzony z ową figurą, co z samą osobą Świę
tego Padewczyka?

3. Niektórzy twierdzą, że ta pierwotnie nie
atrakcyjna lokalizacja figury miała związek z 
antypolską polityką ówczesnych niemieckich 
władz Rybnika, którym św. Antoni kojarzył się 
z ludową pobożnością polskojęzycznych miesz
kańców rybnickiej parafii?

4. Być może ta stara figura św. Antoniego 
nie była odpowiednio odrestaurowana i nie 
chciano, aby „szpeciła” ona nowy ołtarz?

Rybniccy czciciele św. Antoniego od same
go początku podnieśli jednak wielki głos sprze

Zdjęcie nieistniejącego ju ż  bocznego ołtarza z  bazyliki, w któ
rym  umieszczona była k iedyś z  figura św. Antoniego. Dzisiaj 
sto i tam figura św. Barbary. Zdjęcie z  1931 roku.

ciwu, domagając się dla figury 
swego patrona bardziej honoro
wego miejsca w „nowym” ko
ściele. Zaproponowano wów
czas, by dla figury ufundować 
osobny ołtarz boczny. Władze 
kościelne, w tym proboszcz ks.
Franciszek Brudniok, nie chcie
li do tego dopuścić. W końcu 
jednak poddano się presji pa
rafian i na ołtarz przeznaczono 
kaplicę boczną koło wieży pół
nocnej, gdzie pierwotnie miał 
stanąć konfesjonał (od strony 
ul. Mikołowsłdej, gdzie dzisiaj 
stoi figura św. Barbary). Fun
datorem ołtarza w 1907 r. był 
rybnicki rzeźnik Jerzy Nowak 
z żoną Heleną. W centralnym 
miejscu tego neogotyckiego 
ołtarza postawiono słynną figu
rę św. Antoniego, (patrz zdję
cie). Los tego ołtarza nie jest 
znany. Mamy potwierdzenie, że 
istniał on jeszcze w 1931 roku. 
Prawdopodobnie przetrwał aż do pożaru ko
ścioła w październiku 1959 roku. Wówczas 
spłonęła umiejscowiona nad nim wieża północ
na, być może właśnie podczas pożaru i akcji 
gaśniczej ołtarz został uszkodzony. Za tezą taką 
przemawia kilka argumentów. Do dzisiaj ołtarz 
ten nie istnieje w żadnych zakamarkach kościo
ła. W jego miejsce przeniesiono inny, skrom
niejszy ołtarz (stoi do dzisiaj), stojący wcze
śniej w kaplicy bocznej, vis a vis zakrystii. Praw
dopodobnie po pożarze i remoncie, na przeło

mie 1959/1960 roku, nie zdecydowano się już 
na odrestaurowanie zniszczonego ołtarza św. 
Antoniego, lecz figurę umieszczono w ołtarzu 
głównym nad tabernakulum. I tak pozostała 
do dnia dzisiejszego.

Może któryś z naszych Czytelników rzuci 
więcej światła na nie do końca wyjaśnione oko
liczności „wędrówki” po kościele figury św. 
Antoniego? Czekamy na listy i ewentualne zdję
cia, które odeślemy po opublikowaniu!

Tekst i fotokopia: Marek Szołtysek
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Złote Gody
W sali sesyjnej Urzędu Miasta odbyła się kolejna uro

czystość uhonorowania par małżeńskich, które prze
żyły wspólnie 50 lat.

Przyznawane przez Prezydenta RP „Medale za długolet
nie pożycie małżeńskie” wręczył jubilatom prezydent Adam 
Fudali, a otrzymali je: Stanisława i Alojzy Adamczyko
wie, Gertruda i Henryk Cicheccy, Marianna i Leon Deh- 
melowie, Erna i Antoni Dziewiorowie, Berta Gresz, 
Alicja i H enryk Gowikowie, Regina i Witold Lignow- 
scy, Salomea i Jan Mazurowie, Wiesława Meroniuk, 
Rozalia i Edward Olesiowie, Łucja i Franciszek Pawla
sowie, Anna i Henryk Piechowie, Elżbieta i Konrad Pie- 
chulowie, Aniela i Jan Pieszkowie, Jadwiga i Emil Roj- 
kowie, Gertruda i Bernard Skupieniowie, Zofia i Ma
rian Winiarscy, Wanda i Antoni Zacni.

W uroczystości wzięli udział również wiceprezydent Jerzy 
Frelich i wiceprzewodnicząca RM Maria Z. Smolka. Po
częstunek swoim występem umilili Jerzy i Anna Przelio
rzowie. Do życzeń i gratulacji władz samorządowych miasta 

Medal odbierają Regina i Witold Lignowscy. Zdj.: Biuro Rzecznika Prasowego UM. dołącza się również „Gazeta Rybnicka”. (r)



PORT
piłka nożna

O Puchar Prezydenta
Już po raz II w Rybniku odbył się 

H alow y Turniej Piłki Nożnej Kobiet
0 Puchar Prezydenta Rybnika.

Jego zwycięzcą została drużyna Czarnych
1 Sosnowiec, która w meczu pokonała gospo
darza turnieju MTPN I Rybnik 2:1.

W turnieju wystartowało 8 zespołów, z cze
go po dwa z Biedrzychowic, Sosnowca i Rybni
ka, pozostałe dwa kluby to: Hlucin Ostrawa i 
Krnov. Za najlepszą zawodniczkę turnieju uzna
no Krystynę Żołneczko (MTPN Rybnik). Naj
lepszą snajperką została Jolanta Jankowska 
(11 bramek, Czarni Sosnowiec), a najlepszą 
bramkarką Martina Manerkova z Krnova.

Wcześniej rybnickie piłkarki nożne dzięki 
zwycięstwom w grach eliminacyjnych zapew
niły sobie udział w finale halowych Mistrzostw 
Polski, które odbędą się pod koniec lutego w 
Poznaniu, a już 8 kwietnia rozpoczną udział w 
rozgrywkach ligowych. W meczu inaugurują
cym pierwszoligowy sezon rybniczanki zmie
rzą się w spotkaniu wyjazdowym z aktualnymi 
mistrzyniami Polski Czarnymi Sosnowiec. Do 
nowego sezonu rybniczanki przystąpią wzmoc
nione Joanną Gajdeczką (wypożyczona z Czar
nych Sosnowiec), a i byó może już niebawem 
do zespołu dołączy kontuzjowana w ubiegłym 
sezonie Martina Urbanczikowa.

koszykówka
j v

Koszykarze w  czwórce
Trzecioligowi koszykarze MKKS-u 

Rybnik na czwartym miejscu 
zakończyli I rundę rozgrywek.

Z tego też miejsca przystąpili do rozgry
wek play-off, w których pierwszym przeciw
nikiem był zajmujący piąte miejsce w lidze 
MOSM Tychy. Rybniczanie wykorzystali atut 
własnej hali i pokonując dwukrotnie swoich 
przeciwników (85:70,102:84) awansowali do

pierwszej czwórki i teraz w walce o miejsce 
1-2 spotkają się z liderem po rundzie zasad
niczej -  Pogonią II z Rudy Śląskiej. Rybni
czanie z tymże zespołem w tym sezonie spo
tkali się już dwukrotnie: we własnej hali od
nieśli zwycięstwo (122: 98), zaś w Rudzie Śl. 
musieli uznać wyższość gospodarzy, przegry
wając 91:104. Jak na razie, jedynym zmartwie
niem trenera Ksawerego Fojcika jest od
nowienie się kontuzji u Janusza Szymury, któ
ry w tym sezonie wystąpił tylko w dwóch 
spotkaniach, zdobywając w sumie aż 50 pkt.

Złoto w taekwon-do
Rybniczanka Katarzyna Stankiewicz zo

stała Mistrzynią Polski w kategorii junio
rek młodszych w taekwon-do. Na zawodach 
rozegranych w Nidzicy podopieczna Adama 
Pawłowskiego startowała w kategorii 54 kg. 
Na co dzień jest zawodniczką rybnickiej sekcji 
Jastrzębskiego Klubu Sportowego Keyko, któ
ry istnieje już od 1995 r. W kwietniu tenże 
klub planuje zorganizować w Domu Sportu w 
Radlinie Mistrzostwa Polski młodzików i junio
rów w taekwon-do, co z pewnością będzie do
brą formą reklamy tej dyscypliny sportu.

# ■ # ♦ # # # # # # # # # # # # # # # # #

vFlorecistki najlepsze
Na zawodach rozegranych 

w Opawie florecistki RMKS-u 
Rybnik okazały się bezkonkurecyjne, 
wygrywając zarówno w klasyfikacji 

drużynowej jak i indywidualnej.
W tu rn ie ju  indyw idualnym  zwyciężyła 

Daria Hetman, druga była Izabela Sajewicz 
a trzecia Natalia Wilska. W klasyfikacji dru
żynowej pierwsze miejsce wywalczyła druży
na w składzie: Karolina Rejner, D. Hetman 
I. Sajewicz. Na trzecim miejscu w turnieju dru
żynowym uplasował się drugi rybnicki zespół, 
którego barw broniły: N.Wilska, Magda Rut
kowska i Marianna Rutkowska.

lekkoatletyka

Złoto Alicji Mojżysz
Zawodniczka sekcji lekkoatletycznej 

RMKS-u Rybnik Alicja Mojżysz 
na rozegranych na w arszawskich  
Bielanach halowych mistrzostwach 
Polski juniorów wywalczyła złoty  
medal.

