
Nr 8/362

¡Rm aí¡

SEMAT



uicjC) wo
1 / 0 0 «

Zdj.: Z.K. i in.

1. i  2. Bawarskie wakacje
3. Mimo deszczu, harcerskie wakacje w Wapienicy były bardzo udane
4. Dzieci z  Boguszowie na beskidzkim szlaku
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Czytaj na str. 13-14.
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Drodzy Rybniczanie!

Samorząd terytorialny jest, paradoksalnie, nierozerwalnie zw iązany z budżetem pań
stwa, i -  nie sprawując w  zakresie swoich kompetencji odpowiedzialności za politykę eko
nomiczną kraju -  musi, chcąc nie chcąc, ponosić jej konsekwencje.

Jest rzeczą powszechnie wiadomą, że deficyt budżetu państwa będzie większy od zapla- 
nowaneso. Posorszy się zatem i tak już marna sytuacja wszystkich samorządów lokalnych.
I chociaż samorządowa dekoniunktura trwa już trzeci rok to, wedłus fachowców, sytu
acja taka będzie podobna Gęśli nie sorsza) również w  tym roku. Oznacza to, że dochody 
samorządów realnie spadają. Z uwasi na trudną sytuację finansową, zdecydowana więk
szość miast podejmuje różne działania redukujące wydatki budżetowe (np. ograniczenie oświe
tlenia ulic po północy, zaniechania wykańczania budowy dróg, remontów w  placówkach 
kulturalnych czy wstrzymanie budowy wodociągów). Ale trudno tłumaczyć się przed spo

łecznością lokalną, że jakieś zadanie nie zostanie wykonane, bo w  budżecie państwa nie ma pieniędzy...
Wydatki i dochody rybnickiego budżetu na 2001 rok nie zostały zbilansowane i w  naturalny sposób budżet ten jest 

obciążony deficytem. Dochody budżetowe za pierwsze półrocze oszacowane zostały w  sposób bardzo ostrożny. Pomimo 
umiarkowanego ich szacowania w  dalszym ciągu nie są one wykonywane, szczególnie w  odniesieniu do podatku docho
dowego od osób fizycznych. W zależności od miesiąca niedobory wahają się pomiędzy 10-15%. Liczby te stanowią tylko 
część zadań przekładających się na wydatki, na które po prostu nie ma środków. Stajemy więc przed dylematem: skreślić 
zadania zapisane w  budżecie miasta czy zwiększyć deficyt budżetowy? Tak czy inaczej, decyzje które zostaną podjęte, 
będą oparte o rzetelną analizę miejskiej „kiesy" i będą wynikiem poważnego przemyślenia bieżącej sytuacji. Aby analiza ta 
była rzeczowa, zleciłem członkom Zarządu Miasta przeprowadzenie swoistego remanentu w  nadzorowanych przez nich 
budżetach, celem zestawienia zadań już wykonanych z tymi, które czekają na realizację.

Osobiście uważam, że rozpoczęte już inwestycje należy kontynuować, zaś „pod lupę” w ziąć przedsięwzięcia plano
wane. Nie jest wykluczone, że niektóre zadania nie zostaną podjęte, żeby ich realizacja nie zwiększyła deficytu budżetowe
go miasta. Patrząc na całość sprawy perspektywicznie i odpowiedzialnie, jestem świadomy ustawowego progu, do wysoko
ści którego gmina może się zadłużać. Ustawodawca przewiduje, że łączna kwota gminnego długu na koniec roku budżeto
wego nie może przekraczać 60% dochodów gminy w  tym samym roku budżetowym. Ponadto, łączna kwota przypadają
cych do spłaty w  danym roku budżetowym m.in. rat, kredytów i pożyczek nie może przekroczyć 15% planowanych 
na dany rok budżetowy dochodów gminy. Zadłużenie naszego miasta trzeba skonfrontować z momentem wejścia Polski 
w  struktury Unii Europejskiej. Jestem przekonany, że chwila ta prędzej czy później nastąpi, ponieważ dla naszego kraju 
po prostu nie ma innej drogi rozwoju. Dlatego też, będąc pełnoprawnym członkiem UE i chcąc skorzystać z bardzo dużych 
środków płynących z funduszów strukturalnych -  w  przyszłości przeznaczonych dla Polski, a co za tym idzie dla 
Rybnika -  będziemy musieli zapewnić udział finansowy ze strony budżetu miasta (tak samo jak państwo i samorząd woje
wódzki). Z tej prostej przyczyny nie możemy przekroczyć wspomnianego ustawowego poziomu zadłużenia. Niezbędnym 
staję się więc wygospodarowanie pewnej rezerwy budżetowej, nawet skutkującej opóźnieniem wykonania pewnych zadań 
o 2-3 lata, aby te same zadania mogły zostać zrealizowane później, przy niemałym udziale finansowym UE. Z pełną stanow
czością podkreślam, że wszelkie zmiany budżetowe muszą być i będą prowadzone bardzo odpowiedzialnie. Jednocześnie 
zdaję sobie sprawę z dużego programu inwestycyjnego, który przygotowujemy do funduszu ISPA (sieć wodociągowo- 
kanalizacyjna). Również tutaj miasto musi zapewnić środki w  sposób bardzo rozważny. Najprawdopodobniej inwestycja 
ta zostanie wsparta kredytem z EBOR-u, posiłkowanym kredytami z Narodowego oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i zarazem Ekofunduszu.

Wszelkie zadania inwestycyjne, a zwłaszcza te duże, służą z pewnością nieustannemu rozwojowi Rybnika. Niosą one za 
sobą stabilizację rynku pracy, prowadzącą do poprawy poziomu życia rybnickich rodzin. Zadaniem podstawowym jest 
więc utrzymanie obecnego trendu inwestycyjnego. Jeżeli zostanie on w  naszym mieście zahamowany, nastąpi stagnacja 
gospodarcza, która tak czy inaczej, odbije się negatywnie na poziomie zamożności naszych rodzin.

W trudnej sytuacji ekonomicznej państwa nie sposób nie zauważyć, że ciągle jesteśmy krajem „na dorobku". Widać to 
po ostatnich cięciach budżetowych, które przekładają się bezpośrednio na uszczuplenie środków, jakie rybnicki samo
rząd powinien otrzymywać na realizację zadań powiatu grodzkiego (urząd pracy, policja, straż pożarna, sanepid, weteryna
ria). Zadania te wykonywane są przez miasto, ale zlecone są przez państwo. Znaczy to, że są one finansowane z budżetu 
państwa w  formie dotacji. Środki te, niestety, nie trafiają do miejskiej kasy. Przykładem jest wspomożenie rybnickiej komendy 
policji niebagatelną sumą 1 miliona złotych w  formie kredytu dla budżetu państwa. Ciągle kredytowane są również zadania 
Powiatowego Urzędu Pracy, pewne zadania z zakresu opieki społecznej oraz dodatki mieszkaniowe.

Rzeczą fundamentalną jest więc podjęcie wszelkich działań, aby nie obniżył się standard życia mieszkańców naszego 
miasta, szczególnie tych w  najtrudniejszej sytuacji materialnej. Trzeba zarazem utrzymać na odpowiednim poziomie to, 
co jest mocną stroną Rybnika -  zdecydowane działania proinwestycyjne w  ramach bezpiecznego korzystania z ofert kredy
towych. Najważniejsze, że radni i Zarząd Miasta wiedzą czego chcą, a konkretne wyznaczone cele pozwalają na odpowie
dzialne i w  pełni świadome działania, zmierzające -  mimo różnych trudności -  do stałego rozwoju Rybnika.

Z wyrazami szacunku 
Adam Fudali
Prezydent Miasta Rybnika
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Sesje Rady M iasta -  3 i 18 lipca br.

Za grodzkim...
Tegoroczne wakacje okazały się niezwykle pracowite dla rybnickich 

radnych. Najpierw uczestniczyli oni w nadzwyczajnej sesji Rady Miasta 
zwołanej dla podjęcia uchwały dotyczącej zasad i trybu przeprowadzenia 
konsultacji społecznych, które miały określić celowość i możliwość 
połączenia miasta Rybnika oraz powiatu rybnickiego w jednolitą jednostkę 
powiatową. Następnie radni spotkali się na kolejnym posiedzeniu, aby 
wyniki tych konsultacji przedyskutować.

Razem czy osobno? - część I
Konieczność przeprowadzenia konsultacji 

wynikała z pisma Ministra Spraw Wewnętrz
nych i Administracji w sprawie korekty zasad
niczego podziału terytorialnego kraju. Uzna
no bowiem za niekorzystne rozdzielenie miast 
na prawach powiatu z okolicznym powiatem,

stał zachowany dotychczasowy status miasta. 
Zlikwidowanie powiatu grodzkiego uniemoż
liwiłoby korzystanie ze środków Powiatowe
go Funduszu Ochrony Środowiska i Gospo
darki Wodnej, mogłoby spowodować rotację 
pracowników, u tratę  znaczenia rad dzielnic, 
a mieszkańcy natrafialiby na kłopoty z zała

twieniem spraw, które teraz 
mogą powierzyć pracowni
kom UM. I tak na przykład, 
aby uzyskać pozwolenie na 
budowę, zarejestrować po
jazd czy odebrać prawo jaz
dy, po ewentualnych zmia
nach należałoby się udać do 
Starostwa. Z kompetencji 
UM wyłączona zostałaby 
budowa i utrzymanie dróg 
i mostów czy prowadzenie 
szkół ponadgimnazjalnych. 
Dlatego też prezydent wy
raził swój sprzeciw wobec 
propozycji odebrania Ryb
nikowi sta tusu  m iasta na

Rybniczanie opowiedzieli się za rozdzieleniem powiatów grodzkiego 
i ziemskiego. Zdj.: Z.K.

tak jak ma to miejsce w przypadku Rybnika. 
W myśl obowiązujących przepisów, każda 
zmiana podziału terytorialnego wymaga zasię
gnięcia opinii władz lokalnych oraz przepro
wadzenia konsultacji społecznych. Po ich za
kończeniu RM zobligowana jest do przedsta
wienia swojej opinii na ten temat.

Jak wyjaśnił prezydent Adam Fudali, pro
pozycja MSWiA jest niekorzystna dla Rybni
ka i zdegraduje miasto ze statusu powiatu 
grodzkiego do statusu gminy. Prezydent wska
zał straty, jakie, jego zdaniem, poniósłby Ryb
nik, gdyby nastąpiła zmiana obecnego statu
su -  od obniżenia prestiżu miasta począwszy, 
poprzez zagrożenia dla podjętych inwestycji, 
a na zwykłych relacjach mieszkaniec -  urzęd
nik skończywszy. Zmiany mogłyby ograniczyć 
wpływ miasta na strategię województwa przy 
inicjowaniu lokalnych działań, zaistniałaby ko
nieczność opracowania nowej Strategii Zintegro
wanego Rozwoju Miasta Rybnika i wieloletnich 
programów inwestycyjnych, a to wiązałoby się 
z dużymi kosztami. A. Fudali wskazał również na 
szereg inwestycji (tj. Zespół Szkół Wyższych, Wo
jewódzki Szpital Specjalistyczny czy sale gimna
styczne) współfinansowanych przez miasto, 
a wykraczających poza jego granice. Ich re
alizowanie byłoby niemożliwe, gdyby nie zo
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prawach powiatu i włączenia go do powiatu 
ziemskiego.

W stosunku do zmian obecnego stanu rze
czy sceptyczni byli również rybniccy radni. 
Wielu z nich odebrało propozycję MSWiA 
przez pryzmat zbliżających się wyborów par
lamentarnych. Radny B. Korzeniowski mówił 
o przykładzie „(...) robienia czegoś na kola
n ie”, a ustawowy termin 30 dni w sprawie wy
rażenia opinii na tem at połączenia uznał za 
„niepoważny”, komplementując jednocześnie 
Zarząd Miasta za tak sprawne przygotowanie 
projektu tej uchwały.

Ostatecznie radni uznali, że mieszkańcy Ryb
nika wypowiedzą się w tej sprawie, odpowiada
jąc na pytanie: „Czy jesteś za likwidacją mia
sta Rybnika jako miasta na prawach powia
tu i włączenia go do powiatu ziemskiego?”, 
a odrębne konsultacje przeprowadzone zosta
ną na posiedzeniach Rad Dzielnic.

Protestu ciąg dalszy
W czasie sesji prezydent przedstawił rad

nym szczegóły dotyczące spotkania w sprawie 
likwidacji SP 23 w dzielnicy Niewiadom, w 
którym wzięli udział m.in. przedstawiciele 
władz miasta, Komisji Oświaty RM, Zakładu 
Transportu Zbiorowego oraz rodzice.

Jak wyjaśnił prezydent, podczas spotkania 
zapewniono rodziców, że ich dzieci zyskają na 
proponowanych zmianach. Argumentacja ta 
okazała się jednak nieprzekonująca i spotka
nie nie przyniosło oczekiwanych efektów.

—Ze swej strony zobowiązaliśmy się do zapew
nienia wzorowego transportu dzieci w dzielnicy 
Niewiadom, mimo to spotkanie zakończyło się 
protokołem rozbieżności — mówił prezydent.
— Je s t rów nież zgoda na utw orzenie klas 
sportowych, ale tylko w szkole podstawo
wej i tylko w gim nazjum. A więc m usi dojść 
do podziału.

Opinię w sprawie spotkania i sytuacji szkol
nictwa w dzielnicy Niewiadom z punktu widze
nia ich mieszkańców przedstawiła Gabriela 
Tomiczek z Rady Rodziców, która wniosła 
uwagi do protokołu z ostatniego spotkania » 
oraz wskazała na uchybienia władz samorzą
dowych: — Tych uchybień było wiele, a wśród 
nich wcześniejsze zapewnienia, że nie doje- 
dzie do likwidacji naszej szkoły. Projekt klasy '
sportowej w SP 23 dałby nam szansę w przy
szłości do utrzymania zarówno gimnazjum, jak 
i szkoły podstawowej — przekonywała G. To
miczek. — M y nie chcem y wam wytykać błę
dów, ale chcemy z  wami współpracować dla 
dobra tych dzieci. Panie prezydencie, gimbus 
nie je s t wyjściem z  naszej sytuacji!

Przedstawicielka rodziców zapewniła, że strajk 
głodowy będzie kontynuowany i nie wykluczy
ła, że do protestu będą przyłączać się kolejne 
osoby. Jak się jednak później okazało, rodzi
ce podjęli decyzję o rezygnacji z okupacji szko
ły oraz podjętej głodówki.

Kolejne spotkanie Komisji Oświaty doty
czące sytuacji w Niewiadomiu zwołano na 
10 sierpnia. Ponieważ aktualny numer „GR” 
był już wtedy w druku, do tem atu wrócimy 
we wrześniu.

Razem czy osobno? - część II
Na podstawie uchwał podjętych przez rady 

dzielnic oraz głosów oddanych przez miesz
kańców miasta opracowany został projekt 
uchwały zawierający opinię w sprawie połą
czenia Rybnika -  miasta na prawach powia
tu -  z powiatem rybnickim.

Zgodnie z oczekiw aniam i, propozy
cja w łączenia m iasta do powiatu ziem 
skiego nie zyskała w ielu  zwolenników, 
a wszystkie rady dzielnic przyjęły uchwa
ły zawierające negatywną opinię w tej spra
wie. Podobnie wypadł wynik konsultacji z miesz
kańcami, którzy mogli bezpośrednio wyrazić 
swoją aprobatę lub dezaprobatę co do przyszło
ści swojego miasta. Na 1591 osób, które wy
pełniły ankiety i w rzuciły je do urny 
umieszczonej w UM, aż 97,36% wypowie
działo się za utrzymaniem obecnego statu
su Rybnika. Zgodni byli również wszyscy 
rybniccy radni, dlatego też jednogłośnie 
przyjęto uchwałę, która negatywnie opi
niuje projekt połączenia miasta Rybnika 
z Powiatem Rybnickim._______________

c.d. na stronie 9

Sierpień 2001



Bezrobotni w pracy
Pogarszająca się sytuacja na rynku pracy w całym kraju, nie pozostaje 

bez wpływu na poziom bezrobocia w Rybniku. W naszym mieście bez pracy 
pozostaje już ponad 12% mieszkańców. Jest to wciąż poniżej średniej 
wojewódzkiej i krajowej stopy bezrobocia, jednak liczby te niepokoją. 
W maju br. odbyła się nadzwyczajna sesja Rady Miasta poświęcona sytu
acji na rynku pracy. Na wniosek prezydenta Rybnika Adama Fudalego 
radni zdecydowali o przekazaniu 500 tysięcy złotych z budżetu miasta 
na roboty publiczne w rybnickich dzielnicach, które najbardziej dotknęły 
redukcje zatrudnienia.

