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GAZETA RYBNICKi

Drodzy Rybniczanie!
Ostatnie rankingi sporządzone przez prestiżowe czasopismo „Warsaw Business Jo

urnal" w  przewodniku inwestycyjnym po 35 największych miastach „City Guide Polska 
2001” stawiają Rybnik w  ścisłej krajowej czołówce (o wynikach rankingów czytaliśmy 
w  poprzednim numerze „GR"). Jednak 13 -  najniższa pozycja naszego miasta w  rankin
gu pt. „prognoza klimatu biznesowego za pięć lat” zmusza do oczywistej refleksji. Oce
na ta wynika z ogólnych możliwości gospodarki na Śląsku, gdzie głęboki proces restruk
turyzacji przemysłu ciężkiego (górnictwo, hutnictwo) zdecydowanie przekłada się 
na trudności związane z powstawaniem nowych miejsc pracy, również w  Rybniku. Dla
tego też zmiana oblicza naszego miasta i związane z nią swoiste wyjście do ludzi mło
dych w  formie konkretnej oferty edukacyjnej (Zespół Szkół Wyższych) stanowi poważną 
próbę przeciwstawienia się wspomnianej ocenie. Jestem zdecydowanym orędownikiem 
przygotowania miasta na miarę „nowych” czasów. Rybnik musi zerwać z wymierającym 
przemysłem ciężkim na rzecz świadczenia wszelkich usług i rozwoju edukacyjnego.

Moje stanowisko potwierdzają przede wszystkim rezultaty rozmów prowadzonych z przedstawicielami rybnickich firm 
i instytucji oraz dane statystyczne, stwierdzające coraz trudniejszą sytuację małych i średnich przedsiębiorstw. Można 
zauważyć, że trudna sytuacja dotyka przede wszystkim branżę budowlaną, nie mówiąc już o naszym tradycyjnym przemyśle 
reprezentowanym przez spółkę węglową. Chociaż, biorąc pod uwagę ilość zatrudnionych pracowników (22-23 tysiące) 
oraz prognozy na bieżący rok mówiące o stałości zatrudnienia, najgorszy moment restrukturyzacji ma już za sobą,.

Powstają jednak inne problemy gospodarcze wynikające z braku konkretnych zamówień dla rybnickich firm. Dlatego też 
Rada Miasta - próbując ograniczyć tę niekorzystną tendencję -  przeznaczyła na miejskie inwestycje prawie 98,5 miliona 
złotych, zdobywając się tym samym na znaczny wysiłek inwestycyjny. To między innymi zamierzenia związane z progra
mem unijnym ISPA (konkretne środki, które trzeba będzie przeznaczyć na wykonanie robót kanalizacyjnych są z pewnością 
szansą dla pracowników rybnickich firm) czy program inwestycyjny tworzony ze środków zewnętrznych („Rybnik-Plaza”, 
„Europa Center”, być może „Aqua Park” w  Kamieniu). W szystkie tego typu przedsięw zięcia rozwijają nasze miasto 
i w  przyszłości spowodują, że do Rybnika przyjeżdżać będą częściej mieszkańcy sąsiednich miast, żeby po prostu zosta
wić u nas pieniądze. Kolejnym dużym przedsięwzięciem, które z pewnością wygeneruje miejsca pracy jest budowa drogi 
regionalnej -  ekspresowej Pszczyna-Żory-Rybnik-Racibórz. Droga ta już umieszczona została w  planie finansowym pro
gramu wsparcia dla województwa śląskiego na lata 2001-2002 z kwotą ponad 50 milionów złotych.

Pojawiła się również propozycja zaktywizowania budownictwa mieszkaniowego poprzez uzbrojenie istniejących 
w  Rybniku terenów inwestycyjnych, budowę niezbędnych dróg i przeznaczenie ich do zagospodarowania inwestorom 
zewnętrznym. Rybniczanie mieszkający w  zasobach komunalnych będą mogli skorzystać z budowanych mieszkań 
(np. zaciągając kredyt hipoteczny). Poprzez rozwój budownictwa mieszkaniowego z jednej strony zwiększy się liczba 
lokali mieszkalnych, a z drugiej nastąpi rozwój usług budowlanych, handlu oraz wzrost zatrudnienia. Konkretna propozycja 
w  tej sprawie zostanie przedstawiona wkrótce i omawiana będzie przede wszystkim z przedstawicielami samorządu 
gospodarczego (Izba Przemysłowo-Handlowa ROP, Cech Rzemiosł, itp.).

W ostatnim czasie poruszona została również kwestia podnoszenia możliwości handlowych Rybnika poprzez utworze
nie nowego centrum usługowo-rozrywkowo-handlowego pod nazwą „Plaza-Rybnik”. Pragnę zapewnić handlowców, 
że jego powstanie nie uderzy w  nasz tradycyjny handel. Osobiście zapoznałem się z funkcjonowaniem takiego obiektu 
na warszawskiej Sadybie i na Węgrzech. Działające tam punkty handlowe, w  zdecydowanej większości są tak zwanymi 
„sklepami firmowymi", a ponieważ dochodzą mnie słuchy, iż w  Rybniku w ybór markowych produktów jest ogra
niczony (po „firmowe" buty, sukienkę czy garnitur rybniczanie często wyjeżdżają poza miasto), jestem przekonany, 
że powstanie tego typu sklepów jest przez mieszkańców pożądane i nie powinno uderzyć w  rybnicką strukturę handlu. 
Trzeba zdać sobie również sprawę z tego, że klient wymaga szerokiego wyboru proponowanego asortymentu i najkorzyst
niejszej oferty. Nie interesują go natomiast protesty przeciw powstawaniu nowych placówek handlowych. Możliwość two
rzenia nowych podmiotów gospodarczych jest fundamentalną zasadą gospodarki rynkowej, lecz w  istniejącej rzeczywisto
ści ważną rolę mogłyby odegrać wszelkie organizacje zrzeszające podmioty gospodarcze. To właśnie one powinny współde
cydować o celowości powstania kolejnych placówek handlowych. Takie rozwiązanie wymaga jednak szeroko rozumianych 
zmian systemowych, które powinien rozpocząć parlament. Tego właśnie Państwu i sobie serdecznie życzę.

Z wyrazami szacunku
Adam Fudali
Prezydent Miasta Rybnika

Informujemy naszych Czytelników, że świąteczna „Gazeta Rybnicka” 
będzie dostępna już w  p ią tek  13 kw ietn ia ,

zaś^w kościołach w niedzielę,
p ierw szy  d z ień  Św iąt W ielkanocnych  15 k w ietn ia
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Strefa północna 
stawia na rekreację

Charakterystyka 
strefy północnej

Strefę tę tworzy aż 9 dzielnic: Chwalęci- 
ce, Golejów, Grabownia, Kamień, Orzepo- 
wice, Rybnicka Kuźnia, Stodoły, Wielopole 
i Zebrzydowice. Na obszarze tym pierwsze 
osadnictwo datuje się prawdopodobnie na XII 
i Xffl wiek. Były to tereny o dużym zalesieniu, 
prowadzono tu zatem gospodarkę leśną, jednak 
podstawowym zajęciem ludności było rolnictwo 
oraz hodowla zwierząt i ryb. Każda z wymienio
nych dzielnic posiada swoją bogatą przeszłość 
jako samodzielna miejscowość, zaś do Rybnika 
włączane były sukcesywnie w latach 1973-1977 
na podstawie decyzji administracyjnych.

Obszar ten do dziś nie stracił swojego 
rolniczo-rekreacyjnego charakteru, pomi
mo ulokowania tu jednego z największych 
zakładów przem ysłow ych -  e lek trow ni 
„Rybnik”. Paradoksalnie to właśnie otoczo
ny lasami zalew elektrowni sprawił, że te
reny te stanowią schronisko dla zwierzyny 
i ptaków. Wzdłuż brzegów zalewu rozloko
wały się ośrodki rekreacyjne i żeglarskie. 
Na terenie dzielnicy Orzepowice powstał 
nowoczesny szpital, dający lepsze możliwo
ści opieki medycznej dla mieszkańców ca
łego Rybnika. Strefa północna je s t jednym 
z największych obszarów budownictwa jed
norodzinnego.

Pierwszą domeną, jaką zapisano w strategii 
rozwoju strefy północnej jest poprawa stanu 
infrastruktury wchodzących w jej skład dziel
nic. Symptomatyczny jest fakt, że za jedyne klu
czowe zadanie w tejże domenie uznano... drogi, 
w tym ich budowa, modernizacja i szukanie 
nowych rozwiązań z zakresu inżynierii ruchu. 
Widać dzielnicowi działacze uznali, że ilość 
i jakość połączeń drogowych między 9 dzielni
cami tworzącymi strefę północną oraz z pozo
stałymi częściami miasta ma znaczenie strate
giczne. Na pierwszy ogień ma iść budowa chod
nika wzdłuż ul. Lipowej łączącej Rybnicką 
Kuźnię z Wielopolem, a także chodnik przy 
ul. Golejowskiej w Rybnickiej Kuźni, zaś do 
najpilniejszych zadań priorytetowych zaliczo
no budowę ronda na skrzyżowaniu ulic Rudz
kiej i Podmiejskiej w Orzepowicach. W ten kon
tekst i czas wpisuje się również rozbudowa 
systemu obwodnicy miejskiej przecinającej 
dzielnice strefy północnej. Założono też moder
nizację ul. Górnej w Wielopolu. Oczywiście „za
dań drogowych” jest znacznie więcej -  można 
się z nimi zapoznać sięgając do tekstu strategii.

Nie dziwi następna domena - ochrona wa
lorów przyrodniczych i ich proekologiczne 
wykorzystanie. Przecież w skład strefy północ
nej wchodzą dzielnice odczuwające wprawdzie 
bliskość tak potężnego zakładu przemysłowe
go, jak elektrownia „Rybnik”, ale którym najbli
żej jest też do charakteru rekreacyjnego. Pierw
szym kluczowym zadaniem tej domeny jest 
rozwiązanie problemów ekologii i budowa

infrastruktury sanitarnej, a wśród nich rekul
tywacja lub likwidacja dzikiego wysypiska śmie
ci przy ul. Hotelowej w Kamieniu, zwiększenie 
drzewostanu wokół zabudowań we wszystkich 
dzielnicach, a przede wszystkim rozbudowa sie
ci kanalizacji sanitarnej w całej strefie północ
nej. To priorytet dla wszystkich dzielnic, a ten 
kierunek myślenia jest zgodny z zamierzeniami 
miasta (program ISPA). Znając wartość obszaru 
strefy północnej jako terenów rekreacyjnych, 
twórcy strategii wielką wagę nadali przeznacze
niu na ten cel nowych terenów - to kolejne za
danie drugiej domeny. Rejon tzw. Kemu Golejow- 
skiego -  Grzybówki miałby pełnić funkcję rekre
acyjną i kulturalną. Las pomiędzy Golejowem

a Grabownią ma się zamienić w park, zaś tereny 
w Wielopolu położone u zbiegu ulic Gliwickiej, 
Majątkowej i Piaskowej w skwer, plac zabaw lub 
mały park. Rolę „czynnika rekreacyjnotwórcze- 
go” pełni oczywiście Zalew Rybnicki i wokół nie
go w tej sferze powinno dziać się najwięcej i taki 
też zapis w strategii się pojawił. Z powyższym 
zadaniem łączy się ściśle następne czyli posta
wienie na sport i rekreację. Założono m.in. 
rozbudowę ośrodka w Kamieniu, budowę boiska

wGolejowie przy ul. Dożynkowej, budowę obiek
tów sportowych przy Gimnazjum nr 4 i rozbudo
wę systemu ścieżek rowerowych.

Domena trzecia to poprawa warunków 
życia poprzez m.in. intensyfikację budownictwa 
jednorodzinnego, co łączy się z zadaniem uzbro
jenia terenów w media m.in. przy ul. Długiej, 
Łącznej, Borowej, Rudzkiej i św. Józefa w Orze
powicach. Zabudowę taką zaplanowaną też przy 
ul. Rybackiej w kierunku ul. Golejowskiej wraz z 
zapleczem handlowym i kulturalnym w Rybnic
kiej Kuźni. Należałoby też pobudzić małą i śred
nią przedsiębiorczość, by powstało więcej pawi
lonów handlowych i zakładów usługowych. Ochro
nę życia i mienia mieszkańców twórcy strategii

upatrują w przebudowie sieci melioracyjnej, 
co zmniejszyłoby zagrożenie powodziowe. Miesz
kańcom Orzepowic marzy się ośrodek kultury, 
który mógłby powstać obok budowanej nowej re
mizy, zaś wszystkim dzielnicom -  sieć kompute
rowa z dostępem do internetu.

• • •
(...) Lokalne społeczności dzielnic miasta Ryb

nika mają silne poczucie identyfikacji z  miejscem 
swego zamieszkania i jego otoczeniem -  przyję
cie takiego właśnie założenia przez animatorów 
powstania strategii rozwoju dzielnic dawało gwa
rancję, że dzielnicowy „aktyw” podejmie trud 
tworzenia tego dokumentu. Z drugiej jednak stro
ny tak silna identyfikacja ze swoją najbliższą „małą 
ojczyzną” była zagrożeniem dla osiągnięcia kon
sensusu, możliwego dla wszystkich dzielnic wcho
dzących w skład danej strefy. Im więcej dzielnic, 
tym konflikt interesów może być większy, grozi 
to też wpisywaniem do strategii drobnych za
dań, wynikających z potrzeby chwili. Prawie 
wszyscy przedstawiciele rad dzielnic strefy pół
nocnej uważają, że doraźne zadania nie powinny 
się w strategii znaleźć, z drugiej zaś strony boją 
się, że jeżeli jeden czy drugi punkt oświetlenio
wy lub wymiana krawężnika w niej się nie znaj
dzie -  nie będzie miało szans na realizację.

Co ciekawe, dla przedstawiciela Golejowa 
Andrzeja Goldberga oraz Grabowni Tadeusza 
Kamyczka jednym z ważniejszych, rzeczywiście 
strategicznych zadań, była inwestycja, którą ze 
strategii należałoby wykreślić, bo na dzień dzi
siejszy wiadomo, że w najbliższym czasie reali
zowana nie będzie. A chodzi o drogę łączącą te 
dzielnice z Kamieniem, której budowę oprote
stowała część mieszkańców Kamienia, uważając, 
że zagrozi ona środowisku naturalnemu. Samo
rządowcy z Golejowa i Grabowni uważają jed
nak, że zaniechanie jej budowy jest dla ich dziel
nic, a także dla Ochojca bardzo niekorzystne, 
godzące w ich bezpieczeństwo. Dzielnice te od 
centrum miasta oddziela wiadukt na ul. Gliwic
kiej. W czasie powodzi w 1997 roku, zostały 
one odcięte, co spowodowało konieczność oko
ło 30 km objazdu, m.in. dla służb ratowniczych.

c.d. na stronie 32

Zachowanie rekreacyjnego charakteru je s t  jednym  z  głównych celów strategii rozwoju dzielnic 
strefy  północnej. Zdj.: arch. red.
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Wybory do Rady D zieln icy

Ochojczanie wybrali radę
Zgodnie z uchwałą Rady Miasta 

podjętą na ostatniej sesji, 27 lutego br. 
w przyłączonym do Rybnika Ochojcu 
odbyły się wybory do Rady Dzielnicy.

wiceprzewodniczący oraz członkowie: Wero
nika Smyczek, Antoni Piecha i Rajnhold 
Twardawa. — Ochojczanie poprzez tak liczny 
udział w wyborach wykazali kolejny raz inicja
tywę i duże zaangażowanie w sprawy swojej

dzielnicy. Wybrani członkowie Rady Dzielnicy j 
to nie są ludzie przypadkowi, prawie wszyscy 
są znani z  zaangażowania społecznego. Miesz
kańcy wiedzą, że mogą na nich polegać — po
wiedział J. Porała. — Uważam, że również Za
rząd ma skład optymalny. M usimy jak najszyb
ciej rozpocząć działania, bo do końca kadencji 
zostało tylko 1,5 roku...

Nowej Radzie i Zarządowi życzymy po
wodzenia! (r)

GAZETA RYBNICK

Przewodniczącym zebrania wyborczego zo
stał wiceprzewodniczący Rady Miasta Rybni
ka Jan Mura, a udział wzięli w nim również 
prezydent Adam Fudali i w iceprezydent 
Romuald Niewelt.

Podkreślić należy dużą frekwencję -  na ze
branie przybyło ponad 120 mieszkańców tej 
27., najmłodszej rybnickiej dzielnicy, co świad
czy o ich wielkim zaangażowaniu w problemy 
swojej „małej ojczyzny”. Tak wielka ilość wy
borców, a także kandydatów do rady -  a było 
ich 21 -  sprawiła, że procedura wyborcza trwa
ła kilka godzin. Nie zniechęciło to ochojczan, 
którzy wybrali w sposób jawny 15 najbardziej 
zaufanych ich zdaniem współziomków, by re
prezentowali oni interesy dzielnicy na zewnątrz 
i koordynowali działania na jej rzecz.

Rada w wyborach tajnych wybrała spośród 
siebie przewodniczącego w osobie Michała 
Bernackiego (który jest również radnym RM) 
oraz jego zastępcę Stanisława Paździorka. 
Wybrano też Zarząd w składzie: Jan Porała -  
przewodniczący, Mieczysław Depczyriski - Na zebranie wyborcze przybyło ponad 120 m ieszkańców Ochojca. Zdj.: J. Rzymanek

K onkurs na slogan  rozstrzygn ięty

Dobrze, lepiej... Rybnik
„Dobrze, lepiej... R yb n ik” -  to nowe hasło promujące wa

lory naszego miasta. Slogan ten został wybrany spośród 152 
propozycji przysłanych na ogłoszony przez Urząd Miasta Ryb
nika konkurs. Autorem zw ycięskiego hasła jest Adam 
Smyczek z Rybnika.

Sześcioosobowa komisja konkursowa, pracująca pod przewod
nictwem prezydenta miasta, przyznała również 5 wyróżnień dla au
torów niebanalnych haseł. Otrzymali je: uczniowie Szkoły Pod
stawowej z Rybnika-Golejowa za hasło „Rybnik zdrowy, koloro
wy, całkowicie odlotowy”, Maya Kowalczyk z Gliwic za „Rybnik 
to dobry adres”, Grażyna Bojanowska z Rybnika za „Rybnik -  
moje miejsce na mapie świata”, Andrzej Wodarczyk z Rybnika 
za „No!...No!... -  Rybnik”, oraz Marek Peszko z Rybnika za ha
sło „Rybnik moim m iastem ”.

Po rozstrzygnięciu konkursu z autorem zwycięskiego hasła spo
tkali się prezydent Adam Fudali oraz przewodniczący Rady Mia
sta Michał Śmigielski, wręczając mu nagrodę w postaci kom
pletu materiałów promocyjnych miasta.

Adam Smyczek (na zdj. po lewej) pochodzi z Rybnika, jednak 
większość czasu spędza w Opolu. Jest bowiem studentem V roku 
filologii polskiej Uniwersytetu Opolskiego. Już za kilka miesięcy 
będzie bronił pracy dyplomowej. -  Bardzo się cieszę, że to właśnie 
moje hasło zwyciężyło w konkursie. W trakcie studiów ukończyłem  
specjalizację nauczycielską i dziennikarską, jednak w przyszłości 
chciałbym podjąć pracę związaną z  promocją i reklamą. Są to dzie
dziny, w których czuję się najlepiej -  powiedział Adam Smyczek. (D)

tv=»i a / i 7 . A n . r v 7 n

Zdj.: Biuro Rzecznika Prasowego UM
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ETA RYBNICKA
In w estycje  2 0 0 1 Szpital w  O rzepowicach -

Stadion, dworzec, sale gimnastyczne
Zatwierdzony na grudniowej sesji 

Rady Miasta tegoroczny budżet prze
znaczony jest w prawie 29 procentach 
na zadania inwestycyjne. Zważywszy 
na coraz trudniejszą sytuację finan
sową samorządów -  to niemało. Nowe 
inwestycje są źródłem nowych miejsc 
pracy, również w fazie realizacji zada
nia, wpływają także na podwyższenie 
standardu życia mieszkańców.

Aktualnie roboty inwestycyjne 
są prowadzone w kilku punktach 
miasta. Na połowę marca przewi
dziano odbiór techniczny zmoder
nizowanego toru żużlowego, 
ale to dopiero początek generalnego re
montu stadionu przy uL Gliwickiej.
Na pierwszy ogień pójdzie najbar
dziej zniszczony, „płynący” sektor 
trybun tuż przy pierwszym wirażu 
toru. Harmonogram przewiduje, że 
roboty będą prowadzone sukcesyw
nie do końca 2003 roku z wymianą 
siedzeń na plastikowe krzesełka

finansowe ministerstwa kultury i dziedzictwa 
narodowego, które jeszcze w tym roku spra
wuje pieczę nad szkolnictwem artystycznym.

Rozpoczęła się budowa długo oczekiwanego 
dworca autobusowego przy ul. Budowlanych, 
pomiędzy stacją paliw „Aral”, a osiedlem „Wierz
bowa”. Powstanie tu budynek z kasami, poczekal
nią, bufetem, toaletami i kotłownią oraz wiaty przy
stankowe. Zaplanowano też kładkę dla pieszych 
nad ulicą Budowlanych. Termin oddania obiektu 
do użytku przewidziano na czerwiec 2002 roku.

Plac autobusowy stał się placem budowy.

Obchodzący niedawno 90 -lec ie  budynek szkoły w Radziejo
wie zyska nowoczesną salę gimnastyczną.

6

włącznie. Na modernizację stadionu miasto prze
znaczyło 10 min zł, zaś Urząd Kultury Fizycznej 
i Sportu -  przyznał dotację w wysokości ok. 5 min zł.

Roboty ruszyły również w adaptowanym na 
potrzeby szkoły muzycznej budynku byłe
go szpitala przy ul. Powstańców.
Na zewnątrz jeszcze nic nie wi
dać, ale jak zapewnia odpowie
dzialny za inwestycje wiceprezy
dent Józef Cyran, w środku roz
poczęto przygotowania do robót 
konstrukcyjnych. Obok sal dydak
tycznych i innych pomieszczeń 
projekt zakłada budowę dwóch 
sal koncertowych -  jednej więk
szej poprowadzonej przez dwie 
kondygnacje i drugiej -  kameral
nej. W tym roku miasto przezna
czy na tę inwestycję 3 min zł.
Samorząd liczy cały czas na wsparcie

Jedną z bardziej spektakular
nych inwestycji jest jednoczesna 
budowa 7 sal gimnastycznych
-  5 ma zostać oddanych do użyt
ku jeszcze w tym roku, 2 -  w na
stępnym. Przy kilku szkołach sto
ją już metalowe konstrukcje. Naj
większą, pełnowymiarową salę 
otrzyma jedna z największych pla
cówek oświatowych w Rybniku -  
Zespół Szkół Ekonomiczno-Usłu- 
gowych przy ul. św. Józefa. Po
wstają sale przy SP19 w Kłokoci- 
nie, w Radziejowie (dziś SP 25, 
od września Gimnazjum nr 13), 
w Boguszowicach (SP 36, Gimna

zjum nr 7), przy ZSZ w Rybnickiej Kuźni, nie
bawem ruszą prace w Niedobczycach przy 
SP 33. Zarówno młodzież, jak i pedagodzy obser
wują prace i z niecierpliwością czekają na efekt.

Remont dachu starej części Urzędu Miasta.
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Prawie
Nie trzeba zbytnio w ysiłać  

w y o b ra źn i, by w re a lia c h  
uruchomionego z początkiem  
marca br. „oddziału ratunkowego” 
szpitala w Orzepowicach dostrzec 
podobieństw o do film owego  
„Ostrego dyżuru”.

Sam fakt, że nowy oddział wytrzymuje po
równanie z chicagowskim szpitalem wyposa
żonym we wszystko na co pozwala ekranowa 
fikcja, jest dużym osiągnięciem dyrekcji ryb
nickiej placówki, mimo problemów jakie stwa
rza brak oczekiwanej od dawna ustawy o ra
townictwie medycznym. Przeciągające się 
prace nad tym dokumentem sprawiły, że na
dal niejasne są zasady finansowania podob
nych oddziałów, umownie nazywanych ratun
kowymi (stąd cudzysłów na początku). Jak 
mówi dyrektor szpitala Bolesław Piecha, w 
Rybniku stworzono oryginalny, autorski pro
gram finansowy pozwalający na funkcjonowa
nie tego oddziału w ramach umowy z Kasą 
Chorych całego szpitala. Dodajmy na pocie
szenie, że filmowy szpital z „Ostrego dyżu
ru ” też miewa kłopoty finansowe, ale oczywi
ście podobieństwa na tym się nie kończą. 
Głównym zadaniem obu placówek -  tej fik
cyjnej, i tej prawdziwej -  jest zabezpiecze
nie funkcji życiowych pacjentów, którzy do 
nich trafią. A powodem tego mogła być za
równo nieostrożność w kuchni i skaleczenie 
się ostrym narzędziem, jak i masowy wypa
dek komunikacyjny. W Rybniku lekarze zaopa
trzą wszystkich, którzy ulegli nagłemu „zda
rzeniu chorobowemu”, a oddział będzie miej
scem, do którego najczęściej zdążać będą 
karetki z dużej części regionu.

Droga pacjenta, który trafi na oddział, roz
poczyna się w jednym z kilku oddzielonych

Trwa remont dachu starej części budynku 
Urzędu Miasta. Wymiono naruszoną zębem 
czasu więźbę, a dzięki pokryciu dachówką, 
dach odzyska swój wygląd sprzed lat. Przedłu
żono też przewody wentylacyjne. Niewykorzy
stywane dotąd poddasze zostanie zaadaptowa
ne na pomieszczenia biurowe z połaciowymi 
oknami w dachu. Zostanie również wzmocnio
ny strop nad drugim piętrem budynku. Prace 
prowadzone przez rybnicką firmę „Erbud” 
zakończą się latem br.

Do wymienionych tu inwestycji należy 
dodać m.in. kontynuację budowy obwodnicy, 
sukcesywnie prowadzone roboty kanalizacyj
ne i wiele innych, o których już wspominali
śmy lub napiszemy później.

(r), Zdj. Z.K.
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Bożeną Fabiańską na czele. — Jes te śm y  j  
w stanie zaopatrzyć tu każdego pacjenta, któ
rego uraz lub choroba je s t skutkiem  nagłego 
przypadku — mówi ordynator oddziału, na
zywanego też zespołem przyjęć dr Tomasz 
Zejer. — Na stale dyżuruje u nas internista, 
ortopeda i chirurg, zaś na wezwanie -  leka
rze wszystkich specjalności. Łączność z  resz
tą szpitala utrzymujemy nie tylko telefonicz
nie, ale również poprzez sieć pagerów oraz 
interkom. Dzięki staraniom dyrekcji oddział 
został doskonale wyposażony i je s t w tej chwili 
jednym  z  niewielu w naszym województwie.

— Będziem y robić wszystko, by nasz szpi
tal stał się centralną placówką służby zdro
wia w regionie i był konkurencyjny dla innych
— zapewnia dyrektor B. Piecha. — Zależy nam  
na każdym pacjencie... Dyrektor Piecha uwa
ża, że brak ustawy o ratownictwie medycznym 
utrudnia koordynację służby zdrowia z innymi 
służbami ratowniczymi. Przede wszystkim ze 
strażą pożarną, która ze względu na możliwo
ści techniczne powinna być pierwszym part
nerem służb medycznych. Znający tem at uwa
żają, że w Rybniku powinny funkcjonować dwa 
samochody wypadkowe z trzyosobową załogą
-  ratownik medyczny, strażak, kierowca -  zaś 
trzeci -  w Czerwionce Leszczynach. To da 
pewność, że do ofiar wypadków będzie moż
na dotrzeć maksymalnie w 8 minut.