Startując w kategorii juniorek młodszych 
dystans 1000 m. pokonała w czasie 2.59,03 
min. Był to pierwszy start rybnickiej zawod
niczki w kategorii juniorek, gdyż do tej pory 
występowała w kategorii młodziczek. Dobre 
wyniki na tych zawodach uzyskali także pozo
stali zawodnicy RMKS-u Rybnik. Anna Podo
ba na dystansie 800 m. zajęła 4 miejsce, 
a Robert Bober w konkursie pchnięcia kulą 
uplasował się na 6 miejscu. Trenerem złotej 
medalistki jest Michał Olszar.

Zjazd Związku 
Baseballu i Softballu
W Urzędzie Miasta Rybnika odbył się walny 

zjazd sprawozdawczo-wyborczy delegatów 
Polskiego Związku Baseballu i Softballu 
z siedzibą w Rybniku. W spotkaniu wziął udział 
prezydent Adam Fudali.

« żużel
Przygotowania rozpoczęto

Żużlowcy RKM-u Rybnik rozpoczę
li przygotowania do nowego sezonu, 
w którym zamierzają walczyć o awans 
do ekstraligi.

Powoli dobiega końca przebudowa rybnic
kiego toru żużlowego, który będzie o 15 m. 
krótszy, a dzięki zainstalowaniu nowoczesnych 
band bardziej bezpieczny. Aktualnie rybnicka 
drużyna przygotowuje się do sezonu, korzysta

jąc z rybnickich obiektów sportowych, zaś na 
początku marca wyjedzie na kilkudniowe zgru
powanie do Leszna, gdzie 10 marca rozegra 
sparring z tam tejszą Unią. Tydzień później 
(17.03.) już na rybnickim torze żużlowcy RKM- 
u zmierzą się w meczu towarzyskim z Włók
niarzem Częstochowa, 25-go marca do Rybni
ka przyjedzie Unia Leszno, a cztery dni póź
niej, także na rybnickim torze, odbędzie się 
sparring ze szwedzką drużyną, w której wystę
puje rybnicki obcokrajowiec M .K arlsson. 
Pierwszy mecz ligowy rybniczanie rozegrają 

1 kwietnia na torze 
w Opolu, a tydzień 
później RKM bę
dzie gościł na wła
snym torze GKM 
Grudziądz.

Do rybnickiej 
drużyny po kilku la
tach występów we 
Wrocławiu powró
cił Mariusz Wę- 
grzyk, a ponadto 
silnym  punktem  
drużyny powinien 
być także Robert 
Kużdżał, wycho
wanek Unii Tarnów.

K ończy się  rem ont toru żużlowego. Zdj.: M.T.
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Izba Przemysłowo-Handlowa Rybnickiego Okręgu Przemysłowego 
oraz Urząd Miasta Rybnika

zapraszają do udziału w organizowanej po raz szósty

G iełdzie Budow nictw a i W yposażenia

Odbędzie się ona od 6 do 8 kwietnia 2001 roku 
w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Rybniku przy ul. św. Józefa 30

oraz w ustawionym na terenie szkoły specjalnym namiocie wystawowym 
z podłogą i ogrzewaniem.

Giełda DOM to największa impreza go
spodarcza w południowo-zachodniej czę
ści Województwa Śląskiego. Zakres tema
tyczny tegorocznej Giełdy obejmuje tradycyj
nie materiały i usługi budowlane, technikę 
grzewczą i sanitarną oraz wyposażenie wnętrz 
i ogrodów. Jej celem jest stworzenie inwesto
rom możliwości poznania firm działających na 
naszym terenie, ich potencjału, stosowanych 
technologii, materiałów, a wystawcom zapre
zentowania i promocji przedsiębiorstw.

Giełda cieszy się ogromnym powodzeniem 
i uznaniem zarówno wystawców jak i odwie
dzających. W ub. roku było ich ponad 15000 z 
terenu Rybnickiego Okręgu Przemysłowego, 
a prezentowało się ponad 140 firm, w tym z 
Francji. Patronat medialny objęły Dzien
nik Zachodni, Wydawnictwo MURATOR -  
Informator Indywidualnego Inwestora

„3i” oraz Radio 90 FM. Zapewniają oni od
powiednie nagłośnienie imprezy, promocję i 
reklamę firmom oraz ufundują nagrody dla wy-

Przewidywane są również liczne imprezy 
towarzyszące jak Forum Gospodarcze, konkur
sy dla wystawców, bankiet oraz nagrody dla 
odwiedzających.

Organizatorzy zapraszają wszystkie firmy z 
branż: budowlanej, projektowej, ogrodniczej, 
wykończeniowej do udziału w Giełdzie i pro
szą o terminowe dostarczenie zgłoszeń do biu
ra Izby Przemysłowo-Handlowej Rybnic
kiego Okręgu Przemysłowego, Rybnik, 
Rynek 12, teł. 4 2 -2 1 1 -6 8 .

Przypominamy też, że o uzyskanej po
wierzchni wystawienniczej decyduje ko
lejność zgłoszeń.

Amatorska Liga Piłki 
Siatkowej „Strzelec”
wyniki XV i XVI kolejki

AKS ARTUS Żory 3:0 OSIEDLOM Rybnik
ORLIM Rybnik 2:3 WALENIE Rybnik
STARS Radlin 3:1 OLIMP Żory
KOKSOWNIA DĘBIEŃSK0 3:0 DWÓJKA Świerklany
BEER TEAM Rybnik 3:0 TKKF PIASM
PREEM Rybnik 3:2 AZS Rydułtowy
KRS SOKÓŁ Rybnik 0:3 ELT0M0NT Wodzisław Śl.

WALENIE Rybnik 0:3 AKS ARTUS Żory 
OLIMP Żory 3:0 OSIEDLOM Rybnik 
TKKF PIASKI 2:3 STARS Radlin 
AZS Rydułtowy 2:3 KOKSOWANIA DĘBIEŃSKO

tabela po XVI kolejce
miejsce mecze; punkty sety

1 KOKSOWNIA DĘBIEŃSKO 16 30 44 -14
2 STARS Radlin 16 30 44 -14
3 AKS ARTUS Żory 15 28 41--12
4 ELTOMONT Wodzisław SL 14 26 38-■ 10
5 BEER TEAM Rybnik 15 25 35 -18
6 DWÓJKA Świerklany 14 23 29 -25
7 PREEM Rybnik 15 23 30 -27
8 TKKF PIASKI 16 23 31 -35
9 KRS SOKÓŁ Rybnik 15 21 27-■36
10 WALENIE Rybnik 16 21 22--37
11 OLIMP Żory 16 21 21--39
12 AZS Rydułtowy 16 18 18--43
13 ORLIKI Rybnik 14 16 13- 39
14 OSIEDLOM Rybnik 16 12 4- 48

K rzyżówka
Nagroda za rozwiązanie krzyżówki

- dwa bony towarowe
wartości 50 zt każdy
ufundowane przez Klub 

Międzynarodowej Prasy i Książki

dSSPaK
sp *<*©

Rozwiązania na kartkach pocztowych pro
simy przysyłać do 5 m arca pod adresem re
dakcji: „ Gazeta Rybnicka ”, Rynek 12a, skr. 
poczt. 96,44-200Rybnik, lub wrzucić do na
szej „żółtej skrzynki” (ulica Kościuszki).

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

NARAMIENNIK
POMOST 
NA MORZU

SZEWSKA -  
ZŁOŚĆ

OPRAWA
OBRAZKA

p o o a a iN Y
SSAK

W
CzĘŚĆ KLATKI 
PIERSIOWEJ ►

NIEWINNOŚĆ 1(P
A..... 4
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Klub Międzynarodowej Prasy i Książki 

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

J erzy  P ilch , Pod m oc
nym  an io łem . Wyd. L ite
rackie, Kraków 2 0 0 0 .

Nowa książka jednego z naj- 
j wybitniejszych współczesnych 
polskich prozaików, laureata 
licznych nagród literackich, 
trzykrotnie nominowanego do 
Nagrody Nike, znanego z lek-

______ kości, ale i o stro śc i p ióra,
szczególnie w felietonach. „Pod m ocnym  aniołem ” 
to książka o zmaganiach z alkoholizmem, a pro
blem ten autor zna z autopsji. Mimo tak trudnego 
tematu, Pilcha nie opuszcza swoiste poczucie hu
moru i dystans do siebie...

• • •
W ła d y sła w  S zp ilm a n ,

P ianista. Wyd. Znak, Kra
ków 2001 .

Wspomnienie ukrywające
go się w okupowanej Warsza
wie wybitnego kompozytora i 
pianisty, autora wielu piose
nek -  przebojów. W ocenzu
rowanej wersji książka ukaza
ła się już w 1946 roku, ale do
piero  pełna w ersja z 1998 
roku wydana w Niemczech okazała się prawdzi
wym bestsellerem. Dziennik „Los A ngeles T im es” 
przyznał jej tytuł „Książki Roku 1999”. Tekstem 
zainteresow ał się szukający m ateriału do tem a
tu o Holokauście Roman Polański -  film jes t już 
w fazie produkcji.