Kwota ta została przez miasto przeznaczo- 
na na zatrudnienie osób bezrobotnych do pod
stawowych prac z zakresu gospodarki komu
nalnej oraz zakup materiałów niezbędnych do 
wykonania tych prac. W lipcu br. 30 osób roz
poczęło pracę w siedmiu punktach miasta po
łożonych w dzielnicach Niewiadom, Niedo- 
bczyce, Popielów, Chwałowice, Radziejów 
i Boguszowice Stare. Są to dzielnice najbar
dziej zdegradowane przez przemysł wydobyw
czy, a więc wymagające dodatkowych napraw 
wodociągów, kanalizacji czy chodników. Do 
wykonania prac zatrudnieni zostali bezrobot
ni zarejestrowani w Powiatowym Urzędzie Pra
cy, którzy od co najmniej sześciu miesięcy 
pozostają bez pracy. Wykonują oni nieskompli
kowane, ale niezwykle potrzebne prace. Osoby 
te to w przeważającej większości jedyni żywi
ciele rodzin, a wynagrodzenie jakie otrzymują 
z pewnością „podreperuje” ich rodzinny budżet

— Umowy zostały podpisane na dwa miesią
ce, z  możliwością przedłużenia o kolejne dwa.
W tej chwili ju ż  wiemy, że planowane prace 
zostaną zakończone przed terminem, po któ
rym  -  w porozumieniu z  zarządami dzielnic -  
zorganizujemy dodatkowe prace — mówi Jan 
Łanoszka, zastępca dyrektora ds. technicz
nych Rybnickich Służb Komunalnych nad
zorujących realizację tego przedsięwzięcia.

Już teraz widać efekty rzetelnej pracy kilku
osobowych ekip -  odnowiony chodnik i skrzyżo
wanie w Niedobczycach, czy nowy plac parkin
gowy w Boguszowicach to dopiero początek.

GAZETA RYBNICKĄ

Roboty drogowe w Radziejowie przy ul. Popielowskiej. Zdj.: BRP UM c.d. na str. 28

S Ą r fie /ff... Czwartkowe zakupy

Kilkudziesięciu handlowców zdecydowało się wyjść naprzeciw ocze-

Oczyszczalnia ścieków budową roku 2000
Wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie pod nazwą „Budowa Roku 

2 0 0 0 ” za bardzo dobrą jakość robót i nowoczesne rozwiązania tech
nologiczne w modernizowanej oczyszczalni ścieków w Rybniku-Orzepo- 
wicach otrzymał Urząd Miasta (inwestor), firma CITEC Katowice SA. 
(konsultant) oraz Krüger A/S -  Krüger Kraków sp. z o.o. (general
ny wykonawca). Organizatorem corocznego konkursu jest Polski Zwią
zek Inżynierów i Techników Budownictwa.

Wyróżnienie przyznała komisja, w której skład weszli przedstawi
ciele Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i Budownictwa, Polskiego 
Związku Inżynierów i Techników Budownictwa, Urzędu Mieszkalnic
twa i Rozwoju Miast oraz Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego.

Nagrodzone oferty inwestycyjne

Rybnik znalazł się w gronie pięciu finalistów organizowanego przez 
Związek Miast Polskich konkursu „Oferty inwestycyjne miasta 
na stronach www”. Zamieszczone na internetowej stronie miasta

kiwaniom swoich klientów wydłużając czas otwarcia sklepów umiejsco
wionych w centrum  Rybnika. Zakupy aż do godziny 20.00 będzie 
można robić w czwartki. Dodatkowym udogodnieniem dla kupują
cych jest decyzja władz miasta o bezpłatnym udostępnieniu w tym 
dniu, po godzinie 17.00, parkingu przy ul. Brudnioka. Pomysł spo
tkał się z uznaniem zarówno klientów, jak i handlowców. W przyszło
ści handlowym czwartkom towarzyszyć mają liczne festyny i zabawy.

Paszporty w magistracie

Od 1 sierpnia w Urzędzie Miasta, przy ul. Chrobrego 2, mieści 
się punkt informacji paszportowej. Codziennie, w godzinach od 7.30 
do 15.30 w kancelarii UM można pobrać wniosek na paszport oraz 
uzyskać informacje na tem at druków i opłat koniecznych do jego 
wydania. Osoby ubiegające się o paszport będą, jak dotychczas, skła
dać wnioski w Wydziale Paszportów w Starostwie Powiatowym przy 
ul. 3 Maja.

Jaka struktura związku?
możliwości inwestowania w Rybniku zyskały uznanie w oczach komisji 
konkursowej, która wysoko oceniła m.in. sposób prezentacji ofert, przej
rzystość stron oraz ich aktualność, jak również łatwość dostępu 
do strony i wyszukiwania informacji. W konkursie wzięło udział 49 
witryn internetowych miast całej Polski. Uroczyste ogłoszenie wy
ników wraz z wręczeniem  nagród i dyplomów laureatom odbędzie 
się 14 września w Supraślu.

W Urzędzie Miasta Rybnika odbyło się spotkanie prezydentów, 
burmistrzów i wójtów gmin oraz starostów powiatów subregionu za
chodniego województwa śląskiego. Jego celem było szczegółowe omó
wienie struktury i funkcjonowania przyszłego Związku Gmin i Po
wiatów Subregionu Zachodniego i Aglomeracji Rybnickiej. Ini
cjatorem jego powstania były w sierpniu ub. roku władze samorządo- w 
we Rybnika. D L
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| Cartyfllat ISO dla llmdu Minta

Zarządzanie przez jakość
Urząd Miasta Rybnika, jako pierw

sza na Śląsku i druga w Polsce insty
tucja administracji samorządowej, 
uzyskał certyfikat ISO 9001:2000.

26 czerwca br. w Urzędzie Miasta zakończył 
się audyt certyfikujący, przeprowadzony przez 
Polskie Centrum Badań i Certyfikacji. Tego sa
mego dnia Komitet Techniczny PCBC podjął 
jednogłośną decyzją o przyznaniu certyfikatu.

O ISO słyszymy i mówimy coraz więcej. Fir
my, które mogą się poszczycić zdobyciem cer
tyfikatu podkreślają ten fakt we wszystkich 
materiałach promocyjnych. Co właściwie ozna
cza ISO? Pojęcie to w potocznym rozumieniu 
oznacza normy opisujące system zarządzania 
jakością w firmie (sam skrót ISO pochodzi 
od międzynarodowej organizacji standaryzacyj
nej -  ang. International Organization o f Stan- 
darization, która wydaje i określa wiele róż
nych norm i standardów dotyczących różnych 
produktów i systemów). Większości z nas samo 
określenie ISO kojarzy się z formularzami, in
strukcjami, procedurami, stemplami, podpisa
mi itp. -  trzeba przyznać, że w większości przy
padków tak właśnie jest. Podstawą systemu 
jakości są procedury i instrukcje czyli opisane

czynności i procesy zachodzące w firmie, urzę
dzie lub organizacji.

Zbliżający się termin wejścia Polski do Unii 
Europejskiej sprawia, że koniecznym staje się 
dostosowanie systemów zarządzania urzędami 
administracji publicznej do wymagań i standar
dów światowych. Celem jes t wysoka jakość 
świadczonych usług oraz poprawa skuteczno
ści i sprawności działania urzędów. Chociaż

normy ISO wdrażane są głównie w przedsię
biorstwach produkcyjnych i usługowych, obec
nie również administracja publiczna, banki czy 
oświata zaczynają doceniać korzyści, jakie daje 
system jakości jako narzędzie zarządzania. 
Zadaniem urzędu jest bowiem jak najefektyw
niejsze gospodarowanie podatkami i wydawa
nie decyzji administracyjnych, które służą spo
łeczności lokalnej, jak również świadczenie 
usług na rzecz klienta -  mieszkańca gminy. 
Dlatego też Urząd Miasta Rybnika podjął sta
rania zmierzające do zdobycia certyfikatu ISO 
i tym samym usprawnienia swej pracy.

Prace związane z wprowadzaniem w UM sys
temu zarządzania jakością ISO trwały około 
roku. Szkolenia dla kadry kierowniczej i wy
branej grupy pracowników przeprowadziła

firma konsultingowa UMBRELLA Project 
z Warszawy. System zarządzania ISO jes t 
gwarancją jakości usług oferowanych przez 
UM, ma również na celu zapewnienie spraw
nej i kompletnej realizacji zadań przez urzęd
ników, „wyjście” w stronę mieszkańców mia
sta, a także gromadzenie i wykorzystanie wie
dzy o ich potrzebach i oczekiwaniach -  aby 
w ramach powierzonych obowiązków na te po
trzeby odpowiadać. W tym celu dwa razy w roku 
UM Rybnika bada za pomocą przygotowanych 
ankiet oczekiwania i potrzeby swoich klientów.

Przyznanie certyfikatu jest świadectwem 
uznania przez obiektyw ną jednostkę  ze
wnętrzną wysokiego standardu świadczonych 
usług. Dzięki opracowanym procedurom , 
klient wie na jakim etapie znajduje się aktu
alnie jego sprawa, a także ile czasu upłynie 
do jej załatwienia. Usprawnienie komunika
cji wewnętrznej, jasny podział uprawnień i od
powiedzialności, a także wyeliminowanie czę
ści biurokratycznych procedur ma bezpośred
ni wpływ na zmniejszenie kosztów i czasu ob
sługi. Kompetencja i sprawność urzędników 
powinna zwiększyć zaufanie mieszkańców 
do urzędu i może być źródłem  satysfakcji 
dla samych pracowników.

System zarządzania jakością w administracji 
samorządowej jest korzystny również dla lokal
nego biznesu. Korzyści płynące z uzyskania 
przez UM certyfikatu jakości mają charak
te r inwestycji długoterminowej. Ważnym ar
gum entem  je s t również efekt promocyjny, 
a posiadanie certyfikatu jakości podnosi ran
gę gminy w oczach inwestorów krajowych jak 
i zagranicznych. W perspektywie system za
rządzania jakością nie ogranicza się tylko do 
zwiększenia sprawności działania urzędu, ale 
zwiększa również możliwość finansowania dzia
łań rozwojowych i ich efektywność, podnosi 
atrakcyjność inwestycyjną gminy.

Celem Urzędu Miasta -  zgodnie z przyjętą 
przez władze samorządowe polityką jakości -  
jes t bowiem realizacja zbiorowych potrzeb 
mieszkańców miasta oraz świadczenie usług 
na najwyższym poziomie. Samo uzyskanie cer
tyfikatu ISO jest nie tylko nobilitacją, ale rów
nież kolejnym wyzwaniem dla władz i pracow
ników urzędu wobec mieszkańców. System 
zarządzania jakością będzie ulegał przeobra
żeniom tak, aby był jak najlepiej przystosowa
ny do aktualnych potrzeb.

A.N.

System zarządzania ISO jes t gwarancją jakości usług oferowanych przez UM. Zdj.: Z.K.
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Modernizacja ul. Kościuszki
Drugi etap modernizacji ul. Kościuszki 

zmierza ku końcowi. Na kilkusetmetrowym 
odcinku od skrzyżowania z ulicą Chrobrego aż 
do dworca PKP tej ważnej dla miasta arterii

wymieniono instalację oświetleniową oraz na
wierzchnię chodników, kładziony jest również 
nowy asfaltowy „dywanik”. Przy okazji wyremon
towano okoliczną infrastrukturę: instalację

Zakończenie modernizacji ulicy Kościuszki zaplanowano na początek września. Zdj.: Z.K.

gazową, teletechniczną i sieć wodno-kanaliza
cyjną. Wzdłuż ulicy ustawiono gustowne ła
weczki oraz kosze, kontynuowane są nowe 
nasadzenia zieleni.

Osobny temat to wyznaczenie na chodniku 
ścieżki rowerowej -  od skrzyżowania z ulicą 
Chrobrego biegnie ona po lewej stronie od ba
zyliki w stronę dworca PKP patrząc. — Ścieżka 
rowerowa na ul. Kościuszki zapoczątkowuje szlak 
dla rowerzystów przebiegający przez centrum mia
sta — mówi wiceprezydent Romuald NiewelŁ 
— Mamy w granicach miasta ponad 100 km ro
werowych ścieżek, dotąd jednak brak było połą
czeń z  centrum. Zamierzamy jedną odnogę po
prowadzić koło bazyliki w stronę ul. Gliwickiej 
i połączyć ją z  istniejącym szlakiem w lasach nad 
Rudą. W drugą stronę ścieżka pobiegnie od dwor
ca PKP ku targowisku, wzdłuż ul. Olimpijskiej 
i dalej w stronę „Reala” na Nowiny. Prace mają 
się zacząć jesienią, zaś ich ukończenie planowa
ne jest wiosną przyszłego roku.

Koszt modernizacji całej ulicy Kościuszki 
wyniósł 2,5 min (II etapu -  820 tys.zł), a wy
konawcą były głównie rybnickie firmy. W związ
ku z powstałymi na skutek modernizacji utrud
nieniami, służby miejskie dziękują użytkow
nikom drogi oraz mieszkańcom okolicznych 
domów za wyrozumiałość. . *

W Zespole Szkól Mechaniczo-Elektrycznych oraz ILO odnowiono elewacje.
Zdj.: Z.K.

Widoczny gołym okiem efekt rem ontów 
to m.in. odnowiona elewacja w I LO wraz 
z płaskorzeźbą nad głównym wejściem, a tak
że nowa elewacja budynku Zespołu Szkół Me
chaniczno-Elektrycznych, gdzie dodatkowo 
wymieniono wszystkie okna. Sporą moderni
zację przeprowadzono w jednym z najstarszych 
obiektów oświatowych w mieście, w Szkole 
Podstawowej nr 2 przy ul. Wodzisławskiej -  
wymieniono tu instalację elektryczną i c.o., 
wyremontowano sanitariaty. Również w SP 3 
na Piaskach wymieniono instalację grzewczą. 
Ważne z punktu widzenia ochrony środowiska 
modernizacje kotłowni przeprowadzono w SP 20 
w Gotartowicach (na węglową ekologiczną) 
oraz w Gimnazjum w Ligocie i przedszkolach 
nr 13, 6, 20 i 11 (na gazową). Remonty da
chów realizowane są w szkołach w Popielowie,

Remonty placówek oświatowych

Kamieniu, Golejowie i Chwałęcicach. W Gimna
zjum nr 3 w Chwałowicach wymieniona zostanie 
instalacja elektryczna, w Gimnazjum nr 1 -  wy
remontowano sanitariaty, zaś w Gimnazjum nr 
11 w Niedobczycach adaptuje się pomieszczenia 
na bibliotekę, zostanie też przeprowadzona in
stalacja dla sali komputerowej, podobnie jak 
w Gimnazjum nr 13 w Popielowie. Częściowa wy
miana okien nastąpi w szkołach podstawowych 
nr 6, 11, 12, 18, 20, w gimnazjach w Ligocie 
i Rybnickiej Kuźni oraz w przedszkolach nr 13,

17, 19, 23, 39, 45, a także w SOS-W przy Mi- 
kołowskiej i Warsztatach Terapii Zajęciowej 
przy ul. Kościuszki.

Gros robót zostanie zakończonych przed 
rozpoczęciem roku szkolnego. Niektóre będą 
kontynuowane jeszcze we wrześniu, ale tak, 
by nie przeszkadzały w prowadzeniu zajęć.