GAZETA RYBNICK

Ordynator oddziału dr Tomasz Zejer prezentuje wyposażenie jednej z  sal operacyjnych.

w specjalny odpływ z sitami, by gips nie tra
fiał do kanalizacji. Na miarę XXI wieku wy
posażone są dwie sale operacyjne z zaple
czem i z pełnym monitoringiem. Oddział dys
ponuje też nowoczesnym aparatem RTG z ru
chomymi ramionami, które pozwalają prze
świetlać pacjenta z każdej strony, bez zmie
niania jego pozycji. Drugi aparat rentgenow
ski daje natychmiastowy obraz prześwietla
nego miejsca na monitorze, z możliwością

przesłaniu do innej placówki lub do 
domu w kilkułóżkowym pokoju ob- 
serwacyjno-wypoczynkowym, będą
cym wspólnym pomieszczeniem dla 
oddziału, jak i dla izby przyjęć szpi
tala. Takiej sali z łóżkami sterowa
nymi pilotem nie powstydziłaby się 
najbogatsza, prywatna klinika zagra
niczna. Pacjentami opiekuje się 15 
pielęgniarek z siostrą  oddziałową

Przygotowania do uruchomienia oddziału: absolwentki wy
działu pielęgniarskiego -  siostra oddziałowa Bożena Fa- 
biańska (wgłębi) oraz Grażyna Pasternak-Strzałka.

koleiny oddział uruchom iony

„ostry dyżur”
zielonymi zasłonami boksów do wstępnego ba
dania. Jeśli zajdzie taka potrzeba, pacjent zo
stanie przewieziony do obszernej łazienki, 
gdzie istnieje możliwość obmycia go na spe
cjalnym wózku z sitem. W zależności od ura
zu, pacjent trafia następnie do jednej z dwu 
sal zabiegowych lub operacyjnych. W więk
szości pomieszczeń króluje praktyczna i este
tyczna stal nierdzewna, bardzo nowoczesne jest 
wyposażenie. Np. „gipsówka” zaopatrzona jest

jego powiększania i stop-klatki. Jest też bez
pieczniejszy -  ilość emitowanych promieni 
jest znacznie mniejsza niż w innych aparatach. 
Oddział ma pełną możliwość zdiagnozowania 
pacjenta, a także skorzystania ze specjali
stycznej aparatury znajdującej się w innych 
częściach szpitala -  np. tomografu. Po przy
wróceniu przez personel oddziału stabilno
ści w funkcjonowaniu organizmu, pacjent 
czeka na decyzję o zatrzymaniu w szpitalu,

Miejmy nadzieję, 
że już niedługo sce
ny z „ Ostrego dyżu
ru ”, w których ra
townik m edyczny 
k o m p e ten tn ie  in 
fo rm u je  le k a rz a  
o stan ie  przyw ie
zionego pacjenta, 
będą miały miejsce 
w Orzepowicach...

(r)
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i A glom eracji R ybnickiej

Początek drogi...
. -,... y; ? - -

W  je d n o ś c i  siła... -  to stare hasło 
kojarzące się wielu z nas nie do końca 
p o zy ty w n ie , w yjątkow o dobrze  
zafunkcjonowało w nowej rzeczywi
stości samorządowej.

W sytuacji, kiedy państwo przerzuca na sa
morządy coraz więcej zadań, za którymi nie 
idą pieniądze, „być albo nie być” gmin są eu
ropejskie środki pomocowe. -  B ez środków  
zewnętrznych miasta przestaną się rozwijać, 
a będą tylko egzystować -  uważają samorzą
dowcy. Największe jednak szanse na finanso
wanie z europejskich pieniędzy mają inwesty
cje ponadgminne, co dość dobitnie wyraził 
goszczący onegdaj w Rybniku ekspert przed
akcesyjny Unii Europejskiej Lionel Rimoux, 
dając za przykład doświadczenia francuskie. 
Najlepsze efekty przynoszą skoordynowane 
działania związków gmin, pełniących rolę grup 
nacisku na decydentów. O konieczności powo
łania związku, w skład którego wchodziłyby 
gminy naszego regionu, rybniccy samorządow
cy byli przekonani od dawna. Efektem ich ini
cjatywy jest ostateczna deklaracja przystąpie
nia do takiej organizacji gmin utożsamiających 
się z pojęciem subregionu zachodniego woje
wództwa śląskiego. Przedstawiciele 19 gmin 
wolę przystąpienia do związku wyrazili na 
spotkaniu w Urzędzie Miasta w Rybniku 
na początku marca. Po ożywionej dyskusji 
organizacja przyjęła ostatecznie nazwę Zwią
zek Gmin Subregionu Zachodniego Wo
jewództwa Śląskiego i Aglomeracji Ryb
nickiej, a w jego skład weszły: Rybnik, Wo
dzisław, Racibórz, Rydułtowy, Pszów, Radlin,

Czerwionka-Leszczyny, Żory, Lyski, Kornowac, 
Gaszowice, Jejkowice, Krzyżanowice, Krzano
wice, Gorzyce, Marklowice, Świerklany, Godów 
i Mszana. Chęć współdziałania ze Związkiem 
potwierdziły starostwa powiatowe -  rybnickie, 
raciborskie i wodzisławskie, które, jak się oka
zało, ze względów prawnych w skład związku 
jako równorzędni partnerzy wejść nie mogą. 
Z możliwości przystąpienia do Związku nie sko
rzystało Jastrzębie-Zdrój oraz kilka małych 
gmin Raciborszczyzny.

Dyskusję wzbudziła też sprawa udziału finan
sowego poszczególnych gmin w Związku -  zgo
dzono się, by jego wysokość była proporcjo
nalna do ich dochodów. Tegoroczny wkład ob
liczony na 80 tys. zł przeznaczony jest na przy
gotowanie opracowania merytorycznego i pro
cedur prawnych związanych z rejestracją Związ
ku. Całość zlecono firmie konsultingowej Scar- 
beko, której przedstawiciele oświadczyli, że są 
w stanie przygotować wniosek rejestracyjny 
w ciągu dwóch miesięcy od czasu podpisania 
umów ze wszystkimi gminami. Wygląda więc 
na to, że Związek zaistnieje formalnie około 
połowy bieżącego roku.

Związek będzie zabiegał o środki na projek
ty służące rozwojowi całego regionu w dzie
dzinie ekologii, komunikacji, transportu zbio
rowego, szkolnictwa wyższego oraz współpra
cy przygranicznej. Bezpośrednio lub pośred
nio z ich realizacji skorzystają wszyscy jego 
mieszkańcy. — Zdajemy sobie sprawę, że nie 
ma odwrotu od łączenia się gmin w większe 
struktury. Jaka jest jednak szansa, by środki po
mocowe trafiły również do małych gmin?—wyra
ził obawę Wilhelm Wolnik wójt niewielkich

Skąd czerpać informacje 
o programach Unii Europejskiej?

fi
Od kilku lat Unia Europejska wspiera 

rozwój małych i średnich przedsiębiorstw 
w Polsce. Pomoc ta kierowana jest 
głównie na usługi szkoleniowo—doradcze. 
Dzięki tym pieniądzom przedsiębior
cy mogą wdrażać obowiązujące w UE 
standardy jakości, wprowadzać innowacje, 
a także poszerzać swoją w ied zę  
na temat możliwości eksportowych.

Z roku na rok środki finansowe przeznacza
ne przez UE na rozwój przedsiębiorczości 
w Polsce są coraz większe i należy mieć na
dzieję, że w przyszłości będzie więcej progra
mów inwestycyjnych.

W dzisiejszym artykule pragniemy przybli
żyć instytucję, która działa na rzecz przedsię
biorstw i przedsiębiorczości, a jest nią Centrum 
Euro Info. Jej głównym zadaniem jest przybliże
nie idei Unii Europejskiej polskim przedsiębiorcom.

W centrach Euro Info właściciele małych i śred
nich firm mogą zasięgać informacji o unijnych 
przepisach, do których muszą się dostosować, 
a także o europejskich programach pomocowych.

W Polsce działa około 12 takich placówek. Ich 
funkcjonowanie jest pozytywnie oceniane zarów
no przez Komisję Europejską, a zwłaszcza przez 
samych rodzimych przedsiębiorców. Do szczegó
łowych zadań tych centrów należy między inny
mi: informowanie właścicieli małych i średnich 
przedsiębiorstw o unijnym prawie oraz o zasa
dach funkcjonowania Unii Europejskiej, przede 
wszystkim o zasadach współpracy gospodarczej 
z partnerami z Unii, a także o normach i standar
dach towarowych. Centra te oferują również po
moc w poszukiwaniu partnerów gospodarczych, 
organizują wyjazdy na międzynarodowe targi oraz 
przygotowują misje handlowe.

W naszym regionie działa centrum Euro Info 
przy Górnośląskiej Agencji Rozwoju Regio
nalnego, która mieści się w Katowicach przy

Krzyżanowic. — M y skorzystamy nawet wtedy, 
gdy pomoc otrzymają największe miasta regio
nu, gdzie koncentruje się szkolnictwo średnie 
i wyższe, gdzie je s t najwięcej miejsc pracy — 
udzielił niejako odpowiedzi na to pytanie wójt 
Jejkowic Jan Jochem.

— Mówienie jednym głosem je s t zawsze le
piej słyszalne — skomentował wydarzenie pre
zydent Żor Waldemar Socha. —Jestem  prze
konany, że na zjednoczeniu gmin Żory skorzy
stają. Liczę na rozwiązanie problemów ekolo
gicznych związanych z  zanieczyszczeniem rzek, 
problemów komunikacyjnych i transportu zbio
rowego. Ważna je s t też koordynacja działań, 
jeśli idzie o szkolnictwo wyższe.

Inicjatorem i wielkim orędownikiem powsta
nia Związku je s t prezydent Adam Fudali: 
— Mam nadzieję, że Rybnik będzie „mądrzej
szy przed szkodą” i wspólnie z  pozostałymi 
gminami w ykorzysta  m ożliw ości wynikają
ce ze  w spólnego działania. Czuję sa tys
fakcję, że  w końcu zostały podjęte konkretne 
decyzje. Ale to dopiero początek drogi -  te
raz zostaną zdiagnozowane potrzeby poszcze
gólnych gmin, potem  powstanie wspólna stra
tegia, a z  niej wynikać będą zadania do realiza
cji. W końcu nadejdzie czas pisania programów 
i wniosków do funduszy pomocowych. Jestem  
przekonany, że to nie będzie kolejny związek 
na papierze. By tak się stało, należy postarać 
się dodatkowo o reprezentację prawie 650 tys. 
mieszkańców naszego regionu m.in. w sejmi
ku woj. śląskiego, gdzie podejmuje się ważne 
dla nas decyzje, jak choćby rozdział środków 
na zadania wpisane w Program Rozwoju Re
gionalnego. W tym roku na całe województwo 
przypadło 153 min zł, z  czego na kontynuację 
budowy szpitala w Orzepowicach udało się nam 
pozyskać 30 min. Wiele zadań je s t wspólnych 
dla całej aglomeracji, dlatego musim y wspól
nie starać się o pozyskiwanie środków na ich 
realizację... (r)

ul.W ita Stw osza 31 ( te l .2 5 7 -9 5 -4 0 ;  
e-mail: euroinfo@garr.com.pl). Warto skon
taktować się z tą instytucją i uzyskać więcej 
informacji na temat funkcjonowania Unii Euro
pejskiej oraz programów pomocowych, które 
ona lansuje. W Krakowie centrum Euro Info ma 
swoją siedzibę przy Izbie Przemysłowo-Handlo
wej (ul. Floriańska 3; tel.(0- 12) 4 2 2 -8 9 -  
07; e-mail: eicpl413@iph.krakow.pl).

Inną instytucją, która zajmuje się wspie
raniem  rozwoju małych i średnich firm jes t 
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębior
czości. Dysponuje ona zarówno środkami 
unijnymi jak i budżetowymi. O środki te może 
ubiegać się każdy właściciel małej lub średniej 
firmy z Polski tzn. przedsiębiorca, który za
trudniał w poprzednim roku obrotowym śred
niorocznie mniej niż 250 pracowników, a osią
gnięty w tym czasie przez niego przychód net
to nie przekroczył 40 min Euro.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębior
czośc i m ieśc i s ię  w W arszawie przy 
ul. Al. Jerozolimskie 125/127 (te l.0 -22  
6 9 9 -7 0 -4 4 /4 5 ) .

M.M.
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O cena służb inspekcyjnych i m undurow ych

Przede wszystkim prewencja..
Na ostatniej sesji Rady Miasta, zgodnie z ustawowym wymogiem, 

radni wysłuchali informacji o realizacji zadań przez miejskie służby 
inspekcyjne oraz mundurowe.

W odróżnieniu od lat poprzednich, kiedy 
to kierownicy poszczególnych służb wystę
powali z obszernymi sprawozdaniami, tym 
razem skondensowaną w treści i formie in
formację wraz z krótką oceną przedstawił 
pełnomocnik prezydenta miasta ds. bezpie
czeństwa i porządku publicznego Hubert 
Hanak. Szerzej o problemach Miejskiego In
spektoratu W eterynarii, Powiatowego In
spektoratu Nadzoru Budowlanego, Miejskiej 
Stacji Sanitarno-Epidem iologicznej, Powia
towego Urzędu Pracy, Straży Miejskiej, Stra
ży Pożarnej i Komendy Miejskiej Policji rad
ni dyskutowali lub będą dyskutować na po
siedzeniach komisji branżowych.

Największe zainteresow anie społeczeń
stwa budzi oczywiście działalność służb mun
durowych, których zadaniem je s t stanie na 
straży porządku i bezpieczeństwa w mieście. 
Wbrew wielu głosom negującym potrzebę 
utrzymywania w mieście Straży Miejskiej, 
formacja ta została oceniona pozytywnie. Jak 
stwierdził H. Hanak, do czasu „komunaliza
cji” policji, Straż Miejska je s t znaczącym 
ogniwem w utrzymywaniu porządku i bez
pieczeństw a w m ieście. Podobnie uważa 
przewodniczący Komisji P raw orządności 
Rady M ias ta  S ta n is ła w  J a szczu k : — 
Będąca w dyspozycji władz samorządowych 
Straż Miejska odciąża policję w drobnych in
terwencjach. Od ja k ie g o ś  czasu panu je  
„moda” na złe mówienie o Straży Miejskiej, 
ale głosy te nie mają nic wspólnego z  obiek
tywną oceną. Najgłośniejsze są zawsze słowa 
krytyki...

Dobrze wypadła ocena Straży Pożarnej, 
której kom petencje i zadania znacznie się 
w ostatnich kilku latach zwiększyły -  forma
cja ta nie je s t już u tożsam iana wyłącznie * 
z gaszeniem pożarów, ale z szeroko pojętym ♦ 
ratownictwem, zwalczaniem zagrożeń komu
nikacyjnych, chem icznych czy ekologicz- * 
nych. Obrazuje to statystyka -  w ub. roku ♦ 
rybnicka straż interweniowała w 951 przy
padkach, z czego pożary stanowiły tylko 372 » 
zdarzenia. Straż w Rybniku je s t nieźle wy- * 
posażona i jak pamiętamy, swój udział ma 
w tym również miasto, dokładając się do za- « 
kupu nowoczesnej, 37-m etrowej drabiny. *

Najwięcej emocji wzbudza działalność po
licji. W Rybniku znacząco wzrosła ilość prze- * 
stępstw stwierdzonych na 100 tys. mieszkań- ® 
ców -  w 1999 roku było ich 2753, zaś w roku 
ub. -  3790, co stanowi wzrost o 1037 czyli ♦ 
37,5%. Mniej od Rybnika bezpiecznymi mia- * 
stami w woj. śląskim są wg statystyki Cho
rzów, Dąbrowa Górnicza, Katowice, Sosno- ♦

wiec, Bytom, Siemianowice, Tychy i... Żory. 
St. Jaszczuk za niepokojące uważa, że wzrost 
dotyczy również przestępstw  ciężkich, w tym 
zabójstw, a także pojawienie się zjawiska nar
komanii. Pocieszyć się możemy, że przestęp
stwa z udziałem narkomanów są najczęściej 
wykrywane. Radni zdają sobie sprawę z nie
doinwestowania policji, która na wydatki rze
czowe otrzymała o 1/3 mniej środków, co 
oczywiście musi mieć przełożenie na sku
teczność interwencji. Komisja postulowała, 
by m iasto wspomogło policję finansowo. 
O statecznie jednak w budżecie na rok 2001 
taka pozycja się nie znalazła, gdyż rozległy 
się głosy, że samorządy nie mogą bez końca 
wyręczać państwa, które wg art. 13 pkt 1 
ustawy o policji, ma pokrywać koszty zwią
zane z jej funkcjonowaniem. Przewodniczą
cy Komisji Praw orządności za plus uznał 
powołanie od w rześnia ub. roku pełnom oc
nika prezydenta ds. bezpieczeństw a i po
rządku publicznego, który koordynuje dzia
łania kilku służb, nie bez wpływu na ich 
efektywność.

H ubert Hanak ma dość zdecydowane po
glądy na sprawę bezpieczeństwa w naszym 
mieście. Uważa on, że realne możliwości wy- 
krywcze policji nie satysfakcjonują społe
czeństwa i nic nie wskazuje na to, że stan ten 
zmieni się w sposób odczuwalny w najbliższym 
czasie. Ocenianie policji według poziomu wy-

krywalności nie je s t obiektywne, gdyż cały I 
czas zwiększa się też przestępczość. Cała 
nadzieja -  twierdzi H. Hanak -  w szerokiej 
prew encji, w k tó rą  należy zainw estow ać 
znaczne siły i środki. Lepiej oczywiście za
pobiegać, utrudniać i uniemożliwiać doko
nanie przestępstw  niż ponosić ich społecz
ne konsekw encje. Ale profilaktyka kosztu
je, bo składają się na nią nie tylko poga
danki w szkołach o szkodliwości narkotyków, 
ale też nowoczesne systemy monitorowania 
obiektów i zagrożonych obszarów. To rów
nież pozyskiwanie nowych miejsc pracy, gdyż 
wg statystyk -  90% ujawnionych sprawców 
przestępstw  to bezrobotni. I tu nie obejdzie 
się bez współdziałania wielu podmiotów -  
miasta, samorządów gospodarczych, miesz
kańców. — Policja nie m oże być wprawdzie 
jedyną instytucją, na barki której zrzucim y  
odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa  — 
uważa H. Hanak — lecz pozostaje instytucja 
animująca i od tej odpowiedzialności n ikt je j 
nie zwolni. Społeczeństwo oraz władze mia
sta oczekują od niej pełnego zaangażowania 
oraz propozycji konkretnego programu dzia
łań na rzecz poprawy bezpieczeństwa. Po
czynania i propozycje wspólnych działań mia
sto będzie z  uwagą śled zić  i pom agać w ich 
realizacji. Od tych działań, ich trafności 
i efektywności zależeć będą wielkości udzielo
nych różnych form pomocy ze strony samorzą
du. Budżet państwa winien jednak skończyć z  
praktyką pozostawiania policji na łasce i tak 
już biednych samorządów. Jeżeli samorządy nie 
zdecydują się na konsekwentne postanowienia 
w tej materii, budżet dla policji ciągle będzie 
budżetem na przeżycie lub wegetację.

Przykład działań prewencyjnych z udzia
łem dzieci -  niżej. Może gdy one dorosną, 
nasze miasta będą oazami spokoju? (r)

GAZETA RYBN1CK
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Pod hasłem „Zadbaj o swoje bezpieczeń
stwo -  ucz się od policji” firma Generali zor
ganizowała konkurs, który ma charakter ogól
nopolski i trwa od 1 września 2000 r. do 15 
kwietnia br. W konkursie uczestniczy 
15 tysięcy klas ze szkół podstawo
wych i gimnazjalnych, wśród 
nich dwie klasy V Szkoły 
Podstawowej nr 26 w Ryb
niku -  Niewiadomiu. Zgod 
nie z konkursowymi wymo
gami, na terenie szkoły 
zostały przeprow a
dzone dwie lekcje 
tematycznie związa
ne z b ezp ie czeń 
stwem, które przeprowadziła 
pedagog szkolny Izabela Go- 
rzelany oraz dzielnicowi poli
cjanci. Dzieci w specjalnych zeszytach

ćwiczeń rozwiązywali tematyczne krzyżówki 
oraz uczyli się 10 reguł bezpieczeństwa Lwa 
Generali -  maskotki konkursu. Każda klasa 

— _  biorąca udział w konkursie
musiała stworzyć mapę 

miejsc bezpiecznych 
i niebezpiecznych 

swojej dzielnicy, 
o raz p rzem a
szerować przez 
dzielnicę z pla
katami przed
stawiającym i 
10 reguł bezpie

czeństwa. Mapy 
te trafiły nie tylko 

do jury konkursu, 
ale także do władz 

naszego miasta.
M.T.

r.nm  pyumrif



G a z e t a  r y b n i c k a
Dodatki mieszkaniowe

O płacanie czynszu  bywa jedną  
z głównych pozycji w domowym bu
dżecie, a podwyżka stawek czynszu 
zawsze wzbudza niepokój. Niestety, 
również miasto jako administrator lo
kali komunalnych, jest zm uszone  
czynsze podwyższać. Mimo to środki 
z czynszów nadal starczają tylko na 
bieżące remonty.

Istnieje jednak możliwość otrzymania tzw. 
„dodatków mieszkaniowych” będących szcze
gólnym, zapewnionym przez ustawę, świadcze
niem pieniężnym wypłacanym przez gminy na 
rzecz osób, które nie są w stanie pokryć kosz
tów związanych z utrzymaniem mieszkania. 
Prawo, które zezwala na podwyżki czynszu 
chroni jednocześnie lokatorów. Pułap stawek 
czynszowych został określony w ustawie o naj
mie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszka
niowych (Dz.U. Nr 120 poz. 787 z 1998 r. z późn. 
Zmianami) na poziomie do 3% wartości odtwo- 
rzeniowej budynków w skali roku. Obecnie za 
1 m2 mieszkania mógłby wynosić maksymalnie 
5,29 zł. Ta sama ustawa daje prawo do dodat-

Tym razem wśród gości znaleźli się staro
sta rybnicki Damian Mrowieć, prezydent 
Rybnika Adam Fudali, kierownik PUP w Ryb
niku Teresa Bierza, przedstawiciele policji, 
Straży Miejskiej, firm ubezpieczeniowych oraz 
około 30-osobowa delegacja rzemieślników 
z naszego regionu.

Obecność tych ostatnich potwierdza, iż pro
blemy szarej strefy, zatrudniania ludzi „na czar
no”, nieuczciwej konkurencji na rynku usług 
stały się palące. Zagajenie starszego Cechu, 
Józefa Gawliczka, wskazywało na ogólnie 
trudną sytuację gospodarczą, rosnące koszty 
utrzymania zakładów rzemieślniczych w sto
sunku do ich przychodów. Sytuację pogarsza
ją restrykcyjne kontrole SANEPiD-u, P IP-u  
i służb ochrony środowiska, które nie biorą pod 
uwagę indywidualnej sytuacji finansowej przed
siębiorców. Przywileje pracownicze, których 
tak broni PIP, często obracają się przeciwko 
nim, gdy pracodawca -  nie mogąc im podołać 
-  likwiduje miejsca pracy. Rzemieślnicy obec
ni na konferencji zwracali uwagę na zdzicze
nie obyczajów panujących na rynku pracy, gdy 
szerzące się bezrobocie pociąga za sobą nad
miar taniej siły roboczej. Ludzie ci zatrudnia
ni „na czarno”, poniżej kosztów pracodawców 

H A  płacących podatki, napędzają spiralę bezro- 
I I I bocia. — Powstaje luka w naszych warsztatach

■ J j A Z E T A M C K A _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

ków m ieszkaniow ych rodzinom  najuboż
szym. Dodatek mieszkaniowy przysługuje oso
bom posiadającym tytuł prawny do zajmowa
nego mieszkania. Mogą go także otrzymać oso
by uiszczające odszkodowanie za zajmowanie 
mieszkania bez tytułu prawnego, jeżeli równo
cześnie przysługuje im uprawnienie do lokalu 
socjalnego. Dodatek nie przysługuje osobom 
uiszczającym czynsz wolny tj. wynajmującym 
lokal na wolnym rynku. Aby otrzymać dodatek 
mieszkaniowy muszą być spełnione oba kryte
ria -  dotyczące dochodu, jak i powierzchni 
mieszkania.

Kryterium dochodu: Dochód średni mie
sięczny na jednego członka gospodarstwa domo
wego w okresie trzech miesięcy poprzedzających 
datę złożenia wniosku nie może przekraczać naj
niższej emerytury w wieloosobowych gospodar
stwach oraz 150 % najniższej emerytury w go
spodarstwach jednoosobowych. Obecnie kwota 
ta wynosi 470,51 zł dla gospodarstwa wielooso
bowego oraz 705,77zł dla gospodarstwa jedno
osobowego. O dodatek można się także ubiegać 
w sytuacji, gdy dochód na jedną osobę w gospo
darstwie domowym jest większy od wyżej wymie-

i pociąga za sobą zwalnianie pracowników  
— mówili rzemieślnicy. Apelowali oni do służb 
państwowych i samorządowych o działanie jed
nym frontem w celu ukrócenia tych praktyk. 
Wskazywano na brak kontroli prawidłowości 
zatrudnienia na budowach, gdzie w chronią
cych się przed upadkiem firmach zjawisko za
trudnienia „na czarno” to chleb codzienny. 
Handlowcy zwracali uwagę, że budowa kolej
nych centrów handlowo-usługowych w mieście 
uderza bezpośrednio w ich interesy.

Przedstawiciele władz poparli ochronę ma
łych przedsiębiorstw, wskazując na koniecz
ność zmian w ustawodawstwie. Pochwalali ak
tywność rzemiosła rybnickiego w obronie wła
snych interesów. Uchwalono, że podobne spo
tkania -  poświęcone przeglądowi problemów 
rzemiosła Ziemi Rybnickiej -  odbywać się będą 
raz na kwartał. Prezydent Rybnika zadeklaro
wał oddelegowanie na te konferencje przed
stawiciela Urzędu Miasta.

— Leży m i na sercu, by o rzemiośle mówio
no dobrze, że te małe firm y są tak samo po
trzebne, jak duże. Będziemy próbowali wcią
gać w nasze działania polityków. Oni muszą nas 
popierać jako tych, którzy dają wymierny pro
cent dochodu narodowego — stwierdził w roz
mowie z nami Józef Gawliczek.

G. Walczak

nionych ale kwota nadwyżki nie może przekroczyć 
wysokości obliczonego dodatku. W tej sytuacji 
naliczony dodatek pomniejsza się o wspomnia
ną kwotę.

Kryterium powierzchni mieszkania: Po
wierzchnia użytkowa lokalu w zależności od licz
by członków gospodarstwa domowego nie może 
przekraczać normatywnej powierzchni miesz
kania o więcej niż 30%, a w budynkach wybu
dowanych przed 1945 r. o 50%.

O kreślona w ustaw ie dopuszczalna po
wierzchnia mieszkania wynosi:

Ilość
osób

Normatywna
powierzchnia

Dopuszczalna powierzchnia 
do budynków wybudowanych:
po 1945 r. 

norma
+ 30%

przed 1945 r. 
norma 
+ 50%

1 osoba 35 45,5 52,5
2 osoby 40 52 60
3 osoby 45 58,5 67,5
4 osoby 55 71,5 82,5
5 osób 65 84,5 97,5
6 osób 70 91 105

Dla gospodarstw domowych większych niż 6 
członków, dla każdej następnej osoby powierzch
nię normatywną zwiększa się o 5 m2. Jeżeli w miesz-

♦ kaniu mieszka osoba niepełnosprawna poruszają-
• ca się na wózku inwalidzkim, powierzchnię norma

tywną zwiększa się o 10 m2. Dodatek mieszka-
» niowy przyznawany jest na wniosek strony,
# nigdy z urzędu. Aby go otrzymać należy złożyć%
# wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego
• według określonego wzoru wraz z deklaracją o do

chodach. Formularze wniosku i deklaracji o do-
» chodach można otrzymać w Wydziale Lokalo-
• wym Urzędu Miasta Rybnika przy ul. 3 Maja 

12 pok. lOa, tel. 422-60-36 wew. 38 i 53.