• • • >

Nomada, turystyka mo
tocyk low a . S ty c z e ń -lu ty  
2 001 , nr 1.

Nowy, kolorowy dwumie
sięcznik dla entuzjastów tury
styki motocyklowej, a w nume
rze m.in. test motocykla BMW 
R 1100 GS, Maroko jako raj dla 
m otocyklistów , rep o rtaż  o 
przygodach w Hong-Kongu, 
ciekawostki, a także okienko 

internetowo-pogodowe. Jest też ankieta dla czy
telników. Jeśli lato chcecie spędzić na motocyklu, 
pomoże w tym „Nomada”!

CD Cuba, mi amor!
Kubańskie rytmy w wyko

naniu znanych już w świecie 
Rubéna Gonzâlesa, Compay 
Segundo i in. Na płycie dołą
czył do nich „polski” Kubań- 
czyk, mieszkający od 20 lat na 
Śląsku znakomity perkusista José Torres z piosen
ką „Kuba wyspa ja k  wulkan gorąca”. W „Walentyn
ki” gościliśmy José Torresa i jego zespół Salsa Tro
pical w Rybniku. To prawdziwie „odlotowa” muzy
ka!

Tel. 42-28-825, 42-60-070 G A M ]



Rybnik zw ycięzca!

Konkurs na „z
Po raz kolejny ryb n iccy  „m iejscy  

ogrodnicy” zebrali laury za efekty swo
jej pracy.

W sierpniu ub. roku specjalistyczny mie
sięcznik „Ogrody, ogródki, zieleńce” ogłosił 
konkurs na najpiękniejsze „zielone” miasto 
w Polsce. Zarząd Zieleni Miejskiej w Rybniku 
przesłał do redakcji ponad 50 zdjęć ukazują
cych obiekty tzw. zieleni urządzonej w naszym 
mieście, w tym kwietniki dywanowe i kompo
zycje zieleni na rondach. Zdjęcia zostały opa
trzone komentarzem, w którym podkreślono, 
że Rybnik od wielu lat przełamuje stereotyp 
szarego i brudnego śląskiego miasta. Różno
rodność kompozycji i piękno układów zie
leni zdobyły uznanie organizatorów kon
kursu i Rybnik został jego zwycięzcą! 
Najbardziej podobały się (...) śmiałe rozwiąza
nia zieleni przyulicznej, a zwłaszcza oryginal
ne ronda, a także bajecznie kolorowe, zapro
jektowane z  rozmachem kwietniki dywanowe. 
W nagrodę ZZM otrzymał zestaw 2 tys. ce
bulek ciekawych odmian tulipanów. Redakcja

zapowiedziała też, że przygotuje obszerny re
portaż, który zostanie opublikowany na ła
mach ogrodów. „Miejskim ogrodnikom” 
gratulujemy!

&
#
i®
&

Młodzi Demokraci 
dzieciom

W okresie przedświątecznym członkowie 
rybnickiego koła Stowarzyszenia „Młodzi 
Demokraci” przeprowadzili zbiórkę publicz
ną na rzecz Zespołu Ognisk Wychowaw
czych. Zebrano 1.673,50 zł za które zakupio
no sprzęt RTV (magnetowid oraz pięć radio
magnetofonów). Sprzęt został przekazany na 
początku stycznia br.

G ołota nagrodzony!
c.d. ze strony 16

wyróżnieni za wyjątkową interpretację b o k 
s e r s k ic h  p o czy n ań  A. Gołoty. Ich opie
kunem  je s t Katarzyna K uś-Siedlacka. 
Drugie miejsce przypadło uczniom LO z Ry- 
dułtów, których nagrodzono za spektakl „My 
Darlin ’Clementine”, a trzecią nagrodę odebrali 
uczniowie Liceum Technicznego w Zespo
le Szkół Ekonomiczno-Usługowych za sztu
kę „The P a rty  a t N eron ’s ”. Laureaci otrzy
mali puchary, dyplomy oraz nagrody książko
we. Pomoc w organizacji festiwalu zaoferował 
Urząd Miasta, Rada Rodziców I LO, Teleko
munikacja Polska SA., firmy Barosz-Gwimet, 
Getex, Przedsiębiorstwo Transportu Kolejo
wego i Gospodarki Kamieniem oraz apteka 
„Pod Lwem”. — Festiwal był naprawdę udany, 
a wszyscy, zarówno uczestnicy, jak i publicz
ność była bardzo zadowolona — mówiła po za
kończeniu przeglądu J. Pawela. Dlatego też 
wszyscy z niecierpliwością czekają już na przy
szłoroczną edycję przeglądu i kolejne angloję
zyczne interpretacje nie tylko szekspirowskich 

¡wątków.

Prawo działalności gospodarczej
c.d. ze strony 7

Sąd Rejonowy w Gliwicach, nr konta: 
NBP Oddz. Okręgowy K atow ice  
10101212-305567-223 -1  

Opłaty tytułem wpisu do KRS
Złożenie wniosku o:
• Wpis do rejestru przedsiębiorców 1000 zł

• Wpis do rejestru stowarzyszeń 500 zł • Wpis 
do rejestru dłużników niewypłacalnych 300  
zł • Zmiany w rejestrze przedsiębiorców 400  
zł »Zmiany w rejestrze stowarzyszeń 150 zł
• Wykreślenie z rejestru przedsiębiorców/sto- 
warzyszeń i z KRS-u 300 zł »Wykreślenie 
z rejestru stowarzyszeń 150 zł • Wykreśle
nie z rejestru przedsiębiorców 150 zł • Wy
kreślenie z rejestru  dłużników niewypłacal
nych 150 zł • Skarga na orzeczenie referen
darza 100 zł • Zażalenie -  1/5 opłaty za 
wpis stały • Złożenie dokumentów 30 zł • 
Odpis pełny 60 zł • Odpis aktualny 30 zł • 
Wyciąg z rejestru -  dział 1 - 1 0  zł, a za każdy 
następny 5 zł • Zaświadczenie 15 zł • Pi
semna informacja 5 zł

Przeglądanie danych:
20 zł/30 min. • 30 zł/każde kolejne 30 min. 
Przeglądanie danych z operatorem:
20 zł/15 min. • 30 zł/każde następne 15 min.
Ogłoszenia w MSiG:
pierwsze -  500 zł • kolejne - 250 zł

MM

Kolędować małemu
dokończenie ze strony 24

zyskały uznanie również w oczach jurorów 
w Będzinie, którzy zdecydowali o przyznaniu 
„Skowronkom” wyróżnienia w kategorii chó
rów dziecięcych.

Pomysł powstania Ogólnopolskiego Festiwalu

GM AR YB NK K A

Sukcesy
młodych ekologów

W ub. roku już po raz dziesiąty odbył 
się Ogólnopolski Konkurs Ekologiczny 
organizowany przez Centrum Edukacji 
Ekologicznej Pałacu Młodzieży w Kato
wicach. Jak co roku wzięli w nim udział 
uczniowie I LO im. Powstańców Śląskich 
w Rybniku z klas I, II i III.

Ideą konkursu jest zainteresowanie młodych 
ludzi tematyką ekologiczną i problemami śro
dowiska lokalnego, sposobami rozwiązywania 
tych problemów w sposób racjonalny i prze
myślany, a także nakłonienie czy może raczej 
ośmielenie do samodzielnego formułowania 
poglądów i opinii w formie prac pisemnych.

Od samego początku konkurs cieszy się nie
słabnącym zainteresowaniem uczniów I LO 
niezależnie od profilu klasy, w której się uczą. 
Uczniowie angażując się emocjonalnie w spra
wy środowisk lokalnych, podnoszą jednocze
śnie poziom swojej świadomości ekologicznej, 
a także mają możliwość nawiązania wpsółpra- 
cy ze strukturami samorządowymi i innymi 
orgnaizacjami, np. Nadleśnictwo Rybnik.

W ostatniej edycji konkursu kilku uczniów I 
LO odniosło spore sukcesy: finalistką sesji re
feratowej i laureatką IV miejsca została Kata
rzyna Gajewska (temat pracy: „Jak można 
poznać osobliwości przyrodnicze Ziemi"). Fi
nalistki sesji posterowej to: Anna Sienkie
wicz (temat pracy: „Bioróżnorodność biolo
giczna lasu na terenie Podlesia w Rybniku), 
Małgorzata Bachnik (temat pracy: „Wyciecz
ka do Parku Przypałacowego w Rudach dobrym 
przykładem edukacji ekologicznej"), Patrycja 
Starzak (temat pracy: „Interesujące obiekty 
przyrodnicze miasta i gminy Czerwionka - Lesz
czyny z  możliwością wykorzystania ich w edu
kacji ekologicznej). Wyróżniono również pra
cę Aleksandry Szostak (temat pracy „Przy
roda w dotyku. M etody i techniki edukacji eko
logicznej dla uczniów niewidomych w wieku 
przedszkolnym oraz w początkowych klasach 
szkoły podstawowej"). Uczennice Martyna 
Węgrzynowska i Natalia Wójcik otrzymały 
listy gratulacyjne. Opiekunkami laureatek były 
nauczycielki Małgorzata Niedziela, Halina 
Gajewska i Krystyna Palica-Piekarz.