Trwają roboty adaptacyjne w obiektach by
łego szpitala przy ul. Powstańców na szkołę 
muzyczną i, mimo problemów finansowych, 
władze samorządowe zapowiadają efekt koń
cowy na 2002 rok. Trwa budowa szkolnych sal 
gimnastycznych, z których kilka powinno słu
żyć dzieciom i młodzieży już od jesieni.

W prawie wszystkich szkołach, jeżeli nie było 
potrzeby przeprowadzania poważniejszych re
montów, trwa malowanie, wymiana wykładzin 
czy drobne roboty instalacyjne.

(r)

Kiedy uczniowie wyjeżdżają na wakacje, do szkół wchodzą budowlańcy 
i ekipy remontowe. Na realizację inwestycji i remonty w obiektach 
oświatowych miasto przeznaczyło w tym roku prawie 12 min zł.
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NERSKA WSPÓŁPRACA
Spotkanie rybnickich sam orządowców z papieżem  na  U krainie

Bliżej do Stanisławowa
Wieloletnie kontakty Rybnika ze Sta

nisławowem na Ukrainie, a szczególnie 
więzi z polską parafią Chrystusa Króla 
w tym m ieście  i jej proboszczem  
ks. Kazimierzem Halimurką, zaowoco
wały niezwykłym spotkaniem przedstawi
cieli rybnickiego samorządu z papieżem.

Organizacyjne uzdolnienia ks. K. Halimurki 
dostrzegł Metropolita Lwowski, ks. kardynał 
Marian Jaworski i powierzył mu pieczę nad gość
mi, którzy z okazji papieskiej pielgrzymki przy
byli na Ukrainę i zatrzymali się w tamtejszym

i wręczyć miniaturkę pomnika, który ma sta- # 
nąć w Rybniku. *

Ważnym punktem programu pobytu rybni- * 
czan w Stanisławowie było spotkanie z merem „ 
tego miasta Zinowijem Szkutjakiem, na któ- » 
rym omówiono możliwości zacieśniania kon- * 
taktów między naszymi miastami. Parafowano 
też projekt porozumienia o współpracy, która % 
obejmowałaby m.in. sferę oświaty. Możliwe jest * 
wprowadzenie klas wykładowych z językiem * 
polskim w Liceum nr 14 w Stanisławowie czy * 
opracowanie programów dla klas początkowych • 
z językiem polskim. Jak uważają przedstawi- * 
ciele rybnickiego samorządu, porozumienie „

&

Papież Jan Paweł II w seminarium duchownym w Stanisławowie, po lewej ks. Kazimierz Halimurka.

sem inarium  duchownym. Byli wśród nich 
przedstawiciele Rybnika: wiceprezydent Jerzy 
Frelich, członek ZM Leszek Kuśka, prze
wodniczący Komisji Oświaty RM Władysław 
Horabik, a także realizatorzy programu „Mło
dzież dla demokracji” Gabriel Cyrulik i Grzegorz 
Janik, dyrektor MOSiR-u Rafał Tymusz oraz 
prezes Stowarzyszenia „Region” Józef Mrowieć. 
Mieli oni okazję spotkać się z Ojcem Świętym, 
ponowić zaproszenie do odwiedzenia Rybnika

ze Stanisławowem wspomogłoby wysiłki na 
rzecz rozwoju polskiej oświaty i kultury. 
Uzgodnienie zasad współpracy między Liceum 
nr 14 w Stanisławowie, a Zespołem Szkół Po
nadpodstawowych nr 3 w Rybniku pozwoli na 
realizację programu „Młodzież dla demokracji”. 
Współpraca z dużym ukraińskim miastem może 
również służyć idei integracji europejskiej. Nie
wykluczone, że mer Stanisławowa złoży wizytę 
w Rybniku jeszcze tej jesieni. (r)

Ponad 40 dzieci z polskich rodzin 
z Rejonu W ileńskiego na Litwie 
spędziło 2-tygodniow e wakacje 
zorganizowane wspólnie przez mia
sto i Stowarzyszenie Współpracy 
Międzynarodowej Rybnik-Europa. 
Ich pobyt sfinansowany został głów
nie z miejskich grantów przyzna
nych organizacjom pozarządowym.

Podzielone na trzy grupy dzieci ze szkoły 
w Egliszkach i okolic wypoczywały wspólnie 
z dziećmi z Rybnika w Eurasburgu w Bawarii, 
w miejscowości Doba koło Giżycka, a także 
z rybnickimi harcerzami w stanicy w Wapienicy.

Eurasburg -  umowa o współpracy
Historia kontaktów Rybnika i Eurasburga 

sięga połowy lat ’80. W tych ciężkich dla nas 
czasach wiele osób z Zachodu zaangażowało 
się w pomoc charytatywną dla naszego kraju 
-  była wśród nich Rosemarie Tróscher z nie
wielkiego miasteczka w sercu Bawarii. Zaś 
głównym partnerem ze strony polskiej była na
uczycielka matematyki Maria Papież, pracu
jąca w Biskupim Komitecie Pomocy Interno
wanym, k tó rem u  w Rybniku przew odził 
ks. Alojzy Klon. Z Eurasburga nadchodziła 
żywność, odzież i lekarstwa. Kiedy pod koniec 
lat ’80 taka forma pomocy nie była już potrzeb
na, kontaktów nie zaniechano, ale zmieniło się 
ich oblicze. Od wielu lat gościnni bawarczycy 
zapraszają kilkudziesięcioosobową grupę ryb
nickich dzieci na atrakcyjne wakacje. W tym 
roku, już po raz drugi, z małymi rybniczanami 
pojechały do Bawarii dzieci z Rejonu Wileń
skiego na Litwie. Przygotowano dla nich bar
dzo atrakcyjny program pobytu: były gry i za
bawy sportowe, wycieczki w pobliskie góry, 
kąpiele w jeziorze, zwiedzanie najbardziej 
atrakcyjnych miejsc w okolicy. Głównym ani
matorem wyjazdów jest od początku Maria Pa
pież. Dzieci z Litwy przed wyjazdem do Nie
miec, jak i kilka dni po powrocie, przebywały 
w naszym mieście u rybnickich rodzin, które 
zapewniły im również wakacyjne atrakcje. 
Szczególne podziękowanie należą się paniom 
Elżbiecie Mroszczak, Bronisławie Her
man, Annie Grzybczyk, Urszuli Grzonce, 
Gabrieli Konsek, Annie Pojdzie, Magdale
nie Werner, Piotrowi Sebastianowi i Joan
nie Skowron i ich rodzinom za chęć przyję
cia do siebie naszych małych gości z Litwy.

Wieloletnie przyjacielskie kontakty z Euras- 
burgiem zaowocowały podpisaniem umowy o 
w spó łp racy  m iędzy Stow arzyszen iem  
Współpracy Międzynarodowej Rybnik-Eu
ropa, a stowarzyszeniem „Niemiecko-pol
ska wymiana w zakresie młodzieży i kul
tury”. Podpisali ją w Eurasburgu przewodni
czący rybnickiego stowarzyszenia Bogusław 
Przeczek oraz Rosemarie Tróscher. Przy
pomnijmy, że rolę R. Tróscher w dziele inte
gracji naszych społeczności rybnickie władze sa
morządowe oceniły bardzo wysoko, o czym 
świadczy uhonorowanie jej medalem Beneficii 
Grata Civitas Rybnikw  1998 roku. Odpowiednią
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Bawarskie pejzaże i
rangę podpisanej w lipcu umowie nadało wspar
cie władz obu miast, co swoją obecnością na uro
czystości potwierdzili prezydent Adam Fudali 
i burmistrz Hans Fischhaber. W skład dele
gacji wchodziła również odpowiedzialna za spra
wy kultury w Rybniku członkini Zarządu Miasta 
Ewa Ryszka oraz członkowie Stowarzyszenia 
Współpracy Międzynarodowej Rybnik-Europa.

Strony uzgodniły m.in., że współpraca bę
dzie prowadzona w dziedzinie szkolnictwa 
i edukacji, kultury i sportu. W porozumieniu

harcerskie mundurki
istnieje też zapis o wspólnym uczestnictwie w 
projektach, zarówno dwustronnych, jak i wielo
stronnych, współfinansowanych ze źródeł Unii 
Europejskiej. Jednym z celów współpracy jest 
bowiem jak najlepsze przygotowanie się do przy
szłego członkowstwa Polski w tej organizacji.

Wapienica
Grupa 15 dzieci z Litwy posmakowała przez 

kilkanaście dni prawdziwie harcerskiego życia. 
Z inicjatywy wiceprzewodniczącej RM, a tak

że działaczki 
Stowarzyszenia 
Rybnik-Europa 
Marii Z. Smół
ki, w szkole 
w Egliszkach 
w Rejonie Wi
leńskim  po
wstała drużyna 
h a r c e r s k a .  
Rybnik zafun
dował jej człon
kom k ilkana
ście  h a rc e r
skich mundur
ków -  część  
środków na ich 
zakup uzbiera
ły dzieci z ryb
nickich szkół, 
część sfinanso
wało m iasto  
z puli środków 
dla organizacji

PARTNERSKA WSPÓŁPRAC
samorządowych. Przekazanie tych mundurków j 
w Wapienicy harcerzom z Litwy było dla nich 
dużym wyróżnieniem. Drużyna z Egliszek z za
angażowaniem uczestniczyła w obozowym ży
ciu. Harcerze chętnie brali udział w zajęciach, 
zdobywali sprawności, a rekordzista zdobył ich 
aż 12! W trakcie trwania turnusu Wapienicę 
odwiedzili przedstawiciele władz miasta z pre
zydentem Adamem Fudalim i przewodniczą
cym RM Michałem Śmigielskim.

Wydaje się, że ta inicjatywa trafiła w oczeki
wania naszych rodaków na Litwie -  dzieci były 
bardzo zadowolone i chciałyby tu jeszcze raz 
przyjechać. Świadczy o tym list z podziękowa
niami, który nadszedł na ręce komendantki 
rybnickiego Hufca ZHP hm Teresy Knury. 
Niewykluczone też, że w przyszłym roku ryb
niccy harcerze wybiorą się na Litwę, a bazą 
wypadową będzie szkoła w Egliszkach.

Doba
Ostatnia grupa z Egliszek spędzała waka

cje nad Jeziorem Dobskim koło Giżycka.
Do tej pory na obozie, organizowanym tam 
od kilku lat przez MOSiR w Kamieniu, wypo
czywały rybnickie dzieci z rodzin wymagają
cych wsparcia oraz dzieci z polskich rodzin 
z okolic Stanisławowa na Ukrainie. Tym ra
zem miejsce to przybrało jeszcze bardziej mię
dzynarodowy, a zarazem integracyjny charak
ter. Dzieci wypoczywały w harcerskich warun
kach: mieszkały w namiotach, w czasie zajęć 
zdobyły różne umiejętności, był też czas na 
plażowanie i korzystanie ze sprzętu pływają
cego. Dla dzieci z Egliszek Doba ma dodatko
wy atut -  znajduje się niedaleko litewskiej 
granicy.

(r)
Zdjęcia na II stronie okładki

Umowę o współpracy podpisali Rosemarie Trôscher i Bogusław Przeczek w obecno
ści prezydenta Adama Fudalego i burmistrza Hansa Fischhabera.

Zdj.: arch. SWM Rybnik-Europa

Za grodzkim ... nowa Komisja Statutowa, która zajmie 
się pracami nad Statutem  Miasta. Rekrutacja zakończona

c.d. ze strony 4

Podobnego zdania było Starostwo Po
wiatowe w Rybniku, które swoje negatyw
ne stanowisko w tej sprawie przedstawiło 
podczas sesji Rady Powiatu w dniu 19 lipca.

Zmiany w Radzie Miasta...
W związku z rezygnacją z mandatu rad

nej Ewy Czaja, zaistniała konieczność po
wołania nowego radnego. Zwolnione miej
sce w Radzie Miasta zajął kolejny na Uście 
AWS Norbert Sielski.

... i Statucie Miasta
Wprowadzono również zmiany do Sta

tutu Miasta Rybnika, które dotyczyły pra
wa dostępu do dokumentów. Jak się oka
zuje, nie będzie to ostatnia zmiana w sta
tucie naszego miasta. Korekty wymaga 
wiele punktów, dlatego też, jak zapowie
dział wiceprezydent Jerzy Frelich, już 
podczas najbliższej sesji powołana zostanie

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

Miąjski System Informacji
Z myślą o zwiększeniu czytelności ukła- .  

du miejskiego, poprawie porządku pubUcz- • 
nego i bezpieczeństwa oraz o uatrakcyjnię- * 
niu wizerunku Rybnika, wprowadzony zo- ,  
stanie Miejski System Informacji. •

Dzięki niemu nikt nie powinien mieć * 
problemu z trafieniem do osiedli miesz- ,  
kaniowych, urzędów, punktów handlo- • 
wych, szpitali, czy dworców. Chodzi o rze- * 
telne opisanie struktury miejskiej po to, • 
by stała się ona czytelna zarówno dla • 
mieszkańców jak i wszystkich gości. Oprą- * 
cowany zostanie specjalny system ozna- .  
kowań na miejskich placach, ulicach, waż- • 
nych punktach miasta oraz budynkach, bę- * 
dących własnością komunalną. W informa- • 
cji adresowej, kierunkowej i ulicowej wy- • 
ko rzystany  zo s tan ie  podział m iasta  
na dzielnice, a dla zapewnienia bezpie- • 
czeństwa na drogach publicznych pojawią • 
się czytelne znaki i tablice. (S)

Z akończyła  s ię  rekrutacja  na stud ia  
na U niw ersytecie Śląskim, urucham iane 
od października br. w rybnickim Zespole 
Szkół Wyższych.

Oferta przygotowana przez jedną z największych ślą
skich uczelni spotkała się z bardzo dużym zainteresowa
niem przyszłych studentów. Największym powodzeniem 
cieszyły się kierunki prowadzone przez Wydział Nauk 
Społecznych, a w szczególności socjologia(6 kandyda
tów na jedno miejsce), politologia (ponad 5 kandydatów na 
jedno miejsce) oraz historia (około 2 kandydatów na jedno 
miejsce). W dalszej kolejności uplasowały się fizyka -  spe
cjalność ekonofizyka, filologia polska oraz filozofia.

Już w październiku br. w powstającym budynku Uniwersy
tetu Śląskiego w Rybniku naukę rozpocznie 183 studentów 
(w tym 43 studentów socjologii, 33 -  politologii, 30 -  historii, 
po 32 -  fizyki i filologii polskiej oraz 13 studentów filozofii).

Miasteczko akademickie, które powstaje na bazie szpi
tala przy ul. Rudzkiej ma docelowo zapewnić miejsca dla 
ponad dwóch tysięcy, studentów kształcących się na kie
runkach o profilu technicznym, humanistycznym, i eko- f  
nomicznym. D 1
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EKA MEDYCZNA
Pomimo trudności finansowych...

Poprzeczki nie obniżymy...
Jedną z najważniejszych inwesty

cji ostatnich lat wciąż pozostaje szpi
tal w Orzepowicach. W zależności od 
koniunktury budowa przeżywała 
swoje gorsze i lepsze dni -  po pra
wie 20-letnim  letargu została oży
wiona dzięki zaangażowaniu samo
rządowych władz Rybnika na począt
ku lat ’90. Mimo ciągłych problemów 
finansowych, szpital w Orzepowicach

jest sprawnie funkcjonującym kom
pleksem z wieloma oddziałami wy
posażonymi w nowoczesny sprzęt 
i dysponujący wykwalifikowaną ka
drą. To efekt nieustannych zabiegów 
władz miasta i dyrekcji szpitala o dal
sze środki na dokończenie budowy. 
O aktualnym stanie inwestycji, po
trzebach i planach rozmawiamy 
z dyrektorem Bolesławem Piechą.

jednak kupować żadnej aparatury o zaniżonym 
standardzie. Zdaję sobie sprawę z podjętego 
ryzyka, ale mogę obiecać, że pacjenci naszych 
problemów nie odczują. Od lutego tego roku 
chorzy i tak trafiają najpierw na oddział ratow
niczy, są poddawani zabiegom w nowym szpi
talu, a „zdrowieją” w starych murach. Żadne 
remonty w starych obiektach nie mają logicz
nego uzasadnienia.