Złote Gady
: -  droga do medalu...

50 lat pożycia małżeńskiego to piękny jubi-
» leusz. By uhonorować „złote” pary ustanowio-
♦ no w Polsce M edal za D ługoletn ie  P ożycie  

M ałżeńskie , przyznawane przez Prezydenta
# Rzeczpospolitej Polskiej. By go otrzymać
• małżeństwa, które zbliżają się do jubile

uszu lub ich rodziny powinny, nie wcze-
• śniej jednak niż 3 m iesiące przed datą
* rocznicy, zgłosić ten fakt do Urzędu Sta-
.  nu Cywilnego w miejscu stałego zamiesz-
* kania, przedkładając odpis aktu małżeń

skiego. USC przesyła wnioski do Urzędu Wo-
♦ jewódzkiego, który, po akceptacji, przekazuje
• je dalej -  do Prezydenta RP, nie wcześniej jed

nak niż 2 miesiące przed datą jubileuszu. Miej-
* scowe Urzędy Stanu Cywilnego nie są w sta-
* nie skrócić oczekiwania na odpowiedź, ponie-W
# waż procedury są dość czasochłonne. Dlatego
* wszystkich jubilatów prosimy o cierpliwość 

i wyrozumiałość. Urzędnicy USC robią wszyst-$
«. ko, by wszyscy uprawnieni otrzymali „Medal
* za długoletnie pożycie małżeńskie”jak najszybciej...

Marzec 2001

&& db, && żżt Ufo óte, Żfa Ufa, Mli iżż ŻŻ. fik Żfo.

Rzemiosło wobec „szarej strefy”
Jeszcze nie przebrzmiały echa poprzedniej konferencji (patrz arty

kuł „Co z nauką rzemiosła?” w łutowym numerze „GR”), a już Cech 
Rzemiosł oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Rybniku zwołał 
kolejne spotkanie, poświęcone tzw. szarej strefie.
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Wsparcie A 
dla osób 
niesłysząc

Jedną z prężnie działających w Rybniku 
organizacji jest Terenowy Ośrodek 
Rehabilitacji i Wsparcia Społecznego 
dla Osób N iesłyszących Polskiego  
Związku Głuchych.

Niemały wkład na rzecz poprawy sytuacji 
życiowej środowiska osób niesłyszących ma 
uprzedni prezes, a obecny instruktor i tłu
macz przysięgły języka migowego Leon  
Lerch. Zadaniem PZG jes t zapewnienie sta
łej opieki i pomocy w załatwieniu wszelkich 
spraw życiowych sw oich podopiecznych  
oraz stw orzenie inwalidom słuchu możli
wości i warunków do samodzielnego funkcjo
nowania w życiu rodzinnym i społecznym po
przez: niwelowanie barier komunikacyjnych, 
działania integracyjne, rozwiązywanie proble
mów osobistych i rodzinnych oraz rozwiązywa
nie spraw prawno-zawodowych poprzez infor
mowanie lub pośrednictwo w ich załatwianiu.

Związek pośredniczy też w załatwianiu spraw 
socjalno-bytowych związanych z pracą w zakła
dach zatrudniających inwalidów -próbuje łago
dzić konflikty między pracodawcą a niepełno
sprawnym pracownikiem. Prowadzi również po
radnictwo w zakresie prawa, pomaga w uzyska
niu należytych świadczeń (emerytalnych, ren
towych, zasiłków, odszkodowań), w prowadze
niu spraw sądowych i mieszkaniowych.

W bardzo szerokim zakresie organizacja re
alizuje zadania profilaktyki, ochrony zdrowia, 
spraw związanych z życiem społecznym oraz 
integracji i rehabilitacji społecznej. Organizo
wane są zajęcia rekreacyjne, urlopy wypoczyn
kowe, imprezy okolicznościowe oraz różnorod
ne prace społeczne na rzecz środowisk osób 
niesłyszących. Związek współpracuje też z pla
cówkami oświatowo-wychowawczymi do któ
rych uczęszczają dzieci słyszące rodziców głu
chych oraz dzieci głuche rodziców głuchych, 
a także działającym w Rybniku Towarzystwem 
Przyjaciół Dzieci z Wadą Słuchu. Istnieje też 
specjalne przedszkole, uczące sposobów po
rozumiewania się i normalnego funkcjonowa
nia w życiu rodzinnym, co zapobiega przyszłej 
izolacji społecznej.

Na zakończenie zwracamy się z apelem PZG 
do wszystkich instytucji o umieszczanie na wi
zytówkach, informatorach i in. materiałach nu
meru faxu. Korzystanie z tej formy kontaktu 
i prowadzenia rozmowy dla osoby głuchoniemej 
jest niejednokrotnie jedyną możliwością.

Siedziba PZG -  Terenowego Ośrodka 
Rehabilitacji i Wsparcia Społecznego dla 
Osób Niesłyszących mieści się na ul. Ko
ściuszki 17. Formalne spotkania odbywa
ją się we wtorki i piątki w godz. 16.00 -  
19.00, fax 4 2 -3 6 -7 6 6 .

#
#

%

Szkoła -  wspólnotą...
— Istnieje duża potrzeba zmiany obrazu pol

skiej szkoły i je j postrzegania przez społeczeń
stwo. To, co osiągnęliśmy do tej pory zmiana
m i administracyjnymi i strukturalnymi, to za
ledwie połowa drogi, którą musim y przebyć. 
Nie wystarczy zmiana struktury organizacyj
nej szkoły. M usimy zreorganizować nasz wła
sny system  pracy i zyskać zaufanie lokalnych 
społeczności. K toś przecież m usi „przełamać 
m ur nieufności” i stworzyć nowe, przyjazne 
środowisko szkolne, wolne od wzajemnych 
uprzedzeń... Tak podsumował swoje fińskie do
świadczenia Tadeusz Syska, anglista w Szko
le Podstawowej nr 18, który, jako jedyny 
Polak, wziął udział w międzynarodowym semi
narium dla nauczycieli, zorganizowanym w ra
mach programu szkolenia personelu edukacyj
nego przez Radę Europy i rząd fiński w mie
ście Heinola. O możliwości wyjazdu T. Syska 
dowiedział się z ogłoszenia w szkole, ale to był 
dopiero początek drogi, gdyż sito kwalifika
cyjne -  od szczebla kuratorium, poprzez pol
skie i fińskie ministerstwo edukacji -  było 
bardzo gęste. Jak wynikało z angielskiej nazwy 
Coaching Skills, seminarium poświęcone było

i rodziców. — Szkoła była ich wspólnym przed
sięwzięciem, a odpowiedzialność za nią rozło
żono równomiernie na te trzy grupy — mówi 
T. Syska. Wypracowały one wspólnie metody 
samooceny działań na rzecz szkoły, wspoma
gające krytyczną ich ocenę. Wzorowo układa 
się w fińskiej szkole praca zespołowa, semina
rzyści mieli okazję oglądać wspaniałe przykła
dy wykorzystania talentów całego personelu. 
— Ludzie pracujący w zespole są bardzo kre
atywni, a rezultaty ich pracy bardziej efektyw
ne, bo poparte wspólną inicjatywą ludzi mają
cych wspólny cel — uważa T. Syska. — Korzy
ści z  seminarium przekroczyły moje oczekiwa
nia. Dowiedziałem się wiele o sobie jako na
uczycielu i organizatorze, jak i o tym jak po
prawić swoją pracę oraz pomóc organizować 
pracę w mojej szkole. Mogłem również spoj
rzeć z  pewnej perspektyw y na problemy na
szej edukacji, zobaczyć i dowiedzieć się, jak  
radzą sobie z  podobnymi sprawami w innych 
krajach Europy. Pozwoliło m i ono również od
kryć mój własny potencjał, aby stać się „lide
rem pozytywnych zmian ” i jednocześnie kre
ować nowych liderów. Nie tylko zmienił się mój

Tadeusz Syska prowadzi zajęcia z  fińskim i dziećmi.

tematyce współdziałania nauczycieli, uczniów 
i rodziców oraz efektom, jakie z takiej współ
pracy mogą wyniknąć. Wizyta w jednej ze szkół 
podstawowych w miejscowości Lollola potwier
dziła przypuszczenia rybnickiego seminarzy
sty co do standardów edukacyjnych w Finlan
dii, będących na równie wysokim poziomie, jak 
standard życia w tym kraju. I choć materialna 
zasobność szkoły zrobiła na nim duże wraże
nie, szczególnie pozytywnie odebrał organi
zację pracy opartą na współdziałaniu wszyst
kich zainteresowanych -  nauczycieli, uczniów

stosunek do pracy lecz również do moich ko
legów i koleżanek jak i członków mojej rodzi
ny. Zdałem sobie sprawę z  tego, co je s t istotą 
pracy z  ludźmi. Stałem się bardziej wrażliwy, 
okazuję więcej szacunku dla pracy innych oraz 
nauczyłem się cenić pracę zespołową jako  
bardziej stymulującą, bardziej kreatywną, 
jak i dającą lepsze efekty od pracy indywidualnej.

Miejmy zatem nadzieję, że uczestnictwo 
w fińskim seminarium przyniesie korzyści rów
nież rybnickiej szkole.

G A ZETA  RYBNICKATel. 42-28-825, 42-60-070



Stow arzyszen ie  W spółpracy  
Międzynarodowej Rybnik-Europa

W Teatrze Ziemi Rybnickiej pod 
koniec lutego odbyło się ogólne zebranie 
członków Stowarzyszenia Współpracy 
Międzynarodowej Rybnik-Europa.

Głównym punktem spotkania było złożenie 
sprawozdania z ubiegłorocznej działalności 
oraz przedstawienie planów pracy na rok bie
żący. Wprawdzie w roku 2000 działalność Sto
warzyszenia przedstawiała się jeszcze dość 
skromnie, ale złożenie kilkunastu wniosków
0 miejską dotację na konkretne przedsięwzię
cia w roku bieżącym i pozytywna odpowiedź 
w kilku przypadkach, spowoduje najpewniej ak
tywizację tej organizacji. W ramach współpra
cy miasta z organizacjami pozarządowymi Sto
warzyszenie będzie współorganizatorem i ko
ordynatorem m.in. Dni Francuskich w Rybni
ku, wyjazdu rybniczan do Dorsten, a także kil
ku przedsięwzięć, których celem jest zapew
nienie polskim dzieciom z Ukrainy i Litwy wy
poczynku letniego oraz działania charytatyw
ne. Stowarzyszenie wystąpiło też, z pozytyw
nym skutkiem, o grant do prowadzącej pro
gram „Wspólnota” brytyjskiej fundacji Know- 
How. Przyznane środki zostaną przeznaczone 
na podjęcie we współpracy z Danią działań na 
rzecz dzieci niepełnosprawnych intelektualnie. 
W organizacji wszystkich planowanych imprez 
zgodnie partycypować będą poszczególne 
sekcje Stowarzyszenia: francuska, niem iec
ka i wschodnia pod hasłem korzystania z do
świadczeń Zachodu i przekazywania naszych 
Wschodowi.

W ostatnim czasie z inspiracji przewodni
czącej sekcji wschodniej Marii Z. Smółki, 
do Rybnika przyjechały 2 nauczycielki szkoły 
polskiej w Egliszkach w Rejonie Wileńskim
1 wzięły udział w szkoleniu kadry instruktor
skiej ZHP, organizowanym przez rybnicką Ko
mendę Hufca. Ich zadaniem na Litwie będzie 
organizacja w egliskiej szkole drużyny harcer
skiej, której członkowie przyjadą w lipcu na 
obóz harcerski do Wapienicy. Stowarzysze
nie poszukuje sponsorów, którzy przeka
zaliby pieniądze na zakup harcerskich 
mundurków dla 20 polskich dzieci, które 
spędzą u nas wakacje. Koszt jednego mun
duru -  ok. 80 zl. Wierzymy, że darczyńcy się 
znajdą -  Stowarzyszenie już n ie jednok ro t
nie p rzekonało  się , że ludzi dobrej woli 
je s t w naszym mieście sporo, szczególnie 
jeśli chodzi o sponsorowanie działań cha
rytatywnych na rzecz szkoły w Egliszkach 
na Litwie oraz polskich dzieci ze Stanisławo
wa na Ukrainie.
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W ojew ódzki K onkurs B iblijny

Dobre odpowiedzi 
na trudne pytania

Mając na uwadze deklaracje ponad 90 proc. Polaków o przywiązaniu 
do religii katolickiej, ciekawe ilu z nas odpowiedziałoby na kilka choćby 
pytań, jakie zadano uczestnikom Wojewódzkiego Konkursu Biblijnego 
dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów?

Etap rejonowy tego konkursu miał miejsce 
w Rybniku, a gościnnym gospodarzem było 
rybnickie liceum ss. urszulanek. W tym roku 
konkurs zyskał po raz pierwszy rangę woje
wódzką. Przyświecały mu słowa z Ewangelii 
św. Marka „Ty jesteś Mesjasz”. Ta również 
ewangelia była „materiałem”, który uczestni
cy musieli opanować. Do etapu pisemnego w 
formie testu przystąpiło ponad 160 osób. Nim 
jednak wyłoniono finalistów, rozstrzygnięto 
towarzyszący głównemu konkursowi biblijne
mu konkurs plastyczny. Uczestniczyli w nim 
uczniowie z 48 szkół, a przed jury stanęło trud
ne zadanie wyłonienia najlepszej, spośród pra
wie 250 nadesłanych, pracy. W końcu nagro
dzono 8 uczestników, zaś pierwszą nagrodę 
przyznano uczennicy III klasy szkoły w Ksią- 
żenicach Patrycji Tkocz.

Do finału, który odbył się w przystrojonej 
„na ludowo” auli (dekoracja pozostała po „stud
niówce”) weszło 11 osób: Barbara Golec 
(SP Książenice), Przemysław Witek (G2 Żory), 
Ewelina Henek (G1 Rybnik), Aleksandra 
R aszyń sk a  (SP4  R ybnik), Anna Kus

w śród których było m.in. zadanie złożenia w 
całość rozsypanego obszernego biblijnego cy
tatu, jury w składzie: ks. dziekan Franciszek 
Skórkiewicz, siostra dyrektor urszulańskie- 
go liceum Andżelika Kwas, kapelan szkoły 
ks. Stefan Czermiński oraz wizytator Kurii Me
tropolitalnej ks. Zdzisław Brzezinka, wyłoni
ło zwyciężczynię, a została nią Barbara Go
lec z Książenic. Drugie miejsce wywalczyła 
Anna Kus z Gimnazjum nr 5 z Czerwionki- 
Leszczyn, zaś trzecie Przemysław Witek z 
Gimnazjum nr 2 z Żor, który w ub. roku kon
kurs wygrał.

Wysoki poziom wiedzy wszystkich uczest
ników sprawił, że ks. Zdzisław Brzezinka, 
który odpowiada za organizację etapu die
cezjalnego konkursu, do udziału w nim za
prosił wszystkich rybnickich finalistów. Na
grody otrzymała cała jedenastka, a ich fun
datorami byli księża dziekani z Boguszowie, 
Gołejowa, Żor, Leszczyn, proboszcz z Ligoc
kiej Kuźni, a także sponsorzy prywatni. Upo
minkami uhonorowano także panie katechet
ki, które uczestników konkursu przygotowy

wały. Uczest-

(G5 Czerwionka-Leszczyny), Ewelina 
Hajek (G3 Czerwionka-Leszczyny), 
Mateusz Krupa (SP18 Rybnik), 
Ewa Górny (SP Szczejkowice), 
Anna Szozda (SP3 Rybnik), Łukasz 
Draga (SP Książenice) i Agnieszka 
Szymura (SP4 Czerwionka-Leszczy
ny). Po k ilk u  s e r ia c h  p y ta ń ,

Finał odbył się  w przystrojonej „na ludowo” auli LO sióstr  
urszulanek.

nicy i jurorzy 
zgodnie pod
k re ś la li m iłą 
atmosferę roz
gryw ek o raz  
z n a k o m i t ą  
o rg a n iz a c ję , 
za którą odpo
wiadał dorad
ca m etodycz
ny ds. k a te 
chezy Janusz 
Tum.

(r)

Rybniccy finaliści konkursu biblijne
go -  na p ierw szym  planie zdobywcy 
trzech pierwszych miejsc: (od lewej) 
B arbara Golec, E w elina H enek  
i Przem ysław Witek.

Zdj.: Z.K.
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R ybniczanie d ziec iom  Afryki

Potrzeba tylko 10 dolarów, by jedno afrykańskie dziecko mogło chodzić przez cały 
rok do szkoły! Łatwo obliczyć ile dzieci z Republiki Środkowej Afryki będzie mogło 
się uczyć dzięki sumie ok. 8 tys. zł., zebranej przez rybniczan z „cegiełek” i aukcji 
w czasie specjalnego koncertu, jaki odbył się w Teatrze Ziemi Rybnickiej.

Po pierwszej części koncertu odbyła się aukcja 
przedmiotów przywiezionych przez misjonarzy 
z Afryki i Ameryki Południowej. Były wśród nich 
niezwykle oryginalne obrazy wykonane ze skrzy
deł motyli, wyroby rękodzieła jak maski, kilim 
z wełny lamy, płaskorzeźby, boliwijska maczeta i in., 
a także wspomniane już fotografie autorstwa Piotra 
Palecznego z jego autografem oraz maska brazy
lijska podarowana przez dyrektora Filharmonii 
Rybnickiej Antoniego Smolkę. Z wielkim zaan
gażowaniem aukcję prowadzili Danuta Węgrzyk 
i Adam Świerczyna, w efekcie sprzedano wszyst
kie przedmioty za prawie 7 tys. zł, co razem 
z „cegiełkami” dało sumę pond 8 tys. zł.

Wielkość beethovenowskiej muzyki w pory
wającym wykonaniu Piotra Palecznego oraz ryb
nickiej orkiestry w połączeniu z pięknem idei 
wsparcia edukacji dzieci z „serca” Afryki spra
wiło, że uczestnicy tego niewątpliwego wyda
rzenia przeżyli satysfakcjonujący wieczór.

(r)

Aukcję prowadzili Danuta Węgrzyk 
oraz Adam Świerczyna, których na 
scenie wspomagał o. Kordian Merta.

Zdj.: r

Licznie zgromadzona publiczność wysłucha
ła III K oncertu  F ortep ianow ego c-m oll 
Beethovena w znakomitym wykonaniu Piotra 
Palecznego z towarzyszeniem Filharmonii 
Rybnickiej, a także uwertury „Egmont” i wspa
niałej V Symfonii c-moll zwanej też „Symfonią 
Losu” poprowadzonej brawurowo przez Mirosława 
J. Blaszczyka.

Inicjatorem idei wsparcia przez rybniczan mi
sji w Republice Środkowej Afryki był sekretarz 
ewangelizacji misyjnej Konferencji Zachodniosło- 
wiańskiej, pochodzący z naszego miasta francisz
kanin o. Dymitr Żeglin. Honorowym patronatem 
przedsięwzięcie objęli prezydent Rybnika Adam 
Fudali oraz prowincjał zakonu franciszkanów 
o. Józef Czura. Włączyły się w nie Rybnickie Cen
trum Kultury oraz Towarzystwo Muzyczne im. 
Braci Szafranków, które koncert zorganizowało. 
-  To piękna idea i wspieram ją całym sercem — 
powiedział Piotr Paleczny, który nie tylko chętnie 
wystąpił, ale do przedmiotów na aukcję dołączył 
robione przez siebie w Afryce fotogra
fie. Koncert poprzedziła prelekcja pra
cującego w Republice Środkowej Afry
ki franciszkanina o. Kordiana Merty 
oraz wystawa fotogramów wykonanych 
w prowadzonej przez niego misji. —
Mamy tam 1200 dzieci, z  których tylko 
500 chodzi do szkoły. Każde dodatko
we 10 dolarów to rok nauki dla jedne
go dziecka. Edukacja to jedyny sposób, 
by w Afryce, szczególnie tej central
nej, coś się zmieniło. Dziś oddziela nas 
od nich przepaść cywilizacyjna...

Zarówno solista jak i dyrygent byli usatysfakcjonowani przyjęciem III Koncertu Fortepianowego c-moll 
przez rybnicką publiczność. Zdj.: Z.K.

#

*

Rybnickie 
Centrum 
Kultury

• Duże wydarzenie artystyczne! W stule
cie śmierci Giuseppe Verdiego Opera Ślą
ska z Bytomia wystawi w Rybniku „Travia- 
tę”, jedną z najgłośniejszych oper tego kom
pozytora -  25 marca, godz. 18.00.

• Teatr „Kwadrat” po trzykroć! Na przeło
mie marca i kwietnia ta popularna warszaw
ska scena zaprezentuje trzykrotnie spektakl 
komediowy „O co b iega” Philipa Kinga 
z iście gwiazdorską obsadą. Wystąpią: Ewa 
Ziętek, Magdalena Stużyńska, Andrzej 
Grabarczyk, Paweł Wawrzecki, Jerzy 
Turek, Marek Siudym, Lucyna Malec 
i Maciej Krajewski. -  31 marca, godz. 
17.00,20.00 oraz 1 kwietnia, godz. 17.00.

• Koncert organizowany wspólnie przez RCK 
i Towarzystwo Braci Szafranków w wykona
niu Filharmonii Rybnickiej pod dyrekcją Jana 
Wincentego Hawla. Miejscem prezentacji „Re
quiem” i „Ave Verum”Mozarta będzie kościół 
oo. misjonarzy -  8 kwietnia, godz. 18.00.

• pasjans dla dwóch” -  to tytuł programu jaki 
przedstawią „dwaj Krakusi” -  Andrzej Sikorow
ski i Grzegorz Turnau -  22 kwietnia, 
godz. 19.00.

• Znacie? To zobaczcie koniecznie jeszcze 
raz! Na musical „ Skrzypek na dachu”, tym 
razem w wykonaniu Opery Wrocławskiej TZR 
zaprasza 29 kwietnia o godz. 18.00.

# ; » # # # # # # # # # # # # # # # # # #

Urszulańskie
gimnazjum

Od nowego roku szkolnego siostry  
urszulanki planują powołanie żeńskiego 
gimnazjum.

Mimo początkowego zamysłu, by otworzyć 
szkołę koedukacyjną, postanowiono pozostać 
przy żeńskiej tradycji szkół urszulańskich. Będzie 
ona miała oczywiście katolicki charakter -  plan 
wychowawczy szkoły to kształtowanie postaw 
chrześcijańskich uczennic, wychowanie w duchu 
patriotycznym, zaś cały program nastawiony jest 
na rozwój osobowości. Nauczanie odbywać się 
będzie według programu MEN, poszerzone o in
formatykę i języki obce. Obowiązkowe będą 2 ję
zyki obce nauczane w grupach -  j. angielski 
(4 godz. tyg.) oraz niemiecki lub francuski 
(2 godz. tyg.). Dziewczęta będą też mogły uczest
niczyć w kołach zainteresowań: recytatorskim, te
atralnym, plastycznym, PCK, a także w zajęciach 
grup przedmiotowych, w gimnastyce korekcyjnej 
oraz spróbować sił w szkolnym chórze.

Przyszłe gimnazjalistki obowiązywać będzie 
oczywiście urszulański strój: granatowa bluza 
z marynarskim kołnierzem na co dzień i mundu
rek galowy -  spódnica i bluza z białym kołnie
rzem marynarskim.

Dokumenty można składać do końca maja br. 
Szczegółowe informacje: Gimnazjum 

Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej, ul. 3 Maja 
22, Rybnik, tel. 42-28-750 . (r)
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V O gólnopolsk i F estiw a l P io sen k i A rtystycznej

Poziom wart prezentacji,«,
Występy najzdolniejszych młodych 

wykonawców oraz znanych arty
stów -  Andrzeja Sikorowskiego 
i grupy „Pod Budą”, Em iliana  
Kamińskiego, Kuby Sienkiewicza 
i Kayah można było podziwiać podczas 
Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki 
Artystycznej, organizow anego  
po raz piąty przez Klub „Energetyka” 
elektrowni „Rybnik”.

Mówi się o nich „młodzi zdolni”. Na swoim 
koncie mają już spore sukcesy odniesione pod
czas podobnych spotkań artystycznych, odby
wających się w całej Polsce. Swoje umiejętno
ści wokalne potwierdzili również w Rybniku 
wyjątkowymi interpretacjami piosenek, często 
własnego autorstwa. — Ten poziom wart je s t 
prezentacji — mówił podczas koncertu laure
atów przewodniczący jury Jan Poprawa i bez 
wątpienia miał rację. Publiczność mogła podziwiać

Gwiazdą koncertu galowego była Kayah.

Katarzynę Warno i jej utwory inspirowane 
jazzem, śląskie pieśni ludowe -  „Dolina, doli
na” i „Miała Kaśka Jaśka” w  przejmującej in
terpretacji Anny Kiełbusiewicz oraz rewe
lacyjnego Piotra Roguckiego z Łodzi i jego

fenomenalną „Legendę o próżności”. Wszyscy 
oni zdobyli tytuły laureatów tegorocznego fe
stiwalu, podobnie jak Magda Cuglewska 
z Jaworzna oraz najmłodsza uczestniczka, 
osiemnastoletnia Dorota Furtak z Puław. 
Laureaci przeglądu odebrali nagrody pienięż
ne, a część z nich zaproszona została do udzia
łu w Studenckim Festiwalu Piosenki w Krako
wie. Grand Prix V Ogólnopolskiego Festi
walu Piosenki Artystycznej zdobyła Joan
na Liszowska z Krakowa, studentka IV 
roku wydziału aktorstwa Państwowej Wy
ższej Szkoły Teatralnej. Jej sukces jest o tyle 
wyjątkowy, że był to pierwszy konkurs, w którym 
wzięła udział. Jurorów urzekła m.in. interpretacją 
utworu Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego

„Tyle la t” oraz wykonaniem żydowskiej pieśni 
zatytułowanej „Zaśpiewaj m i piosenkę”.

Jak mówią organizatorzy, festiwal na stałe 
wpisał się w kalendarz rybnickich imprez i zy
skał wierną publiczność: — Niewątpliwie festi
wal się rozrósł i tak naprawdę istnieje dzięki 
kilku elementom  — mówił w trakcie koncertu 
laureatów dyrektor artystyczny Wojciech Bro- 
nowski. — Pierwszym z  nich je s t patronat — 
złoty sponsoring elektrowni „Rybnik”, drugim

publiczność, która pokochała dobrą piosenkę 
artystyczną. Kolejnym elem entem  są wyko
nawcy, którzy chcą przyjeżdżać do Rybnika 
oraz osoby, które mają wielkie serca i spore 
zdolności organizacyjne i udowodnili je  dopro
wadzając festiwal do małego jubileuszu.

Pięciolecie festiwalu uświetnił występ jed
nej z najbardziej popularnych obecnie piosen
karek -  Kayah, która zachwyciła wszystkich 
swoją bezpośredniością, poczuciem humoru, 
pięknym głosem i profesjonalizmem. Artyst
ka nie szczędziła słów uznania przedstawicie
lom elektrowni „Rybnik” za to, że promują 
młode talenty oraz... Adamowi Małyszowi, de
dykując mu swoją „Supermenkę”.

(S)

Laureatce Grand Prix Joannie Liszowskiej nagrodę wręcza członek Zarządu elektrowni 
„Rybnik” Bogusław Biegiesz. Zdjęcia: Z.K.

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna 
Oddział dla Dzieci 

og ła sza  k on k u rs p oetyck i
„D zieci na skrzydłach P egaza”

Jego celem jest zachęcenie młodych poetów do prezentacji swojej 
twórczości i pobudzenie aktywności twórczej w dziedzinie poezji. 