Gratulujemy wszystkim wyróżnionym i za
chęcamy innych uczniów do wzięcia udziału 
w kolejnych edycjach konkursu. Naprawdę 
warto!

Kolęd i Pastorałek  zrodził się w 1994 r., 
i, jak mówią organizatorzy, jego celem jest chęć 
podtrzymywania tradycji śpiewu pieśni zwią
zanych z Bożym Narodzeniem. W tym roku 
w szranki stanęła rekordowa ilość prawie 14 
tyś. wykonawców. Najlepsi z nich wystąpili 
w finale organizowanym przez parafię Św. Trój
cy i Urząd Miasta w Będzinie. (S)

(S)
Luty 2001



w sprawie utworzenia Dzielnicy Ochojec i nadania jej statutu.
Na wniosek Zarządu Miasta i Komisji ds. Samorządu i Rozwoju Dzielnic oraz 

z inicjatywy mieszkańców
Rada M iasta Rybnika postanowiła:

§1
Utworzyć nową dzielnicę Miasta o nazwie Ochojec.§2
Uchwalić Statut dla dzielnicy Ochojec, stanowiący załącznik do uchwały.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązując od 1 stycznia 2001 r.

Uchwała nr 532/XXIV/2001
w sprawie zmian w Statucie Miasta Rybnika.

Na wniosek Zarządu Miasta i Komisji ds. Samorządu i Rozwoju dzielnic 
Rada M iasta Rybnika postanowiła:

§1
W załączniku Nr 1 do Statutu Miasta Rybnika wprowadzić korektę granic Miasta.§2
W wykazie Dzielnic Miasta Rybnika stanowiącym załącznik Nr 2 do Statutu 

Miasta Rybnika dodaje się pkt: „27. Ochojec”.
§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzę
dowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2001 r.

Uchwała nr 533/X X IV /2001 Rady M iasta Rybnika 
w sprawie zarządzenia wyborów do organów samorządowych 

dzielnicy Ochojec
na wniosek Zarządu Miasta i Komisji ds. Samorządu i Rozwoju Dzielnic 

Rada M iasta Rybnika postanawia:
§1

Zarządzić wybory do Rady Dzielnicy Ochojec.§2
Wybory odbędą się po podaniu niniejszej uchwały do publicznej wiadomości 

w dniu 27 lutego, godz. 17.00
§ 3

Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 534/X X IV /2001
w sprawie zmian w uchwale ustalającej plan sieci publicznych 

gimnazjów prowadzonych przez Miasto Rybnik.
Na wniosek Zarządu Miasta oraz Komisji Oświaty 

Rada M iasta Rybnika postanowiła:
§1

W Uchwale nr 67/VII/99 Rady Miasta Rybnika z dnia 1 marca 1999 r. w spra
wie ustalenia planu sieci publicznych gimnazjów prowadzonych przez Miasto 
Rybnika wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 1 niektóre punkty otrzymują nowe brzmienie:
a) ’’Gimnazjum Nr 10 w Rybniku, ul. K.Miarki 64
b) ”11/Gimnazjum Nr 11 w Rybniku, ul. Górnośląska 108
c) ”13/Gimnazjum Nr 13 w Rybniku, ul. Kręta 20

2) w § 1 ust. 2 zapis ”w ust. 1 pkt-y 11-14 otrzymują treść 
”w ust. 1 pkt 10-11 oraz 13-14”. §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2001 r. i podlega ogłoszeniu 
w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Uchwała nr 546/XXIV/2001
w sprawie uregulowań organizacyjnych niektórych placówek 

oświatowych Miasta oraz zmian w planie sieci publicznych 
szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto.

Na wniosek Zarządu Miasta oraz Komisji Oświaty 
Rada M iasta Rybnika postanowiła:

§1
W związku z przejęciem po zmianie granic Szkoły Podstawowej oraz Przedszko

la w miejscowości Ochojec, a także utworzeniem od 1.09.2001 r. na mocy Uchwał 
Nr 506/XXII/2000 i 507/XXII/2000 Rady Miasta z 20 listopada 2000 r. Zespołów 
Szkolno-Przedszkolnych, nadaje się tym jednostkom następujące numery:

G A Z E I A W
1) Szkole Podstawowej w Rybniku-Ochojcu -  Nr 37 I
2) Przedszkolu w Rybniku-Ochojcu -  Nr 47 *
3) Zespołowi Szkolno-Przedszkolnemu w Rybniku-Wielopolu Nr 1
4) Zespołowi Szkolno-Przedszkolnemu w Rybniku-Niewiadomiu Nr 2

§2
W § 1 Uchwały Nr 66/VII/99 Rady Miasta Rybnika z dnia 1 marca 1999 r. 

w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych 
przez Miasto Rybnik wprowadza się następujące zmiany:

1) wykreśla się w ust. 1 punkty: 4, 7, 18, 20, 21, 25 i 27
2) dopisuje się punkty 31 - 33 o treści:
31) Szkoła Podstawowa Nr 37 Rybnik-Ochojec ul. B. Kuglera
32) Zespół Szkołno-Przedszkolny Nr 1 w Rybniku-Wielopolu ul. Gliwicka 105
33) Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 w Rybniku-Niewiadomiu ul. G. Morcinka 14

§ 3
Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi M iasta oraz dyrektorom  

w/w placówek, celem dostosowania do ich dokumentacji.
§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2001 r. i podlega ogłoszeniu 
w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, a dla placówek w Rybniku- 
Ochojcu z dniem ogłoszenia w tym dzienniku.

Uchwała nr 574/XXIV/2001 Rady M iasta Rybnika 
w sprawie określenia stawek czynszu regulowanego 

za lokale mieszkalne
po konsultacji ze związkami zawodowymi na wniosek Zarządu Miasta i Komisji 

Gospodarki Komunalnej .
Rada M iasta Rybnika postanawia:

§1
1. Ustalić stawkę bazową czynszu regulowanego za 1 m2 powierzchni użytkowej 

lokalu mieszkalnego w wysokości: 2,40 zł wg zał. nr 1.
2. Pod pojęciem bazowej stawki czynszowej należy rozumieć odpłatność związa

ną z mieszkaniem wyposażonym w cztery urządzenia techniczne.
§2

Wysokość czynszu najmu i opłat za świadczenia związane z wyposażeniem 
i eksploatacją lokalu oraz dane dotyczące powierzchni lokali określa umowa najmu.

§ 3
W razie najmu poszczególnych pomieszczeń w jednym lokalu mieszkalnym przez 

dwóch lub więcej najemców, za pomieszczenia używane wspólnie najemcy opłacają 
czynsz proporcjonalnie do powierzchni zajmowanej oddzielnie przez każdego z nich.

§ 4
Postanowienia niniejszej uchwały dotyczą mieszkań komunalnych, zakłado

wych i w budynkach prywatnych, zajmowanych na podstawie najmu umownego 
w tym powstałego z przekształcenia decyzji administracyjnych o przydziale lub 
innych tytułów prawnych przed wprowadzeniem szczególnego trybu najmu.

§ 5
Wykonanie uchwały powierza się: zarządcom budynków komunalnych, zakła

dowych i prywatnych w stosunku do lokali zajmowanych na podstawie decyzji 
o przydziale wydanych w ramach szczególnego trybu najmu.

§6
Osoby uprawnione w myśl szczególnych przepisów mogą składać w Wydziale 

Lokalowym Urzędu Miasta Rybnika wnioski o przyznanie dodatku mieszkaniowego.
§ 7

Uchwała wchodzi w życie po upływie co najmniej jednego miesiąca od dnia ogłosze
nia w Dzienniku Urzędowym Woj. Śląskiego, z początkiem miesiąca kalendarzowego.

§8
Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Rady Miasta 

Rybnika Nr 341/XV/2000 z dnia 7 lutego 2000 r. w sprawie określenia stawek 
czynszu regulowanego za lokale mieszkalne._______________________________

L.p.
Wyposażenie 
mieszkania 
typ standardu

Ilość
urządzeń

Stawka bazowa 
I-sza strefa

Obniżki

Il-ga strefa
Położenie 
mieszkanie 
w budynku

% zł* -20%** -10%***

1. wod.-kan. 
wc, łazienka 

gaz, c.o.,c.c.w.
6 140% 3,33 2,66 3,00

2. wod.kan., wc 
łazienka, gaz, c.o. 5 120% 2,85 2,28 2,57

3. wod.-kan., wc 
łazienka, gaz 4 100% 2,40 1,90 2,20

4. wod.-kan., wc 
łazienka 3 80% 1,90 1,52 1,71

5. wod.-kan., wc 2 60% 1,43 1,14 1,29
6. wod.-kan. 1 50% 1,19 0,95 1,07
7. mieszkania soc. - 20% 0,48 - -

c.d. na stronie 30
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§ 3

m m m
c.d. ze strony 29______________________________________________________________

* Pierwszą strefę miasta obejmuje teren  pomiędzy granicami: od dworca PKP torem 
kolejowym w kierunku Jejkowic, do strumyka wpływającego do stawu „Księżok” poło
żonego między dzielnicami Zebrzydowice, Orzepowice, Nowiny, następnie strumykiem 
do rzeki Nacyny, dalej rzeką Nacyną do rzeki Ruda i rzeką Rudą w górę jej biegu do 
przecięcia z torem kolejowym Rybnik -  Katowice, po czym tym torem do dworca kolejowego

** Pozostały teren miasta
*** Mieszkania położone na parterach i poddaszach w budynkach bez c.o. lub mieszkania 

ze ślepymi kuchniami. Jeżeli występują oba przypadki, obniżenie stosuje się raz.