—  C zy istn ieją  inne n iż  państw ow a k ie
sa źródła finansow ania szpita la?

— Obok zadeklarowanych przez miasto w swo
im tegorocznym budżecie 2,5 min zł i pomocy 
samorządu w spłacie bieżących rachunków, szpi
tal stara się sam zdobywać dodatkowe środki.

— Budowa szp ita la  w  R ybn iku-O rzepo- 
w icach to in w estyc ja  cen tralna, a w ięc  
środk i finansow e na da lsze  prace  pow in 
no p rze k a zy w a ć  p ań stw o . Jak w ygląda  
rzeczyw isto ść?

— W ustawie budżetowej na rok 2001 na kon
tynuację budowy naszego szpitala założono 
54 min zł. W międzyczasie zmienił się sposób 
finansowania inwestycji centralnych -  państwo, 
w ramach tzw. kontraktu wojewódzkiego, prze
kazało środki na wszystkie inwestycje do woje
wództwa. Nie było to już jednak obiecane 
320 min zł, ale mniej niż połowa tej kwoty, 
bo 153 min. Po koniecznych cięciach, na nasz 
szpital przypadło 30 min zł, przystosowaliśmy 
więc harmonogram realizacji dalszych zadań 
do wysokości tej sumy. Niestety, również owe 
30 min to czysta teoria. Dotąd bowiem spłynę
ło zaledwie 1,7 min zł. Oznacza to, że państwo 
przestało praktycznie finansować kontynuację 
budowy szpitala.

—  C zy fa k t ten  w p łyn ie  na zm ia n ę  p la 
n ó w  ry c h łe g o  p r z e n ie s ie n ia  p o z o s ta 
ły ch  o d d z ia łó w  z e  s ta r y c h  o b ie k tó w  
do O rzepow ic?

— Zdecydowanie nie. Ich przen iesien ie  
to nadal nasz cel strategiczny. W październiku 
zamierzamy przenieść do Orzepowic chirurgię 
urazową z ortopedią i chirurgię ogólną z Rudz
kiej oraz okulistykę, dermatologię, onkologię 
i oddział dla przewlekle chorych z „Juliusza”. 
Przyczyny takiej decyzji są przynajm niej 
trzy: po pierw sze -  scalenie oddziałów po
zwoli na bardziej ekonomiczne gospodarowa
nie środkami na działalność bieżącą; po dru
gie -  opuszczenie obiektu na Rudzkiej do koń
ca tego roku warunkuje dalsze prace przy re
alizacji zespołu wyższych uczelni; po trzecie 
-  dzięki tym posunięciom zostały wreszcie 
uregulow ane spraw y w łasnościow e te r e 
nów przy ul. Energetyków, gdzie stoi szpital

^ i przy ul. Rudzkiej. Jest jeszcze jeden powód: 
na Rudzkiej rozpoczęła się rozbiórka kotłowni,

AZETA RYBNICKA

„Nie będziemy kupować żadnej aparatury o zaniżonym standardzie” — zapewnia dyrektor Bolesław 
Piecha, prezentujący na zdjęciu najnowocześniejszy ultrasonograf z  kolorowym monitorem.

Zdj.: Z.K.

a więc pozostawienie tam oddziałów szpitalnych 
na zimię jest po prostu niemożliwe.

—  W ielokrotnie w spom inał pan, ż e  za 
le ż y  wam  na ja k  n a jw yższym  standardzie  
placów ki, bo „biedny n ie  m oże  sob ie  po
zw o lić  na bylejakość”...

— I nadal tej zasady będziemy się trzymać. 
Wprawdzie brak środków ze strony państwa 
powoduje perturbacje, na szczęście spory cię
żar finansowy wzięło na siebie miasto. Gdyby 
nie przychylność samorządu, od marca br. 
na budowie nic by się nie działo. Ale przecież 
szpital budowany jest średnio raz na sto lat i 
wiem, że są ludzie, którzy to rozumieją... Do 
tej pory szpitalne oddziały wprowadzały się do 
w pełni wyposażonych pomieszczeń. Teraz też 
dysponujemy nowymi łóżkami i meblami, jed
nak część urządzeń medycznych musimy po re
moncie zabrać ze starego miejsca. Nie będziemy

Po trwającym ok. 2 lata przetargu na informa
tyzację szpitala otrzymaliśmy 400 tys. dolarów 
z Banku Światowego. Siecią komputerową zo
stanie objęty cały system zarządzania szpitalem 
oraz tzw. ruch chorych, a jednym kliknięciem 
będzie można odtworzyć historię choroby każ
dego pacjenta -  od przyjęcia do wyjścia ze szpi
tala. Eksploatacja tej sieci nie byłaby możliwa 
bez przeszkolenia komputerowego kadry me
dycznej -  lekarzy i pielęgniarek. Z pomocą mia
sta zorganizowaliśmy kursy dla ponad 300 osób.

Mimo trudności nadal aktualne są plany 
stworzenia w naszym ośrodku profesjonalnej 
onkologii i neurologii, a w związku z funkcjo
nowaniem nowoczesnego oddziału ratownicze
go -  również neurochirurgii. Staramy się kon
sekwentnie realizować to co zaplanowaliśmy 
i nie poddawać się przejściowym, miejmy na
dzieję, trudnościom...

Rozmawiała: Wiesława Różańska

Sierpień 2001



Policjanci
W ostatnich tygodniach rybniccy poli

cjanci byli w centrum zainteresowania 
mediów. I to z kilku powodów...

W sierpniu w naszym mieście pojawiły się 
pierwsze dwuosobowe patrole policyjne na 
rowerach. Ich zadaniem jest ochrona terenów 
przyległych do Zalewu Rybnickiego, osiedla 
przy elektrowni „Rybnik” i ścieżek rowerowych 
w tamtym rejonie. Bardziej mobilne od pie
szych patrole rowerowe będzie można również 
spotkać w centrum. Policję w sprzęt zaopatrzy
ło wspólnie miasto i elektrownia „Rybnik”, 
a oprócz kilku rowerów zakupiono odpowied
nie obuwie, ubiory i kaski. Jak mówi komen
dant Komisariatu Policji na Nowinach Miro
sław Swodczyk, rowerowe patrole świetnie

Rowerowy patrol -sierż. sztab. Dariusz Piasecki 
i st. post. Michał Grzęda. Zdj.: Z.K.

•  • •

się sprawdziły m.in. 
w Rudzie Śląskiej, są 
też  p o p u la rn e  
w miastach Europy 
Zachodniej. — Chce
m y się przekonać czy 
i u nas ten pom ysł 
chwyci. Do drużyny 
rowerowej chętn ie  
przyłączyłoby się kil
ku policjantów patro
lujących dzie ln ice
0 zabudowie jednoro
dzinnej. M iasto
1 elektrownia zapo-

c.d. na str. 28 Prezydent Rybnika nagrodził wyróżniających się policjantów. Zdj.: Z.K.

Zwycięzca konkursu na najlepszego policjanta 
„drogówki” w województwie śląskim Adam 
Wasilewski. Zdj.: M.T.

Miss śląskiej policji Aleksandra Nowara.
Zdj.: M.T.

Autobus linii bazylika -  bazylika... Zdj.: Z.K.

____Tel. 42-28-825. 42-60-070

Między bazylikami...
Rybnicka sieć komunikacji miejskiej wzbogaciła się o dwie 

nowe linie łączące nasze miasto z okolicznymi gminami. Linią 
nr 8 można od początku lipca dojechać (tylko w dni robocze) przez Ra
dlin i Głożyny do Rydułtów -  początek trasy przy Placu Wolności. Linia 
nr 10 połączyła natomiast bazylikę św. Antoniego, w sąsiedztwie której 
ustanowiono początek trasy, z bazyliką w Pszowie. W rozkładzie jazdy tej 
linii są również kursy w niedzielę i święta. Po przekroczeniu przystanku 
granicznego, niezależnie od ilości przystanków, opłata wynosi 2,70 zł 
(ulg. -  1,50).

Również od początku lipca wyjechał na trasy kolejny autobus niskopo- 
dłogowy z ekologicznym silnikiem „euro 2000”, emitującym do atmosfery 
znacznie mniej spalin, a więc i zanieczyszczeń. Zresztą silnik taki posia
dają wszystkie autobusy rybnickiej komunikacji miejskiej, zaś prawie 20 
z nich ma obniżoną podłogę. — Zależy nam, by jak najwięcej osób przesia- 
dło się z  samochodów do środków komunikacji miejskiej, bo wtedy ich 
eksploatacja będzie tańsza, a powietrze bardziej czyste. Autobusy są nowe, 
czyste, wygodne, a okresowy bilet na wszystkie linie -  bardzo konkuren
cyjny cenowo—uważa wiceprezydent Romuald Niewelt, apelując do częst
szego korzystania z komunikacji miejskiej. Kto wie, może rowery i miejski 
autobus to najlepszy sposób poruszania się po mieście? (r)

_ _ _ _ _ _ GAZETA RYBNICKA__ _



AZETA RYBNICKA
Tegoroczni zwycięzcy czyli ekipa Chwałowic 

przygotowania rozpoczęła już kilka tygodni 
przed godziną „0”. — Naszą rolą było zachę
cenie do udziału w korowodzie różnych śro
dowisk, by podkreślić integracyjny charakter 
tej imprezy. I  to się udało... mówi przewod
niczący RD Andrzej Wojaczek. Sztab miał 
siedzibę w Domu Kultury, a jego dyrektor 
Michał Wojaczek był nie tylko -  wspólnie

orkiestra kop. „Chwałowice”, wystąpił zespół 
„Złota Jesień”. Niezwykłą atrakcją był również 
udział wozu bojowego OSP, a także makieta 
wozu historycznego. Cała ta niezwykła mozai
ka złożyła się na całość, którą jury oceniło naj
wyżej. — Chciałbym podkreślić niezwykle do
brą współpracę Rady Dzielnicy ze  wszystki
mi środowiskami w dzielnicy — powiedział An
drzej Wojaczek. — Odczuwamy to na codzień,

przez Danutę Dronszczyk, udało się wcią
gnąć do organizacji korowodu prawie wszyst
kie znaczniejsze placówki, organizacje i fir
my prywatne z terenu dzielnicy. — Nasz koro
wód przyjął barwy dzielnicowego herbu. Wszy
scy uczestnicy nosili niebiesko-żółte chusty, 
których uszycie sfinansowała Rada Dzielnicy 
— mówi A. Rojek. — Zaś „Makro” sprezento
wało kilkaset niebieskich i żółtych balonów, 
które miały utworzyć ruchomą flagę. Nieste
ty, efekt popsuł deszcz... Silną grupę w ko
rowodzie stanow ili rzem ieśln icy  znani ze 
św ie tn y ch  w yrobów : rz e ź n ik  A ntoni 
Woźniczka, piekarz Wilibald Dziwoki i sto
larz Kazimierz Brachman. W charaktery
stycznych strojach wystąpili młodzi basebal- 
liści, swoją reprezentację wystawili hodowcy 
gołębi sportowych. Na terenie L igoty-Ligoc- 
kiej Kuźni funkcjonuje kilka salonów samocho
dowych prestiżowych marek, jednak mimo de
klaracji, nie wszystkie dołączyły do korowodu.

K o r o w o d y  w  d e s z c z u
Mimo bardzo niesprzyjającej aury w dniu poprzedzającym Noc 

Świętojańską, w centrum miasta dzielnicowe korowody zaprezentowały się 
zgodnie z planem. Żal byłoby zmarnować inwencję i zaangażowanie 
dzielnicowych społeczności w organizację przemarszów. Na apel miasta 
o przedstawienie dzielnicy i zaprezentowanie jej dorobku odpowiedziało 
12 spośród 27 rybnickich dzielnic, co jest frekwencyjnym sukcesem, 
ponieważ w pierwszej edycji tej imprezy wzięły udział tylko 2 dzielnice.

I

z Hermanem Wałeckim z RD -  współauto
rem scenariusza, ale i głównym „wodzirejem” 
w górniczym mundurze. W trakcie przemar
szu przedstaw iono kolejne etapy dziejów 
dzielnicy od zamierzchłej przeszłości aż do 
w spółczesności, a było to możliwe dzięki 
sprzętowi nagłaśniającemu udostępnionemu 
przez parafię św. Teresy od Dzieciątka 
Jezus. Szczególne zaangażowanie wykazał ks. 
Marek Biernacki, który wciągnął do pracy 
również grupę oazową. W organizację koro
wodu włączyły się wszystkie placówki oświa
towe dzielnicy -  zarówno młodzież, jak i pe
dagodzy. Bettina Zimoriczyk z SP 13 przed
stawiła dzieje dzielnicy w gwarze, historycz
ną p re z e n ta c ję  przygotow ały Grażyna  
Szarpak i Teresa Sznajder z tej że szkoły. 
Wiele radości i koloru wniosły do korowodu 
przedszkolaki z przedszkoli nr 13 i 14 oraz 
ich rodzice wciągnięci do współpracy przez 
dyrektorki Joannę Cichecką i Bronisławę Si
wicką. Pokazało się Gimnazjum nr 3 i IV LO. 
Śpiewem korowód okrasił miejscowy męski 
chór, tańczyły „P iru e tk i” z DK, zagrała

nie tylko od święta, ja
kim był przemarsz koro
wodów. D eszcz niewąt
pliwie pomniejszył efekt 
naszych wysiłków, nie  
zn iszczy ł jednak więzi 
jaka pow stała m ięd zy  
ludźmi.

Drugie miejsce wywal
czyła Ligota-Ligocka  
Kuźnia. — Dla nas ta im
preza była wyzwaniem
— mówi przewodniczący 
RD Andrzej Rojek.
— Wiele osób nie iden
tyfikuje naszej dzielnicy 
z Rybnikiem, choć leży 
ona niedaleko od cen
trum. Chcieliśmy poka
zać, że  is tn ie jem y  i... 
udało się. Koordynato
rom imprezy czyli Radzie 
Dzielnicy i Klubowi „Har
ców ka”, kierow anem u

Najmłodsi chwałowiczanie byli ważną częścią 
dzielnicowego korowodu. Zdj.: Z.K.

Korowód z  Ligoty-Ligockiej Kuźni przybrał niebiesko-żółte barwy dzielnicowego herbu.
Zdj.: arch. Klubu Harcówka

Nie zabrakło natomiast „Opla”, a zrozumiałe 
zainteresowanie wzbudziła rodzina na „har
leyach”. Przed główną estradą Ligota-Ligoc
ka Kuźnia zaprezentowała się słowami wier
sza autorstwa nauczycielki z SP 4: „Idzie Li
gota, a w herbie grabie, grabie do zbioru rzę
sy w stawie (...)

I choć grabie nadal widnieją w herbie, rzeczy
wistość ligocka szybko się zmienia. Po stawach 
przyszła kolej na kuźnie żelaza, a współcześnie 
kojarzy się ta dzielnica z handlem i branżą 
motoryzacyjną: (...) Oj, w Ligocie ruch jest 
wielki, som salony i m arkety i wszelkiego
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Wakacje w mieście
Dzieci i młodzież powoli powraca z wakacyjnych szlaków. Czas przerwy 

w szkolnych zajęciach uczniowie spędzali bardzo różnie: jedni na atrakcyjnych 
wyjazdach, inni skromnie -  na półkoloniach lub po prostu w domu. Dla tych 
ostatnich prawie wszystkie miejskie placówki kulturalne i sportowe starały 
się organizować zajęcia, w których udział byłby również wakacyjną przygodą.