Regulamin konkursu:
• konkurs ma charakter otwarty i skierowany jest do dzieci powiatu 

rybnickiego,
• w konkursie mogą wziąć udział autorzy w wieku 7 -  13 łat,
• tematyka wierszy jest dowolna,
• uczestnik konkursu powinien dostarczyć nie więcej niż 4 utwory po

etyckie, najbardziej reprezentatywne dla swojej twórczości,

• wiersze powinny by opatrzone godłem,
• utwory prosimy nadsyłać lub dostarczać osobiście w zaklejonych ko

pertach opatrzonych godłem i dopiskiem na kopercie: „Dzieci na skrzy
dłach Pegaza” do dnia 14.05.2001 roku pod adres: Powiatowa 
i Miejska Biblioteka Publiczna, Oddział dla Dzieci i Młodzieży, 
44-200 Rybnik, ul. Szaf ranka 7,

• w nadesłanej korespondencji (w osobnej kopercie opatrzonej takim 
samym godłem jak utwory konkursowe) należy umieścić imię, nazwi
sko, wiek i dokładny adres autora wierszy,

• nadesłane utwory zostaną ocenione przez profesjonalne jury, a ogło
szenie wyników konkursu nastąpi 4 .0 6 .2001  roku,

• organizatorzy nie zwracają nadesłanych tekstów.
Wszelkie informacje o konkursie można uzyskać pod w/w

adresem łub nr telefonu 4 2 -2 3 -5 4 1 , wew. 425 lub 406.
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Wulkan energii
Nie inaczej jak wulkanem energii trzeba nazwać po

nad 80-letnią Hankę Bielicką, która w końcu lutego 
wystąpiła w paru miastach regionu, w tym w Teatrze 
Ziemi R ybnickiej, z program em  ju b ileu szow ym  
z okazji 60 lat na scenie.

Niezmienna w swych upodobaniach do stylowych kapeluszy, pani 
Hanka zaprezentowała całkiem współczesne poczucie humoru, a każ
de głośniejsze wydarzenie, w tym polityczne, ostatniego okresu, znaj
dowało w jej monologach często zjadliwy komentarz. Pełna widow
nia TZR bawiła się świetnie, ręce same składały się do oklasków, 
a końcowa owacja na stojąco dla niezwykłej artystk i wyglądała 
na całkowicie spontaniczną...

Hance Bielickiej partnerowała na scenie Lidia Stanisławska.
Zdj.: Z.K.

* Artyści i nauczyciele
Są artystami, ale i nauczycielami. 

Sami tworzą, ale podpowiadają też 
innym, jak wyrażać emocje na płótnie 
i kartonie. Są oceniani na wernisa
żach, ale też oceniają sami jako juro
rzy konkursów i plenerów. Barbara 
Wołoszyóska-Rak i Marian Rak, ab
solwenci krakowskiej Akademii Sztuk 
Pięknych, jedno z najbardziej twór
czych rybnickich małżeństw.

Laureaci Złotej Honorowej Lampki Górniczej, 
zdobywcy wielu nagród, wychowawcy kilku po
koleń młodzieży o zdolnościach plastycznych 
oraz twórcy zespołu plastyków nieprofesjonal
nych „Oblicza”, obchodzącego niedawno swo
je 20-lecie. Wspólną, przekrojową wystawę 
obojga artystów zorganizował przy współudziale

rybnickiego oddziału Związku Polskich Arty
stów Plastyków, Dom Kultury w Niewia- 
domiu. Ze względu na szczupłość pomiesz
czeń, ekspozycja obejmowała tylko 23 prace. 
B. Wołoszyriska-Rak zaprezentowała grafiki 
wykonane techniką własną, będącą kompilacją 
frottage’u, monotypii i collage’u, zaś tematem 
tych prac są zagrożenia ekologiczne. M. Rak 
z kolei pokazał obrazy akrylowe i olejne oraz 
rysunki związane z zagadnieniami filozoficzny
mi, wykonane tem perą „impresje bułgarskie” 
z lat 60., oraz prace będące wynikiem, jak 
mówił autor, ...niekontrolowanego automaty
zm u psychicznego.

Wernisaż był połączony z prelekcją Mariana 
Raka na ulubiony przez artystę tem at postrze
gania pozazmysłowego. Wystawę będzie 
można oglądać do końca marca br.

> • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

„Z kart rybnickiej o św ia ty ”

Pamiątki poszukiwane!
W związku z przygotowywaną w Muzeum 

w Rybniku wystawą „Z kart rybnickiej oświa
ty ”, Dział Historii i Kultury Regionu zwra
ca się do mieszkańców miasta i okolic o pa
miątki związane z tym tematem (świadectwa, 
fotografie itp.).

Organizatorzy zainteresowani są również 
dokumentami i eksponatami związanymi z nie
istniejącymi szkołami m.in. Liceum Pedago
gicznym. Prosimy o kontakt telefoniczny: 
teł. 42-21423, fax 42-25643.

N a s z  ś w i a t « « »
„N asz ś w ia t”- to tytuł wystawy prac 

wychowanków rybnickich Warszta
tów Terapii Zajęciowej, jaka została 
otwarta w Muzeum.

Współorganizatorzy wystawy to rybnickie 
koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób 
z Upośledzeniem Umysłowym prowadzące 
Warsztaty oraz członkowie wolontariatu „Przy
jaźń” z Zespołu Szkól Ponadpodstawowych 
nr 1 w Boguszowicach. Do 12 kwietnia w sa
lach wystawowych Muzeum będzie można oglą
dać obrazy, rysunki, a także witraże, gobeliny 
i makatki. Kuratorem wystawy jest Aniela 
Przeliorz, która od paru lat prowadzi w Mu
zeum program edukacji muzealnej dla osób 
niepełnosprawnych intelektualnie. — Jego ce
lem je s t rozbudzenie aktywności twórczych 
tych osób, zapoznaniu ich z  kulturą i historią 
regionu oraz ukazanie własnych możliwości. 
Prace przedstawione na wystawie mają nie 
tylko znaczenie terapeutyczne, ale pokazują 
też, że mimo choroby można tworzyć pełną 
radości i humoru niebanalną sztukę — mówi 
A  Przeliorz. Więcej o wernisażu w kwietniowej „GR”. 4 f

(r) l i

_____________________ c « 7 cta p y o K i i m

(r)

Marian Rak i... praca jego żony. Zdj.: Z.K.
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28 lutego mieszkanka Orzepowic 

Anna Skrzypiec obchodziła swoje 105 urodziny!

Sędziwa jubilatka urodziła się w 1896 r. Przyszła na świat 
w ostatnich latach XIX wieku, przeżyła cały XX wiek, a ostat
nio powitała nowe stulecie! W dniu urodzin solenizantka przy
jęła wielu gości. Wśród nich był m.in. prezydent miasta Adam 
Fudali oraz przewodniczący Rady Dzielnicy Orzepowice 
Alojzy Hola. Wszyscy składali jej życzenia zdrowia, wszelkiej 
pomyślności i kolejnych 100 lat. Pani Anna, a właściwie panna 
Anna, gdyż jubilatka nigdy nie wyszła za mąż, pochodzi z praw
dziwie „długow iecznej” rodziny. Jeden  z braci i siostra 
dożyli ponad 90. roku życia, a stuletnia kuzynka, mimo swojego wieku, 
słynęła z wyjątkowego zdrowia i witalności. Jak mówi opiekująca się 
A. Skrzypiec rodzina, sędziwa mieszkanka Orzepowic codziennie pije 
zimną wodę, a w każdą niedzielę słucha mszy św. nadawanej w radio. 
Jubilatka całe życie pracowała na gospodarstwie i, jak się okazuje,

zawsze cieszyła się dobrym zdrowiem. Dopiero tuż przed setnymi uro
dzinami musiała skorzystać z opieki lekarskiej, a obecnie narzeka 
na wzrok. Anna Skrzypiec jest najstarszą mieszkanką naszego 
regionu. Życzymy, by ten rekord należał do niej jak najdłużej...

(S)

Uroczystość rozpoczęła się od zaimprowizo
wanego ogniska, przy którym zasiedli harce
rze, by zaśpiewać kilka znanych, obozowych 
piosenek i opowiedzieć o tym, jak ważne miej
sce w ich życiu zajmuje druhna Teresa. Całość 
ilustrowały przeźrocza przedstawiające frag
menty harcerskich wypraw i obozów z jej udzia
łem. T. Knura z harcerstwem związana jest od 
25 lat, od 10 lat pełni funkcję komendanta ryb
nickiego Hufca ZHP. Wychowawczyni, instruk
tor, starsza siostra -  tak mówią o niej jej pod
opieczni. Wielu z nich zasiadło w sali widowi
skowej boguszowickiego DK, by uczestniczyć 
w dekoracji orderem. Obok zuchów, harcerzy 
i dzieci w uroczystości wzięli również udział 
członkowie Zarządu i Rady Miasta Rybnika, 
przedstawiciele powiatu, kuratorium, Muzeum 
oraz kawalerowie orderu. Atmosfera była bar
dzo wzruszająca i wielu gości ukradkiem ocie
rało łzy, gdy harcerze opowiadali o wyjątkowej 
osobowości T. Knury i przeżyciach związanych 
z typowym, harcerskim życiem.

— Terenia jest człowiekiem wielkiego serca — 
mówili członkowie Kapituły „Orderu Uśmiechu”,

którzy dekorowali panią 
komendant. Zapewnili 
przy tym, że dotychczas 
nie mieli do czynienia 
z tak wzruszającą uro
czystością. Jak się oka
zuje, druhna T. Knura 
jest dziesiątą mieszkanką 
Śląska odznaczoną tym 
zaszczytnym wyróżnie
niem. Wśród wybitnych Teresa Knura rozpala harcerskie „ognisko”. Na zdj. z  harcerzam i 
kaw alerów  „O rderu  i  druhem Cezarym Kaczmarczykiem. Zdjęcia: Z.K.

Uśmiechu” są m.in. Jan Paweł II, Matka Teresa 
z Kalkuty, księżna Sarah Fergusson oraz wal
cząca o prawa dziewcząt cesarzowa Iranu.

— Wspaniałe je s t to, że odznaczenie tego 
typu może nosić osoba w harcerskim mundu
rze. Ten order to wasza zasługa! Będę go god
nie nosiła! — mówiła drżącym ze wzruszenia 
głosem T. Knura. — Chcę podziękować mojej 
rodzinie, instruktorom i przyjaciołom, którzy  
przez te wszystkie lata służyli m i pomocą. Tak 
dobrze je s t móc dawać ludziom coś dobrego...

Podziękowania trafiły również do sponsorów 
oraz przedstawicieli miasta, którzy przychylnym 
okiem patrzą na inicjatywy podejmowane przez 
rybnicką komendę hufca ZHP. Z myślą o nich przy
gotowano okolicznościowe odznaczenia. Obecni na 
uroczystości członek Zarządu Leszek Kuska oraz 
Maria Z. Smolka i Jan Mura -  wiceprzewodni
czący RM odebrali srebrną Honorową Odznakę 
Przyjaciół Harcerstwa. Goście zwiedzili również 
wystawę fotograficzną „Moje harcerstwo”, a całość 
zakończył wspólny poczęstunek. (S)

„Słoneczko” na mundurze
Druhna harcmistrzyni Teresa Knura z rybnickiej komendy hufca ZHP 

otrzymała najwyższe odznaczenie przyznawane przez dzieci. Ceremonia 
wręczenia „Orderu Uśmiechu” odbyła się w boguszowickim Domu Kultury.

Zanim jednak nastąpił uroczysty moment 
dekoracji, druhna Teresa musiała przejść ostat
nią, najtrudniejszą próbę - wypić sok z cytry
ny. Harcerze bacznie przyglądali się, czy na 
twarzy pani komendant pojawi się grymas, ale 
jak przystało na laureatkę „wesołego” odzna
czenia, zobaczyli jedyn ie  jej p rom ienny 
uśmiech.

Mi CiAZF.TA RYBNICKA M arzpr 2001
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Miasto Rybnik

KALENDARZ IMPREZ MIEj

' . W i e d e ń  2001
Szczegółowych informacji udziela czynny od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 17.0< 

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

KULTURA

LP. TERMIN NAZWA IMPREZY ORGANIZATOR MIEJSCE PLAN IMPREZY

1. 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

Sala wykładowa Powiatowej 
i Miejskiej Biblioteki 

Publicznej 
ul. Szafranka 7

Ignacy Krasicki w 200. rocznicę śmierci 
Wstęp: wolny

2. kwiecień

“Rybnik Nasze miasto” 
“Cechy rzemieślnicze w miastach 

Górnego Śląska do 1939 r.” 
“Wyrobisko górnicze”

Muzeum 
w Rybniku 

tel. 42 21 423

Muzeum w Rybniku 
Rynek 18

Wystawy stałe 
Wstęp: 3 zł, 2 zł 

sobota -  wstęp: wolny

3. kwiecień Stały repertuar filmowy 
Kina “Zefir”

Dom Kultury Boguszowice 
tel. 739 21 86

Sala kinowa
Domu Kultury Boguszowice 

Plac Pokoju 1

11-15.04 -  “Happy Texas”
27-29.04 -  “Mordercze lato”

Szczegóły na afiszach i w miesięcznym repertuarze DK.

4. 01.04

Międzynarodowy Konkurs 
Plastyczny

“Leonardo da Vinci -  
Renesansowy Geniusz”

Dziecięco -  Młodzieżowa 
Pracownia Plastyczna 

tel. 0 601 44 88 29

Dziecięco -  Młodzieżowa 
Pracownia Plastyczna 
ul. Św. Antoniego 10

Ogłoszenie konkursu -  szczegóły na afiszach

5. 01.04
Międzynarodowy Projekt 

Artystyczny
“Magiczny Las Naszych Marzeń”

Dziecięco -  Młodzieżowa 
Pracownia Plastyczna 

tel. 0 601 44 88 29

Dziecięco -  Młodzieżowa 
Pracownia Plastyczna 
ul. Św. Antoniego 10

Ogłoszenie zasad uczestnictwa w projekcie 
— szczegóły na afiszach

6. 01 -  11.04 Wystawa: 
“Nasz świat”

Muzeum 
w Rybniku 

tel. 42 21 423

Muzeum w Rybniku 
Rynek 18

Wystawa prac uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej 
w Rybniku oraz wolontariuszy 

z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 
w Rybniku -  Boguszowicach.

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

7.
01 -  10.04 

godz.
10.00-19.00

Wystawa: 
“Złoty Małysz”

Dom Kultury Boguszowice 
tel. 739 21 86

Sala wystaw Domu Kultury 
Boguszowice 
Plac Pokoju 1

Wystaw prac plastycznych dzieci DMPP “CREATIO” 
oraz OPP nr 1 w Boguszowicach 

28.04 - prace prezentowane będą również w Hali 
Widowiskowo -  Sportowej MOSiR w Boguszowicach 

Wstęp: wolny

8. 01 -  30.04 Wystawa:
“Jesteśmy w XXI wieku”

Dom Kultury Niedobczyce 
tel. 739 81 86

Hol Domu Kultury 
Niedobczyce 

ul. Barbary 23

Pokonkursowa wystawa prac plastycznych 
dzieci i młodzieży.

Wstęp: wolny

9. 01.04
godz. 17.00

“O co biega” 
Philipa Kinga

Rybnickie Centrum Kultury 
tel. 42 23 235

Sala widowiskowa 
Rybnickiego Centrum Kultury 

ul. Saint Vallier 1

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

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

Wstęp: 35zł, 30zł

10. 02.04-05.05

Miesiąc Pamięci Narodowej 
Wystawa: “Działalność 

kulturalno -  oświatowa polskich 
jeńców wojennych w obozach 

jenieckich w latach 
1939 -1945”

Powiatowa 
i Miejska Biblioteka 

Publiczna 
tel. 42 23 541

Galeria Powiatowej 
i Miejskiej Biblioteki 

Publicznej 
ul. Szafranka 7

W dniu wernisażu prelekcja pt.: 
“Dzieje obozu w Łambinowicach. 

Losy jeńców w czasie II wojny światowej” 
Wystawa udostępniona przez 

Centralne Muzeum Jeńców Wojennych 
w Łambinowicach -  Opolu.

Wstęp: wolny

11. 02.04 -  15.05 VII Wystawa Prac Plastycznych 
uczniów szkól specjalnych

Powiatowa 
i Miejska Biblioteka 

Publiczna 
tel. 42 23 541 

Zespół Szkół Specjalnych 
Nr 7 w Rybniku

Oddział dla Dzieci Powiatowej 
i Miejskiej Biblioteki 

Publicznej 
ul. Szafranka 7

Prezentacja dorobku plastycznego 
uczniów Szkoły Specjalnej. 

Wstęp: wolny

12. 02.04
“Najbardziej ekologiczna 
kompozycja przestrzenna 

z odpadów”
Dom Kultury Boguszowice 

tel. 739 21 86
Dom Kultury Boguszowice 

Plac Pokoju 1

Konkurs dla dzieci przedszkolnych, szkolnych 
i gimnazjalnych w ramach Dnia Ziemi.

Prace można nadsyłać do 25.04. 
Pokonkursowa wystawa prac w sali DK od dnia 27.04 

Wstęp: wolny

13.
06.04
godz.

10.00- 14.00

III Konkurs Gawędziarzy 
“W Niewiadomiu po Śląsku”

Dom Kultury Niewiadom 
tel. 729 4413

Dom Kultury Niewiadom 
ul. Mościckiego 15

Przewidziane są 3 kategorie wiekowe: 
przedszkolacy, dzieci do 12 lat 

i młodzież do 18 lat, oraz 2 kategorie rodzajowe: 
występy indywidualne i scenki rodzajowe. 
Zgłoszenia przyjmowane są do 1 kwietnia. 

Wstęp: wolny

14. 08 -  30.04 “Mój pies” Dom Kultury Niedobczyce 
tel. 739 81 86

Hol Domu Kultury 
Niedobczyce 

ul. Barbary 23

Wystawa prac plastycznych 
(ołówek i węgiel) 

Wstęp: 2 zł

15. 08.04
godz. 18.00

“Requiem” i “Ave verum” 
W.A. Mozarta

Towarzystwo im. Braci 
Szafranków 

tel 0 601 99 06 58

Kościół Ojców Misjonarzy 
ul. Kościuszki

Koncert w wykonaniu Filharmonii Rybnickiej. 
Dyryguje: Jan Wincenty Hawel. 

Szczegóły na plakatach.

16. 09.04
godz. 12.00

Najpiękniejsza Wielkanocna 
Pisanka Dom Kultury Chwałowice 

tel. 42 16 222

Sala kolumnowa 
Domu Kultury Chwałowice 

ul. 1 Maja 95

Konkurs na najpiękniejszą Pisankę Wielkanocną.
Technika dowolna: pisanka, oklejanka itp. 

Ogłoszenie wyników połączone z wystawą prac. 
Wstęp: wolny

17. 09.04
godz. 17.00

Spotkanie autorskie ze 
Zbigniewem Pawłowskim 

autorem książki “Imperium zła”

Powiatowa 
i Miejska Biblioteka 

Publiczna 
tel. 42 23 541

Sala wykładowa Powiatowej 
i Miejskiej Biblioteki 

Publicznej 
ul. Szafranka 7

Promocja książki omawiającej stalinowskie 
czasy na Śląsku.

Wstęp: wolny
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18.
10-26.04

godz.
10.00-18.00

Wystawa:
“Projekt pisanki Wielkanocnej”

Dom Kultury Boguszowice 
tel. 739 21 86

Sala wystaw Domu Kultury 
Boguszowice 
Plac Pokoju 1

Wystawa pokonkursowa prac dzieci i młodzieży 
Wstęp: wolny

19.
11.04
godz.

17.00-21.00
Obchody Świąt Wielkanocnych Klub „Olimp” 

tel. 42 13 331
Klub „Olimp” 

ul. Raciborska 482

Wieczór poświęcony zwyczajom wielkanocnym 
obchodzonym w naszym regionie.

Wstęp: wolny

20. 13.04
godz. 17.00 “Koncert przeciwko przemocy” Dom Kultury Niedobczyce 

lei. 739 81 86

Sala widowiskowa 
lub muszla w parku 

Domu Kultury Niedobczyce 
ul. Barbary 23

Wystąpią zespoły rockowe; stałym elementem koncertu jest 
zbiórka pieniędzy z przeznaczeniem na cele charytatywne.

21. 18.04
godz. 17.00

Otwarcie wystawy dorobku 
twórczego Jadwigi Mandery

Dom Kultury Niewiadom 
tel. 729 44 13

Dom Kultury Niewiadom 
ul. Mościckiego 15

Wystawa czynna codziennie w godz. 10.00 -  18.00 
Wstęp: wolny

22. 19-20.04

II Wojewódzki Przegląd 
Dziecięcych Zespołów 

Regionalnych 
“Złoty Kłosik 2001”

Dom Kultury Boguszowice 
tel. 739 21 86

Dom Kultury Boguszowice 
ul. PI. Pokoju 1

Przesłuchania konkursowe 19-20.04 od godz. 10.00.
Przegląd adresowany jest do dziecięcych 

zespołów a’capella, z akompaniamentem, zespołów 
tanecznych i wokalno -  tanecznych, 

małych form widowisk obrzędowych, solistów. 
Wstęp: wolny

23.
19.04
godz.

15.00-18.00

Konkurs plastyczny dla dzieci: 
“Ziemię mamy tylko jedną”

Klub Harcówka 
tel. 42 26 039

Klub Harcówka 
ul. Zakątek 19

26.04 - ogłoszenie wyników i wręczenie nagród 
19 -  30.04 - wystawa prac pokonkursowych 

Wstęp: wolny

24. 19.04-25.05 Wystawa: “Cztery elementy”
Muzeum 

w Rybniku 
tel. 42 21 423

Muzeum w Rybniku 
Rynek 18

Wystawa malarstwa, grafiki, fotografii, instalacji, 
grupy “Vier Elemente” z Niemiec. 
Wystawa zorganizowana w ramach 

współpracy “Wspólna Europa” 
Wernisaż 19.04 godz. 18.00 

Wstęp: 2 zł, 3 zł

25. 20.04
godz. 15.00 Międzynarodowy Dzień Ziemi Dom Kultury Niewiadom 

tel. 729 44 13
Dom Kultury Niewiadom 

ul. Mościckiego 15

W programie sprzątanie okolicy 
oraz konkurs ekologiczny 

Wstęp: wolny

26.
20.04
godz.

16.00 i 18.00
Koncert Wiosenny

Śląskie Centrum Muzyczne 
Muzyka i Ruch 
tel. 42 24 4 34

MDK Nowiny 
ul. Broniewskiego 23

Wystąpią wychowankowie szkoły “Suzuki”, 
zespoły tańca, instrumentalne i wokalne. 

Wstęp: wolny

27. 20.04
godz. 18.00

“Zabawa dla was -  zdrowie dla 
Karoliny”

Rybnickie Centrum Kultury
tel. 42 23 235

Śląskie Centrum Muzyczne 
Muzyka i Ruch 
tel. 42 24 4 34

Sala widowiskowa 
Rybnickiego Centrum Kultury 

ul. Saint Vallier 1

Koncert charytatywny. 
Szczegóły na afiszach. 

Wstęp: 10 zł

28.
20-21.04

godz.
10.00-18.00

Wystawa kwiatów wiosennych 
oraz wystawa fotografii kwiatów

Dom Kultury Niewiadom 
tel. 729 4413

Dom Kultury Niewiadom 
ul. Mościckiego 15

Przy współpracy Rybnickiego Towarzystwa 
Miłośników Kwiatów.

Wstęp: wolny

29. 20-21 .04  godz. 
18.00 Alternacje Teatralne Dom Kultury Chwałowice 

tel. 42 16 222

Sala kolumnowa 
Domu Kultury Chwałowice 

ul. 1 Maja 95

Występ grup teatralnych m.in. Teatr Wodzisławskiej Ulicy, 
“Teatraedr” z Raciborza, “Paparada” z Rybnika, 

“Theatrum Verum”, gościnnie “Bile Divaldo” z Ostrawy. 
Wstęp: wolny

30.
21.04
godz.

17.00 i 20.00
Kabaret Marcina Dańca Rybnickie Centrum Kultury 

tel. 42 23 235

Sala widowiskowa 
Rybnickiego Centrum Kultury 

ul. Saint Vallier 1
Wstęp: 35 zł

31. 22.04
godz. 19.00 “Pasjans dla dwóch” Rybnickie Centrum Kultury 

tel. 42 23 235

Sala widowiskowa 
Rybnickiego Centrum Kultury 

ul. Saint Vallier 1

Koncert Andrzeja Sikorowskiego 
i Grzegorza Tumaua. 

Wstęp: 30 zł

32. 23 -  27.04
Wojewódzki Konkurs 

Recytatorski Młodzieży Szkół 
Podstawowych i Gimnazjów

Młodzieżowy 
Dom Kultury 

Maroko - Nowiny 
tel. 42 24 088

MDK Nowiny 
ul. Broniewskiego 23

Plan imprezy:
23 -  26.04 -  przesłuchania.

27.04 -  koncert laureatów i wręczenie nagród. 
Wstęp: wolny

33. 24.04
godz. 10.00 Koncert Przyjaciół Dom Kultury Chwałowice 

tel. 42 16 222

Sala kolumnowa 
Domu Kultury Chwałowice 

ul. 1 Maja 95

Wystąpią zespoły taneczne DK i zaprzyjaźnione z nimi 
zespoły tańca współczesnego:
“Domino”, “Blik”, “Mandrax”,

“Piruet I”, “Piruet II”
Wstęp: 2 zł

34. 24.04
godz. 10.30

Obchody 80. rocznicy 
111 Powstania Śląskiego

Muzeum 
w Rybniku 

tel. 42 21 423

Sala wykładowa Powiatowej 
i Miejskiej Biblioteki 

Publicznej 
ul. Szafranka 7

Konferencja naukowa, w której udział wezmą: naukowcy, 
muzealnicy, nauczyciele oraz młodzież. Tematy: “Polski 

ruch narodowy na Ziemi Rybnickiej”,
“Ruch kobiecy na Ziemi Rybnickiej 

w okresie powstań śląskich i plebiscytu”.
Wstęp: wolny

35. 25.04 
godz. 9.00 Mata Akademia Jazzu Rybnickie Centrum Kultury 

tel. 42 23 235

Sala widowiskowa 
Rybnickiego Centrum Kultury 

ul. Saint Vallier 1

W programie m.in.: historia gitary 
(elektrycznej, basowej, akustycznej) 
i prezentacja standardów jazzowych. 

Wystąpi: Grzegorz Kapołka 
Wstęp: 3 zł

36. 25.04
godz. 18.00

“Muzyka dawna”
- koncert z cyklu 

“Muzyka na ratuszu”

Biuro Koncertowe RCK 
tel. 42 22 320 

Muzeum w Rybniku 
tel. 42 21 423

Muzeum w Rybniku 
ul. Rynek 18

W programie utwory m.in.: 
Bacha, Buxdehude, Milan 

Zagrają: Ben Sallfield -  lutnia, 
Carsten Crondahl -  gitara. 

Wstęp: wolny

37. 26.04
godz. 16.00

Spektakl:
“Żyć w przyjaźni z naturą”

Klub Harcówka 
tel. 42 26 039

Klub Harcówka 
ul. Zakątek 19

Inscenizacja dzieci z kółek zainteresowań. 
Wręczenie nagród w konkursie plastycznym 

i otwarcie wystawy pokonkursowej. 
Wstęp: wolny

38. 26.04
godz. 17.00 Salon literacki

Powiatowa 
i Miejska Biblioteka 

Publiczna 
tel. 42 23 541

Sala wykładowa Powiatowej 
i Miejskiej Biblioteki 

Publicznej 
ul. Szafranka 7

Spotkanie młodych twórców. 
Warsztaty literackie poprowadzi Jan Strządała. 