Uchwała nr 577/XXIV/2001
w  sprawie zawarcia porozum ienia kom unalnego dla realizacji lokalne

go transportu zbiorowego.
Na wniosek Zarządu Miasta i Komisji Komunikacji 

Rada M iasta Rybnika postanowiła:
§1

Wyrazić zgodę na zawarcie porozumienia komunalnego o wykonywaniu na rzecz 
miast: Pszów, Rydułtowy i Żory zadań w zakresie transportu zbiorowego.

§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2001 r. i podlega ogłoszeniu 

w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

• • •
Uchwala nr 578/XXIV/2001  

w  spraw ie opłaty administracyjnej.
Na wniosek Komisji Gospodarki Przestrzennej i Zarządu Miasta Rybnika 

Rada M iasta Rybnika postanowiła:
§1

Wprowadzić następujące opłaty adm inistracyjne za czynności urzędowe 
wykonywane przez Miasto w ramach zadań własnych:

1) za wypis z planu zagospodarowania przestrzennego -  40 zł
2) za wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego -  50 zł§2
Opłaty określone w paragrafie 1 uiszczane są przed dokonaniem czynności 

urzędowej gotówką w kasie Urzędu Miasta lub przelewem na wskazane konto.
§ 3

Traci moc Uchwała Nr 144/XII/95 z 15 listopada 1995 r. w sprawie opłaty 
administracyj nej.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie 1 lipca 2001 r. po uprzednim ogłoszeniu w Dzienni

ku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Uchwała nr 581/XXIV/2001 Rady M iasta Rybnika 
w sprawie opłat za parkowanie pojazdów samochodowych 

na drogach publicznych
na wniosek Zarządu Miasta i Komisji Komunikacji po zaopiniowaniu przez 

Prezydenta Miasta jako organu zarządzającego ruchem 
Rada M iasta Rybnika postanawia:

§1
Wprowadzić opłaty za parkowanie pojazdów mechanicznych na drogach pu

blicznych w obszarze określonym Zarządzeniem Nr 225/2000 Prezydenta Mia
sta Rybnika z 6 grudnia 2000 roku. §2
Ustalić następujący sposób pobierania opłat:
1) za pomocą parkomatu lub inkasentów - na parkingach przy ulicach:

a) Białych od Mickiewicza do Saint Vallier, Saint Vallier od Kościuszki
do Wysokiej,

b) Wysoka od Stromej do Kraszewskiego,
c) Wysoka od Kraszewskiego do Powstańców Śl.,
d) Białych od Powstańców Śl. do Mickiewicza,
e) Chrobrego -  Park R. Biegieszowej,
0  Chrobrego od 3 Maja do Miejskiej
g) Młyńska — Młyn (łącznie ze stanowiskami postojowymi w rejonie skrzyżo

wania Młyńska -  Klasztorna),
h) Miejska od Chrobrego do Placu Kopernika,
i) Miejska od Placu Kopernika do Klasztornej,
j) Mikołowska od skrzyżowania z ul. Na Górze do Powstańców,
k) Plac Wolności,
l) 3 Maja od Placu Wolności do Chrobrego,
m) 3 Maja od Chrobrego do Piłsudskiego,
n) Szafranka — parking,

2) gotówką pobieraną przez upoważnionych inkasentów na parkingach: 
a) przy ul. Gliwickiej -  górny parking przy Kąpielisku Ruda.

1. Ustalić następujące stawki opłat:
1) dla parkingów wskazanych w § 2 pkt 1 a -e , j, n: 1 zł za każdą godzinę 

parkowania,
2) dla parkingu wymienionego w § 2 pkt 1 k: 3 zł za pierwszą godzinę parko

wania, 5 zł za dwie godziny parkowania, 4 zł za każdą następną godzinę,
3) dla parkingów wymienionych w § 2 pkt 1 f-i, 1-m: 1 zł za pierwszą godzinę 

parkowania, 3 zł za dwie godziny parkowania, 3 zł za każdą następną godzinę,
4) dla parkingu wymienionego w § 2 pkt 2 a bez względu na czas postoju: 2 zł 

samochody osobowe, 4 zł samochody ciężarowoosobowe o dopuszczalnej ma
sie całkowitej do 3,5 t oraz minibusy do 10 miejsc siedzących, 6 zł samochody 
ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t  oraz autobusy.

2. Ustalić stawkę opłaty zerowej za parkowanie na miejscach wyznaczonych dla 
pojazdów przewożących lub kierowanych przez osoby niepełnosprawne mają
ce trudności w poruszaniu pod warunkiem legitymowania się dokumentem 
potwierdzającym uprawnienia.

§ 4
Opłata za zastrzeżenie wydzielonego stanowiska postojowego (koperta) 

na prawach wyłączności wynosi 40 zł za m2 miesięcznie.
§ 5

W razie stwierdzenia nie wniesienia opłaty za parkowanie w wyznaczonym miej
scu w określonym dniu (godzinach lub całodobowo) -  pobiera się opłatę w wysoko
ści 5-krotności stawki podstawowej dla danego parkingu za pierwszą godzinę i w wy
sokości 10-krotności stawki podstawowej za każdą następną godzinę.

§6
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 7
Traci moc uchwała Rady Miasta Rybnika Nr 49/VI/99 z dnia 8 lutego 1999 r. 

w sprawie zasad ustalania opłat za korzystanie z parkingów stanowiących wła
sność Miasta Rybnika.

M iasto Rybnik, 44 -200  Rybnik, woj. śląsk ie, ul. B. Chrobrego 2, 
tel. (032) 4 2 23011 , fax (032) 4 2 2 4 1 2 4 , tlx 315873 , 

ogłasza przetarg nieograniczony na 
wykonanie projektu budowlano-wykonawczego w z a k r e s ie  

modernizacji Hotelu „SPEEDWAY” w Rybniku, ul. Gliwicka 72 
Termin realizacji -  do 2001.06.30.
Wadium -  5 000 zł. Specyfikację istotnych warunków zamówienia (cena -  24,40 zł) 

można odebrać w siedzibie zamawiającego, pok. 254 lub za zaliczeniem poczto
wym. Uprawniony do kontaktów z oferentami -  Dorota Bieniek, tel. 4223011 

w. 7256, pok. 256, w godz. 800 - 1500.
Oferty należy składać w  siedzibie zam awiającego, pok. 2 5 4 . Termin 

składania ofert upływa dnia 2 0 0 1 .0 2 .2 8  o godz. 10°°. Otwarcie ofert nastą
pi dnia 2001.02.28 o godz. 1200 w siedzibie zamawiającego, pok. 254.

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

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

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:
1. cena (koszt) -  60%
2. inne: wiarygodność -  40%

• • •

M iasto Rybnik, 44 -200  Rybnik, woj. śląsk ie, ul. B. Chrobrego 2, 
pok. 108, tel. (032) 4223011 , fax (032) 4 2 2 4 1 2 4 , 

ogłasza przetarg nieograniczony na 
wykonanie projektu techniczno-budowlanego przebudowy 

skrzyżowania ulic Rudzka -  Podmiejska -  Łączna w Rybniku 
Termin realizacji -  do 5 lipca 2001 roku.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia (cena -  24,40 zł) można odebrać w sie

dzibie zamawiającego, pok. 007 lub za zaliczeniem pocztowym. Uprawniony do kontaktów 
z oferentami - inż. Andrzej Kopka, tel 4223011 w.7007, pok 007, w godz. 8°°-15M.

Oferty należy składać w  siedzibie zam awiającego, pok. 0 0 7  Termin 
składania ofert upływa dnia 2 0 0 1 .0 3 .0 5  o godz. I I 00. Otwarcie ofert nastą
pi dnia 2001.03.05 o godz. 1200 w siedzibie zamawiającego, pok. 108.

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

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

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:
1. cena (koszt) -  70%
2. wiarygodność oferenta -  30%



Miasto Rybnik, 44 -200  Rybnik, woj. śląsk ie, ul. B.Chrobrego 2, 
pok. 108, tel. (032) 4 2 2 3011 , fax (032) 4 2 2 4 1 2 4 , 

ogłasza przetarg nieograniczony na 
dostawę następujących betonowych elementów drogowych: 

zadanie 1 - Dostawa betonitów, trylinki, krawężnika, 
obrzeży trawnikowych, 

zadanie 2 - Dostawa kostki brukowej.
Termin realizacji -  do 2001.10.30.
Wadium - zad.l - 30 000 zad.2 - 5 000 zł. Specyfikację istotnych warunków 

zamówienia (cena -  24,40 zl) można odebrać w siedzibie zamawiającego, pok. 
006 lub za zaliczeniem pocztowym. Uprawniony do kontaktów z oferentami - 
inż. Andrzej Kopka, tel. 4223011 w. 7007, pok. 007, w godz. 800 - 1500.