Tuż u progu wakacji uczniowie drugich klas 
Gimnazjum Specjalnego przy Zespole Szkół 
Nr 7 w Rybniku gościli w stanicy wodnej 6 Har
cerskiej Drużyny Żeglarskiej. Przywitał ich 
druh drużynowy Marcin Talarek oraz zastęp 
„Utopków”, który szczególną opieką otoczył 
gimnazjalistów. Chłopcy nauczyli młodzież sta
wiania harcerskich namiotów, rozstawiania 
pryczy, dbania o „harcerski” porządek wokół 
obozowiska. W czasie spotkania przy ognisku 
harcerze-wodniacy śpiewali, grali na gitarach 
i uczyli młodzież pląsów i zabaw, w czasie ci
szy nocnej wyznaczeni wartownicy dbali o spo
kój całego biwaku.

Po niedzielnym śniadaniu „Utopki” zafundo
wały swoim gościom kolejną atrakcję -  przejażdż
ki sprzętem wodnym. Dziewczęta i chłopcy pod 
czujnym okiem instruktorów, zaopatrzeni w ka
poki, pływali żaglówką oraz kanadyjkami. Śmie
chu i radości było sporo. Nie ma co ukrywać, 
było też odrobinę strachu, ale w pamięci pozo
staną tylko mile chwile spędzone z harcerzami.

W ośrodku w Kamieniu oraz w „Bushido” 
wakacje mijają na sportowo. MOSiR wspólnie 
z MKKS zorganizował dla dzieci zajęcia „pod

koszem”, miał również miejsce turniej trzyoso
bowej koszykówki pod nazwą Ruda-Basket.

W kompleksie sportowym przy ul. Powstań
ców odbyły się zawody pływackie i pokazy ra
townictwa wodnego, zaś w pawilonie judo, przy 
pomocy KS „Polonia”, zorganizowano naukę 
podstaw tego sportu. Bushido stoi dla dzieci 
otworem w sierpniu od poniedziałku do piątku 
od godz. 9.00 rano. Są organizowane turnieje 
i rozgrywki sportowe w różnych dyscyplinach 
sportu -  koszykówce, siatkówce, piłce nożnej. 
Dla najmłodszych -  gry i zabawy ruchowe.

Wiele działo się latem w dzielnicowych domach 
kultury. W Chwałowicach zajęcia trwały cały 
lipiec. Zorganizowano cztery całodniowe wyciecz
ki autokarowe, zaś na miejscu dzieci uczestni
czyły w zajęciach świetlicowych, oglądały video. 
Pokłosiem konkursu plastycznego będzie we 
wrześniu wystawa prac jego uczestników, ślad 
pozostawiły też warsztaty fotograficzne.

Atrakcyjnie było w Niewiadomiu, gdzie z ofer
ty DK skorzystało 100 dzieci. Wyjeżdżały one na 
basen, w góry, do Figloraju, popłynęły w rejs stat
kiem po Zalewie Rybnickim, a codzienny posiłek 
pomagali sfinansować miejscowi sponsorzy.

GAZETA RYBNIC
Klub „Harcówka” w Ligocie-Ligockiej 

Kuźni stał otworem dla dzieci przez całe wa
kacje. W lipcu większość zajęć odbywała się 
pod dachem, na szczęście „Harcówka” dyspo
nuje sporą salą. Odbywały się w niej ulubione 
przez dzieci zabawy przy muzyce, gry i kon
kursy zręcznościowe, rozegrano turniej szacho
wy. Pod hasłem „Wakacyjne łamanie głowy” 
poprowadzono szereg zabaw umysłowych.
W sierpniu zainaugurowano zajęcia w mini 
szkole przetrwania -  dzieci uczyły się korzy
stać z mapy i kompasu i sprawdzały swoją 
sprawność fizyczną. Zajęcia w „Harcówce” za
kończyła dyskoteka, wybór miss wakacji oraz 
rozdanie nagród i dyplomów.

W Niedobczycach „Wakacje w mieście” 
trwają w sierpniu i są równie atrakcyjne. Za
planowano wyjazdy na basen, do Parku Wod
nego i wycieczkę do Krakowa lub Ojcowa.
W Domu Kultury odbywają się zajęcia sportowe, 
muzyczne i plastyczne, zaplanowano też spotka
nie przy ognisku i wybory miss i mistera wakacji.

Dom Kultury w Boguszowicach zorgani
zował zajęcia dla 50 dzieci, przede wszystkim 
z rodzin dysfunkcyjnych, borykających się 
z trudną sytuacją materialną, a nawet proble
mem alkoholowym. Dzieci nie tylko się bawi
ły, ale brały udział w zajęciach, które miały na 
celu m.in. wzmocnienie własnej wartości, na
bycie umiejętności rozwiązywania problemów 
i zwracania się o pomoc do dorosłych. Poznały 
też w formie prelekcji niebezpieczeństwa zwią
zane z piciem alkoholu, paleniem i zażywaniem 
narkotyków. Brały też udział w ćwiczeniach

c.d. na str. 14

dobra moc (...) -  jak głosi inny wiersz napisa
ny na okoliczność korowodu. — Cieszymy się z  
zajęcia drugiego miejsca, a nagrodę przezna
czymy na sprzęt nagłaśniający dla naszej „Har
cówki”. A za rok? Kto wie, bo apetyt rośnie w 
miarę jedzenia... — podsumował Andrzej Rojek.

Z czym kojarzą nam się Gotartowice? 
Oczywiście z szybowcami. Nic więc dziwne
go, że to właśnie szybowiec był największą 
atrakcją gotartowickiego korowodu. — Nasza 
dzielnica nie ma domu kultury, k tóry mógłby 
pełnić rolę centrum organizacyjnego takiej 
imprezy. A jednak udało nam się zmobilizo
wać gotartowiczan, czego efektem  je s t trze
cie m iejsce  — powiedział przewodniczący 
Rady Dzielnicy, a jednocześnie członek ZM 
Leszek Kuśka. Cała dzielnicowa społeczność 
podeszła do udziału w liczącym ponad 100 
osób korowodzie z wielkim zaangażowaniem. 
Z programem artystycznym wystąpiła Szko
ła Podstawowa nr 20 i poprzebierane dzieci 
z przedszkola nr 22, ważną częścią grupy byli 
harcerze ze szczepu ZHP aktywnie działają
cego przy szkole, zaprezentowali się też mło
dzi sportowcy z dopiero co utworzonego klu
bu. Strażacy wyremontowali liczący sobie sto 
lat konny wóz strażacki, zaś członkinie Koła 
Gospodyń Wiejskich zasiadły w bryczce . 
— Problem  m ie liśm y  tylko z  końmi. Wpraw
dzie dzielnica ma wiejski charakter, ale konie 
mamy tylko dwa... Pozostałe dwa pożyczyli
śmy... — mówi L. Kuśka. Symbol Gotartowic

-  szybowiec -  „wylądo
wał” na rybnickim Rynku 
jeszcze przed przem ar
szem, wzbudzając zrozu
miałe zainteresow anie.
— To znakomita reklama 
Aeroklubu ROW i szybow
nictwa —uważają działacze 
klubu. — W centrum mia
sta szybowiec pojawił się 
po raz pierwszy...

-  Po przeczytaniu re
gulaminu korowodu mia
łem wątpliwości czy zdo
łamy nawiązać rywaliza
cję z  innymi dzielnicami.
Po próbie, jaką zrobili
śm y na szkolnym boisku, 
wiedziałem, że nie bę
dzie najgorzej... podsu
m owuje koordynujący 
przygotow ania Leszek 
Kuśka.

Impreza, która -  miej
my nadzieję -  odbędzie się 
w przyszłym roku przy 
pięknej pogodzie -  spełni
ła swoje zadanie. Pokaza
ła potencjał dzielnic i po
służyła in teg racji ich 
mieszkańców. (r) Wielką atrakcją korowodu z Gotartowic był szybowiec „wystawiony”

po raz pierwszy na rybnickim Rynku. Zdj.: Z.K.

Tel. 42-28-825, 42-60-070 GAZETA RYBNICKA
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2 x na skałach Mohnn
Jednym z moich marzeń było zobaczyć Ir

landię. Nie na zdjęciach, nie na ekranie, ale na 
własne oczy. Przekonać się czy to naprawdę 
„zielona wyspa”, zmoknąć w sławnym irlandz
kim deszczu. Pojechałam na tramping, który 
po raz piąty w mojej szkole -  I LO w Rybniku 
-  zorganizował Wojciech Szulik. Tym razem 
celem była właśnie Irlandia. Z tej niepowta
rzalnej okazji skorzystało 46 uczniów. Spali
śmy pod namiotami, posiłki przygotowywa
liśmy na kuchenkach gazowych, uczyliśmy 
się samodzielności.

W ciągu 10 dni okrążyliśmy autokarem całą 
wyspę, zatrzymując się w najciekawszych miej
scach. Jednym z takich miejsc jest niewątpli
wie słynna Rock of Cashel, gdzie „wypstryka- 
liśmy” mnóstwo zdjęć, aby uwiecznić kamien
ne celtyckie krzyże i mury tego niezwykłego 
zamku. Również skały Moheru robią ogromne 
wrażenie, kiedy stoi się na dwustumetrowym 
klifie i patrzy w dół na rozbijające się o brzeg 
fale. Z tego wzniesienia można zobaczyć taką 
Irlandię, o jakiej się mówi -  widać wszelkie od
cienie zieleni, pastwiska, morze... Jednak Irlan
dia to nie tylko przyroda, to także malownicze

Już od dziesięciu lat nasza szkoła utrzymuje 
bliskie kontakty z położonym w Burgundii mia
steczkiem Saint Vallier. W tym roku do Fran
cji wyjechała 50 osobowa grupa uczniów II LO. 
Będąc przejazdem w Strasbourgu zobaczyliśmy 
Parlament Europejski, katedrę oraz mieliśmy 
okazję „zasmakować” prawdziwej Europy. 
U celu podróży strona francuska przygotowa
ła uroczyste powitanie, po czym zostaliśmy za
kwaterowani u rodzin. Jak zawsze początki 
bywają trudne, ale z biegiem czasu już każdy, 
nawet Polak z Polakiem, rozmawiali po francu
sku. Mieszkańcy Saint Vallier okazali się wspa
niałymi organizatorami. Tak jak przed rokiem 
Niemcy, u których byliśmy na wymianie, tak i 
teraz Francuzi najmniej czasu przeznaczyli na
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miasteczka (Waterford, Killarney), gdzie za
chwycaliśmy się tęczą kolorów kamieniczek 
i sympatią mieszkańców. Zupełnie inaczej jest 
w miastach takich jak Cork, Dublin czy Bel
fast, gdzie panuje atmosfera pośpiechu, a czło
wiek pozostaje anonimowy. Kiedy dojeżdżali
śmy do Belfastu, nasi opiekunowie kazali nam 
trzymać się w grupach i pilnować swoich ple
caków. Rzeczywiście, nie czuje się w tym mie
ście bezpieczeństwa, w wielu budynkach wy
bite są szyby, a na ścianach można przeczytać 
napisy manifestujące poglądy walczących tam 
od dawna stron.

Większość Irlandczyków, z którymi rozma
wiałam, o naszym kraju nie wiedziała nic, tyl
ko jedna dziewięcioletnia Irlandka z rudym 
kucykiem chciała wiedzieć coś więcej o Kra
kowie, bo słyszała, że to bardzo piękne mia
sto. Kazała przekazać mieszkańcom moich 
okolic serdeczne pozdrowienia.

Kaja Rostkowska

Każdy z nas śni o dalekich podróżach, o sa
fari w Afryce, czy o spotkaniu z kangurami 
w Australii, ale czy kiedykolwiek przeszedł 
wam przez głowę pomysł, że spełnieniem wa-

sen. Od rana do wieczora zajęci byliśmy zwie
dzaniem albo zabawą. Cały dzień spędziliśmy 
w Vichy, mieście słynącym z kosmetyków, pa
stylek miętowych i szlifierni kamieni szlachet
nych. Dzięki małej „ciuchci” zobaczyliśmy 
wszystkie ważniejsze miejsca w mieście. Jed
nak największą atrakcją okazała się wycieczka 
do parku rozrywki Le Pal, niezapomniane prze
życia dostarczył również wyjazd do świątyni 
buddyjskiej. Zainteresowanych ostrzegam , 
że ze względu na szalenie kolorowe wnętrze, prze
bywanie w niej dłużej niż 40 minut grozi chwilo
wą utratą wzroku. Zwiedzaliśmy również jeden 
z XVI-wiecznych zamków -  Chateau de Corma- 
tin. Wrażenie zrobiło na nas opactwo w Climy oraz 
Taize -  ośrodek spotkań młodych chrześcijan.

W siódmym dniu naszego pobytu we Francji 
razem z rodzinami spędziliśmy wieczór w Sali

Wakacje w mieście
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terapeutycznych dotyczących powyższych pro
blemów oraz zajęciach budujących koleżeńską 
więź. Dzięki wycieczkom dzieci poznały bliż
szą i dalszą okolicę: lotnisko w Gotartowicach, 
park w Rudach, a także szlaki Beskidu Żywiec
kiego, Pszczynę i Kraków z parkiem wodnym 
i ważniejszymi zabytkami. Wszystkie dzieci 
otrzymywały codziennie dwudaniowy obiad 
w stołówce SP nr 18. Obok miasta, boguszo- 
wickie „Lato w m ieście” współfinansowała 
Rada Dzielnicy i miejscowe firmy.

Organizatorami letniego wypoczynku dla 35 
dzieci w Boguszowicach była również Fundacja 
Pomocy Dzieciom Rybnika -  Boguszowie

wraz z parafialnym oddziałem Akcji Katolickiej. 
Półkolonie znalazły bazę w SP 18, wielce pomocni 
okazali się prywatni przedsiębiorcy oraz rzemieśl
nicy, którzy wypoczynek współfinansowali. Dzieć
mi opiekowały się bezinteresownie nauczycielki 
SP 18 -  członkinie Akcji Katolickiej. Zajęcia mia
ły charakter turystyczno-rekreacyjny, nie zabra
kło jednak elementów religijnych. Pieczę nad fun
dacją sprawuje ks. Rudolf Myszor, który jest rów
nież głównym organizatorem półkolonii.

Atrakcje wakacyjne dla dzieci przygotowały tak
że niektóre rady dzielnic. RD w Paruszowcu- 
Piaskach zorganizowała w lipcu dla ponad 150 
dzieci, które nie wyjechały na wkacje, letni festyn 
w obiektach TKKF Piaski. Były wspólne gry i za
bawy przy muzyce oraz pieczenie kiełbasek. 
Imprezę wspomogli organizacyjnie rodzice

szych m arzeń może stać się wycieczka szkol
na? A jednak jak się okazuje, wszystko jest 
możliwe. Klasa 2 b z II LO z wychowawczy
nią Stefanią Duerschlag miała taką oka
zję. W pierwszej dekadzie czerwca nie musie
li już zarywać nocy wkuwając fizykę czy mate
matykę, w tym czasie bowiem byli w Wielkiej 
Brytanii przeżywając emocje meczu Walia-Pol- 
ska, bawili się przy naprawdę dobrej muzyce 
na musicalu „Buddy” i (szczególnie dziewczy
ny) buszowali po londyńskich sklepach. Podczas 
12 dni podróży przez Anglię, Walię i Irlandię, było 
im dane zobaczyć to, co dotychczas znali tylko 
ze zdjęć lub telewizji -  pałac Buckingham, mu
zeum Md. Tussaud’s, a także Tower of London 
i Big Bena. Wędrowali również po górach Snow- 
donii, po zabytkowych uliczkach Dublina, Cardiff 
i Oxfordu, podziwiali bujną roślinność „szmarag
dowej wyspy” -  Irlandii oraz ogrom Atlantyku sto
jąc na klifach Moheru. Naprawdę można im tylko 
pozazdrościć takiej wycieczki. Te 12 dni to 
także czas doskonalenia umiejętności języko
wych, a to dzięki pomysłowi przeprowadze
nia wywiadów z rodowitymi mieszkańcami 
Anglii, Walii i Irlandii.