Wstęp: wolny

39. 27.04 Mała Akademia Filmu Polskiego: 
“Westerplatte”

Dom Kultury Boguszowice 
tel. 739 21 86

Dom Kultury Boguszowice 
ul. PI. Pokoju 1

Film dla młodzieży gimnazjalnej i licealnej. 
Wstęp: 4 zł
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KALENDARZ IMPREZ M IEJSKO
LP. TERMIN NAZWA IMPREZY ORGANIZATOR MIEJSCE PLAN IMPREZY

40. 27.04 Aukcja prac plastycznych 
“Artyści -  zdrowiu”

Dom Kultury Boguszowice 
tel. 739 21 86

Sala wystaw
Domu Kultury Boguszowice 

Plac Pokoju 1

Dochód z aukcji zostanie przeznaczony na rzecz 
Stowarzyszenia Dzieci Alergicznych 

często chorujących na Śląsku.
Wstęp: wolny

41. 27.04
godz. 10.00

II Koncert “Eko” 
z okazji “Święta Ziemi”

Dom Kultury Niedobczyce 
tel. 739 81 86

Dom Kultury Niedobczyce 
ul. Barbary 23

Koncert Miejskiej Orkiestry Dętej “Rybnik” 
połączony z konkursem wiedzy o ekologii 

i ochronie środowiska (dla szkół podstawowych). 
Wstęp: wolny

42. 27.04
godz. 17.00

Salon literacki: 
“Zawsze chodzi o miłość”

Powiatowa 
i Miejska Biblioteka 

Publiczna 
tel. 42 23 541

Sala wykładowa Powiatowej 
i Miejskiej Biblioteki 

Publicznej 
ul. Szafranka 7

Spotkanie młodzieży i dorosłych 
o zainteresowaniach humanistycznych i artystycznych.. 

Spotkanie poetyckie z Martą Fox 
poprowadzi dr hab. Anna Węgrzyk 

Wstęp: wolny

43. 27.04
godz. 18.00

Koncert uczniów Państwowej 
Szkoły Muzycznej I i II stopnia 

w Rybniku

Państwowa Szkoła 
Muzyczna w Rybniku 

tel. 42 22 775

Sala widowiskowa 
Rybnickiego Centrum Kultury 

ul. Saint Vallier 1

W programie utwory: Haydna, Beethovena, 
Saint -  Saensa, Belliniego i Kabalewskiego. 

Cegiełki: 6 zł

44. 29.04

Koncert Laureatów II 
Wojewódzkiego Przeglądu 

Dziecięcych Zespołów 
Regionalnych “Złoty Kłos 2001”

Dom Kultury Boguszowice 
tel. 739 21 86

Park osiedlowy 
w Boguszowicach 

-  Amfiteatr

Koncert laureatów połączony 
z wręczeniem nagród.

45. 28.04
godz. 17.00

Biesiada Śląska 
“Bez granic”

Rada Dzielnicy 
SP nr 4

Klub Harcówka 
tel. 42 26 039

Klub Harcówka 
ul. Zakątek 19

W programie m.in.: występ zespołu 
wokalno -  muzycznego “Centrum” z Rybnika, 

występ Betiny Zimończyk 
-  laureatki XV Konkursu Gawędziarzy 

oraz koncert Orkiestry Dętej KWK “Chwałowice” 
Wstęp: 15 zł

46. 29.04
godz. 18.00 “Skrzypek na dachu” Rybnickie Centrum Kultury 

tel. 42 23 235

Sala widowiskowa 
Rybnickiego Centrum Kultury 

ul. Saint Vallier 1

Musical w wykonaniu artystów 
Opery Wrocławskiej. 

Wstęp: 30 zł, 35 zł

47. 29.04
godz. 18.00

Koncert
“Briegel Bros Band”

Dom Kultury Chwałowice 
tel. 42 16 222 

Alliance Française

Sala widowiskowa 
Domu Kultury Chwałowice 

ul. 1 Maja 95

Koncert kwintetu jazzowego z Francji 
Wstęp: 5 zł

TURYSTYKA I SPORT

LP. TERMIN 1 NAZWA IMPREZY ORGANIZATOR MIEJSCE PLAN IMPREZY

1.
01,08,15 

22 i 29.04 
od godz. 9.00

Rybnicka Amatorska 
Liga Koszykówki

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

Spotkania w każdą niedzielę miesiąca 
w godz. 9.00 - 15.00 

Wstęp: wolny

2. 03.04 
godz. 16.00 Mecz tenisa stołowego

Towarzystwo Kulturalno - 
Sportowe “Kuźnia” 

tel. 739 11 74 
(p. B. Marcol)

Klub Energetyka 
ul. Podmiejska

Mecz pomiędzy
Energetyk Rybnik - ZŚ AZS Politechniki Rzeszów 

Zawody w ramach rozgrywek I ligi tenisa stołowego 
Wstęp: wolny

3. 04.04 
godz. 18.00 Mecz tenisa stołow ego

Towarzystwo Kulturalno - 
Sportowe “Kuźnia” 

tel. 739 11 74 
(p. B. Marcol)

Klub Energetyka 
ul. Podmiejska

Mecz pomiędzy
Energetyk Rybnik - LZS Przyszłość Rogów 

Zawody w ramach rozgrywek III ligi tenisa stołowego 
Wstęp: wolny

4. 06-08.04
Puchar Elektrowni 

“Rybnik” S.A. 
w żeglarstwie

Towarzystwo Kulturalno - 
Sportowe “Kuźnia” 

tel. 739 11 95 
(p. J. Gustyn)

Ośrodek Sportów Wodnych 
i Rekreacji Elektrowni 

“Rybnik” S.A. 
ul. Rudzka

Regaty juniorów w klasach: Cadet, Europa, Laser, 
Laser Radial 

Wstęp: wolny

5. 07, 14,21,28.04 
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

6. 07.04 godz. 10.00

Mistrzostwa Indywidualne 
i Drużynowe Juniorów 

w szermierce 
i we florecie dziewcząt

Rybnicki Młodzieżowy 
Klub Sportowy 

Sekcja szermierki 
tel. 42 28 201 

(p. J. Taranczewski)

Miejski Ośrodek Sportu 
i Rekreacji 

(pływalnia kryta) 
ul. Powstańców Śl. 40

Wstęp: wolny

7.
07.04

godz. 11.00- 
16.00

Ogólnopolski Turniej Halowy 
w Piłce Nożnej 

Fan - Clubów Żużlowych

Rybnicki Speedway 
Fan Club 

Tel. 42 18 220 
(p. S. Drąszczyk)

Hala MOSiR
Boguszowice 

ul. Jastrzębska 12

Udział w turnieju biorą:
Polar Wrocław, Unia Leszno,

Kolejarz Racibórz, Radson Malma Częstochowa, 
RKM Rybnik, Rybnik 2 - Boguszowice 

Wstęp: wolny

8. 07.04 godz. 15.00
IV Liga

MKS “Rymer” Niedobczyce 
- “Unia” Racibórz

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

Stadion
ul. Górnośląska 

Niedobczyce

Cena biletu: 6 zł - normalny, 
2 zł - ulgowy,

kobiety i dzieci wstęp wolny

9. 07.04 Mecz piłkarski
Towarzystwo Kulturalno -  

Sportowe “Kuźnia” 
tel. 739 11 82 

(p. R. Skorupa)

Stadion
ul. Podmiejska 1

Mecz pomiędzy Energetyk Rybnik - LKS Studzienna 
Mecz o mistrzostwo piłkarskiej 

ligi okręgowej 
Wstęp: wolny

10. 08.04 Otwarcie Sezonu Kolarskiego 
Witaj Wiosno 2001

Polskie Towarzystwo 
Turystyczno - Krajoznawcze 

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

MOSiR Rybnik 
ul. Hotelowa 12 Szczegóły na afiszach

11. 08.04
Drużynowe Mistrzostwa Śląska 

2001
- Liga Okręgowa

Dom Kultury
Boguszowice 
tel. 739 21 86

Dom Kultury 
Boguszowice 

ul. Plac Pokoju 1

Mecz szachowy: 
“Zefir Boguszowice”

- “Społem” Wodzisław 
Wstęp: wolny
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TURYSTYKA I SPORT

LP. TERMIN NAZWA IMPREZY ORGANIZATOR MIEJSCE PLAN IMPREZY

12. 08.04 
godz. 10.00

Rozgrywki skatowe 
-Iliga

Dom Kultury Niedobczyce 
tel. 739 81 86

DK Niedobczyce 
Sala imprezowa 
ul. Barbary 23

Wstęp: wolny

13. 08.04 
godz. 12.00

Śląska Liga Juniorów 
MKS “Rymer” Niedobczyce 

- MOSiR Jastrzębie

MKS “Rymer" Niedobczyce 
tel. 739 85 28 
(p. J. Mrozek)

Stadion
ul. Górnośląska 

w Niedobczycach
Wstęp: wolny

14. 08.04 
godz. 16.00

Mecz o Drużynowe 
Mistrzostwo I Ligi

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

Stadion MOSiR 
w Rybniku 

ul. Gliwicka 72

RKM - GKM Grudziądz 
Szczegóły na plakatach

15. 11.04
godz. 18.00 Mecz tenisa stołowego

Towarzystwo Kulturalno- 
Sportowe “Kuźnia” 

tel. 739 11 74 
(p. B. Marcol)

Klub Energetyka 
ul. Podmiejska

Mecz pomiędzy
Energetyk Rybnik - ŚKS Niesłyszących Rybnik 

Zawody w ramach rozgrywek III ligi tenisa stołowego 
Wstęp: wolny

16. 12.04
godz. 16.00

Okręgowa Liga Juniorów 
MKS “Rymer” Niedobczyce 

- Conkordia Knurów

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

Stadion
ul. Górnośląska 

w Niedobczycach
Wstęp: wolny

17. 14.04
godz. 15.00 Mecz drużynowy seniorów

KS “Polonia” Niewiadom 
tel. 739 15 85 
(p. C. Wajner)

Boisko sportowe 
ul. Sportowa 
Niewiadom

KS “Polonia” Niewiadom - 
LZS “Jedność” Jejkowice 

Wstęp: wolny

18. 16.04
godz. 16 00

Mecz o Drużynowe 
Mistrzostwo I Ligi

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

Stadion MOSiR 
w Rybniku 

ul. Gliwicka 72

RKM - Stal Rzeszów 
Szczegóły na plakatach

19. 20-22.04 Śląski Puchar Optymista
Towarzystwo Kulturalno - 

Sportowe “Kuźnia” 
tel. 739 11 95 
(p. J. Gustyn)

Ośrodek Sportów Wodnych 
i Rekreacji 
Chwałęcice 
ul. Rudzka

Regaty w klasie Optymista - dla najmłodszych (od 7 lat). 
Wstęp: wolny

20. 21.04 Mecz piłkarski

Towarzystwo Kulturalno- 
Sportowe “Kuźnia” 

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

Stadion
ul. Podmiejska 1

Mecz pomiędzy Energetyk Rybnik - Start Mszana 
Mecz o mistrzostwo piłkarskiej 

ligi okręgowej.
Wstęp: wolny

21. 21.04 
godz. 10.00

Międzynarodowy Turniej 
Szermierczy Dzieci w szpadzie

UKS Rapier 
Rybnicki Młodzieżowy 

Klub Sportowy 
Sekcja szermierki 

tel. 42 28 201 
(p. J. Taranczewski)

SP nr 5
ul. Różańskiego 14 a Wstęp: wolny

22. 21.04 
godz. 10.30

Mecz drużynowy 
trampkarzy starszych

KS “Polonia” Niewiadom 
tel. 739 15 85 
(p. C. Wajner)

Boisko sportowe 
ul. Sportowa 
Niewiadom

KS “Polonia” Niewiadom - 
“Zuch” Orzepowice 

Wstęp: wolny

23. 21.04 
godz. 16.00

IV Liga
MKS “Rymer” Niedobczyce 

- MKS Lędziny

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

Stadion
ul. Górnośląska 

Niedobczyce

Cena biletu: 6 zł - normalny, 
2 zł - ulgowy,

kobiety i dzieci wstęp wolny

24. 22.04
godz.10.30

Okręgowa Liga Juniorów 
MKS “Rymer” Niedobczyce 

- Energetyk Rybnik

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

Stadion
ul. Górnośląska 

Niedobczyce
Wstęp: wolny

25. 22.04 
godz. 12.00

Śląska Liga Juniorów 
MKS “Rymer” Niedobczyce 

- Gwarek Zabrze

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

Stadion
ul. Górnośląska 

Niedobczyce

Boisko MOSiR-u 
Wstęp: wolny

26. 25.04 Drużynowe Rozgrywki Szachowe 
Okręgu Rybnickiego 2001

Dom Kultury 
Boguszowice 
tel. 739 21 86

Dom Kultury 
Boguszowice 

ul. Plac Pokoju 1

Mecz szachowy: 
“Zefir Boguszowice”

- Dom Kultury Niedobczyce 
Wstęp: wolny

27. 25.04 
godz 10 00 Turniej szachowy Dom Kultury Chwałowice 

tel. 42 26 222
Dom Kultury Chwałowice 

ul. 1 Maja 95
Rozgrywki ligi ROW 

Wstęp: wolny

28. 27.04 
godz. 10.00

Regionalny Turniej 
komunikacyjno -  zdrowotny

Puls -  Med. s.c. 
tel. 605 565 172 

(p. Figura)

Zespół Szkół 
Ponadpodstawowych Nr 3 

w Rybniku 
ul. Orzepowieka 
(była SPnr31)

Turniej ma na celu propagowanie wiedzy o zachowaniu się 
na drogach i propagowanie aktywnego wypoczynku. 

Skierowany jest do dzieci klas nauczania zintegrowanego (I- 
III). Rywalizacja międzyszkolna, połączona z konkursem 

plastycznym i rozdaniem nagród 
Wstęp: wolny

29. 28.04 Mecz piłkarski

Towarzystwo Kulturalno -  
Sportowe “Kuźnia” 

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

Stadion
ul. Podmiejska 1

Mecz pomiędzy
Energetyk Rybnik -  Rafamet Kuźnia Raciborska 
Mecz o mistrzostwo piłkarskiej ligi okręgowej 

Wstęp: wolny

30.
28.04

od godz. 10.30 Mecze Drużynowe

Klub Sportowy “Polonia” 
Niewiadom 

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

Boisko sportowe 
ul. Sportowa 
Niewiadom

10.30 -  KS “Polonia” Niewiadom -  GS “Górnik” 
Boguszowice (trampkarze młodsi)
14.30 - KS “Polonia” Niewiadom

- LZS “Płomień” Ochojec (juniorzy)
16.00 - KS “Polonia” Niewiadom

- LZS “Płomień” Ochojec (seniorzy)
Wstęp: wolny

31. 28-29.04 Regaty na Otwarcie Sezonu 
Żeglarskiego

Towarzystwo Kulturalno -  
Sportowe “Kuźnia” 

tel. 739 11 95 
(p. J. Gustyn)

Ośrodek Sportów Wodnych 
i Rekreacji Elektrowni 

“Rybnik” S A. 
ul. Rudzka

Regaty w klasie omega 
Wstęp: wolny

32. 29.04 
godz. 12 00

Śląska Liga Juniorów 
MKS “Rymer” Niedobczyce 

- Odra Wodzisław

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

Stadion
ul. Górnośląska 

Niedobczyce
Wstęp: wolny

33. 29.04
godz. 16.00

Turniej Polskiej Zawodowej 
Ligi Żużlowej

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

Stadion MOSiR 
w Rybniku 

ul. Gliwicka 72
Szczegóły na plakatach

Marzec 2001



Wspomnienie
o Eugeniuszu Bojanowskim

W lutym  br. zm arł E u g en iu sz  
Bojanowski, emerytowany nauczyciel, 
osoba, zetknięcia z którą się nie zapomina..

Odwiedzał wielokrotnie naszą redakcję, przy
nosząc czasem ciekawe materiały historyczne 
dotyczące dziejów rybnickiego szkolnictwa, 
czasem, by po prostu powspominać. Towarzy
szył mu często przywiązywany przy wejściu do 
redakcji p iesek , k tó ry  byłby w spaniałym  
jej stróżem. Takim Go zapamiętamy...

Od 1973 roku E. Bojanowski pracował w ILO 
jako nauczyciel wychowania technicznego i fizy
ki. Był też wychowawcą kilku klas, pełnił admini
stracyjną funkcję sekretarza szkoły, kierował 
szkolną świetlicą i był skarbnikiem Komitetu 
Rodzicielskiego. Był też działaczem Związku 
Nauczycielstwa Polskiego, pracował aktywnie 
w Towarzystwie Przyjaciół I Liceum Ogólnokształ
cącego, doprowadził do wybicia dwóch medali 
upamiętniających 65-lecie i 75-lecie tej szkoły.

Oto jak nad mogiłą żegnał Go przedstawi
ciel grona pedagogicznego I LO Alfred Pojda 
(tekst autorstwa dr. Tadeusza Kucharczaka): 
Z pozoru groźny i  niedostępny, był jednak prof. 
Bojanowski wgłębi swej duszy przyjazny mło
dzieży, dał się poznać jako troskliwy i opiekuń
czy wychowawca i dlatego cieszył się powszech
nie sympatią młodzieży. W nauczaniu wyma
gał od uczniów ścisłości w wyrażaniu się. Sam 
miał rozległą wiedzę i zawsze dbał o korelację

z  naukami humanistycznymi, wykazu
jąc przy  tym  wielką dociekliwość, 
zwłaszcza w czasie dysput z  ludźmi.
Tkwił w nim niespożyty duch. Oddany 
szkole bez reszty, jako zamiłowany kra
joznawca potrafił zapalać uczniów swo
ją pasją wycieczek i obozów w kraju 
oraz poza jego granicami. Trzeba pod
kreślić znakomitą organizację i reali- I  
zację celów prowadzonych przez prof. 
Bojanowskiego imprez. Jego miłość do 
szkoły widoczna była i wtedy, gdy był 
na zasłużonej emeryturze. Odwiedzał 
regularnie szkołę, rozmawiał z  mło
dzieżą i nauczycielami.

A oto wspomienie przedstawicielki młodsze
go pokolenia pedagogów, jednocześnie wycho
wanki E. Bojanowskiego Krystyny Adamczyk: 
Był niewątpliwie postacią oryginalną, nietu
zinkową. Przy pierwszym zetknięciu wzbudzał 
u uczniów i nie tylko, popłoch -  k to  to je s t  
i dlaczego tak na nas krzyczy? Przy bliższym  
poznaniu okazywało się, że „nie taki diabeł 
straszny”. M yślę, że  to była tylko maska, 
za którą z  sobie tylko znanych powodów skry
wał prawdziwe oblicze człowieka życzliwego, 
uczynnego, wrażliwego. Był wspaniałym organi
zatorem -  szkolne wycieczki prowadzone przez 
Niego były  zap lanow ane w n a jd ro b n ie j
szych szczegółach. M iał rozleg łe  za in te 
resowania, potrafił „w ykorzystać” każdego

E ugeniusz Bojanowski w śród swoich wychowanków. 
Zdj. arch, rodzinne.

rozm ów cę -  delikwent był dokładnie odpy- 
tany na dany temat, po czym, czy chciał czy 
nie chciał, musiał wysłuchać co pan Bojanow
ski wie na ten temat.

Wśród Jego wychowanków i kolegów z  pra
cy długo będą krążyć niezliczone anegdoty 
z  Jego udziałem, np. taka: klasa je s t  na wy
cieczce w Warszawie, uczestnicy jadą miej
skim  autobusem  na Powązki, autobus pod
jeżdża na przystanek, pan Bojanowski woła 
swoim tubalnym, nie znoszącym sprzeciwu  
głosem  „Wszyscy wysiadać” i wszyscy potul
nie wysiedli, łącznie ze  zdezorientowanym i 
pasażerami!

Odszedł człowiek, którego dzięki oryginal
nej osobowości będziemy długo wspominać...

# # # # # # # #

R ocznica „M arszu śm ierc i”

Uderz w stół...
... a nożyce się odezwą. To stare porzekadło 

sprawdziło się w kontekście artykułu „Roczni
ca marszu śmierci”, zamieszczonego w luto
wym numerze „Gazety Rybnickiej”. Relacjo
nując nader skromną uroczystość upamiętnia
jącą kolejną rocznicę tragicznej śmierci na te
renie naszego miasta kilkuset uczestników 
oświęcimskiego „marszu śmierci”, wyraziliśmy 
żal, że nie wzięła w nich udział młodzież szkol
na, szczególnie ze szkoły w Kamieniu. Oka
zało się jednak, że kolejne rocznice tego 
dramatycznego wydarzenia nie przebiega
ją bez echa, a kamieńska młodzież ma 
swój udział w ich upamiętnieniu. Tak było 
i w tym roku - ponad setka uczniów Gimna
zjum nr 18 złożyła pod pomnikiem na tere
nie MOSiR-u i na mogiłach ofiar kwiaty i uczest
niczyło w uroczystym apelu. Było to na kilka 
dni przed oficjalną uroczystością, w której 
uczestniczyli przedstawiciele miasta i rybnic
kiego Muzeum, ale szkoła, przez skromność, 
nikomu o tym fakcie nie wspomniała.

Przepraszamy zatem inicjatorkę szkolnych uro
czystości, nauczycielkę historii Annę Paszendę,

Zdj.: arch. red.
żywiąc nadzieję, że w przyszłym roku rocznica 
będzie obchodzona wspólnie, w znacznie szer
szym gronie, co nada wydarzeniu rangę, na 
którą zasługuje. Tym razem nasze minięcie się 
z prawdą pewnie na coś się przydało...

W ślad za telefoniczną interwencją o spro
stowanie, dyrektor szkoły Regina Dyka przy
słała list, który zamieszczamy: (...) Otóż pa
m iętam y o ofiarach „marszu śmierci”. Od kil

kudziesięciu lat nasi uczniowie z  wychowaw
cami porządkują wiosną i przed 1 listopada 
wspólną mogiłę ofiar marszu śmierci na na
szym  cm entarzu w Książenicach (wspólnie 
z  uczniami SP w Książenicach), zapalają znicze 
i składają kwiaty na tej mogile. Również od kilku 
lat w styczniu uczniowie klas VIII, a w tym roku 
uczniowie Gimnazjum nr 14 składają kwiaty pod 
pomnikiem w Kamieniu poświęconym „Tym co 
zginęh, tym, co przeżyli i tym, co ratowali”. Kwia
ty złożone przez naszych uczniów widać zresztą 
na zdjęciu dołączonym do artykułu. Uczniowie 
młodszych klas pod opieką wychowawców odwie
dzają pomnik ku czci pomordowanych więźniów 
oświęcimskich znajdujący się w pobliżu stacji ko
lejowej w Leszczynach. Nadmieniamy, że w na
szym Programie Wychowawczym Szkoły bardzo 
dużo miejsca poświęcamy kształceniu i wychowa
niu uczniów w umiłowaniu Ojczyzny i własnego 
regionu. Tragiczne wydarzenia związane 
z  „marszem śmierci” uczniowie poznają na godzi
nach wychowawczych i lekcjach historii. Mogli też 
o nich przeczytać w szkolnej gazetce. Bardzo stara
my się, aby nasi uczniowie począwszy od klas naj 
młodszych poznali nie tylko histońę naszego regio
nu, ale również umieli szanować miejsca pamięci 
narodowej.

Chylimy czoła i mamy nadzieję, że w przyszłym 
roku obchody rocznicy będą równie uroczyste.
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Bunty chłopskie w Rybniku
W 1791 roku w więzieniu miejskim 

w Rybniku dwie kobiety odsiadywały 
karę tylko za to, że bez pozwolenia 
wybrały się na pielgrzymkę do Często
chowy. Wydarzenie to pokazuje nie
zwykle ciężką dolę chłopa, który był 
obciążony n ie tylko w ielorakim i 
powinnościami wobec swego pana 
np. pańszczyzną, ale byl również po
zbawiony wolności osobistej. Jeśli 
chłop chciał wybrać się w podróż,

posłać swoje dzieci do szkół, czy 
nawet wstąpić w związek małżeński -  
musiał otrzymać na to zgodę swego 
pana! Ludzie godzili się wówczas ze 
swym ciężkim losem, jednakich cierpliwość 
kończyła się, kiedy nadchodziły łata 
nieurodzajów lub powojennych kryzysów 
-  wówczas dochodziło do chłopskich 
buntów. Zachowały się  wzm ianki 
o rybnickich buntach chłopskich  
z 1749,1765 i z 1811 roku.

Przyczyną buntu z 1811 roku były, paradok
salnie, wprowadzane na Śląsku reformy pru
skie, mające na celu stopniowe znoszenie pańsz
czyzny, uwłaszczenie chłopów i zwrócenie im 
wolności osobistej. Pierwsze takie reformy usta
nowiono tzw. „edyktami regulacyjnymi” w 1807 
i 1810 roku. Dotyczyły one całego państwa pru
skiego, a zatem również Śląska. Jednak na sku
tek niechęci szlachty to tego edyktu, urzędnicy 
starali się opóźniać jego ogłoszenie. Tak więc 
na Śląsku stało się to dopiero na początku 1811 
roku. Kiedy wśród chłopów rozeszła się wieść 
o reformach -  zareagowali na nie bardzo spon
tanicznie i niecierpliwie. Nikt chłopom nie po
trafił wyjaśnić, że edykty nie wprowadzają 
wszystkich reform jednego dnia, że ziemię trze
ba będzie wykupywać, a pańszczyzna będzie zno
szona stopniowo itd. W tym zamieszaniu doszło 
do wielkiego buntu chłopów w tzw. „państwie 
rybnickim” i w okolicach. W lutym 1811 roku

doszło do buntów chłopskich w Książenicach, 
Golejowie, Ochojcu, Grabowni, Wielopolu, Prze- 
gędzy, Rybnickiej Kuźni, Orzepowicach, Jejko
wicach, Szczejkowicach, Ligocie, Smolnej, Za- 
mysłowie, Radoszowach, Niedobczycach, Chwa- 
łowicach, Boguszowicach, Rowniu, Kłokocinie, 
Popielowie, Biertułtowach, Radziejowie, Roju, 
Jankowicach i Świerklanach Górnych.

Dokładnie 11 lutego 1811 roku do Rybnika 
przybyło kilka tysięcy chłopów... Tak wydarze
nia te przedstawia w 1861 roku Franciszek 
Idzikowski w swych „Dziejach miasta Rybni
ka...”: „Między chłopami rozeszła się wieść, 
że  k ró l zn ió s ł w sze lką  p a ń szc zy zn ę . 
Że to wszystko miało być dopiero uregulowa
ne i wykupione, tego nie zrozumieli lub też 
nie wytłumaczono im tego należycie. Wiedzieli 
tylko, że musieli odrabiać pańszczyznę jak daw
niej. Nie władając językiem  niemieckim podej
rzewali, że panowie rozporządzenie królewskie

zatrzymują. Powstał powszechny niepokój. (...) 
Pewnego dnia (...) napełnił się w porze połu
dniowej Rynek w Rybniku nagle tysiącami chło
pów. Naoczni świadkowie zapewniają, że zda
wało im się, jakby nagle z  ziemi byli wyrośli. 
Jako sygnał podrzucono czapkę i jak na rozkaz 
rozdzieły się masy. Część przeciągała ulicą Gli
wicką, druga część teraźniejszą ulicą Kościel
ną, obie szły na probostwo, aby sobie kazać 
przez proboszcza wydać swoje prawa (...) Po
nieważ proboszcz nie mógł im naturalnie tego 
dać, prowadzili go przez Rynek do Zamku, 
gdzie się znajdował urząd dóbr. Tu dopiero 
udało się syndykowi Czernemu ich uspokoić, 
tak  że  się oddalili, oświadczając jednak, 
że wkrótce powrócą (...) Magistrat (władze 
miasta) nie był w stanie przywołać pomocy, 
ponieważ chłopi nie przepuścili p rzez  swe 
wsie żadnego posłańca. Mimo tego udało się 
pewnej kobiecie na drodze do Żor i potem  w 
bok przez Szczejkowice dostać się do Gliwic 
i oddać tamtejszemu komendantowi pułkow
nikowi Laroche von Starkenfels pismo bur
mistrza. Kiedy więc następnym razem chłopi 
znów się zjawili i w podobny sposób hałaso
wali żądając swoich praw, nadciągnął z  Gli
wic porucznik z  20 kawalerzystami -  i jak  ple
wy przed wiatrem rozwiał się cały tłum. Z  tru
dem tylko dogonili żołnierze kilku przywódców, 
szczególnie chłopów z  Orzepowic. Burmistrz 
(Antoni Żelazko) wskazał następnie poruczni
kowi najgorszych z  jeńców, z  którymi tenże su
marycznie postąpił. Przywiązał ich do kaszta
nów rosnących przed Ratuszem na Rynku i każ
dy otrzymał 25 batów. Od tego czasu czekali 
cierpliwie na wykupienie i ustawowe uregulo
wanie ich stosunków”.