Oferty należy składać w  siedzibie zam awiającego, pok. 007. Termin 
składania ofert upływa dnia 2 0 0 1 .0 3 .0 7  o godz. I I 00. Otwarcie ofert nastą
pi dnia 2001.03.07 o godz. 1200 w siedzibie zamawiającego, pok. 108.

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

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

1. udzielą minimum 3 letniego okresu gwarancji 
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:
1. cena (koszt) - 70%
2. wiarygodność oferenta -  30%

Miasto Rybnik, 44 -200  Rybnik, woj. śląsk ie, ul. B. Chrobrego 2, 
pok. 108, tel. (032) 4 2 23011 , fax (032) 4 2 2 4 1 2 4 , 

ogłasza przetarg nieograniczony na 
wykonanie utwardzenia poboczy ulicy Żorskiej w Rybniku

Termin realizacji -  do 15 maja 2001 roku.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia (cena -  24,40 zl) można odebrać w sie

dzibie zamawiającego, pok. 007 lub za zaliczeniem pocztowym. Uprawniony do kontaktów 
z oferentami -  inż. Andrzej Kopka, tel. 4223011 w. 7007, pok. 007, w godz. 8<X1-15(X).

Oferty należy składać w  siedzibie zam awiającego, pok. 0 0 7  Termin 
składania ofert upływa dnia 2 0 0 1 .0 3 .0 8  o godz. I I 00. Otwarcie ofert nastą
pi dnia 2001.03.08 o godz. 1200 w siedzibie zamawiającego, pok. 108.

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

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

1. Udzielą 3 lat gwarancji na wykonane prace oraz zastosowane materiały 
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:
1. cena (koszt) - 70%
2. doświadczenie i przygotowanie fachowe (techniczne) oferenta - 30%

• • •
Zarząd M iasta Rybnika ogłasza przetarg nieograniczony na 

projekt techniczno-budowlany remontu nawierzchni wraz z 
odwodnieniem ciągu ulic Zygmunta Starego—Racławicka w Rybniku

Termin realizacji: 30 czerwca 2001 r.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w Wydziale Dróg 

Urzędu Miasta Rybnika, ul. Chrobrego 2, pokój nr 5.
Oferty w  zaklejonej kopercie opisanej zgodnie z wym aganiam i specy

fikacji należy złożyć do dnia 9.03.2001 r. do godz. 11.00 w Wydziale Dróg 
Urzędu Miasta Rybnika.

Przetarg odbędzie się  w  dniu 9.03.2001 r. o godz. 12.00 w siedzibie Urzę
du Miasta Rybnika, ul. B.Chrobrego 2 w sali nr 56.

Szczegółowe informacje dotyczące warunków zamówienia można uzyskać 
w Wydziale Dróg Urzędu Miasta w Rybniku, ul. Chrobrego 2, tel. 42-23011 wew. 
7007 w godz. Od 8.00 do 15.00 od poniedziałku do piątku.

Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Żużlowa 25  
informuje, że w dniu 19.03 .2001  o godz. 11.00  

w sali konferencyjnej odbędzie się przetarg nieograniczony na 
wykonywanie usług opiekuńczo-pielęgniarskich 

specjalistycznych i gospodarczych na rzecz podopiecznych 
Ośrodka Pomocy Społecznej 

Termin reallizacji: od 01.04.2001 do 31.03.2002
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie za

mawiającego pok. l i p .  Cena formularza 10 zł.
Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z oferentami jest p. Maria Kurpa- 

nik, tel 42-21-111 wew. 352 od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 -  15.00

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

M iasto Rybnik, 4 4 -200  Rybnik, woj. śląsk ie, ul. B. Chrobrego 2, 
tel. (032) 4 2 23011 , fax (032) 4 2 2 4 1 2 4 , 

ogłasza przetarg nieograniczony na 
wykonanie odbudowy regulacji rzeki Ruda w km 32+477 - 32+290

Termin realizacji -  2001.06.30.
Wadium - 5 000 zł. Specyfikację istotnych warunków zamówienia (cena -  122 

zł) można odebrać w siedzibie zamawiającego, pok. 012 lub za zaliczeniem pocz
towym. Uprawniony do kontaktów z oferentami -  Jan Skudrzyk, tel. 4223011 
w. 7012, pok. 012, w godz. 730 - 1500.

Oferty należy składać w  siedzibie zam awiającego, pok. 012. Termin 
składania ofert upływa dnia 2 0 0 1 .0 3 .2 3  o godz. 9 00. Otwarcie ofert nastąpi 
dnia 2001.03.23 o godz. 10°° w siedzibie zamawiającego, pok. 056.

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

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

1. udzielą minimum 3-letniego okresu gwarancji
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:
1. cena (koszt) -  70%
2. wiarygodność oferenta -  30%

M iasto Rybnik, 44 -200  Rybnik, woj. śląsk ie, ul. B. Chrobrego 2, 
pok. 0 09 , tel. (032) 4 2 23011 , fax (032) 42 2 4 1 2 4 , 

ogłasza przetarg nieograniczony na 
budowę kanalizacji sanitarnej na ul. Jankowickiej w Rybniku

Termin realizacji -  do 2001.12.31.
Wadium -  25 000 zł. Specyfikację istotnych warunków zamówienia (cena -  

24,40 zł) można odebrać w siedzibie zamawiającego, pok. 009 lub za zalicze
niem pocztowym. Uprawniony do kontaktów z oferentami -  Grzegorz Wenger- 
ski, tel. 4223011 w. 7029, pok. 009, w godz. 800 -  1500.

Oferty należy składać w  siedzibie zam awiającego, pok. 0 09 . Termin 
składania ofert upływa dnia 2 0 0 1 .0 3 .2 8  o godz. 9 00. Otwarcie ofert nastąpi 
dnia 2001.03.28 o godz. 10°° w siedzibie zamawiającego, pok. 108.

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

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

1. udzielą minimum 3 letniego okresu gwarancji
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:
1. cena (koszt) -  70%
2. wiarygodność oferenta -  30%

Przypominamy o terminach płatności podatków
-  od nieruchomości i rolnego: 15 marca, 15 maja, 17 września 

i 15 listopada
-  od środków transportowych: 15 września
-  od posiadania psów: 30 kwietnia oraz 15. dnia po wejściu 

w posiadanie psa.
Podatki te można wpłacać -  nie ponosząc dodatkowych opłat:
-  w kasach Powszechnego Banku Kredytowego SA. 

przy ul. B.Chrobrego 8 i ul. Zebrzydowickiej 30,
-  u inkasentów (dotyczy dzielnic: Zebrzydowice, Rybnicka Kuźnia 

i Orzepowice),
-  w kasach Urzędu Miasta (wejście od ul. Miejskiej, I piętro) 

w godz. 7.30 -  15.30.
Kasy w Urzędzie Miasta w dniach tj. 13, 14 i 15 marca będą 

czynne w godz. 7.30 -  17.00.
Dokonywanie wpłat przed terminem płatności 

pozwoli uniknąć stania w kolejce!
Poczta pobiera od wpłat dodatkową opłatę w wysokości co najmniej 2,70 zł.

Sprostow anie
Biuro ds. Kultury i Sportu informuje, że w ramach przyznawanych 

przez miasto grantów, Rybnickie Towarzystwo Speedrowera otrzy
mało 6 tys. zł, a Rybnicki Speedway Fan-Club -  1 tys.zł, a nie jak
podano w wykazie przyznanych grantów drukowanym w styczniowym 
numerze „GR” odpowiednio 5 tys. zł i 2 tys.zł.



AZEARYBNICKA

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

Biuro Poselskie posła SLD Andrzeja ZćijćJCćl
przy Placu Wolności 7/11 (II p.) jest czynne od poniedziałku do piątku od 9.00 do 16.00

Poseł A. Zając dyżuruje w poniedziałki od 9 .0 0  do 14.00
Radni RM Rybnika z klubu SLD dyżurują w każdą środę od 16.00 do 18.00.

Informujemy, że poseł AWS Wojciech Frank 
będzie pełnił dyżur w filii biura poselskiego w Rybniku na Placu Wolności 7, 
teł. 42-22-588 w następujących dniach:

• 13 .03 .2001  w godz. 1200- 1 3 00;
• 2 0 .0 3 .2 0 0 1  w  godz. 1400- 1 5 00 

Bezpłatne porady prawne udzielane są w każdy czwartek
od godziny 15.00 do 16.00 w biurze poselskim w Jastrzębiu Zdroju na ul. Zielonej 332.

0  dyżurach kwietniowych poinformujemy na łamach gazety w marcu.

Uwaga! Panie po amputacii piersi

Amazonko
M asz problemy? Potrzebujesz pomocy? A m oże pom ożesz innym ?