Do kraju wrócili pełni energii i nowych wra
żeń. Niestety, ich zapal szybko został ugaszony 
zimnym prysznicem szarej rzeczywistości. Teraz 
znów mogą bujać w obłokach i marzyć o przy
szłorocznej wyprawie do Japonii, Sayonara!

Zdj. na II stronie okładki

im. Nelsona Mandeli. Oprócz części oficjalnej 
czyli w ystąp ień  dyrek to ra  naszej szkoły 
Tadeusza Otremby oraz mera Saint Vallier 
Alain Philibert’a, był również czas na zabawę 
przy akompaniamencie zespołu grającego tradycyj
ną francuską muzykę. Na koniec były podarunki 
i żal, że zabawa dobiegła końca. W ostatnich dniach 
naszego pobytu w miasteczku obchodzono Święto 
Stowarzyszeń Lokalnych, na którym mieliśmy oka
zję zaprezentować program muzyczny.

Za organizację wyjazdu dziękujemy dyrekto
rowi Tadeuszowi Otrembie, profesorom Kry
stianowi Tomiczkowi, Maryli Dziedzic, Jo
lancie Bieńkowskiej i Małgorzacie Szostok. 
Kolejne spotkanie z naszymi francuskimi przy
jaciółmi już za rok, tym razem w Rybniku.

Łukasz Tkocz
Zdj. na II stronie okładki

uczestniczących w festynie dzieci, pracownicy 
TKKF oraz filii nr 4 biblioteki.

W Powiatowej i Miejskiej Bibliotece 
Publicznej wakacje upływają pod znakiem 
„Alfa z planety Melmac”. Konkursy i inne 
umysłowe zabawy podporządkowano ...Kosmo
sowi. Dzieci rozwiązywały rebusy o tematyce 
astronomicznej i zodiakalne puzzle, odgadywa
ły nazwy gwiazdozbiorów, malowały „wszech
świat” na szkle, wzięły udział w turnieju wie
dzy na temat literatury fantastyczno-naukowej. 
Wszystkie zajęcia odbywały się w ramach XVIII 
Dni Literatury Dziecięcej i Młodzieżowej, któ
re podsumowane zostaną pod koniec sierpnia. 
Jeśli dzięki tym zajęciom dzieci połknęły bak
cyla czytania, to -  spełniły one swoją rolę...

Zdjęcia na II stronie okładki
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KALENDARZ IMPREZ MIEJS
Kalendarz Imprez Miejskich

(I p a tro n a t m e d ia ln y

Miasto Rybnik
Elektrownia 

“Rybnik" S.A.

Punkt
tel. 42

v T z e f j j e n
czegółowych informacji udziela

poniedziałku do piątku w godz. 9.00 -  17.00 
i Miejskiej w Rybniku z siedzibą na Placu Wolności 

mail: inforybnik@um.rybnik.pl lub rybnik@um.rybnik.pl

KULTURA
LP. TERMIN NAZWA IMPREZY 1 ORGANIZATOR MIEJSCE PLAN IMPREZY

1. wrzesień

„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

2. wrzesień
Wystawa:

„Z ekologią na ty 
-  co w budkach piszczy”

Muzeum 
w Rybniku 

tel. 42 21 423

Muzeum w Rybniku 
Rynek 18

Wystawa czasowa przedstawiająca sposoby 
gniazdowania polskich ptaków. 

Wstęp: 3 zł, 2 zł

3. wrzesień Stały repertuar kina „Zefir”
Dom Kultury 
Boguszowice 
tel. 739 21 86

Dom Kultury Boguszowice 
Plac Pokoju 1 Szczegóły na afiszach.

4. do 17.09
Wystawa: 

„Szczęśliwy naród, 
który ma poetę”

Powiatowa 
i Miejska Biblioteka 

Publiczna 
tel. 42 23 541

Hol Powiatowej 
i Miejskiej Biblioteki 

Publicznej 
ul. Szafranka 7

Czesław Miłosz w  90. rocznicę urodzin.

5. 01.09 Festyn „Pożegnanie Lata” Dom Kultury Niewiadom 
tel. 729 44 13

„Park Pod Lipami” 
Domu Kultury Niewiadom 

ul. Mościckiego 15

W programie: występ zespołu muzycznego „Bolero”, 
zabawa taneczna, konkursy dla dzieci.

Wstęp: wolny

6. 01.09
godz. 12.00

Rocznica Obrony Rybnika 
oraz wybuchu II wojny 

światowej

Wydział Edukacji 
Urzędu Miasta Rybnika 

tel. 42 25 377
Cmentarz w  Rybniku

W czasie uroczystości nastąpi złożenie kwiatów, 
zapalenie zniczy, zaciągnięcie warty 

przy Pomniku Poległych.

7.
01.09
godz.

15 .30-22 .00
IX Festyn Farski

Rada Dzielnicy 
Boguszowice -  Stare 

tel. 42 20 506 
Parafia NSPJ 

w  Boguszowicach

Ogród farski
przy ul. Małachowskiego

W programie: występ zespołu „Karlik”, 
kabaretu górskiego „U bacy”, 

zespołu „Coverband”, 
konkursy, gry i zabawy.

Wstęp: wolny

8. 01-30.09
„Rybnik dawny 

i Rybnik współczesny”
Dom Kultury Niedobczyce 

tel. 739 81 86

Hol Domu Kultury 
Niedobczyce 

ul. Barbary 23

Wystawa fotografii ze zbiorów Muzeum w Rybniku. 
Wstęp: 2 zł

9. 02.09
godz. 16.00 „Koncert Pod Wierzbą”

Rybnickie Centrum 
Kultury 

tel. 42 23 235

Estrada „Pod Wierzbą” 
przy RCK 

ul. Saint Vallier 1

, A  my dycki młodzi”
Program w wykonaniu zespołu „Nie dejmy się” 

z MOK w Wodzisławiu Śl.
Wstęp: wolny

10. 03.09 „Najciekawsza fotografia 
z wakacji”

Dom Kultury 
Boguszowice 
tel. 739 21 86

Dom Kultury Boguszowice 
Plac Pokoju 1

Ogłoszenie konkursu.
Prace należy składać do dnia 21.09, 

ogłoszenie wyników -  24.09 godz. 11.00

11. 03.09 „Rybnik 2001” Dom Kultury Niedobczyce 
tel. 739 81 86

Dom Kultury Niedobczyce 
ul. Barbary 23 Ogłoszenie konkursu plastycznego dla dorosłych.

12. 03.09
XVI Dni Muzyki 

Organowej i Kameralnej
Rybnickie Centrum 

Kultury 
tel. 42 23 235

Bazylika św. Antoniego 
w Rybniku

Wystąpi Frederick Guzasky (USA). 
Wstęp: wolny

13. 06.09
godz. 17.00 „Rękawiczki”

Rybnickie Centrum 
Kultury 

tel. 42 23 235

Galeria Sztuki RCK 
ul. Saint Vallier 1

Otwarcie wystawy rzeźby ceramicznej 
Bogdana Kosaka.

Wystawę można zwiedzać do 1.10.01. 
Wstęp: wolny

14. 07.09
godz. 19.00

Wernisaż wystawy 
Bielskiego Towarzystwa 

Fotograficznego
Klub „Energetyka” 

tel. 739 11 74

Galeria Klubu „Energetyka” 
Hol górny 

ul. Podmiejska 1

Wystawa połączona z koncertem 
duetu „Camerata” Śląskiej Orkiestry Kameralnej 

przy Filharmonii Śląskiej w  Katowicach 
Wystawę zwiedzać można do 6.10.01. 

Wstęp: wolny

15. 07.09
godz. 17.00 „Wakacje moich marzeń” Dom Kultury Chwałowice 

tel. 42 16 222
Dom Kultury Chwałowice 

ul. 1 Maja 95

Ogłoszenie wyników konkursu plastycznego, 
który odbył się w ramach akcji 

„Lato w  mieście”.

16.
07.09
godz.

18 .00-21 .00
Dyskoteka Klub „Olimp” 

tel. 729 44 13
Klub „Olimp” 

ul. Mościckiego 15

Dyskoteka dla młodzieży z okazji rozpoczęcia nowego 
roku szkolnego.
Wstęp: wolny

17. 08.09
godz. 15.00 Festyn w Ochojcu Rada Dzielnicy Ochojec 

tel. 235 99 08
Boisko sportowe w Ochojcu 

ul. Cystersów

W programie: mecz piłki nożnej, gry i zabawy 
dla dzieci i dorosłych, występy zespołów muzycznych, 

zabawa taneczna 
Wstęp: wolny

18.
08.09
godz.

16.00 -  22.00
VII Spotkanie Smolnioków Rada Dzielnicy Smolna 

Tel. 600 253 633
Parking miejski 

przy ul. Sławików

W programie: występ zespołu „Rawers”, 
„Szlagier Maszyna” ,

oraz „Spotkanie z balladą w Kopydłowie”. 
Wstęp: wolny

19.
08.09
godz.

16.00 -  22.00
Festyn „Pożegnanie Lata”

Dom Kultury 
Boguszowice 
tel. 739 21 86

Park przy
ul. Bogusławskiego

W programie: gry, zabawy, muzyka. 
Szczegóły na afiszach. 

Wstęp: wolny
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20. 08.09
godz. 18.00 Malarstwo Janusza Dyjaka Klub „Energetyka” 

tel. 739 11 74

Galeria Klubu „Energetyka” 
Hol górny 

ul. Podmiejska 1

Wernisaż wystawy. 
Wstęp: wolny

21. 09.09
godz. 10.00

Pożegnanie wakacji 
w Klubie „Energetyka”

Klub „Energetyka” 
tel. 739 11 74

Plener przy Klubie
„Energetyka”

ul. Podmiejska 1

W programie m.in.: otwarty turniej szachowy, konkursy, 
gry, zabawy dla dzieci, młodzieży 

i dorosłych, koncert pioSenki włoskiej w wykonaniu 
zespołu „Filippo Pollino” oraz wielkie malowanie -  

happening z udziałem pajacyków Olo i Lolo, 
oraz Bonifacego i Zuzi Piegowatej.

Wstęp: wolny

22. 09.09
godz. 14.00 Festyn w Go tarto wicach

Rada Dzielnicy 
Gotartowice 

tel. 42 18 389

Teren sportowo -  
rekreacyjny 

ul. Szybowcowa

W programie: występy artystyczne, 
zawody sportowe, zabawa taneczna, 
gry i zabawy dla dzieci i dorosłych 

Wstęp: wolny

23. 09.09
godz. 16.00 „Koncert Pod Wierzbą”

Rybnickie Centrum 
Kultury 

tel. 42 23 235

Estrada „Pod Wierzbą” 
przy RCK 

ul. Saint Vallier 1

Koncert zespołu
wokalno -  instrumentalnego „Gama” 
W programie: znane i łubiane utwory 

ze światowego repertuaru muzyki pop. 
Wstęp: wolny

24. 09-10.09 XVI Dni Muzyki 
Organowej i Kameralnej

Rybnickie Centrum 
Kultury 

tel. 42 23 235

Bazylika św. Antoniego 
w  Rybniku

Wystąpią Hana Bartośova -  organy, 
Vladimir Richter -  tenor (Czechy). 

Wstęp: wolny

25. 13.09
godz. 14.00 Lato 2001 w Bibliotece

Powiatowa 
i Miejska Biblioteka 

Publiczna 
tel. 42 23 541

Oddział dla dzieci 
i młodzieży PiMBP 

ul. Szafranka 7

Konkurs finałowy pomiędzy drużynami oddziału 
dla dzieci poszczególnych filii. Rozdanie nagród. 

Wstęp: wolny

26. 14.09
godz. 16.00

„Wakacyjne spotkania 
z przyrodą”

Klub „Harcówka” 
tel. 42 26 039

Klub „Harcówka” 
ul. Zakątek 19

Rozstrzygnięcie konkursu fotograficznego 
Rozdanie dyplomów i nagród. 

Wstęp: wolny

27. 14.09
godz. 18.00

Wernisaż wystawy malarstwa i 
haftu Jana Świerczyny

Dom Kultury Chwałowice 
tel. 42 16 222

Sala kolumnowa 
Domu Kultury Chwałowice 

ul. 1 Maja 95

Wystawa indywidualna. 
Wstęp: wolny

28. 14.09
godz. 18.00

WG.R.A.” Klub „Energetyka” 
tel. 739 11 74

Klub „Energetyka” 
ul. Podmiejska 1

Premiera kabaretu „Noł nejm” 
Program poprzedzi występ kabaretu „Szpik” 

Wstęp: 5 zł

29. 15.09
godz. 15.00

Festyn
„Pożegnanie Lata”

Dom Kultury Chwałowice 
tel. 42 16 222 

NSZZ „Solidarność” przy 
KWK „Chwałowice” 

Rada Dzielnicy 
Chwałowice

Park przy
Domu Kultury Chwałowice 

ul. 1 Maja 95

W programie: mini playback show dla dzieci, koncert 
orkiestry rozrywkowej „Kurcband”, 

występ zespołu folklorystycznego „Złota Jesień”, 
koncert zespołu disco polo „Mona Lisa”, 

oraz zabawa taneczna przy muzyce zespołu „Enter” 
Wstęp: wolny

30. 16.09
godz. 16.00 „Koncert Pod Wierzbą”

Rybnickie Centrum 
Kultury 

tel. 42 23 235

Estrada „Pod Wierzbą” 
przy RCK 

ul. Saint Vallier 1

Koncert zespołów ,Jce Machine” i „51” 
W programie: muzyka synt-pop oraz rock. 

Wstęp: wolny

31. 17.09 XVI Dni Muzyki 
Organowej i Kameralnej

Rybnickie Centrum 
Kultury 

tel. 42 23 235

Bazylika św. Antoniego 
w Rybniku

W programie: koncert improwizacji organowych. 
Wystąpi Wolfgang Seifen (Niemcy). 

Wstęp: wolny

32. 20.09
godz. 11.00

Otwarcie wystawy i wykład 
Krystyny Szaraniec 

„Konstanty Prus -  prekursor 
historyków śląskich”

Powiatowa 
i Miejska Biblioteka 

Publiczna 
tel. 42 23 541

Sala wykładowa PiMBP 
ul. Szafranka 7 Wstęp: wolny

33. 20 .09 -16 .11
Wystawa:

Konstanty Prus (1872 -1961) 
- historyk, publicysta, bibliofil

Powiatowa 
i Miejska Biblioteka 

Publiczna 
tel. 42 23 541

Galeria PiMBP 
ul. Szafranka 7

Wystawa prezentująca życie i dorobek naukowy patrona 
PiMBP Konstantego Prusa 

w 40. rocznicę jego śmierci.
Wstęp: wolny

34. 22.09
„Przegląd Kapel 
Podwórkowych”

Dom Kultury Niewiadom 
tel. 729 4413

Sala widowiskowa 
Domu Kultury Niewiadom 

ul. Mościckiego 15

Prezentacje konkursowe kapel. 
Wstęp: wolny

35. 22.09
godz. 16.00 „Po czesku czyli po sąsiedzku” Dom Kultury Niedobczyce 

tel. 739 81 86

Park Domu Kultury 
Niedobczyce 

ul. Barbary 23

Festyn rodzinny z okazji zakończenia lata 
W programie: prezentacja czeskich zespołów 

folklorystycznych i rozrywkowych. 
Wstęp: wolny

36. 22-23.09 XVI Dni Muzyki 
Organowej i Kameralnej

Rybnickie Centrum 
Kultury 

tel. 42 23 235

Bazylika św. Antoniego 
w  Rybniku

W programie: koncert pt. „W kręgu tajemnic”. 
Wystąpią Elżbieta Włosek -  organy, 

Paweł Muszkieta -  flet.
Wstęp: wolny

37. 23.09
godz. 16.00

„Koncert Pod Wierzbą”
Rybnickie Centrum 

Kultury 
tel. 42 23 235

Estrada „Pod Wierzbą” 
przy RCK 

ul. Saint Vallier 1

Koncert zespołu wokalno -  instrumentalnego „Sukces” z 
Rydułtów

z młodzieżową formacją taneczną 
W programie: największe przeboje 

muzyki rozrywkowej.
Wstęp: wolny

38. 28.09 Dzień Chłopca Dom Kultury Niewiadom 
tel. 729 44 13

Świetlica
Domu Kultury Niewiadom 

ul. Mościckiego 15

W programie: dyskoteka z konkursami i zabawami. 
Wstęp: wolny

39. 28.09
godz. 10.00

Festyn integracyjny 
„O uśmiech i radość dziecka”

Polskie Stowarzyszenie na 
Rzecz Osób 

z Upośledzeniem 
Umysłowym  

Koło w  Rybniku 
tel. 42 37 414

Stadion TKKF Piaski 
ul. Za Torem

W programie: korowód, przejażdżki na koniach 
i bryczkach, występy artystyczne uczestników 

Warsztatów Terapii Zajęciowej oraz uczniów SP 7, 
poczęstunek, gry i zabawy ruchowe, dyskoteka. 