Opracował: Marek Szołtysek 
Rysunek: Sonia Budziarska

S ch w yta n ych  p r z y 
wódców rybnickiego  
bun tu  ch ło p sk ieg o  
w 1811 roku przywią
zano do kasztanów ro
snących przed  Ratu
szem  na rybn ick im  
Rynku i każdy otrzy
mał 25  batów. Wśród 
ukaranych był chłop 
z  O rzep o w ic  J ó ze f  
Cichy, którem u pod
czas bicia uszkodzono 
kręgosłup i do końca 
życia pozostał kaleką.

ETA RYBNICKA Marzec 2001



la  urodziny „starego kościoła”
W 1801 roku ukończono budowę i pośw ięcono  

rybnicki kośció ł Matki Boskiej B olesnej, zatem  
w tym roku przypada 2 0 0  rocznica jego istn ienia. 
Z tej okazji Wydawnictwo „Śląskie ABC” przygoto
wuje publikację zatytułowaną „Stary kościół czyli 
2 0 0 -le c ie  istn ienia  parafii Matki Boskiej Bolesnej 
w R yb n ik u ”. U k aże s ię  ona p raw d op od ob n ie  
na przełom ie lipca i sierpnia br.

Trudność podjęcia tego tematu polega na 
tym, że kościół ten nie jest zwykłym kościo
łem parafialnym, ale jest kościołem -  matką, 
dawną parafią wielu okolicznych miejscowości, 
dziś nierzadko dzielnic Rybnika mających już swo
je kościoły. Jest z tym związana pamięć o przod
kach spoczywających na rybnickim cmentarzu 
i świadomość, że informacje o chrzcie czy ślu
bie naszych dziadków i pradziadków zapisane 
są właśnie w księgach metrykalnych rybnickie
go „starego” kościoła. Z tego wynika więc po
trzeba szerszego opracowania dziejów kościo
ła, będącego kiedyś parafią wielu miejscowo
ści od Chwałęcic po Przegędzę i od Ochojca 
po Radoszowy.

W książce nie zabraknie informacji o funda
torach i budowniczych kościoła, będzie rów
nież wiele zapomnianych ciekawostek i niewy
jaśnionych do dzisiaj epizodów. Zagadką jest 
np. historia pięknej piety z prezbiterium. Ze 
zdjęcia umieszczonego obok wynika aż nazbyt • 
wyraźnie, że jeszcze około 1960 roku, rzeźba 
ta znajdowała się w kościele św. Antoniego. *
Była głównym elementem ołtarza Męki Pań
skiej, stojącego w kaplicy vis a vis zakrystii. *
Należałoby więc zadać pytanie kiedy i dlacze- * 
go rzeźba została przeniesiona. Niewyjaśnio- # 
ne jest również jej pochodzenie i wiek. Czy • 
pochodzi ze starszego kościoła Wniebowzięcia #
NMP na Górce przy ul. Gliwickiej czy została * 
wykonana dopiero na początku XX w. dla ko
ścioła św. Antoniego? Może na pytanie to od- » 
powie któryś z naszych czytelników? Prosimy

«
również o wiadomości dotyczące innych cie- ® 
kawych wydarzeń z dziejów parafii Matki Bo- * 
skiej Bolesnej, prosimy o zdjęcia np. ze ślu- # 
bów czy pogrzebów, gdzie w tle może być wi- * 
doczny dawniejszy wystrój kościoła czy zapo
mniani już duszpasterze, kościelni, organiści... *

W przygotowywanej książce znajdzie się też 
poczet proboszczów „starego” kościoła. Oto • 
proboszczowie parafii MBBolesnej z lat 1801- 
2001, księża: Feliks Reisner (1801-1808), *
Antoni Hellwich (1809), Michał Schneider •
(1810-1840 (?)), Franciszek Ksawery Ruskę 
((?)1841-1860), Bowroth (1860), Edward Bolik «
(1861-1899), Franciszek Brudniok (1900- 
1923), Tomasz R eginek (1923 -1940 ), •

PARAFIE RYBNIK

Nowa książka
Dzieje miasta Rybnika

W ojciech R iedel 
(1940-1942  (?)), 
Franciszek Klimza 
(1942 -1944  (?)), 
Józef Garus (1944- 
1949), Adam Bieża- 
nowski (1949-1950), 
Józef Sm andzich 
(1950-1957), Eryk 
Twardzik (1957- 
1984), Józef Woj
ciech (1984-1994), 
Franciszek Radwań
ski (od 1994 roku) 

Na podstawie 
dokumentów  
parafialnych 

opracował: 
Marek Szołtysek

O łtarz M ęki P ańskiej zn a jdu jący się  do ok. 1960  roku w kościele  
św. Antoniego. Dzisiaj jego centralna część czyli pieta umieszczona jes t  
w prezbiterium  kościoła Matki Boskiej Bolesnej. Może k toś to wyjaśni?

MąsMm

Do prawie dwudziestu swoich 
publikacji dotyczących tematy
ki śląskiej Marek Szołtysek do
łożył następną -  tym razem nie 
jako autor, ale przede wszyst
kim wydawca.

Odpowiadając na społeczne zapotrze
bowanie, w ramach nowego cyklu „Kro
niki”, Wydawnictwo „Śląskie ABC” do
konało przedruku dwóch rybnickich 
kronik: Franciszka Idzikowskiego 
i Artura Trunkhardta. Celem cyklu 
jest udostępnienie czytelnikom możli
wie wszystkich źródeł historycznych do
tyczących Rybnika i całego Śląska. Obie 
kroniki są bardzo cennymi źródłami hi
storycznymi, zwłaszcza, że zostały na
pisane ciekawym, barwnym językiem, 
a ich twórcy należą do grupy bardzo za
cnych i oryginalnych rybniczan. Publi
kacja jest wzbogacona o sylwetki obu au
torów dziejów naszego miasta oraz kil
kadziesiąt fotografii dawnego Rybnika.



Debiut gimnazjalistów
Na stoku Poniwiec w Ustroniu rozegrano Mistrzostwa 

Rybnika gimnazjów i szkół średnich w narciarstwie 
zjazdowym.

0  ile dla uczniów szkół ponadpodstawowych impreza ta była organi
zowana już po raz czwarty, dla gimnazjalistów była to pierwsza tego 
typu rywalizacja, która zresztą wszystkim uczestnikom bardzo się spodo
bała. W sumie na starcie zawodów stanęło prawie 40 przedstawicieli 
rybnickich gimnazjów i dwa razy tyle uczniów szkół średnich.

W grupie gimnazjalistek zwyciężyła Hanna Plutowska (G l), 
na drugim miejscu uplasowała się Elżbieta Sobik (G8), a na trzecim 
jej szkolna koleżanka Barbara Syska. Wśród gimnazjalistów najlep
szym narciarzem okazał się Adam Siedlaczek (G2), drugie miejsce 
zajął Mateusz Sobik (G3), a trzeci był Tomasz Wyra (G7).

Wśród uczniów szkół średnich najlepszą narciarką okazała się Katarzyna 
Dusza (ILO), druga była Katarzyna Piątkowska (III LO), a na trze
cim miejscu udział w zawodach ukończyła Patrycja Błaszczyńska 
(II LO). Wśród chłopców zwyciężył Filip Wałach (II LO), na drugim 
miejscu uplasował się Paweł Iwanicki (IV LO), a na trzecim Dawid 
Mrozek (ZSB). Najlepsi zawodnicy zawodów, których organizatorem 
był Szkolny Związek Sportowy w Rybniku, otrzymali pamiątkowe 
statuetki i dyplomy.

Najlepsze narciarki wśród licealistek (od lewej): Katarzyna Piątkowska, 
Katarzyna Dusza i Patrycja Błaszczyńska. Nagrody wręcza naczelnik  
Wydziału Edukacji UM Tadeusz Szostok. Zdj.: M.T.

Ferie na sportowo
Choć od zakończenia zimowych ferii upłynęło już trochę czasu 

je s te śm y  jednak  w in n i naszym  czy te ln ik o m  w ynik i im prez  
sportowych organizowanych były przez rybnicki MOSiR. W sumie 
w turniejach sportowych wzięło udział ponad 1000 dzieci i młodzieży.

W turnieju trio basket chłopców szkół 
ponadpodstawowych wzięło udział 12 zespo
łów. Oto jego wyniki: 1. „Songo Team” 
(K. Kupczak, O. Przeliorz, K. Hryciuk, M. Kuna);
2. „Świry” (B. Holona, P. Marcol, K. Madaj);
3. „Bombardierzy” (J. Wańczura, M. Mokry,
A. Pukajło, F. Kruk).

W turnieju koszykówki dziewcząt w kate
gorii gimnazjów wystąpiły tylko 4 zespoły. Oto 
trójka najlepszych: 1. Suszec I (K. Baran, 
K. Zbrzeźna, P. Płonka, M. Dziącko, P. Leszek);
2. Suszec II (M. Ulczok, S. Kasperczyk, 
A. Welska, M. Szemlerz, E. Kiermasz); 3. 
Gimnazjum Jejkowice (S. MachoczekJ. Paciorek, 
A. Gaszka, D. Jąderko, A. Rusińska).

W turnieju koszykówki chłopców, także 
w kategorii gimnazjów, wzięły udział również 
4 zespoły. Oto końcowe wyniki turnieju :
1. „Arka Noego” (K.Kozak, D .Badeński, 
G. Marciak, K. Golanowski, S. Kowalczyk);
2. „Debile” (R.Konsek, P. Nita, K. Żelakie- 
wicz, S. Malach, Ł. Nowak); 3. „Meliniarze” 
(Ł.Rostkowski, D.Gosik, A. Grad, K. Orlikowski, 
W. Kupczyński, K. Dreja).

W turnieju koszykówki chłopców ze szkół 
średnich wystąpiło 6 zespołów, zaś najlepsi 
byli: 1. „Rzeźnicy z Harlemu” (0. Przeliorz, 
K. Kupczak, K. Hryciuk, M. Pyrsz, T. Gołysz); 

i 2. „Bombardierzy” (F. Kruk, J. Wańczura, 
I A. Pukajło , S. G rab iec , B. Szczansny);
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3. „Pionki” (M. Gierczak, M. Kozikowski, 
Ł. Garbacz , S. Gawroński, M. Smółka).

W turnieju trio basket dziewcząt szkół pod
stawowych wzięły udział tylko 3 zespoły. A oto 
kolejność: l.„Frogery” (K. Pamuła, B. Wysoc
ka, A. Wilaszek); 2. „Drabinki” (M. Wawrzynek, 
U. Drabiniok, D. Winiarska, D. Bosy); 3. „Zbun
towane” (B. i D. Podbioł, K. Szymura).

Także dla chłopców z podstawówek odbył się 
koszykarski turniej. Oto jego rezultaty: 1. „Al
batrosy” (A. Wiwatorski, M. Łobaczewski, 
R. Kułaj); 2. „Dzikie bąki na tle łąk i” 
(L. Romański, RNitner, M. Badeński); 3. „Kiep
scy” (K. Androsz, B. Skupień, M. Korfan).

Odbyły się także dwa turnieje 5-osobowej 
piłki nożnej. W turnieju dla rocznika 1988 -  
89 w ystąpiło  17 zespołów. Oto najlepsi:
1. „Maroko” (M. Tomas, D. Rataj, D. Boche
nek, R. Olczak, A. Naczyriski); 2. „Real” 
(M. Pałelski, M. Kulik, T. Orłowski, G. Szał- 
kowski, Ł. Czarnecki); 3. „Parys” (M. Kocent, 
M. Zimoń, Ł. Podleśny, M. Szulc, S. Urbaś).

W turnieju dla chłopców urodzonych w 1987 r. 
wystartowało 16 drużyn. Najlepsze trzy to:
1. „FC Orły” (M. Kąkol, M. Sikorski, R. Cielek, 
M. Godlewski, R. Mika); 2. TKKF Parys 
(S. Urbaś, R. Łukaszczyk, D. Szymik, Ł. Pod
leśny, D. Boczek); 3. „Bar pod gruszą” 
(M. Czernji, W. Górnik, P. Staryk, J. Jasny, 
R Brachman).

W ramach ferii na sportowo odbył się także 
turniej siatkówki dla szkół średnich, do 
którego zgłosiły się 32 dwuosobowe zespoły. 
Wygrali Paweł Rusek i Damian Porwoł 
przed Sebastianem Bęcherzem i Marcinem 
C ieślak iem  oraz Tom aszem  K usiem  
i Łukaszem Grynickim.

Rozgrywki miały miejsce także w hali spor
towej w Boguszowicach. W turnieju tenisa sto
łowego wystąpiło 45 uczestników. Oto końco
we rezultaty: rocznik 1988 -  89:1. Rafał Wójcik,
2. Błażej Skiba, 3. Tomasz Sternal, rocznik 
1986-87: 1. Sebastian Adamski, 2. Bartło
miej Tworkowski, 3. Arkadiusz Paszenda.

W turnieju koszykówki wystąpiło 17 zespo
łów, podzielonych na trzy grupy wiekowe. Oto 
zwycięzcy poszczególnych grup: „Frogery”, 
„Kotlety”, „Blockers”.

Do turnieju halowej piłki nożnej zgłosiło się 
29 drużyn. W grupie młodszej: 1. „Alla Mila 
Stars”, 2. „Real Madryt”, 3. „Górnik Bo- 
guszowice”. Grupa starsza: 1. „Dajcie nam 
w ygrać”, 2. „Najem nicy”, 3. „Górnik 
Zabrze”.

Trzeba przyznać, że inwencji w wymyślaniu 
nazw zespołów młodzieży nie brakuje...

Jak co roku dużym powodzeniem podczas 
ferii zimowych cieszyły się gry i zabawy dla 
dzieci klas I -  IV. Wszyscy ich uczestnicy ob
darowani zostali słodyczami ufundowanymi 
przez MOSiR, zaś uczestnicy turniejów spor
towych otrzymali nagrody rzeczowe.

Na rybnickim basenie krytym prowadzono 
„zimową szkołę nauki oraz doskonalenia pły
wania”, zaś w pawilonie obok basenu -  zajęcia 
z szermierki.

Marzec 2001
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Rybniczanin z puklerzem

We Wrocławiu odbył się Międzynaro
dowy Turniej Strzelecki o Puklerz Św. 
Sebastiana.

Jego zwycięzcą, a zarazem właścicielem 
głównej nagrody został członek Bractwa Kur
kowego Miasta Rybnika brat Bogdan Górak. 
Po pomyślnym przejściu eliminacji (strzela
nie do beczki), rybniczanin okazał się także 
najlepszy w finałowym strzelaniu z łuku 
do tarczy. Natomiast tradycyjne strzelanie 
do kura wygrał Niemiec Jan Andreas Dukino.

Już niebawem, bo 26 maja, na rybnic
kim Rynku odbędzie się intronizacja 
Króla Kurkowego Miasta Rybnika. Wte
dy to szacunek królowi złożą przy broni, 
w pełnej barwie i pod sztandarami, zaprzy
jaźnione Bractwa Kurkowe, uczestniczące 
w ogólnopolskim turnieju strzeleckim z bro
ni czarnoprochowej na dystansie 100 kroków 
hetmańskich, bractwa rycerskie uczestniczą
ce w mistrzostwach Polski w kusznictwie, 
jak również reprezentanci współczesnych 
form fechtunku.

piłka nożna
Piłkarki oczko wyżej

W poznańskiej „Arenie” rozegrano 22, 
Halowe Mistrzostwa Polski w piłce noż
nej kobiet.

W ystępujące w tu rn ie ju  zaw odniczki 
MTPN-u Rybnik zakończyły udział w finale na 
5 miejscu, oczko wyżej w porównaniu z ubie
głym sezonem, w którym finał odbył się w Ryb
niku. W fazie eliminacyjnej piłkarki MTPN-u 
Rybnik pokonały Stilon Gorzów 3:1, a następnie
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Zwycięzca Międzynarodowego Turnieju Strzeleckie- * 
go o Puklerz Św. Sebastiana Bogdan Górak.

&
# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #   ̂

uległy Medykowi Konin 2:4 i AZS-owi Wro- * 
cław 0:3. W meczach o 5 miejsce rybniczanki ,  
zremisowały z drugim zespołem z Wrocławia • 
oraz pokonały Wartę Poznań 5:3.

W pierwszą niedzielę marca w Boguszo- « 
wicach odbył się turniej piłki nożnej ka- * 
detek (rocznik 1986 -  88) o Puchar pre
zydenta Rybnika. Wzięło w nim udział 8 dru- * 
żyn. Zwyciężczyniami turnieju zostały piłkar- * 
ki Czarnych Sosnowiec, które w całym tur
nieju nie straciły ani jednej bramki. Na pią- • 
tym miejscu sklasyfikowany został zespół # 
M TPN -u Rybnik. *

lekkoatletyka
Mistrzostwa na hali

Szkoła Podstawowa nr 5 w Rybniku 
i sekcja lekkoatletyczna RMKS-u Rybnik 
byli organizatorami halowych Mistrzostw 
Rybnika w lekkiej atletyce szkół podsta
wowych i gimnazjów.

Na starcie tych zawodów stanęło 156 zawod
ników z 13 szkół podstawowych i 68 z 8 gimna
zjów. Uczniowie rywalizowali ze sobą w trzech 
konkurencjach: bieg krótki (2 okrążenia sali), 
bieg długi (5 okrążeń sali) i rzut piłką lekar
ską. Oto wyniki poszczególnych konkurencji.

Szkoły podstawowe: bieg krótki dziewcząt: 
1. M.Pierchala (SP5), 2. E.Cieślok (SP22),
3. R.Waluś (SP34); bieg długi dziewcząt: 
1. M.Kurczok (SP5, 2. E.Chlasta (SP36), 
3. D.Podbioł (SP32); rzu t piłką lekarską: 
1. N.Bogdanowicz (SP34), 2. M.Karpiak 
(SP34 , 3. D.Ficek (SP6). Bieg krótki chłop
ców: 1. M.Grolik (SP8), 2. K.Mytko (SP16),
3. T.Mrozek (SP23); bieg długi chłopców:

1. A.Kwiek (SP17), 2. A.Tumula (SP32), ' 
3. P .Leonard (SP5); rzu t piłką lekarską: *
1. A.Kariczok (SP10), 2. T.Chłodek (SP23), # 
3. A.Podgórski (SP22). Ogólna punktacja # 
szkół podstawowych: 1. SP5, 2. SP22, * 
3. SP34.

Gimnazja: bieg krótki dziewcząt: 1. A.Ko- « 
walczuk (G6), 2. A.Olszar (G5), 3. A.Pisar- * 
ska (G il); bieg długi dziewcząt: 1. J.Czajkow- 
ska (G il), 2. A.Urbaniec (G5), 3. A.Skulska « 
(G il); rzut piłką lekarską: 1. P.Szymura (G2), *
2. M.Bednarz (G5), 3. A.Blaszczyk (G7). Bieg 
k ró tk i chłopców : 1. K .M andrela (G 5), « 
2. P.Rduch (G7), 3. A.Guzy (G2); bieg długi # 
chłopców: 1. J.Gorzyriski (G7), 2. S.Adam- # 
ski (G7), 3. A.Konieczny (G5); rzut piłką le- « 
karską: 1. M.Bednarek (G il), 2. Ł.Serszyń- * 
ski (G7), 3. A.Bednorz (G12). Ogólna punk- * 
tacja gimnazjów: 1. Gimnazjum nr 11, * 
2. Gimnazjum nr 5, 3. Gimnazjum nr 7.

Nagrody rzeczowe otrzymało sześciu najlep- 
szych zawodników w danej konkurencji oraz m 
nauczyciele sześciu najlepszych szkół w każ
dej kategorii. ♦

siatkówka
Siatkarskie sukcesy

Młodziczki Energetyka Rybnik zdobyły 
brązowy medal mistrzostw województwa 
śląskiego w siatkówce dziewcząt.

Zanim rybniczanki wystąpiły w turnieju fina
łowym, najpierw pomyślnie przebrnęły przez gry 
eliminacyjne, do których zgłosiło się 26 zespo
łów. W turnieju finałowym siatkarki Energetyka 
przegrały z MKS-em Sosnowiec 0:2 i 0:2, uległy 
także drużynie z Zawiercia 1:2,0:2 a z zespołem 
z Tych podzieliły się punktami 2:0 i 0:2.

Natomiast czwarte miejsce Mistrzostw 
Śląska w siatkówce juniorów młodszych 
wywalczyli zawodnicy RMKS-u Rybnik. 
Rybniczanie przegrali z Jastrzęb iem  0:3, 
z AZS-em Częstochowa ulegli 0:3, zaś z ze
społem z Będzina rybniczanie najpierw prze
grali 1:3 by potem wygrać 3:0.

judo
y„Kruszyna pokonana

W Rybniku odbył się I turniej z cyklu 
Grand Prix Polski w judo. Jego największą 
sensacją była porażka aktualnej mistrzyni świa
ta Beaty Maksymow („Kruszyny”) z rybni- 
czanką Agnieszką Szymurą. Obie zawodnicz
ki spotkały się ze sobą w walkach grupowych, 
a tą  rybniczanka przegrała. Jednak w finale 
to zawodniczka Polonii Rybnik cieszyła się 
ze zwycięstwa i zdobycia złotego medalu. Dru
gi taki krążek wywalczył Artur Kejza, który 
w walce finałowej pokonał Pawła Sitarskiego. 
Te dwa złote medale pozwoliły Polonii Rybnik 
na zajęcie drugiego miejsca w klasyfikacji druży
nowej turnieju. Na 5 miejscu w turnieju została 
sklasyfikowana Ewelina Stanczewska, a na 7. 
Damian Mosler (oboje Polonia Rybnik).

Amatorska Liga Piłki 
Siatkowej „Strzelec”
tabela po XIX kolejce
miejsce mecz*: punkty sety

1 AKS ARTUS Żory 18 34 50--12
2 STARS Radlin 17 32 47--15
3 ELTOMONT Wodzisław ŚL 17 31 45--13
4 KOKSOWNIA DĘBIEŃSKO 17 31 45-17
5 DWÓJKA Świerklany 18 30 38--30
6 BEER TEAM Rybnik 17 29 41--19
7 TKKF PIASKI 19 28 37--38
8PREEM  Rybnik 17 26 34--30
9 KRS SOKÓŁ Rybnik 18 26 33--41

10 WALENIE Rybnik 19 26 30--41
11 OLIMP Żory 19 24 21--48
12 AZS Rydułtowy 19 22 22--51
13 ORLIKI Rybnik 18 20 16--50
14 OSIEDLOKI Rybnik 19 12 4 - 57

%
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Szkoła
warta zachodu!

Jeśli Państwa dziecko wkracza właśnie w siódmy rok życia lub 
chce dokonać wyboru gimnazjum, warto się poważnie zastanowić, 
komu powierzyć jego edukację i wychow anie. To jeden  
z ważniejszych kroków w życiu rodziny. Może zdecydować 
o przyszłości Waszych pociech...

A jeśli tak, to powinniście Państwo wiedzieć, że tuż obok 
od 10 lat istnieje

PRYWATNE CENTRUM EDUKACYJNE W RADLINIE,
w skład którego wchodzą Prywatna Szkoła Podstawowa (PSP) 

oraz Prywatne Gimnazjum (PG).
Gwarantem solidnej pracy pedagogicznej tych placówek są ich właściciele 

Joanna i Andrzej Stokowscy oraz nauczyciele. Szkołę podstawową prowadzą 
na mocy decyzji Kuratora Oświaty w Katowicach nr OW-1-5090 /55/90 od wrze
śnia 1990 roku, a gimnazjum na podstawie decyzji Burmistrza Miasta Radlina nr 
1/99 (o wpisie do ewidencji szkół niepublicznych) od września 1999 roku. Od 
marca br. w sekretariatach obu szkół (oddalonych od siebie tylko o 50 metrów) 
prowadzone są zapisy kandydatów na uczniów w roku szkolnym 2001/2002. 
Decyzję o przyjęciu ucznia podejmuje dyrektor szkoły. Rodzice w term inie 7 dni 
mogą zdecydować o podpisaniu umowy o naukę.

Oczywiście, nauka w prywatnej szkole jest płatna. Wysokość czesnego zmie
nia się i wynosi 440 zł miesięcznie w PSP oraz w PG. Czesne zostanie obniżone 
z chwilą zwiększenia subwencji oświatowej dla szkół niepublicznych.

Zastanówcie się Państwo, jaki pakiet usług proponuje Prywatne Centrum 
Edukacyjne w ramach czesnego? Czy jest on konkurencyjny względem tego, czym 
dysponują inne placówki dydaktyczne naszego regionu? Zapraszamy do przepro
wadzenia prostej kalkulacji. Przede wszystkim obie szkoły są łatwo dostępne  
także dla uczniów  spoza Radlina. Zapewniony jest bowiem -  w miarę po
trzeb -  nieodpłatny przywóz i odwóz wychowanków z terenu Rybnika i Wodzisła
wia Śl. według tras ustalonych przez dyrektora. Nauka w obu placówkach rozpo
czyna się o 8:00, a kończy -  najpóźniej o 14:30. Uczniowie po zajęciach mogą 
przebywać w świetlicy szkolnej do godz. 15:00. Obie szkoły nauczają zgodnie z pro
gramem obowiązującym w placówkach publicznych, odpowiadającym wymo
gom reformy oświaty. J est on jed nak  znacząco  poszerzony: uczniowie 
już od I klasy uczą się języka angielskiego, a od III klasy -  dodatkowo niemiec
kiego. Od początku edukacji mają 5 godzin tygodniowo zajęć wychowania fizycz
nego, w tym 3 godziny pływania, godzinę zajęć sportowych na sali gimnastycz
nej oraz godzinę rytmiki. Pływalnia znajduje się na miejscu, gdyż PSP zajmuje -  
w oparciu o długoletnią umowę najmu -  pomieszczenia Domu Sportu w Radli
nie, a budynek PG -  własność Centrum Edukacyjnego -  stoi tuż obok. Poszerzo
ny program zajęć językowych oraz kultury fizycznej jes t kontynuowany w proce
sie nauki gimnazjalnej. Podobnie jest z nauką informatyki, której podstawy ucznio
wie poznają już od klasy III szkoły podstawowej, co ułatwia własna pracownia 
komputerowa z ISDN-owym łączem do Internetu.

Zespoły k lasow e liczą m aksym alnie do 18 uczniów, co zapewnia wycho
wankom wysoki komfort pobierania nauki. A uczą tu sprawdzeni, w pełni wykwa
lifikowani nauczyciele. O wysokim poziomie dydaktycznym szkoły świadczą licz
ne sukcesy wychowanków w konkursach przedmiotowych z lat 1995-2000: 
ośm ioro laureatów  z język a  p o lsk iego , an g ie lsk ieg o , n iem ieck iego , 
m atem atyki i biologii. Z tych osiągnięć wynika, że wielu nauczycieli Centrum 
Edukacyjnego posiada jakiś specjalny klucz do wyzwalania talentów u swoich 
wychowanków.