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

tel. 42-35-511, poniedziałek 1000 - 1200 
Spotkania „Am azonek” w  każdy II w torek m iesiąca o 16 .00  

przy ul. K ościuszki 17.

Dyżury Powiatowego Rzecznika Konsumentów
w Rybniku

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

Telefon  inform acyjny

Anonimowych Alkoholików
2 5 3 -7 9 -8 3

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

Rzecznik Praw Pacjenta
Od 1 września w kasach chorych w całym kraju rozpoczęli 

działalność Rzecznicy Praw Pacjenta.
W Śląskiej Kasie Chorych funkcje Rzecznika Praw  P acjenta pełni 

Maria K ukawska, tel. (0 3 2 ) 735-17-07, 254-1 8 -5 4 , a biuro mieści się 
w Katowicach przy ul. Koszutha 13, p. 201. R zecznik przyjmuje strony  
w poniedziałki od 14.00 do 17.00 i w  czwartki od 9 .0 0  do 14.00.

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

Usługi budowlane
M alow anie, tap etow an ie  o c iep la n ie  dom ów  

tyn k ow an ie  dom ów
- nowoczesną metodą przy pomocy agregatu tynkarskiego

tynki: g ip sow e, reg ip sow e, itp. 
rem on ty  dachów

sprzedaż i montaż systemów do oczyszczania wody!
tel. 42-14-044, 0602-395-340

hondo moste «
Salon Muzyczny

Rybnik, Wodzisławska 56, tel.fax 0-32/422 13 98
-  Jest wiele sklepów oferujących instrum enty 

muzyczne, w których możemy kupić sprzęt dla 
początkującego. Często się jednak zdarza, iż ilość 
oferowanego sprzętu do natychmiastowego ode
brania je s t niewielka. Brakuje też sprzętu  dla 
profesjonalistów. Klient zamawia więc to, co mu 
zasugerowano, wpłaca zaliczkę i wkrótce staje 
się posiadaczem instrumentu. Często dopiero pod
czas użytkowania okazuje się, że zakupiony in
strum ent nie jes t tym czego klient szukał. Spra
wa jednak je s t nieodwracalna.

-  Czym  w  takim razie wyróżnia się Salon 
M uzyczny RONDO MUSIC w Rybniku? -  py
tamy właściciela pana Bogdana Kulczyckiego.

-  Przychodząc do nas macie państwo możliwość

c  ~  ó* i ,

rzeczywiste
go kontaktu z \ 
bogatą gamą 
in s t r u m e n 
tów muzycz- i ™  ”  ¿ y
nych. Salon ' . ____ _•.....
RONDO MUSIC jako
jeden z niewielu sklepów muzycznych może się po
chwalić tym, ze posiada w ciągłej sprzedaży instru
menty klawiszowe od tych najtańszych po sprzęt 
profesjonalny włącznie, takich renomowanych firm 
jak CASIO, YAMAHA, ROLAND, KORG, TECH- 
NICS i SOLTON. Jednak tym, co nas szczególnie wy
różnia jest nacisk jaki kładziemy na zadowolenie klien
ta z możliwości dokonania wyboru i satysfakcji z doko

nanego zakupu. Każdy zainteresowany ma moż
liwość dokładnego wypróbowania i przetesto
wania sprzętu pod kątem własnych wymagań 
i potrzeb, co gwarantuje optymalny zakup.

Ponadto duża pow ierzchnia handlowa 
umożliwia właściwą prezentację instrumen
tów muzycznych i sprzętu, a obsługa gwaran
tuje pełną profesjonalną pomoc przy zaku
pie.

-  Mówiliśmy ju ż o instrumentach kla
wiszowych, ale to tylko część oferty...?

-  Oczywiście. Salon RONDO MUSIC ofe
ruje pełny zakres instrumentów muzycznych 
m.in. gitary, perkusje, pianina tradycyjne 
i elektroniczne, ale również sprzęt nagła
śniający, mikrofony, ośw ietlenie dyskote

kowe, akcesoria oraz literaturę muzyczną.
-  Pozostaje więc nam tylko zaprosić zain

teresowanych do Salonu Muzycznego RON
DO MUSIC w  Rybniku.

-  Serdecznie zapraszamy.
Zapraszamy również do korzystania z usług na

szego Studia Reklamy.

Rybnik, Wodzisławska 56, 
tel.fax 0-32/422 13 98  w. 4

• ulotki, plakaty -  powielamy szybciej i taniej niż na 
xero (na poczekaniu, np. 100 kopii w 1 min./1000 kopii w 10 
min.) * foldery oraz kolorowe wydruki (drukujemy 
również niskie nakłady) • kalendarze, zaproszenia, 
wizytówki, papiery firmowe... • ksero kolor do A3 
• nadruki na tkaninach - koszulki, czapki, ubrania robo
cze... • szyldy wolnostojące, kasetony podświetla
ne • reklamy na samochodach -  litery, grafika oraz 
wydruki wielokolorowe • litery przestrzenne -  styro- 
dur • wydruki wielkoformatowe • banery
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Naprawa telewizorów 
i magnetowidów

firm  krajowych i zagranicznych: OTAKE, ORION, 
CU RTIS, GRUNDIG, TH O M SO N, PANASONIC, 

TRILUX, EL EM IS, BIAZET, OTF, ROYAL, CROWN 
i inne na oryginalnych częściach.

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

Ogłoszenia drobne
Kursy ochrony konwoju. Po kursie licencja. 

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

VW Golf 1,4 3-drzwiowy, 199 4 /9 5 , przebieg  
135 tys. km, kolor grafit.
Tel. 43-14-650 po 16.00

Espérai - b ezboleśn ie. Tel. 032 /2 3 2 -0 6 -3 3
Leonbergery złote - psy stróżujące. 

Tel. 0 3 2 /232-06-33

Grawerowanie
(materiał, wzory zachodnie)

• w izytów ek • tab liczek  do pucharów
• upom inków  • zegarków  • żeton ów  
do kluczy, szatni • identyfikatorów

o sob istych  • tab liczek  inw entarzow ych  
• oznakow ań m aszyn i urządzeń

graw erstw o
Rybnik, ul. Mickiewicza 4 

(boczna Kościuszki - kwiaciarnia) 
tel./fax 4224397

WYCENA
NIERUCHOMOŚCI

Uprawniony Rzeczoznawca Majątkowy 
mgr inż. Krzysztof URBAŃCZYK 

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

ë
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Liceum Ogólnokształcące 
w systemie eksternistycznym!

Term in kursu:
26.03.01 r. -15.10.02 r. (w II LO)
• profesjonalne przygotowanie 

do egzam inów
• zajęcia w tygodniu lub w soboty
• m ożliw ość przystąpienia do matury

wyceny nieruchomości 
doradztwo 

szkody górnicze 
pośrednictwo kupna-sprzedaży

uprawniony rzeczoznawca 
inż. Irena Kuczera, 

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

MASAŻ I REHABILITACJA
mgr fizjoterapii i odnowy biologicznej Andrzej Myśliwiec

gabinet fizjoterapii poleca swoje usługi w zakresie: 
masażu klasycznego, rozluźniającego i leczniczego 

oraz rehabilitacji w chorobach neurologicznych i ortopedycznych 
Prowadzimy również wizyty w domu pacjenta! 
44-200 Rybnik, ul. Żorska 14b, tel. 42-46-098, 

42-24-016 wew. 205, 0-604-254-312 
Oferujemy również zajęcia dla dzieci i dorosłych w obiektach 
pływalni krytej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 

w Rybniku przy ul. Powstańców 40 
Proponujemy:

gimnastykę korekcyjną, profilaktyczną i leczniczą, naukę 
pływania oraz lekcje doskonalenia stylu w małych grupach. 

SZCZEGÓłOWE INFORMACJE W KASIE OŚRODKA

Pustaki żużlowe
oferuje wytwórnia

Rybnik-Golejów, tel. (0-32) 42-655-37. 
0-602-622-439

zarządzanie 
i administrowanie 

budynkami ścianki działowe

A te n è ,
L

Firma Oświatowa ;
Rybnik, ul. R ynek (i, tel. 42-35470. 

Zapraszam y w godz.. 9 .00 - 17.00

Uprawniony Zarządca Nieruchomości
mgr Romuald Jokel

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

14 cm 
12 cm 
38 cm

ściany nośne

wysokość 14 cm
szerokość 25 cm
długość 38 cm

S K Ł A D  l A B R Y C Z N V

CT A 1i HURT

WYKŁADZINY DYWANOWE 2 - 5M SZER 
WYKŁADZINY PCV1,5-4M  
CHODNIKI 
RYNNY, SIDING 
PANELE
AKCESORIA WYKOŃCZENIOWE^

11 INNE ARTYKUŁY

Protezy zębowe
ek sp reso w e  w yk onaw stw o i napraw a

cena protezy 250 zł

Pracownia 1 0 $ ' 
Profilaktyki Stomatologicznej

zaprasza w  p on iedzia łek  i czw artek  od 9 .0 0  do 13 .00  
Rybnik, ul. Chabrowa 8 a /2  (o sied le  N ow iny) 

tel. 210-67-90,0605-525-742

■  f f / / / DYSTRYBUTOR w ó d  źró d lan ych

w r . r î r  /

y. d n t i f . W r .  fîr . f ir .m f .