Wstęp: wolny
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40. 28.09
godz. 16.00

Prezentacja Młodzieżowej 
Rady Miasta Rybnika

Fundacja „Edukacja 
dla Demokracji” 

tel. (022) 82 77 636
Rynek

W programie: występy zespołów „ 0 ’key”, „Zagrożony 
Gatunek”, kabaretu „Noł nejm” 

oraz pokaz mody, akcja krwiodawstwa, 
pokaz ratownictwa medycznego.

Wstęp: wolny

41. 28.09
godz. 17.00

Mała Akademia Filmu 
Polskiego

Dom Kultury 
Boguszowice 
tel. 739 21 86

Dom Kultury Boguszowice 
Plac Pokoju 1 Wstęp: 4 zł

42. 28.09
godz. 18.00 „Powrót do przeszłości” Klub „Energetyka” 

tel. 739 11 74
Klub „Energetyka”
ul. Podmiejska 1

Premiera kabaretu „DUDU” 
Wstęp: 8 zł

43.
28.09
godz.

18 .00 -21 .00

Dyskoteka z okazji 
„Dnia Chłopca”

Klub „Olimp” 
tel. 729 4413

Klub „Olimp” 
ul. Mościckiego 15

Dyskoteka dla młodzieży z zabawami i konkursami. 
Wstęp: wolny

44. 28.09
godz. 20.00

Koncert zespołu jazzowego 
„Szy-szy Kaan”

Dom Kultury Chwałowice 
tel. 42 16 222

Sala widowiskowa 
Domu Kultury Chwałowice 

ul. 1 Maja 95

Zespół w składzie:
Dominik Bieóczycki -  skrzypce,

Piotr Domagała -  gitara,
Paweł Klauba -  bass, Ryszard Pałka -  perkusja. 

Wstęp: 5 zł

45. 29-30.09 Rybnicki mecz poetów 
„Śląsk kontra Reszta Świata”

Klub „Energetyka” 
tel. 739 11 74

Klub „Energetyka” 
ul. Podmiejska 1

Szczegóły na afiszach. 
Wstęp: wolny

46. 29-30.09 XVI Dni Muzyki 
Organowej i Kameralnej

Rybnickie Centrum 
Kultury 

tel. 42 23 235

Bazylika św. Antoniego 
w  Rybniku

Wystąpią Tomaś Thon -  organy, 
Duśan Fołtyn -  obój (Czechy) 

Wstęp: wolny

47. 30.09
godz. 16.00 „Koncert Pod Wierzbą”

Rybnickie Centrum 
Kultury 

tel. 42 23 235

Estrada „Pod Wierzbą” 
Przy RCK 

ul. Saint Yallier 1

Koncert kwintetu „Tres Dżes”
W programie: standardy muzyki rozrywkowej. 

Wstęp: wolny

SPORT
LP. TERMIN NAZWA IMPREZY ORGANIZATOR MIEJSCE PLAN IMPREZY

1. 01.09 
godz. 16.30

Mecz Klasy Okręgowej 
Seniorów

Towarzystwo Kulturalno - 
Sportowe „Kuźnia” 

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

Stadion
ul. Podmiejska 1

Mecz pomiędzy ENERGETYK Rybnik -  PIAST 
Leszczyny.

Wstęp: wolny

2. 01.09 
godz. 9.30

III Regaty o Puchar Prezydenta 
Miasta Rybnika 
w klasie omega

Rada Dzielnicy 
Śródmieście 

tel. 0501 262 978 
(p. A. Larysz)

Ośrodek Sportów 
Wodnych i Rekreacji 

w  Chwałęcicach

Regaty w klasie omega zostaną rozegrane w  dwóch 
grupach:
w klasie omega samorządowej - startują wyłącznie 
członkowie Rad Dzielnic i ich rodziny, w klasie omega 
otwartej - pozostali.
Załoga : 5 osób (4 + sternik). Wpisowe: 75 zł od załogi 
Zgłoszenia załóg: pod tel. nr 0501 262 978 lub w dniu 
regat od 9.30 — 10.30 w  biurze regat (bosmanka 
ośrodka). Odprawa sterników: w dniu regat o godz. 
10.30. Godz. 16.00 — wręczenie nagród i pucharu. W 
programie również zabawy i konkursy zręcznościowe, 
zabawa przy zespole muzycznym, grill.

3. 01.09 
godz. 11.00

Rozgrywki piłki nożnej 
o mistrzostwo klasy okręgowej

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

Stadion
ul. Górnośląska 

Niedobczyce

Mecz pomiędzy RYMER Niedobczyce -  PNIÓWEK 
Pawłowice.

Cena biletu: 4 zł

4. 01.09 
godz. 16.30

Mecz piłki nożnej 
o mistrzostwo klasy okręgowej

Klub Sportowy „Górnik” 
Boguszowice 

tel. 601 544 820

Stadion
ul. Małachowska 130

Mecz pomiędzy KS GÓRNIK Boguszowice -  CZARNI 
Gorzyce

Wstęp: młodzież i kobiety -  wolny 
Pozostali - 5 zł

5. 01.09 
godz. 16.30 Mecz piłki nożnej

PKS ,3obtrans” 
tel. 42 38 140 
(p. B. Gómicz)

Stadion sportowy 
ul. Broniewskiego 

(obok pawilonu Wanda)

Mecz pomiędzy PKS BOBTRANS -  RKS Zwonowice. 
Cena biletu: 2 zł

6.
01-02.09

godz.
10 .00 -18 .00

Młodzieżowe Mistrzostwa 
Polski 
w judo

Klub Sportowy 
„Polonia” Rybnik

tel. 739 58 16 
(p. J. Kowalczyk)

Hala sportowa MOSiR 
Boguszowice 

ul. Jastrzębska 12

Impreza dopuszczona warunkowo. 
Szczegóły u organizatora.

7. 02.09 
godz. 12.00

Rozgrywki piłki nożnej 
o mistrzostwo Śląskiej Ligi 

Juniorów

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

Stadion
ul. Górnośląska 

Niedobczyce

Mecz pomiędzy RYMER Niedobczyce 
-  KS STADION Chorzów. 

Wstęp: wolny

8. 03.09
od godz. 10.00

Bieg biathlonowy 
dla szkół podstawowych

Klub Sportowy „Ryfama” 
tel. 602 859 905 

(p. S. Janik)

Rybnik -  Paruszowiec 
Las

W programie jeden bieg. 
Wstęp: wolny

9. 07.09
Zawody o Puchar Dowódcy 
Garnizonu z okazji Święta 

Wojsk Lądowych

Miejski Klub Strzelecki 
LOK 

Rybnik 
tel. 42 27 947 

(p. A. Siemaszkiewicz)

Strzelnica na Paruszowcu 
w Rybniku Szczegóły u organizatora

10. 08.09 
godz. 15.00 Mecz drużynowy juniorów

Klub Sportowy „Polonia” 
Niewiadom 

tel. 739 15 85 
(p. C. Wąjner)

Boisko sportowe 
ul. Sportowa 
Niewiadom

Mecz pomiędzy POLONIA Niewiadom 
- TKKF JEDNOŚĆ Grabownia. 

Wstęp: wolny

11. 08.09 
godz. 16.30 Mecz drużynowy seniorów

Klub Sportowy „Polonia” 
Niewiadom 

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

Boisko sportowe 
ul. Sportowa 
Niewiadom

Mecz pomiędzy POLONIA Niewiadom 
- TKKF JEDNOŚĆ Grabo wnia. 

Wstęp: wolny

12. 08-09.09

Krajowy Turniej Kadetów o 
Puchar Prezydenta Miasta 

Rybnika 
w koszykówce

Miejski Koszykarski 
Klub Sportowy 
tel. 422 15 11 

(p. A. Zygmunt)

Hala sportowa MOSiR 
Boguszowice 

ul. Jastrzębska 12
Szczegóły u organizatora
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13. 13.09
godz. 16.30

Rozgrywki piłki nożnej 
o mistrzostwo Śląskiej Ligi 

Juniorów

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

Stadion
ul. Górnośląska 

Niedobczyce

Mecz pomiędzy RYMER Niedobczyce 
-  GKS RUCH Radzionków. 

Wstęp: wolny

14. 15.09 
godz. 9.00 Dzień Piłkarza

Górniczy Klub Sportowy 
„Pierwszy” Chwałowice 

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

Boisko sportowe (boczne) 
ul. 1 Maja 26 
Chwałowice

W programie turniej piłkarski drużyn 7 -  osobowych, 
zabawy dla dzieci.

Wstęp: wolny

15. 15.09
godz. 16.00 Mecz piłkarski

PKS ,3obtrans” 
tel. 42 38 140 
(p. B. Gómicz)

Stadion sportowy 
przy ul. Broniewskiego 
(obok pawilonu Wanda)

Mecz pomiędzy PKS BOBTRANS -  OLZA Godów. 
Cena biletu: 2 zł

16. 15.09
godz. 16.30

Mecz Klasy Okręgowej 
Seniorów

Towarzystwo Kulturalno - 
Sportowe „Kuźnia” 

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

Stadion
ul. Podmiejska 1

Mecz pomiędzy ENERGETYK Rybnik -  KRUPIŃSKI 
Suszec.

Wstęp: wolny

17. 15.09
godz. 16.30

Rozgrywki piłki nożnej 
o mistrzostwo Klasy Okręgowej

M K S, Rymer” 
Niedobczyce 
tel. 739 85 28 
(p. J. Mrozek)

Stadion
ul. Górnośląska 

Niedobczyce

Mecz pomiędzy RYMER Niedobczyce -  LKS Stara 
Wieś.

Cena biletu: 4 zł

18. 16.09
godz. 13.00

Zlot turystyczny z okazji 
Jubileuszu 50 -  lecia Oddziału 

PTTK w Rybniku

Polskie Towarzystwo 
Turystyczno - 
Krajoznawcze 
tel. 42 28 072 
(p. B. Jasny)

Osiedle Nowiny u zbiegu 
ulic Budowlanej i 

Raciborskiej

Szczegóły u organizatora. 
Impreza ogólnodostępna.

19. 22.09 
godz. 15.30 Mecz drużynowy seniorów

Klub Sportowy „Polonia” 
Niewiadom 

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

Boisko sportowe 
ul. Sportowa 
Niewiadom

Mecz pomiędzy POLONIA Niewiadom 
- LKS BOROWIK Szczejkowice. 

Wstęp: wolny

20. 22.09 
godz. 16.30

Mecz o Mistrzostwo Klasy 
Okręgowej

Klub Sportowy „Górnik” 
Bogus zo wice 

tel. 601 544 820

Stadion
ul. Małachowska 130

Mecz pomiędzy KS GÓRNIK Boguszowice 
-  KS PIERWSZY Chwałowice 

Wstęp: młodzież i kobiety -  wolny 
Pozostali 5 zł

21. 23.09
od godz. 10.00

Zakończenie sezonu 
kolarskiego 

Żegnaj Lato 2001

Polskie Towarzystwo 
Turystyczno - 
Krajoznawcze 
tel. 42 28 072 
(p. B. Jasny)

Boiska sportowe 
przy kąpielisku „Ruda” 

ul. Gliwicka

W programie konkursy, ognisko z pieczeniem własnej 
kiełbasy.

Wpisowe: młodzież szkolna - l d ,  pozostali -  2 zł. 
Impreza ogólnodostępna.
Szczegóły u organizatora.

22. 23.09 
godz. 12.00

Rozgrywki piłki nożnej 
o mistrzostwo Śląskiej Ligi 

Juniorów

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

Stadion
ul. Górnośląska 

Niedobczyce

Mecz pomiędzy RYMER Niedobczyce 
-  MMKS Dąbrowa Górnicza. 

Wstęp: wolny

23. 29.09 
godz. 15.00 Mecz piłkarski

PKS ,3obtrans” 
tel. 42 38 140 
(p. B. Gómicz)

Stadion sportowy 
przy ul. Broniewskiego 
(obok pawilonu Wanda)

Mecz pomiędzy PKS BOBTRANS -  POLONIA 
Niewiadom  

Cena biletu: 2 zł

24. 29.09 
godz. 16.30

Mecz Klasy Okręgowej 
Seniorów

Towarzystwo Kulturalno - 
Sportowe „Kuźnia” 

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

Stadion
ul. Podmiejska 1

Mecz pomiędzy ENERGETYK Rybnik -  AKS 
Chorzów.

Wstęp: wolny

Uwaga! Panie do amputacji piersi

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

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

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

przy ul. Kościuszki 17.

Telefon informacyjny

Anonimowych Alkoholików

18
253-79-83

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

CiA/FTA RYRNICKA

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 9.00 do 14.00
Radni RM Rybnika z klubu SLD dyżurują w każdą środę od 16.00 do 18.00.

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

Dyżury Powiatowego Rzecznika Konsumentów
w Rybniku

odbywają się w drugą i czwartą środę każdego miesiąca 
godz. od 10.00 do 14.00 w siedzibie Starostwa, ul. 3 Maja 31, tel. 42-26-3

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

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

Maria Kukawska, tel. (032) 735-17-07, 254-18-54, a biuro mieści się 
w Katowicach przy ul. Kossutha 13, p. 201. Rzecznik przyjmuje strony 
w  poniedziałki od 14.00 do 17.00 i w czwartki od 9.00 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.

Sierpień 2001



Henryk Tkocz nagrodzony

Artysta
obiektywu...
Jedenaście lat upłynęło od pierwszej in

dywidualnej wystawy fotogramów Henry
ka Tkocza w rybnickiej bibliotece. Obecna 
-  już ósma -  prezentuje fragment dorob
ku artysty obiektywu znanego w Polsce 
i za granicą, uhonorowanego międzynaro
dowymi tytułami i ponad 50 nagrodami 
z licznych konkursów, w których brał udział.

Na lipcowym wernisażu w Powiatowej i Miej
skiej Bibliotece Publicznej prezydent Adam 
Fudali wręczył przyznaną artyście Nagrodę 
Prezydenta Miasta Rybnika w dziedzinie kul
tury -  „Za wybitne osiągnięcia w dziedzinie 
fotografii, utrwalania na kliszy piękna i bogac
twa ziemi śląskiej oraz za zasługi w promowa
niu miasta w kraju i poza jego granicami”.

Jak podkreśla H. Tkocz, nagroda ta ma dla 
niego szczególne znaczenie, gdyż jest związa
na z „ukochanym miastem” i z ludźmi tutaj ży
jącymi. To zasłużone wyróżnienie dla artysty, 
który potrafił pokazać światu i Polsce dzielni
cę niedobczyckich familoków z miłością i zadu
mą nad jej przemianami (jak w fotogramie „Mój 
Śląsk”, gdzie ściany familoków porosły talerzami 
anten satelitarnych, a ławeczka służąca dawniej 
sąsiedzkim pogwarkom pozostaje pusta). Obok

Czas salonów literackich jako instytu
cji literackiej dawno minął, niemniej jest 
rzeczą sympatyczną, że chociaż poprzez 
nazwę przywodzimy pamięć o miejscu, 
w którym zwykło się rozprawiać o proble
mach artystycznych i kształtować opinie
0 literaturze.