Na specjalną atmosferę C en trum  z pew nością  składa się  fakt, że żaden 
z uczniów nie czuje się tutaj anonimowo. Każdy sukces czy „wpadka” są natych
miast wychwytywane, a te codzienne, „małe porcje” dydaktyki i pedagogiki skła
dają się na końcowy, indywidualny sukces wychowanka oraz zbiorowy sukces 
Prywatnego Centrum Edukacyjnego. Działające w nim szkoły zapewniają uczniom 
bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne -  efekt troski i szybkiego reagowania na 
każdy problem sygnalizowany przez podopiecznych.

W ramach licznych kół zainteresowań proponowanych przez obie szkoły ucznio
wie mogą realizować swoje pasje. Oprócz kółek przedmiotowych mogą w ra
mach zespołów tanecznych „Mały...” i „Duży Karmazyn” poznawać różne formy
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tańców współczesnych i prezentować je publicznie. „Karmazyn” jest zresztą 
zdobywcą najwyższego wyróżnienia typu „S” w artystycznym przeglądzie mło
dzieży szkolnej. Swoje umiejętności wokalne doskonalą w zespole wokalnym, 
a instrum entalnie -  w zespole gitarowym. Działają w obu szkołach dwa zespoły 
teatralne, a kółko redakcyjne wydaje gazetkę szkolną „STOKMANIA”.

Spośród tradycji PCE należy wymienić wiosenno-jesienne rajdy górskie, obozy 
narciarskie i wyjazdy zagraniczne w czasie wakacji letnich. „Tydzień wycieczko
wy” na przełomie maja i czerwca daje okazję do wypraw teatralnych lub wycie
czek zagranicznych (np. Dania, Belgia, Anglia, Włochy). Obecnie planuje się 
wycieczkę do Francji. Trwa wymiana ze szkołą w Herrieschied w Szwarzwaldzie 
(RFN) dla gimnazjalistów. Pływalnie na miejscu ułatwiają organizację szkolnych 
i międzyszkolnych mityngów pływackich (w tych ostatnich uczniowie PCE rów
nież zwyciężali), zresztą żaden ze stylów pływackich nie jest im obcy. Samorząd 
uczniowski organizuje dyskoteki i zabawy szkolne. Ostatnio dużym powodze
niem cieszył się „Chrzest gimnazjalistów” oraz „Halloween” -  dobry pretekst 
do podnoszenia znajomości angielskiego i, oczywiście, wspaniały występ z oka
zji 10-lecia PCE!

Do naszego „przeglądu kalkulacyjnego” dodajmy dwa sklepiki uczniowskie, 
gdzie można zakupić ciepłe dania, słodycze i zimne napoje (herbatę wydaje się 
bezpłatnie). Dzięki stałym inwestycjom obie szkoły nie tylko dysponują wygod
nymi, dobrze wyposażonymi salami lekcyjnymi. W przyszłości pomieszczenia 
piwniczne budynku gimnazjum zostaną przystosowane na potrzeby gimnastyki 
korekcyjnej, a szkoła wzbogaci się o pełne zaplecze kuchenne (z możliwością 
wydawania obiadów).

Szkoła stawia na dialog i współpracę z rodzicami, stąd bierze się pełna dyspozy
cyjność i otwarcie na rozmowy nie tylko podczas wywiadówek. Od trzech lat orga
nizowane są w PCE zabawy karnawałowe, które służą zbliżeniu rodziców, nauczy
cieli i dyrekcji obu szkół. Wielu rodziców zapisuje tu dzieci w wyniku polecenia 
obu placówek przez znajomych, ale wzajemnego poznawania się nigdy dosyć.

Wymieńmy jeszcze jeden powód, dla którego warto poznać Prywatne Centrum 
Edukacyjne państwa Stokowskich w Radlinie. Otóż na teren obu szkół nikt z ze
wnątrz nie jest w stanie wejść bez wiedzy pracowników. W przestronnych pomiesz
czeniach, wśród kilkunastoosobowych zespołów klasowych i pod baczną opieką 
wychowawców trudniej tu także o występowanie powszechnych gdzie indziej prze
jawów agresji wśród wychowanków. Dotychczasowi absolwenci PSP bardzo 
dobrze radzili sobie z egzaminami do wybranych przez siebie szkół średnich.

Styl pracy reprezentowany przez Prywatne Centrum Edukacyjne w Radlinie 
może Państwa zainteresow ać. Rzetelność i bezpieczeństwo, indywidualne po
dejście oraz wyzwalanie twórczych postaw wśród wychowanków...

Jeśli jednak w  opisie tym  są sprawy, które wywołują Państwa niedo
syt, pytania czy  wątpliwości, prosim y zadzw onić lub przyjść  do którejś 
z  naszych szkól. Są warte Państwa zachodu. Czekamy!

PRYWATNE CENTRUM EDUKACYJNE
W RADLINIE:

tel./fax 4 5 -6 7 -2 9 9  (PSP), tel. 4 5 -5 8 -3 2 6  (PG)

Marzec 2001
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Od Redakcji:
Prezydent Miasta przedłożył Radzie Miasta oraz Regionalnej Izbie 

Obrachunkowej w Katowicach sprawozdanie finansowe z wykonania bu
dżetu za 2000 r.

Stosownie do przepisów ustawy o samorządzie gminnym Prezydent 
Miasta przedstawia do publikacji poniższe sprawozdanie.

Skrócone sprawozdanie finansowe 
z wykonania budżetu miasta Rybnika za 2 000  rok

Obejmuje ono:
-  budżet zadań własnych miasta i zadań zleconych z dochodami 

w wysokości 274.954.487 zł i wydatkami w wysokości 285.778.742 zł
-  zakłady budżetowe, środki specjalne i gospodarstwa pomocnicze jed

nostek budżetowych, których przychody wyniosły 59.089.990 zł, 
a wydatki 59.512.259 zł

-  gminny i powiatowy fundusze ochrony środowiska i gospodar
ki wodnej, których przychody wyniosły 5.704.975 zł, zaś wydatki 
4.447.789 zł

-  powiatowy fundusz gospodarki zasobem geodezyjnym i kartogra
ficznym, którego przychody wyniosły 258.724 zł, zaś wydatki 82.172 zł

1. Dochody budżetowe zostały zrealizowane w 100,22% założonego 
planu. Ich struktura przedstawia się następująco:

A. Dochody własne 25,81%
B. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 

(w podatkach dochodowych od osób fizycznych
i od osób prawnych) 17,53 %

C. Subwencja ogólna 32,27%
D. Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie

zadań własnych 3,05%
E. Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie

zadań zleconych 10,94%
F. Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane

na podstawie porozumień 9,51%
G. Dotacje z funduszy celowych i inne środki 0,89%

Realizacja dochodów własnych miasta w 2000 roku przedstawia się 
następująco:

Wyszczególnienie Wykonanie (w zł)
I. PODATKI LOKALNE 41 0 8 4  693

Podatek rolny 325 484
-  od osób prawnych 5 034
-  od osób fizycznych 320 450
Podatek leśny 20 216
Wpływy z karty podatkowej od rzemiosła 751 126
Podatek od nieruchomości 37 596 082
-  od osób prawnych 30 944 474
-  od osób fizycznych 6 651 608
Podatek od spadków i darowizn 435 738
Podatek od posiadania psów 176 957
Podatek od środków transportowych 1 779 090
-  od osób prawnych 818 772
-  od osób fizycznych 960 318

II. OPŁATY LOKALNE (targowa, administracyjna) 2 183 8 8 5
III. POZOSTAŁE OPŁATY 5 707  801

Opłata skarbowa 4 639 954
Opłata eksploatacyjna 1 067 847

IV. WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY MIENIA 1 478  911
V. DOCHODY JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH 12 65 6  0 8 4
VI. INNE DOCHODY 7 8 6 0  562

Większe wpływy w stosunku do przewidywań budżetu osiągnięto w 
zakresie podatku leśnego (116%), podatku od nieruchomości (106%), 
podatku od spadków i darowizn (109%), podatku od posiadania psów 
(104%), podatku od środków transportowych od osób fizycznych (113%), 
dochodów jednostek budżetowych (193%), a także odsetek od nieter
minowo regulowanych należności podatkowych (120%).

Niższe wykonanie w stosunku do planu wystąpiło w dochodach z ty
tułu wpływów z karty podatkowej od rzemiosła (88%), podatku od środ
ków transportowych od osób prawnych (96%) oraz opłaty administra
cyjnej (73%). Jednak najniższy wskaźnik wykonania wystąpił w docho
dach ze sprzedaży mienia (27%), ze względu na przesunięcie terminu 
sprzedaży dużych nieruchomości na rok 2001.

Ogółem stan zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz należ
ności budżetowych na koniec roku wyniósł 32.962.406 zł, co stanowi 
11,99% osiągniętych dochodów ogółem. Największe zaległości (kwoty 
podano bez odsetek) wystąpiły w podatku od nieruchomości od osób 
prawnych (15.828.442 zł) oraz w opłacie eksploatacyjnej (10.107.535 zł).

Odnośnie opodatkowania budowli wyrobisk górniczych trwają postę
powania w Samorządowym Kolegium Odwoławczym oraz w Naczelnym 
Sądzie Administracyjnym (łącznie na kwotę 7.773.390 zł), natomiast 
spłatę części zaległości z tytułu opłaty eksploatacyjnej rozłożono na 
kilka lat ( kwota 6.869.184 zł).

2. Wydatki budżetowe zostały zrealizowane w 97,64% zakładanego 
planu, w tym:

-  wydatki bieżące 97,34%
-  wydatki majątkowe 98,56%

W strukturze poniesionych wydatków 75,24% stanowią wydatki bie
żące, a 24,76% wydatki majątkowe.

GAZETA RYBN

Struktura poniesionych wydatków przedstawia się następująco:
-  transport 22.755.091 zł
-  gospodarka komunalna 19.630.499 zł
-  gospodarka mieszkaniowa 8.593.349 zł
-  oświata 115.708.658 zł
-  szkolnictwo wyższe 6.390.654 zł
-  kultura 8.937.721 zł
-  zdrowie 34.475.840 zł
-  opieka społeczna 22.723.907 zł
-  kultura fizyczna 7.026.081 zł
-  administracja 19.357.423 zł
-  bezpieczeństwo publiczne 18.010.405 zł
-  pozostałe 2.169.114 zł

W ramach wydatków bieżących najwięcej środków finansowych prze-
znaczono na:

-  wynagrodzenia i pochodne 117.484.299 zł
-  dotacje (zakłady budżetowe, instytucje kultury,

podmioty publiczne realizujące zadania gminy) 21.716.219 zł
-  modernizację i remonty dróg 16.884.689 zł
-  oświatę i wychowanie 14.824.062 zł
-  oczyszczanie i zieleń w mieście

oraz oświetlenie uliczne 8.552.928 zł
-  zasiłki i usługi opiekuńcze w zakresie

opieki społecznej 6.309.179 zł
-  bezpieczeństwo publiczne 4.446.701 zł
-  dodatki mieszkaniowe 3.957.876 zł
-  remonty budynków szkół, przedszkoli

oraz obiektów: kultury, zdrowia, opieki społecznej
i kultury fizycznej 3.930.149 zł

c.d. na stronie 28
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GAZETA RYBNICKA
c.d. ze strony 27

Na wydatki inwestycyjne z budżetu miasta w 2000 r. przeznaczono 
70.776 tys. zł, w tym ze środków własnych miasta 42.289 tys. zł. Pozo
stałe nakłady sfinansowano dotacjami celowymi z budżetu państwa (536 
tys. zł), dotacjami na zadania realizowane na podstawie porozumień 
między jednostkami samorządu terytorialnego (24.810 tys. zł), pożycz
kami preferencyjnymi (847 tys. zł) oraz dotacjami z funduszy celowych 
(2.294 tys. zł).

Największe nakłady inwestycyjne poniesione zostały w działach: ochro
na zdrowia (28.035 tys. zł), oświata i wychowanie (14.277 tys. zł), go
spodarka komunalna (10.299 tys. zł), kultura fizyczna i sport (3.183 
tys. zł), szkolnictwo wyższe (6.357 tys. zł) i transport (3.080 tys. zł).

Środki z budżetu miasta przeznaczone na ważniejsze zadania inwe
stycyjne:

Transport.
-  obwodnica Wodzisławska -  Raciborska 2.494 tys. zł

Gospodarka komunalna i mieszkaniowa.
-  modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków

w dzielnicy Orzepowice 5.059 tys. zł
w tym:
* pożyczka z  Narodowego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej 797 tys. zł
-  budowa Domu Przedpogrzebowego w dzielnicy

Boguszowice Osiedle 141 tys. zł
-  infrastruktura osiedla domków jednorodzinnych

ul. Wierzbowa, Żołędziowa 169 tys. zł
-  uzbrojenie osiedla domków jednorodzinnych

ul. Raciborska, Lektorska (kanalizacja, drogi, chodniki) 224 tys. zł
-  budowa wodociągów oraz kanalizacji sanitarnej

i deszczowej -  razem 2.464 tys. zł
w tym: m. in.

-  kanalizacja sanitarna ul. Dunikowskiego,
Kruczkowskiego, Szeptyckiego, Nowomiejska
w dzielnicy Boguszowice Stare 192 tys. zł

-  wodociąg dzielnica Niewiadom 229 tys. zł
-  wodociąg ul. Bieszczadzka 64 tys. zł
-  kanalizacja sanitarna ul. Jankowicka 77 tys. zł
-  kanalizacja sanitarna dzielnica Wielopole
-  kanalizacja sanitarna

660 tys. zł

dzielnica Wielopole (II etap)
-  kanalizacja sanitarna dzielnice Zamysłów

540 tys. zł

Niedobczyce 346 tys. zł
-  dokumentacja i modernizacja wysypiska śmieci 
-wykonanie projektu i oświetlenia parku przy

198 tys. zł

ul. Barbary w Niedobczycach 88 tys. zł

Inwestycje oświatowe.
-budowa 7 sal gimnastycznych przy SP nr 8, 19, 25,

27, 32, 33, 35 2.743 tys. zł
-  budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum nr 7 

w dzielnicy Boguszowice Stare
-  budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół

1.636 tys. zł

Ekonomiczno-U sługowych 
-  modernizacje kotłowni w przedszkolach,

4.852 tys. zł

szkołach podstawowych oraz gimnazjach 909 tys. zł
w tym dotacja z  WFOŚiGW 478 tys. zł

Inwestycje ochrony zdrowia i opieki społecznej.
-  budowa Szpitala Miejskiego w dzielnicy Orzepowice 27.800 tys. zł 

(w tym roku do użytku został oddany oddział 
dzieci młodszych i starszych, oddział laryngologii dzieci 
i dorosłych oraz oddział chirurgii dziecięcej)

-  adaptacja pomieszczeń budynku przy ul. Szulika 7
w dzielnicy Chwałowice na potrzeby Caritas i hostelu 298 tys. zł

Inwestycje z zakresu kultury fizycznej.
-  przebudowa stadionu żużlowego przy ul. Gliwickiej 

w tym dotacja z  UKFiS
-  boisko w dzielnicy Chwałowice

Szkolnictwo wyższe.
-  Zespół uczelni wyższych -  miasteczko akademickie 

przy ul. Rudzkiej

2.639 tys. zł 
669 tys. zł 
359 tys. zł

5.490 tys. zł

3. Oprócz zadań własnych, miasto realizowało gminne i powiatowe 
zadania z zakresu administracji rządowej. Zadania gminne obej
mowały głównie opiekę społeczną (zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne 
i pomoc w naturze, specjalistyczne usługi opiekuńcze), oświetlenie ulicz
ne oraz administrację. Zadania powiatowe obejmowały w szczególności 
bezpieczeństwo publiczne (Komenda Miejska Policji i Komenda Miej
ska Państwowej Straży Pożarnej), Miejską Stację Sanitarno-Epidemio
logiczną, Miejską Inspekcję Weterynarii oraz Powiatowy Inspektorat 
Nadzoru Budowlanego.

4. Rok budżetowy 2000 zamknął się deficytem  budżetow ym  w kwo
cie 10,8 min zł, tj. niższym od zakładanego w planie po zmianach o 7,5 min 
zł, na co składają się wykonane powyżej planu dochody (603.566 zł) 
oraz nie zrealizowane wydatki (6.904.044 zł). W 2000 r. miasto zacią
gnęło pożyczkę w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospo
darki Wodnej w Warszawie w kwocie 796.959 zł na finansowanie budo
wy oczyszczalni ścieków w Rybniku -  Orzepowicach oraz w Wojewódz
kim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowi
cach w kwocie 49.485 na termomodernizację budynku Komendy Miej
skiej Państwowej Straży Pożarnej.

Miasto weszło w rok 2001 z łącznym zadłużeniem z tytułu pożyczek 
inwestycyjnych zaciągniętych w Narodowym Funduszu Ochrony Środo
wiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz w Wojewódzkim Fundu
szu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w łącznej 
kwocie 21.830.335 zł. Zadłużenia dotyczą pożyczek zaciągniętych na 
modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Rybniku-Orzepowi- 
cach (21.688.050 zł), zmianę sposobu ogrzewania z węglowego na ole
jowe w Szkole Podstawowej Nr 28 w Rybniku-Kamieniu (92.800 zł) 
oraz na termomodernizację budynku Komendy Miejskiej Państwowej 
Straży Pożarnej (49.485 zł). Spłata tych pożyczek przypada na okres do 
2003 roku.

Czasowo wolne środki pieniężne lokowane były na rachunkach ter
minowych. Odsetki uzyskane z tych operacji finansowych oraz od środ
ków na rachunkach bieżących gminy i jednostek budżetowych przynio
sły miastu dodatkowe dochody w kwocie 1.347 tys. zł.

5. Zakłady budżetowe, środki specjalne jednostek budżetowych oraz 
gospodarstwa pomocnicze.

Wyżej wymienione jednostki pokrywają koszty swojej działalności 
w większości przychodami własnymi (z odpłatności, z działalności usłu
gowej itp.), które w 2000 roku wyniosły 50.279 tys. zł. Przychody zakła
dów budżetowych wyniosły 46 498 tys. zł w tym z czynszów i usług 
Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej 15.943 tys. zł, usług Rybnickich 
Służb Komunalnych i Zarządu Zieleni Miejskiej 16.253 tys. zł, z dzia
łalności Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji i C entrum  Rekre
acji i Rehabilitacji BUSHIDO 3.514 tys. zł oraz z działalności Zarządu 
Transportu Zbiorowego 10.788 tys. zł. Obok przychodów własnych za
kłady budżetowe pokrywają koszty swojej działalności także dotacjami 
z budżetu miasta, które w 2000 r. wyniosły 8.811 tys. zł i stanowiły 
15,9% ogółu ich przychodów. Ponadto bezpośrednio z budżetu miasta 
sfinansowano zakupy inwestycyjne Rybnickich Służb Komunalnych -  
438 tys. zł, Zarządu Zieleni Miejskiej -  67 tys. zł, Miejskiego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji -  40 tys. zł oraz BUSHIDO -  21 tys. zł.

GAZETA RYBNICKA Marzec 2001



6. Przychodami gminnego i powiatowego funduszy ochrony środowi
ska i gospodarki wodnej były głównie udziały we wpływach z opłat za 
gospodarcze korzystanie ze środowiska (4.944 tys. zł), a także opłaty 
za wycięcie drzew (580 tys. zł) i odsetki od środków na rachunku ban
kowym (181 tys. zł) Środki tego funduszu wydawano na realizację za
dań inwestycyjnych służących ochronie środowiska, na utrzymanie i 
urządzenie terenów zielonych oraz edukację ekologiczną i propagowa
nie działań proekologicznych.

Ważniejsze zadania:
-rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków 

w dzielnicy Orzepowice
-  kanalizacja sanitarna w dzielnicy Wielopole
-  modernizacje kotłowni w szkołach podstawowych 

i przedszkolach
-  modernizacja kotłowni Szpitala Nr 1 przy ul. Rudzkiej 169 tys. zł
-  dofinansowanie modernizacji indywidualnych kotłowni359 tys. zł
-  modernizacja wysypiska śmieci 395 tys. zł
-wprowadzanie na terenie miasta segregacji

odpadów komunalnych 99 tys. zł

7. Przychodami Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem 
Geodezyjnym i Kartograficznym były głównie wpływy ze sprzedaży 
map oraz wypisów z rejestrów gruntów (231 tys. zł) a także odsetki od 
środków na rachunku bankowym (28 tys. zł). Środki tego funduszu prze
znaczono na prowadzenie bieżącej działalności Ośrodka Dokumentacji 
Geodezyjno-Kartograficznej. 20% wpływów odprowadzane jest do Cen
tralnego i Wojewódzkiego Funduszy Gospodarki Zasobem Geodezyj
nym i Kartograficznym.

1.200 tys. zł 
1.040 tys. zł

220 tys. zł

Prezydent M iasta Rybnika 
podaje do publicznej w iadom ości

zgodnie z art. 11 ust 2 pkt 3 lit. a) 
ustawy z dnia 26.11.1998 r. o finansach publicznych 
WYKAZ PODMIOTÓW, KTÓRYM W 2000 R. 

ZOSTAŁY UDZIELONE DOTACJE Z BUDŻETU MIASTA

Kwota dotacji
I. Zakłady budżetowe 8.810.600 zł

1. ZARZĄD TRANSPORTU ZBIOROWEGO
-  komunikacja miejska

2.790. 000 zł

2. ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ 260.000 zł
-  utrzymanie domu pogrzebowego 224.000 zł
-  ogrzewanie obiektu ogrodnictwa w okresie zimowym 36.000 zł

3. ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ
-  remonty zasobów mieszkaniowych

4.300.000 zł

4. MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI 1.349.600 zł
-  pływalnia kryta ul. Powstańców
-  basen, tereny rekreacyjne, obiekty sportowe

458.400 zł

w dz. Kamień 321.670 zł
-  hala sportowa w dzielnicy Boguszowice 257.980 zł
-  stadion miejski ul. Gliwicka 210.100 zł
-  stadion sportowy w dzielnicy Chwałowice 13.800 zł
-  basen w dzielnicy Chwałowice 

5. CENTRUM REKREACJI
87.650 zł

I REHABILITACJI „BUSHIDO” 111.000 zł
-  sala gimnastyczna 44.500 zł
-  pozostałe pomieszczenia i urządzenia 66.500 zł

II. Instytucie kultury: 7.396.230 zł

1. MUZEUM ZIEMI RYBNICKIEJ
2. POWIATOWA I MIEJSKA

903.430 zł

BIBLIOTEKA PUBLICZNA 3.068.880 zł

3. DOM KULTURY BOGUSZOWICE
4. DOM KULTURY CHWAŁOWICE
5. DOM KULTURY NIEDOBCZYCE
6. DOM KULTURY NIEWIADOM
7. RYBNICKIE CENTRUM KULTURY

GAZETA RYBNICK
452.010 zł 
418.080 zł 
468.850 zł 
228.970 zl 

1.856.010 zl

‘A

III. Podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych 
i nie działające w celu osiągnięcia zysku 4.207.639 zl

48.000 zł

20.000 zł 
21.570 zł

1.500 zł
2.500 zł
2.500 zł

2.500 zł
9.

1 0
2.500 zł

11.

12
13
14.
15

2.500 zł
56.000 zł 
22.500 zł
20.000 zł 

3.540 zł

16.
17.
18.
19.
20 .

21.

2 2

23

24.

25.

26.

27.

28.

AEROKLUB ROW
Cech Rzemiosł oraz Małej i Średniej 
Przedsiębiorczości 
Fundacja „Signum Magnum”
Górnośląski Klub Modelarstwa Kosmicznego 
i Lotniczego
Klub Piłkarski F. C. Bobtrans 
Klub Rekreacyjno-Sportowy TKKF Chwałęcice 
Klub Rekreacyjno-Sportowy 
TKKF „Jedność” Grabownia 
Klub Sportowo Rekreacyjny 
TKKF „Parys” Niedobczyce 
Klub Sportowo-Rekreacyjny 
TKKF „Zuch” Orzepowice 
Klub Sportowy „POLONIA” Rybnik 
Klub Sportowy „RYFAMA” Rybnik 
Klub Sportowy „SILESIA” Rybnik 
Klub Środowiskowy AZS Politechniki Śląskiej 
Kompleks Prywatnych Szkół Menedżerskich 
„EKONOMIC” s.c. Rybnik, ul. Hallera 19 
Miejska Orkiestra Dęta „Rybnik”
Miejski Klub Szachowy w Rybniku 
Miejski Koszykarski Klub Sportowy 
Miejskie Towarzystwo Piłki Nożnej 
Państwowe Gospodarstwo Leśne 
-  Lasy Państwowe Nadleśnictwo Rybnik 
Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa 
w Niedobczycach
Parafia Św. Teresy w Chwałowicach 
Policealne Studium Architektury „Żak”,
Rybnik, ul. Świerklariska 42 
Polski Związek Chórów i Orkiestr 
Okręg Rybnik 
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób 
z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Rybniku 47.000 zł 
Prywatna Szkoła Ekonomiczno-Gastronomiczna 
dla Dorosłych Rybnik, ul. św. Józefa 30 201.756 zl
Prywatna Szkoła Podstawowa im. Gen. Andersa,

236.490 zł 
5.000 zł 

40.500 zł 
48.000 zł 

232.000 zl

11.000 zł

11.300 zł 
17.432 zł

19.688 zł

10.020 zł

29

30.
31.
32.
33.
34.

35.
36.

37.
38.

Rybnik, Chrobrego 39
Prywatne Żeńskie Liceum Ogólnokształcące 
Sióstr Urszulanek oraz Internat,
Rybnik, ul. 3 Maja 22
Regionalne Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej 
w Rybniku
Rybnicki Klub Karate „Kyokushin”
Rybnicki Klub Motorowy 
Rybnicki Młodzieżowy Klub Sportowy 
Rybnickie Towarzystwo Speedrowera 
Społeczna Szkoła Podstawowa, Rybnik, 
ul. Orzepowicka
Społeczne Gimnazjum Rybnik, ul. Mikołowska 4 
Spółdzielnia Pracy „OŚWIATA” Katowice, 
Oddział Rybnik, ul. Chrobrego 39 
Stowarzyszenie „Amazonki”
Stowarzyszenie Śpiewacze Chór „SERAF”

5.144 zł

493.093 zł

2.700 zł
2.000 zł 

220.000 zł 
210.175 zł

3.000 zł

171.516 zł 
46.220 zł

259.998 zł 
3.000 zł 
1.620 zł

c.d. na stronie 30
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39. Śląski Klub Sportowy Niesłyszących
40. Śląskie Centrum Muzyczne Muzyka i Ruch
41. Towarzystwo Kulturalno-Sportowe „KUŹNIA”
42. Towarzystwo Muzyczne im. Braci Szafranków
43. Towarzystwo Pomocy Dzieciom i Młodzieży 

z Cukrzycą w Gliwicach
44. Towarzystwo Pomocy im. Brata Alberta 

w Rybniku
45. Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, 

Oddział Rybnik
46. Zespół Szkół Prywatnych im. Gen. Andersa, 

Rybnik, ul. Chrobrego 39
47. Zespół Szkół Technicznych

-  Technikum Energetyczne Elektrowni, 
Rybnik, ul. Kościuszki 5

48. Związek Harcerstwa Polskiego w Rybniku
49. Związek Polskich Artystów Plastyków 

Koło w Rybniku
50. Żłobek „Kajtek”, ul. Armii Ludowej
51. Żłobek „Skrzat”, ul. Dąbrówki
52. Żłobek „Stokrotka”, ul. Rybnickiego

5.000 zł
5.000 zł
3.000 zł 

47.949 zł

4.200 zł

5.240 zł

4.000 zł 

168.928 zł

918.970 zł 
40.000 zł

3.000 zł 
135.990 zł 
183.000 zł 
179.100 zł

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

tel. (032) 42 2 3 0 1 1 , 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  siedzib ie 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%

itr  c  n r r ^ f r r r r r r r r : ! ;

IV. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zakład 
Lecznictwa Ambulatoryjnego w Rybniku (zlikwidowany z dniem 
31.12.2000 r.) 1.121.450 zł

-  na pokrycie kosztów działań osłonowych 
i restrukturyzacji
(odprawy pracowników i szkolenia) 1. 021.450 zł

-  profilaktyka rozwiązywania problemów
alkoholowych 100.000 zł

Cfrlnrr^nfr: c prr f̂rrrrrrrr:!;

Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Żużlowa 2 5  
informuje, że w dniu 19 .03 .2001  o godz. 11.00  

w sali konferencyjnej odbędzie się przetarg nieograniczony na 
wykonywanie usług opiekuriczo-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

Miasto Rybnik, 44-200 Rybnik, woj. śląskie, ul. B. Chrobrego 2, 
pok. 108, tel. (032) 4223011, fax (032) 4224124, 

ogłasza przetarg nieograniczony na 
opracowanie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego śródmieścia miasta Rybnika
Termin realizacji -  do 2002.05.16.
Wadium -10 000 zł. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można ode

brać w siedzibie zamawiającego, pok. 108 lub za zaliczeniem pocztowym. Upraw
nieni do kontaktów z oferentami - Janusz Błaszczyński, Grażyna Sucharzewska, 
tel. 4223011, pok. 055, w godz. 800 - 1500.