203 Rybnik, ul. Sosnowa 
tel. 0-32/42 29 572, 42 29 57 
0 603 44 44 19, 0 501 51 11 

fax 0-32/42 29 574

Tf*l A 7 - 7 f t - « 7 R  A 7 -ć ,n -n 7 f )



M ARYBNICKA

NAKŁADU ejRATISI 
NAJWIZKgZi LOKALNi NAKjAD

Twamąo o ŵ szłn ia
CENY REKLAM

strony czarno-białe 
ogłoszenia drobne 
słow o - 0 ,99  zł
słowo w ytłuszczone - 1,49 zł
w ramce, z tłem  -1 ,9 9  zł

Ceny ogłoszeń drobnych z podatkiem VAT

ogłoszenia ramkowe 
cała strona - 9 9 0  zł
1/2 strony - 5 4 9  zł
1 /4 strony - 2 9 9  zł
poniżej 1/4 strony - 2,99 zł/cm2

Artykuł sposnorowany  
1 strona - 8 9 0  zł

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

-1 5 9 0  zł
- 8 9 9  zł
- 4 9 9  zł

-1 9 9 0  zł
- 1099  zł
- 5 9 9  zł

- 5%
-  10%  

-15%
ceny netto + 22% VAT

N /JLEPSZi BEZPOŚREDNI BEZPŁATNĄ KOLPORTAŻ
Biuro ogłoszeń: I n f o r m ix ,  Rybnik, Rynek 12a, 

teł. 4 2 3 -8 0 -8 8 , te l./fax  4 2 3 -8 0 -9 0

Zarząd Zieleni Miejskiej w Rybniku
Dział Usług Pogrzebowych, ul. Rudzka 70 b, Cmentarz Komunalny, tel. 4220991  

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 zdjęć na dyskietki PC, index print, zdjęcia ze 
slajdów, reprodukcja, zdjęcia czarno-białe oraz inne usługi fotograficzne. 

Zdjęcia legitymacyjne 4 szt. -15  zł

BEZPŁATNE PORADY PRAWNIKA
Prawnik udzielający bezpłatnie porad

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

w  p ią tki w godz. 15.00 -16.00
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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: INF0MAX
BIURO OGłOSZEŃ: INF0MAX, Rybnik, Rynek 12a, 
tel. 423-80-88, tel./fax 423-80-90 od 8.00 do 15.00 
Zastrzegamy sobie prawo skracania tekstów i zmiany tytułów.
Za. treść ogłoszeń redakcja nie odpowiada.

GiBIIETY
LEKARSKIE

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

dr WALDEMAR KAZNOCHA
poniedziałek, środa od 15.00 

wtorek, czwartek, sobota od 7.00 
BADANIA ENDOSKOPOWE-GASTROSKOPIA, KOLOSKOPIA

dr MARIAN KUCZERA
czwartek od 16.30

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

■ magm■ i

dr JAN PAWLIKOWSKI
poniedziałek, środa od 17.15

dr IZABELA ROŻEK psychoterapeuta
czwartek od 16.00

LABORATORIUM 
ANALIZ LEKARSKICH

m g r PIOTR ZIELIŃSKI
od poniedziałku do piątku 700 do 8.00 oraz 16.00 do 17.00, sobota 700 do 9.00 

Filia Leszczyny, PI, Matejki 1
poniedziałek, środa, piątek 6.30 do 730

1
L A R Y N G O L O G

dr PIOTR KULOK
wtorek - czwartek od 16.00 -  badania kierowców

U C I  i n A l  A A

r —
NEUROLOG

dr ZBIGNIEW KOPCZYŃSKI 1
wtorek - piątek od 16.00 

Filia Leszczyny, PI. Matejki 1
czwartek od 16.00

dr KRZYSZTOF POTERA
wtorek od 16.00 do 1700

Luty 2001

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


ZAKŁAD WĘDLINIARSKI 
Andrzej Stania

44-266 Świerklany, 
ul. Zygmunta Starego 
tel./fax (032) 43 04 960

Producent
wysokiej jakości wędlin

Prowadzimy skup żywca w dwóch placówkach i posiadamy własną uboj
nię, co gwarantuje dostawy surowca dobrej jakości, który jest zasadni
czym czynnikiem wpływającym na jakość wyrobów. Jakość naszych wyro
bów potwierdzają dyplomy i wyróżnienia:
- tytuł „Firma z Jakością”- Katowice 1998.
- „Krajowy Produkt Przyszłością Polski” - zdobycie statuetki za pro

dukty 1999,2000,2001 roku.
- „Rzemieślnik Roku 1 9 9 8 ”  Województwa Śląskiego -  Katowice 1999
- „Śląski Znak Jakości” Katowice 2000
- Zloty Medal Międzynarodowych Targów Katowickich 1999 

za salceson ozorkowy
- „Czarny Diament” przyznany przez Izbę Przemysłowo-Handlową 

w Rybniku
- „Śląski Kupiec Roku” 2000

SKLEPY FIRMOWE:
Rybnik -  Niedobczyce, ul. Paderewskiego 2; Rybnik, ul. Raciborska 11 A; Świerklany, ul. Plebiscytowa 6; Świerklany, ul. 3 Maja 85; 
Wodzisław, ul. Rynek 10; Rydułtowy, ul. Plebiscytowa 11; Pszów, ul. Taugutta 19; Radlin, ul. Korfantego 15; Radlin 2, ul. B.Chrobrego 118; 
Jastrzębie Zdr., ul. Zielona; Jastrzębie Zdr., ul. Turystyczna 21; Jastrzębie Zdr., ul. Arki Bożka(Targ) 27; Jastrzębie Zdr., ul. 1 Maja 30; 
Jastrzębie Zdr., ul. Łowicka 1; Szeroka ul., Węglowa

D E T A U  C Z  I
RYBNIK . ^  ^  ^
ul. Długosza 7 ^
tel. 42 38 095, 0 604 484 857
ŚWIERKLANY
ul. Żorska 28 * *  «g# *
tel. 43 04 333, 0601 455 763
GLIW ICE^ *  ^  ^
ul. Rybnicka 11
tel. 232 07 06 \
SOSNOWffeC *  w  v  1
ul. Sienkiewicza 13 \
tel. 206 54 36 ^

S P R ZE D A Ż H U R f d l f A
ŻO RY-RÓ J J L  JL
ul. W o g ^ ław sk a^ t^ ^  i
(trasa Żory - Wodzisław)
tel. 43 58 0^4, 43^8 4 J ^ 0  § ^ 4 § g ^4 8

D O M Ë L  s.c.

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

422 92 30, 422 92 31

K LIM A TY ZA C JA
W EN TYLA C JA

D A I K I N
WV  REGIONALNY 

DEALER 
DAIKIN 

CENTRAL 
EUROPE

S Y S TE M Y  ALARM OW E  
DOM OFONY, 

Y ID E O D O M O FO N Y



Nowoczesne

BRAMY
GARAŻOWE
+ automatyka napędowa

Bramy przemysłowe, napędy i sterowania

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

PRACOW NIA PROJEKTOW A  
I OBSŁUGA INWESTYCJI

R Y B N I K właściciel - Stanisław Tatarczyk

f l  architektura  

H  konstrukcja

■  branże

H  orzeczenia  
techniczne

■  nadzory

nowe technologie  
w budownictw ie:

1 MEGALITH, YTONG 
WIEKOR

I  w yceny m ajątków

drewniane domy 
zrębowe

w yceny do kredytów  
bankowych

44-251 RYBNIK, UL. KŁOKOCIŃSKA 46 
tel. (0-32) 42 20 125, kom. 0604 600 111

PRACOWNIA: 
44-200 RYBNIK, UL. MŁYŃSKA 2B 
PAWILON RZEMIOSŁA nr 19 i 20 

przed targowiskiem

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

PRZEDSIĘBIORSTWO 
PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE 

KONSEK s.c.

PR O D U C EN T  
O K IE N  I D R ZW I

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

42 235 60 
tel./fax 42 24 992

VEKA - niemiecki profil 
Wybrałeś to co najlepsze

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

455 42 15 w. 32

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

• GWARANTUJEMY 
NAJWYŻSZĄ JAKOŚĆ

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

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

• DAJEMY 
RABAT, 

KTÓREGO 
NIE DA Cl 

KONKURENCJA

P O M IA R -T R A N S P O R T  GRATIS! 
RATY -  RATY -  RATY

'STABLA Przedsiębiorstwo 
Remontowo Budowlane

Zbigniew i Ewa Stabla
44-274 Rybnik, ul. Pop ie low ska  34, 

tel. (032) 425 07 12, 
tel. kom. 0608 090 355, 0608 090 376

W y k o n u je m y
ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE 
roboty dekarskie 
roboty posadzkarskie 
instalacje c.o. 
instalacja wod.-kan.

ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 
malarsko-tapeciarskie 
wykończenie wnętrz

S P E C J A L I Z A C J A
OSUSZANIE BUDYNKÓW 

METODĄ INIEKCJI 
KRYSTALICZNEJ

ZAPRASZAMY DO KORZYSTANIA 
Z NASZYCH USŁUG