Oferty należy składać w  siedzib ie zam awiającego, pok. 061. Termin 
składania ofert upływa dnia 2 0 0 1 .0 3 .2 7  o godz. I I 00. Otwarcie ofert nastą
pi dnia 2001.03.27 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. opracowanie należy wykonać w wersji graficznej i cyfrowej
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:
1. cena (koszt) - 60%
2. wiarygodność ekonomiczna oferenta i doświadczenie

w realizacji zamówień tożsamych - 40%

Miasto Rybnik, 44-200 Rybnik, woj. śląskie, ul. B. Chrobrego 2, 
pok. 108, tel. (032) 4223011, fax (032) 4224124, 

ogłasza przetarg n ieograniczony na 
utrzymanie czystości w nowej części budynku 
Urzędu Miasta Rybnika oraz pomieszczeniach 

Urzędu Stanu Cywilnego w Rybniku
Termin realizacji -  do 31 marca 2002.
Wadium - 3 000 zł. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można ode

brać w siedzibie zamawiającego, pok. 108 lub za zaliczeniem pocztowym. Upraw
niona do kontaktów z oferentami - Jadwiga Kowalczyk, tel. 4223011 we. 7031, 
pok. 011, w godz. 8°°- 1500.

Oferty należy składać w siedzib ie zam awiającego, pok. 011. Termin 
składania ofert upływa dnia 2 0 0 1 .0 3 .1 9  o godz. I I 00. Otwarcie ofert nastą
pi dnia 2001.03.19 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 i doświadczenie oferenta - 30%

M iasto Rybnik, 4 4 -200  Rybnik, woj. śląsk ie, ul. B. Chrobrego 2, 
pok. 0 09 , tel. (032) 42 2 3 0 1 1 , fax (032) 4 2 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 zl. 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  siedzib ie 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. 1000 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. śląskie, ul. B. Chrobrego 2, pok. 108, 
tel. (032) 4223011, fax (032) 4224124, 
ogłasza przetarg nieograniczony na 

remont elewacji w I LO w Rybniku
Termin realizacji -  do 2001.07.15.
Wadium - 7 000 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 - Piotr Wieczorek, tel. 4223011 wew. 
7253, pok. 253, w godz. 800 - 1500.

Oferty należy składać w  siedzib ie zam awiającego, pok. 2 5 4 . Termin 
składania ofert upływa dnia 2 0 0 1 .0 4 .0 5  o godz. 10°°. Otwarcie ofert nastą
pi dnia 2001.04.05 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:

1. udzielą minimum 5 lat gwarancji na wykonane roboty i zastosowane materiały
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:
1. cena (koszt) - 75%
2. wiarygodność - 25%

Biuro Poselskie posła s l d  Andrzeja Zająca
przy Placu Wolności 7/11 (II p.) jest czynne od poniedziałku do piątku od 9.00 do 16.00

Poseł A. Zając dyżuruje w  poniedziałki od 9 .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, 
tel. 42-22-588 w następujących dniach:

• 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.

Miasto Rybnik, 44-200 Rybnik, ul. B. Chrobrego 2, 
pok. 108, tel. (032) 4223011, fax (032) 4224124, 

ogłasza przetarg nieograniczony na 
wykonanie remontu ulicy Patriotów w Rybniku

Zadanie obejmuje: wyrównanie istniejącej nawierzchni, ułożenie geowłókni- 
ny poliestrowej, wykonanie nawierzchni mineralno-asfaltowej w-wa górna gr. 4 
cm, ułożenie chodnika z kształtki gr. 6 cm: zabudowa krawężników. Termin re
alizacji -  do 2001.06.15.

Wadium - 8 000 zł. Specyfikację istotnych warunków zamówienia (cena -  24,40 
zł) można odebrać w siedzibie zamawiającego, pok. 005 lub za zaliczeniem pocz
towym. Uprawniony do kontaktów z oferentami - Andrzej Kopka , tel. 4223011 
wew. 7007, pok. 007, w godz. 800 - 1500.

Oferty należy składać w  siedzib ie zam awiającego, pok. 108. Termin 
składania ofert upływa dnia 2 0 0 .0 4 .0 9  o godz. I I 00. Otwarcie ofert nastąpi 
dnia 200.04.09 o godz. 1200 w siedzibie zamawiającego.

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

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

1. udzielą gwarancji na wykonane prace oraz zastosowane materiały minimum 3 lata
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:
1. cena (koszt) - 70%
2. wiarygodność oferenta - 30%

Izba Przemysłowo-Handlowa Rybnickiego Okręgu Przemysłowego 
oraz Urząd Miasta Rybnika
zapraszają do udziału w organizowanej po raz szósty

G iełdzie B u dow n ictw a i W yposażen ia  W W  V /
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 gospodarcza w południowo-zachodniej części Woje

wództwa Śląskiego. Zakres tematyczny tegorocznej Giełdy obejmuje tradycyjnie 
materiały i usługi budowlane, technikę grzewczą i sanitarną oraz wyposażenie 
wnętrz i ogrodów. Jej celem jest stworzenie inwestorom możliwości poznania 
firm działających na naszym terenie, ich potencjału, stosowanych technologii, 
materiałów, a wystawcom zaprezentowania i promocji przedsiębiorstw.

Giełda cieszy się ogromnym powodzeniem i uznaniem zarówno wystawców jak i 
odwiedzających. W ub. roku było ich ponad 15000 z terenu Rybnickiego Okręgu Prze
mysłowego, a prezentowało się ponad 140 firm, w tym z Francji. Patronat medialny 
objęły Dziennik Zachodni, Wydawnictwo MURATOR -  Informator Indywidu
alnego Inwestora „3i” oraz Radio 90  FM. Zapewniają oni odpowiednie nagłośnie
nie imprezy, promocję i reklamę firmom oraz ufundują nagrody dla wystawców.

Przewidywane są również liczne imprezy towarzyszące jak Forum Gospodar
cze, konkursy dla wystawców, bankiet oraz nagrody dla odwiedzających.

Organizatorzy zapraszają wszystkie firmy z branż: budowlanej, projektowej, 
ogrodniczej, wykończeniowej do udziału w Giełdzie i proszą o terminowe dostar
czenie zgłoszeń do biura Izby Przem ysłow o-H andlow ej Rybnickiego Okrę
gu Przem ysłowego, Rybnik, Rynek 12, tel. 4 2 -2 1 1 -6 8 .

Przypominamy też, że o uzyskanej pow ierzchni w ystaw ienniczej de
cyduje kolejność zgłoszeń.

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

Uwaga! Panie po amputacji piersi

Amazonko
Masz problemy? Potrzebujesz pomocy? A m oże pomożesz innym? 

Skontaktuj się z nami.
Stowarzyszenie Amazonek „Odnowa'’, Rybnik, ul. Kościuszki 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.

1 Dyżury Powiatowego Rzecznika Konsumentów
w Rybniku

odbyw ają się w drugą i czwartą środę każdego miesiąca 
w godz. od 10.00 do 14.00 w siedzibie Starostwa, ul. 3 Maja 31, tel. 42-2&30C

Telefon informacyjny

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 acjen ta  pełni 

M aria K ukawska, tel. (0 3 2 ) 735-17-07 , 2 5 4-18-54 , a biuro mieści się 
w Katowicach przy ul. K ossutha 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

r.A7CTA DVQMirvil
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Strefa północna...
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Podobną sytuację spowodował tragiczny wypa
dek, kiedy to na wiadukcie doszło do zderzenia 
trzech ciężarówek. Tak więc spór o „drogę awa
ryjną” sprawił, że tu konsensusu nie było. Wy
grało silniejsze widać lobby „zielonych”. Józef 
Sorychta ze Stodół chciałby zdecydowanie przy
śpieszyć budowę chodnika przy niezwykle ruchli
wej ulicy Rudzkiej na terenie jego dzielnicy. — To 
sprawa bezpieczeństwa naszych mieszkańców, 
ale też przyjezdnych, których, ze względu na te
reny rekreacyjne, mamy tu coraz więcej.

Lokalni liderzy są natomiast zgodni, jeśli idzie 
o wagę kanalizacji, pozostawienie dzielnic północ
nych domeną budownictwa jednorodzinnego i stwo
rzenie tu lepszych warunków rekreacji i wypoczyn
ku wszystkim rybniczanom oraz przyjezdnym.
— Jeżeli chcemy zachować rekreacyjny charakter 
naszych dzielnic, działania proekologiczne są nie
odzowne — uważa Krystyna Burzawa z Kamie
nia. Wspólny jest też niepokój, czy zapisane 
w strategii zadania zostaną zrealizowane.—Idea jest 
dobra, ale czy będą pieniądze?—wątpi Henryk Wilk 
z Rybnickiej Kuźni. Jest jednak zadowolony, 
że pewne zadania dla dzielnicy mają już opraco
waną koncepcję, jak najbardziej realna jest też 
rozbudowa sieci kanalizacyjnej, bo etapami ro
boty już są prowadzone. — Mam nadzieję—mówi 
H. Wilk — że nawet jak zmienią się władze sa
morządowe, będziemy mogli liczyć na realizację 
wpisanych zadań, bo takie są potrzeby... Roman 
Berger z Zebrzydowic ma jednak obawy czy na
stępna rada będzie honorować zapisy strategii.
— Dla nas najważniejsze jes t w tej chwih połącze
nie drogowe Zebrzydowic z  Orzepowicami i szpi
talem poprzez wydłużenie ulicy Borki. Będzie
m y zabiegać o budowę 1,5 km tej drogi wspólnie 
z  dzielnicą Maroko-Nowiny, przez którą pójdzie 
cały ruchu do szpitala, jeżeli tej drogi nie będzie. 
Mariana Balona z Wielopola cieszy aktywne 
współuczestnictwo dzielnicowych liderów w pla
nowaniu zamierzeń. Również dla niego to wła
śnie rozbudowa kanalizacji jest najważniejszym 
zadaniem. — Popieramy inicjatywę tworzenia stra
tegii i z  niecierpliwością czekamy na rezultaty... 
# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #

K rzyżówka
Nagroda za rozwiązanie krzyżówki

- dwa bony towarowe 
wartości 50 zt każdy
ufundowane przez Klub 

Międzynarodowej Prasy i Książki

Rozwiązania na kartkach pocztowych pro
simy przysyłać do 3 kwietnia pod adresem re
dakcji: „Gazeta Rybnicka”, Rynek 12a, skr. 
poczt. 96,44-200 Rybnik, lub wrzucić do na
szej „żółtej skrzynki” (ulica Kościuszki).

Przepraszamy za opóźnienie w podaniu 
rozwiązania styczniowej krzyżówki spo
wodowane chochlikiem drukarskim.

Rozwiązanie krzyżów ki z  nr. 1 „GR” -  
DEBET. Nagrody, dwa bony towarowe, 
po 50 zł każdy, otrzymują: PAWE1 CHłODEK 
i PAWE1 BRZOZA z  Rybnika.

Andrzej Gaszka z Chwalęcic mówi: — Dzielni
ce strefy północnej to oaza i „Mazury” Rybnika. 
Przyjeżdża do nas coraz więcej ludzi by wypocząć, 
dlatego tak wielką wagę przywiązujemy do budo
wy kanalizacji i dróg. Miehśmy zbyt mało czasu, 
by przygotować strategię tak, aby satysfakcjonowała 
ona wszystkich mieszkańców. Ważne jednak, że zo
stały uchwycone główne punkty i obraliśmy pewien 
kierunek. Zrozumiałe, że wiele rzeczy trzeba robić 
na bieżąco i nie oglądać się na strategię.

Alojzy Hola z Orzepowic i jego koledzy nim 
przedstawili swoje potrzeby jako dzielnicy, prze
dyskutowali je w większym gronie. Wpisali to, 
co według nich najważniejsze, a więc kanalizację, 
potrzebę uzbrojenia terenów pod budowę dom- 
ków jednorodzinnych wraz z obiektami handlo
wymi i usługowymi. — Chciałoby się, by wszyst
kie zapisane w strategii zadania były zrealizo
wane, ale tu jesteśmy nastawieni nieco sceptycz
nie.

— Tworzenie strategii było dobrą okazją, by się 
spotkać w większym, „międzydzielnicowym” gronie
— ocenia pracę nad tym dokumentem K  Burzawa.
— Można było wymienić poglądy, usystematyzo
wać potrzeby swojej dzielnicy i ocenić rację 
innych. Uważam, że  rozm ow y były rzeczo
we i konstruktyw ne. Ważne je s t  również to, 
że wszyscy m ieszkańcy mają wgląd w strate
gię, mogą coś podpowiedzieć i dodać, bo bę
dzie ona przecież ulegać weryfikacji zgodnie 
ze zmieniającymi się realiami.

W tworzeniu strategii udział wzięli: Chwałęci- 
ce -  Andrzej Gaszka, Kazimierz Przyczka, 
Golejów -  Andrzej Goldberg, Romuald Nie- 
welt, Grabownia -  Tadeusz Kamyczek, Jadwi
ga Tkocz, Kamień -  Krystyna Burzawa, Piotr 
Szczyrbowski, Orzepowice -  Alojzy Hola, 
Włodzimierz Jagielski, Janina Jurkowska, 
Bronisław Król, Stanisław Sobczuk, Rybnic
ka Kuźnia -  Henryk Wilk, Jan Rorat, Stodoły
— Józef Sorychta, Wielopole -  Marian Balon, 
Henryk Frystacki, Zebrzydowice -  Roman 
Berger, Andrzej Tomanek.

Zespół konsultantów -  Marek Osiecki, Ma
rian Uherek, Mateusz Motyka, Ewa Ciepliń
ska. Pozostali uczestnicy: Adam Fudali, Mo
nika Mura -  IMC Polska. (r)

Rozwiązaniem krzyżówki będzie wyraz, który po
wstanie z liter w polach oznaczonych kropkami.
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Rozwiązanie krzyżów ki z  nr. 2  „GR” -  
OLEJ. Nagrody, dwa bony tow arowe, 
po 50 zł każdy, otrzymują: JAMNA MATUSZEK 
i EWA TKOCZ z  Rybnika.

Sp. z o.o.
Klub Międzynarodowej Prasy i Książki 

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

Rom antyczny Styl, 
nr 2, marzec-kwiecień  
2001.

Dwumiesięcznik o pod
tytule „Miejsca -  ludzie -  
domy -  pasje” i o tym do
kładnie pismo traktuje. 
Rozmowy z K ry sty n ą  
Sienkiewicz, Stanisławem 

Janickim i Bogusławem Kaczyńskim, repor
taże z najciekawszych miejsc na ziemi, pięk
ne domy i mieszkania. Do pisma dołączony 
CD z muzyką Extra Formacji Górali Beskidz
kich.

CD Eric Clapton, 
Reptile.

Nowa płyta artysty, któ
ry jest już w takim wieku, 
że powrót do przeszłości,
do dzieciństwa i do ludzi z 
„tamtych” lat jest sprawą naturalną. Dużo na
strojowego bluesa, również instrumentalne
go, ale są także inne klimaty. Sentymental
na podróż w „claptonowskim” stylu.

Album Milenij
ny 2 001 , Wyd. 
Samodzielny Pu
bliczny Szpital 
K liniczny im. 
prof. dr M. Mi
chałowicza 

Mimo, że jest już marzec, a publikacja ma 
formę kalendarza, warto ją jeszcze nabyć, 
gdyż -  po pierwsze wspomożemy tym samym 
Fundację Szpitala Dziecięcego przy ul. Litew
skiej w Warszawie, po drugie -  jest piękna. 
Na jej kartach 365 znanych Polaków dzieli 
się z nami dobrym słowem, cennym wspo
mnieniem lub fotografią.

Hubert Królikowski,
W ojskowa Form acja  
Specjalna „Grom” im.
Cichociemnych Spado
chroniarzy Armii Krajo
wej 1990 -2000 . Gdań
ski Dom W ydawniczy 
2001.

Krótka, ale niezwykle 
bogata historia już owianej 
legendą jednostki wojskowej. Od niedawna 
nosi ona zaszczytne „miano” Cichociemnych 
Spadochroniarzy AK i od historii tej forma
cji publikacja się zaczyna. A potem współcze
sność „Gromu” -  od powstania, poprzez ope
racje, w których jego żołnierze brali udział, 
aż do biogramów dowódców. Ciekawe i na 
czasie!

Marzec 2001



Naprawa telewizorów 
i magnetowidów

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

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

Zakład Serwisowy “Emiter”, Rybnik, ul. Hutnicza 21 
(boczna Kościuszki), tel. 42-39606

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. 
SZCZEGÓIOWE INFORMACJE W KASIE OŚRODKA

Liceum Ogólnokształcące 
w systemie eksternistycznym!

Termin kursu:
10.04.01 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

A té n àFirma Oświatowa j
Rybnik, ul. Rynek 6, tel. 42-35470. 

Zapraszamy w godz. 9.00 -17.00
mmmmmmmmmmmMmMMmmmmmmMmMMmm

Ogłoszenia drobne
Espérai - b ezboleśn ie. Tel. 032 /23 2 -0 6 -3 3

WYCENA
NIERUCHOMOŚCI

Uprawniony Rzeczoznawca Majątkowy 
mgr inż. Krzysztof URBAŃCZYK 

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

wyceny nieruchomości 
doradztwo 

szkody górnicze 
pośrednictwo kupna-sprzedaży

uprawniony rzeczoznawca  
inż. Irena Kuczera, 

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

zarządzanie 
i administrowanie 

budynkami
Uprawniony Zarządca Nieruchomości

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

GAZETA RYBNICK
Leonbergery złote -  psy stróżujące. 

Tel. 0 3 2 /232-06-33 A
Tynki gipsow e m aszynow e -  agregatem . 

Tel. 0 -5 0 2 -0 2 7 - 1 7 1

Grawerowanie
(materiał, wzory zachodnie)

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

osobistych • tabliczek inwentarzowych 
• oznakowań maszyn i urządzeń

graw erstw o
Rybnik, ul. Mickiewicza 4 

(boczna Kościuszki - kwiaciarnia) 
_______________tel./fax 4224397______________

Pustaki żużlowe
oferuje wytwórnia

Rybnik-Golejów, teł. (0-32) 42-650-37. 
0-602-622-439

ścianki działowe ściany nośne

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

MJĄT/CDW W —
Wwmsmr* ̂

amrat
SKŁAD FABRYCZNY

H U R T - 0 E T A L

WYKŁADZINY DYWANOWE 2 - 5M SZER 
WYKŁADZINY PCV 1,5 - 4 M SZER.^
CHODNIKI 
RYNNY, SIDING 
PANELE
AKCESORIA WYKOŃCZENIOWE 
I INNE ARTYKUŁY

i-20G!Rybnik, ul.Ks. Brudmoka 4 
W  tel. kom. 0601 4488 67 
80 Rydułtowy ul.Ofiar Terroru 61

A “)  ->Q  Q IC ___a  o r \ n r \

Protezy zębowe
ekspresowe wykonawstwo i naprawa

cena protezy 250 zł

✓ /lWPracownia (O* 
Protetyki Stom atologicznej

zaprasza w poniedziałek i czwartek od 9.00 do 13.00 
Rybnik, ul. Chabrowa 8a/2 (osiedle Nowiny) 

tel. 210-16-65, 0-605-525-742



AZETA RYBNICKA

NAKŁADU ęKATI3!

NAJW /^K^Z^ LOKALNĄ NAKłAD 
TWOJŁęO 0<qŁ0SZŁN!A
CENY REKLAM

strony czarno-białe 
ogłoszenia drobne 
słow o - 0 ,9 9  zł
słowo w ytłuszczone -1 ,4 9  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 zl/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

1 590  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

NAJLEPSZĄ BEZPOŚREDNI BEZPŁATNĄ KOLPORTAŻ

Biuro ogłoszeń: Infomax, Rybnik, Rynek 12a, 
teł. 423-80-88, tel./fax 423-80-90

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

oferu je  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. 42-2R-S25)

w  piątki w  godz. 15.00 -16.00

ADRES REDAKCJI:
44-200 Rybnik 
Rynek 12a (oficyna)
Skrytka pocztowa 96 
tel./fax 42-28-825, 42-60-070 y

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: INFOMAX, Rybnik, Rynek 12a, 
tel. 423-80-88, tel./fax 423-80-90 od 8.00 do 15.00 
Zastrzegamy sobie prawo skracania tekstów i zmiany tytułów.
Za treść ogłoszeń redakcja nie odpowiada.

f| I D IH D T Vli/i Im lin 11
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44-200 Rybnik, ul. Hallera 30,32; tel. (0-32) 42-26-156

GABINET PRZENIESIONO na ul. Wysoką 25. tel. 42-32-517
poniedziałek, środa od 15.00, wtorek, czwartek, piątek sobota od 700 
BADANIA ENDOSKOPOWE - GASTROSKOPIA, KOLOSKOPIA, USG, EKG

dr MARIAN KUCZERA
czwartek od 16.30

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

UROLOG
dr JAN PAWLIKOWSKI

GINEKOLOG
dr ANDRZEJ KUPCZAK

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

diagnostyka niepłodności i sutka

— PSYCHIATRA
dr IZAE¡ELA ROŻEK psychoterapeuta

czwartek od 16.00

LABORATORIUM 
ANALIZ LEKARSKICH

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

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

dr JAN KULOK 1

w m m m M m m M
poniedziałek, środa, piątek od 16.00 M

G t

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

czwartek od 16.00

ABINET CHIRURGII 
DZIECIĘCEJ

dr KRZYSZTOF POTERA
wtorek od 16.00 do 17,00

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


noMii:

HL
TŁUMIKI

H AKI. H O L O W N IC Z E
PUNKTY SPR ZED A ŻY^ , a  Ä  DETALICZNEJ I MONTÄZU ^  * *
RYBNIK
ul. Długosza 7
tel. 42 38 095, 0 604 484 857
ŚWIERKLANY
ul. Żorska 28 ^  -
tel. 43 04 333, 0601 455 763
G L I^C E ^ ^
ul. Rybnicka 11 ^
tel. 232 07 06
SOSNOW IC *
ul. Sienkiewicza 13 
tel. 266 54 36 J f k

SPRZEDAŻ HU
ŻORY - RÓJ 
ul. Wqgpętawska%01 ^ 1  
(trasa Żory - Wodzisław) ' 

tel. 43 58 04^, 43^8 4 ^ 0  § ^ 4

KLIMATYZACJA
WENTYLACJA

D A IK IN

REGIONALNY
DEALER
DAIKIN

CENTRAL
EUROPE

SYSTEMY ALARMOWE
DOMOFONY,

YIDEODOMOFONY

D O M  I X  s . c .

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

422 92 30, 422 92 31

mlÂk gjJĘt

PRODUKCJA 
- SPRZEDAŻ 

- MONTAŻ

44-200 Rybnik 
ul. Gliwicka 6 

tel./fax 032/42 38 302 
0602479910

wmfflv
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BRAMY GARAŻOWE ROLOWANE 

ŻALUZJE PIONOWE I POZIOME 

ROLETY MATERIAŁOWE

EKONOMICZNY PROGRAM 
ZAKUPU SAMOCHODU 

NARESZCIE W POLSCE!
Zainteresowanie zakupem nowych samochodów w Polsce 
jest nadal ogromne.
Jedyną barierą jaką napotykają zainteresowani jest forma 
finansowania zakupu. Zaciągnięcie kredytu bankowego 
wiąże się zawsze z szeregiem zaświadczeń o zarobkach, 
stałym zatrudnieniu a przede wszystkim bardzo wysokim 
oprocentowaniu sięgającym nawet 25%.
Alternatywną formą zakupu proponuje w swej ofercie Auto 
Plan oferujący do sprzedaży samochody wszystkich marek. 
Poniżej przedstawiamy Państwu przybliżone różnice w 
oprocentowaniu, pierwszej wpłacie i ilości wymaganych 
dokumentów.

K o sz t ro czn y  w  % P ie rw sza  w p ła ta W ym a g a n e  d o ku m e n ty

K re d y ty  b a n k o w e 22 -25% 10-20%
- zaświadczenie o zatrudnieniu
- zaświadczenie o zarobkach,
- poręczyciele,
- zgoda współmałżonka

A u to  P la n 2,4% 3% - dowód osobisty

Zapraszamy do naszych salonów firmowych:
GLIWICE

TESC0
ul.Łabędzka 26 
tel.775-31-27 MIKOŁOW

AUCHAN
ul.Gliwicka 2 

tel. 736-94-49

SOSNOWIEC
AUCHAN

ul. Zuzanny 22 
tel. 730-60-23 TYCHY

TESC0
ul.Towarowa 2 
tel. 780 10 31

SOSNOWIEC
MAKRO CASH
ul. Długosza 80 
tel.292-18-21

Auto
P L A N



RCSB

Nowoczesne
BRAMY

GARAŻOWE
+ automatyka napędowa

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

★  ★  ★

Rybnik,
pl. Wolności 5, 
tel./fax 032/422 49 9!

Żory,
ul. Moniuszki 15, 
tel./fax 032/434 21 W

Jastrzębie-Zdrój, 
ul. Arki Bożka 24b, 
tel. 032/473 75 43

Racibórz, 
ul. Browarna 16,
tel./fax 032/415 2241

Wodzisław SI., 
ul. Targowa 12a, 
tel. 032/455 28 59

Gliwice, 
ul. Bytomska 7, 
tel./fax 032/238 90

Oferujemy najwyższej jakości okna wykonane z systemów profili VEKA

KONSEK S .C . VEKA
PRODUCENT ' 

OKIEN I DRZWI PCU

it&hĄć'
i

PR AC O W NIA  PROJEKTOW A [ 
I O BSŁUG A INW ESTYCJI

R y b n i k St. Tatarczyk - projektujemy od 1975

ceny fabryczne

• Sprzęt AG D  
do zabudow y

• Aranżacja 
w nętrz

BEZPŁATNY:
• projekt
• transport
• montaż

ZAPRASZAMY

drewniąjnug domy 
^Zrębowe I

B architektura 

B konstrukcja

orzeczenia
techniczne

nadzory

nowe technologie 
w budownictwie:

AUTORSKI KATALOG DOMÓW 
JEDNORODZINNYCH

MEGALITH, YTONG 
WIEKOR

B wyceny majątków

B wyceny do kredytów 
bankowych

P R A C O W N IA :  
^ 4 4 - 2 0 0  R Y B N IK , U L . M Ł Y Ń S K A /Ż  B 

P A W IL O N  R Z E M IO S Ł A  n r 1 9 i  20 
p rze d  ta rg o w is k ie m  

te l./fa x  (0 -3 2 ) 4 2 3  88 54

4 4 -251  R Y B N IK , U L . K Ł O K O Ć IŃ S K A  46 
te l. (0 -3 2 ) 4 2  20  125 , k o n *  0 6 0 4  60 0  111