Od marca br. taką formulę spotkań z twór
cami i badaczami literatury proponuje nam 
(pod honorowym patronatem wiceprezydenta 
Jerzego Frelicha) Powiatowa i Miejska Bi
blioteka Publiczna w Rybniku we współpracy 
z Biblioteką Śląską w Katowicach. Na spotka
nia w „ Salonie literackim ” zapraszani są ludzie 
młodzi (głównie licealiści) i dorośli o zaintere
sowaniach humanistycznych i artystycznych. 
Rolę gospodyni pełniła dyrektor biblioteki 
Halina Opoka, a sala wykładowa była zwy
kle pełna.

W bibliotece gościł więc prof. Jan Malicki -  
wybitny znawca literatury staropolskiej i dy
rektor Biblioteki Śląskiej, który mówił o po
ezji sowizdrzalskiej, a wiersze recytował Jerzy 
Połoński. „Śmierć jak kromka chleba” -  kto 
z nas wie, że tytuł znanego filmu K. Kutza o tra
gedii górników „Wujka” pochodzi z wiersza 
Feliksa Netza, katowickiego poety, pisarza
1 dziennikarza. Pisarz ten gościł również w „Sa
lonie...”, a oba spotkania prowadził Maciej Szcza
wiński, poeta, pisarz i dziennikarz radiowy.

Moment wręczenia prezydenckiej nagrody. Zdj.: Barbara Tkocz

fotografii ludzi teatru znajdziemy tu portrety 
dzieci i pejzaże łowione w cieniu hałd. Cztery 
lata ma już fotogram „Polska 1997” (złoty me
dal na IV Fotograficznych Mistrzostwach Pol
ski), a przecież ciągle niepokoi widza jego wy
mowa: dokąd zmierzamy jako kraj i naród?

Na wystawie zaprezentowano również dyplo
my i nagrody H. Tkocza, m.in. złoty medal 
IV Fotograficznych Mistrzostw Polski oraz me
dal z tego samego kruszcu z Biennale Plakatu Foto
graficznego. Jak się okazuje, prace rybnickiego

artysty obejrzeli już mieszkańcy wielu krajów, 
w tym odległej Nowej Zelandii i USA. Jego fo
tografie znajdują się w zbiorach muzeum 
w Rybniku i Katowicach. H. Tkocz znany jest 
w środowisku fotograficznym również jako 
współorganizator konkursów fotograficznych, 
m.in. „Różne oblicza portretu”.

Gratulując wyróżnienia życzymy cierpliwo
ści w przenoszeniu swojego miejsca na ziemi 
w wymiar uniwersalny.

(S), G. Walczak

Swoje wiersze w „Salonie...” czytała Marta 
Fox, która bardziej czuje się „w środku” poetką niż 
pisarką książek dla młodzieży. Anna Węgrzyniak, 
prowadząca to spotkanie, zapisała: „Z Marty
-  Czarownicy słowa wyfruwają (jak jaskółki), a ja
-  straszny belfer -  muszę ciężko semiotyzować”. 
Cóż, taka dola doktora habilitowanego. W czerw
cu odbyło się w „Salonie... "spotkanie z sekretar
ką obchodzącego 90. urodziny Noblisty Czesła
wa Miłosza, Agnieszką Kosińską. Miłosz
-  prywatny, wielkie pisarstwo -  od kuchni. Dla
czego by w „Salonie literackim” troszeczkę nie 
poplotkować o wielkich (rzecz jasna -  na pozio
mie)? Na przykład o „Szufladzie Noblisty” (to 
tytuł spotkania)? Również w czerwcu obyło się 
ostatnie do tej pory spotkanie w ramach „Salo
nu... ” z Maciejem Szczawińskim jako autorem 
znanej książki o Rafale Wojaczku.

Historia i współczesność, literatura i bio
grafia, spotkania z osobowościami, twórcami 
i partnerami twórców -  słowem: żywy kontakt 
ze sztuką pięknego słowa. W ramach „Salonu 
literackiego” zaplanowano jeszcze jedno spo
tkanie w tym roku, już po rybnickich Dniach 
Literatury. W planach biblioteki jest przyszło
roczna kontynuacja tej idei, tyle że zapraszani 
będą głównie goście z Krakowa. Inny -  projek
towany -  cykl spotkań ma mieć charakter mię
dzynarodowy, a jego treść sygnalizują hasła 
„Wielokąt śląski” (na rok 2002), „Tam, gdzie

Jednym z  gości „Salonu Literackiego” był prof. 
Jan Malicki. Zdj.: arch. biblioteki

Wschód spotyka się z  Zachodem ” (2003), 
„Małe ojczyzny w wielkiej Europie” (2004). 
Rzecz jasna, realizacja planów dyrekcji naszej 
biblioteki będzie zależała od stanu miejskiej 
kasy oraz woli popularyzacji tych problemów 
wśród samorządowych decydentów. Pozostaje 
życzyć im mądrych wyborów...

G. Walczak

GAZETA RYBNICKA_̂___ Tp I A7-7ft-ft75 47-60-070



ETA RYBNICKA
Liliowa wystawa

Passoa, Erfurdia, Longiora, Ariadnę -  to nie imiona bohaterek 
brazylijskich seriali, ale nazwy przepięknych lilii. W RCK można było 
podziwiać aż 225 najróżniejszych lilii, zaprezentowanych przez 
hodowców z Niemiec, Czech i Słowacji.

— W tym roku można zobaczyć więcej lilii 
niż wiatach ubiegłych — mówi Piotr Wistu- 
ba, prezes rybnickiego Klubu M iłośników 
Kwiatów. — Pod w zględem  nowych siew ek  
i ich klasy można mówić o bardzo wysokim  
poziomie tegorocznej wystawy.

Kwiatową ekspozycję otworzył prezydent 
Adam Fudali, który wspólnie z innymi gość
mi i miłośnikami lilii obejrzał prezentowane 
okazy. A było co oglądać: żółte, czerwone, białe,

krótkie i wyjątkowe długie, smukłe i pięknie 
pachnące kwiaty wzbudzały podziw wśród 
zwiedzających. Jurorzy najwyżej ocenili lilie 
Romana Widerskiego z Rybnika oraz Jirie- 
go Dudka z Czech.

Nie mniejsze wrażenie wywołały kompozy
cje kwiatowe z lilią w roli głównej, które przy
gotowali zarówno zawodowcy jak i amatorzy. 
Wskazanie tych najlepszych było wyjątkowo trud
ne. Jurorzy musieli wybierać między bukietami

Od 14 września

Quo Vadis?
w IGnie Premierowym!

Długo oczekiwany film Jerzego Kawalero
wicza „Quo Vadis?” pojawi się na ekranie 
Kina Premierowego w Teatrze Ziemi Rybnic
kiej 14 września, czyli w dzień polskiej premie
ry. Praprem iera filmu będzie miała miejsce 
30 sierpnia w obecności papieża Jana Pawła II, 
w auli Pawła VI w Watykanie.

Film będzie gościł w Rybniku co najmniej 
kilka tygodni, więc chyba wszyscy zaintereso
wani zdążą obejrzeć tę prestiżową dla polskiej 
kinematografii produkcję. Dodatkową atrakcją 
będzie spotkanie z odtwórcą roli św. Piotra 
Franciszkiem Pieczką, który przybędzie 
do naszego miasta na inaugurację Rybnickich 
Dni Literatury 7 października br.

* ślubnymi i kompozycjami o dźwięcznych na-
* zwach „Jutrzenka”, „Skarb”, czy „Zachwyt
* je ża ” i „Błękitna rakieta”. W kategorii profe-
* sjonalistów nie przyznano pierwszego miej-
* sca, a dwa równorzędne drugie zajęły Hali-
* na Klimas z Knurowa oraz Katarzyna Rysz-
* ka-D ziwoki z Rybnika. N atom iast wśród 
e kompozycji amatorskich zwyciężyła Aleksan- 
» dra Dobrzyńska z Katowic, która z rybnic-
* ką wystawą związana jest od początku. W trak-
* cie wystawy odbyła się prelekcja na tem at
* roślin wrzosowatych, a każdy miłośnik kwia-
* tów mógł uczestniczyć w loterii fantowej.
* Zarząd Zieleni Miejskiej pokazał jak upięk-
* szyć kwiatami teren wokół przydomowych al-
* tan. Można było nabyć również pelargonie, sur-
* finie, kaktusy, iglaki, wrzosy oraz broszury
* o kwiatach i ich pielęgnacji, a nawet sekatory.

Jubileusz PTTK
R ybn ick i O ddział PTTK o b ch o d z i * 

w tym roku jubileusz 50-lecia  swojego ist- * 
nienia. Z tej okazji organizuje szereg  im- * 
prez, wycieczek i konkursów . C en tra lną  » 
im p re z ą  b ę d z ie  „Z lo t T u ry s ty c z n y ” • 
16 w rześnia 2001 roku.

Szczegółowe informacje w biurze Oddziału • 
PTTK Rybnik, ul. Piłsudskiego 4, tel. 42-28072. * 
Więcej o jubileuszu rybnickiego oddziału 
PTTK - we wrześniu. •

Lato z Radiem
w Rybniku

Popularne Lato z Radiem zawitało do Ryb
nika, a dokładnie do Miejskiego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji w Kamieniu! Bogaty 
program  rozpoczął pan Yapa, zabawiając 
najmłodszą publiczność. Wystąpił też Andrzej 
Cierniewski, a gwiazdami wieczoru były zespo
ły „Ich Troje” i „Perfect”. Więcej o imprezie 
we wrześniowym numerze „Gazety Rybnickiej”.

Spod bazyliki św. Antoniego wyruszyła 1 sierpnia 56. Rybnicka Piesza Pielgrzymka do Często
chowy. Wzięło w niej udział ok. 3 tys. pątników z naszego miasta oraz z Jastrzębia, Wodzisławia, 
Żor i in. okolicznych miejscowości. W tym roku pielgrzymkę poprowadził ks. Zygmunt Klim.

iAZETA RYBNICKA Sierpień 2001



GAZETA RYBNICKA
Nowe życie kapliczki

Mieszkańcy dzielnicy Paruszowiec-Piaski, a szczególnie przy
siółka Zastaw postarali się, by licząca prawie 50 lat kapliczka 
przy ulicy Stawowej odzyskała swój blask.

Kapliczka powstała w 1953 roku z inicjaty
wy mieszkańców Zastawu, a szczególnie Ewy 
Makosz, na gruncie ofiarowanym przez Teo
fila i Rozalię Jonda. Pierwszą figurkę poświę
coną Najświętszemu Sercu Pana Jezusa ofia
rował prawdopodobnie proboszcz kościoła św. 
Antoniego ks. Adam Bieżanowski. Wiadomo 
tylko, że wykonana była z gipsu, ustawiona 
w obudowie drewnianej i wymagała ciągłej 
konserwacji. W latach 60. z inicjatywy ks. 
Sylwestra Durczoka -  ówczesnego probosz
cza kościoła św. Antoniego -  państwo Gel- 
nik ofiarowali ze swej kolekcji figurkę 
z trwalszego materiału, większą od po
przedniej, a przedstaw iającą również 
Najświętsze Serce Pana Jezusa. Nowa 
figura ustawiona została w obudowie 
z konstrukcji stalowej.

Do czasu powstania parafii w Rybni- 
ku-Paruszowcu, tj. do końca lat 80., przy 
kapliczce odprawiane były nabożeństwa 
majowe i różańcowe, natomiast do chwi
li obecnej obchodzony jest w czerwcu od
pust dzielnicowy.

Ponieważ poprzednia konstrukcja sta
lowej kapliczki było mocno nadwątlona i 
nie zapewniała należytej ochrony znajdu
jącej się w niej figurce, mieszkańcy Za
stawu dla uczczenia Wielkiego Jubileuszu 
roku 2000 postanowili wybudować nową

m u ro w an ą  k a p lic z k ę , 
k tóra pośw ięcona zosta
ła w dniu 21 czerwca 2001 
roku przez proboszcza ko
ścioła św. Jana Sarkandra 
ks. Rudolfa Gniździa.

M ieszkańcy Zastaw u 
dziękują wszystkim ofiaro
dawcom i sponsorom, któ
rzy przyczynili się do po
wstania kapliczki.

Helena Szuleka

Kapliczka w nowej szacie...

... i na zdjęciu archiwalnym.

Remont kościoła ewangelickiego
Trwa remont kościoła ewangelickiego przy ul. Miejskiej (na zdję

ciu z lewej). Po skuciu tynków obiekt otrzyma nową elewację w kolorze 
zszarzałej oliwki. Wymienione zostaną również okna i drzwi, a pokryta 
cynkową blachą wieża zostanie odmalowana. W znacznej części do ratowa
nia tego XVIII-wiecznego zabytku przyczyniło się miasto, a proboszcz ryb
nickiej parafii ewangelicko-augsburskiej ks. Zbigniew Kowalczyk podkreśla 
zaangażowanie w to przedsięwzięcie wiceprezydenta Józefa Cyrana oraz 
miejskiego konserwatora zabytków Aleksandry Frydrychowicz.

Kościół powstał w dawnej sieciam i -  pomieszczeniu gospodarczym 
do suszenia sieci przynależnym do rybnickiego Zamku. Drewniany obiekt 
suszarni w 1791 roku przebudował Samuel Fryderyk Ilgner, a następnie, 
po pożarze, w 1796 r. odnowił jako kościół ewangelicki.

— Chcielibyśmy w przyszłym roku kontynuować remont, tym razem  
wnętrz — mówi pastor Zb. Kowalczyk. — Obiekt wymaga również osusze
nia. Bylibyśm y w dzięczni za każdą finansową pom oc, liczym y zatem  
na sponsorów. Nasza parafialna wspólnota nie je s t zbyt liczna, ale myślę, 
że kościół -  jako zabytek -  je s t ważny dla wszystkich rybniczan.

Sw. Florian odnowiony
Renowacji poddano również kapliczkę pod wezw. św. Floriana 

w dzieln icy  Zamysłów, u zbiegu u lic W odzisławskiej 
i Nacyńskiej. Do rem ontu przystąpiono z inicjatywy Rady Dzielnicy, 
a prace w całości sfinansowały i wykonały prywatne firmy z dzielnicy i spoza niej.

dokończenie na stronie 22
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M ECAD ŁO  RZECZY ŚLĄSKICH
n Kto zaprojektował 

„stary kościół”?
1801-2001:200-lecie kościoła Matki Boskiej Bolesnej w Rybniku

Kościół rybnicki był niewątpliwie najbar
dziej twórczym  pro jek tem  Ilgnera. Było 
to jego ostatn ie  dzieło przed em eryturą, 
na k tórą odszedł w 1802 roku. Zamieszkał 
wówczas w R aciborzu, gdzie kupił dom, 
w k tó rym  m ieszkał aż do śm ierci, czyli 
do lutego 1811 roku.

Św. F lorian  odnowiony
dokończenie ze strony 21

XIX-wieczna kapliczka o trzym ała 
nowe tynki, wyrem ontowano dach 
i sygnaturkę, odtworzono w dawnej 
formie krzyż, a przede wszystkim 
miedzianą blachą pokryto wieżyczkę. 
Renowacji poddane zostały również 
drewniane figury, w tym patrona ka
pliczki św. Floriana, który znów zajął 
miejsce w niszy. Dzięki inicjatywie 
mieszkańców, kolejny zabytek odzy
skał dawną świetność.
Zdj.: Z.K. (r)

W zamieszczonym w czerwcowo-lipcowym 
numerze „Gazety Rybnickiej” artykule „Nagro
dy dla prymusów” wkradł się błąd, co wytknę
ła nam słusznie pani Maria Polok, nauczyciel
ka Gimnazjum nr 1. Otóż uczniem tej szko
ły, który, obok Eweliny Henek, zdobył laury 
na Wojewódzkim Konkursie Geograficznym dla 
gimnazjalistów jest Janusz Babilas. W tek
ście omyłkowo po raz drugi pojawiło się na
zwisko uczennicy SP 24 Natalii Adamek.

Mamy nadzieję, że ten błąd nie umniejszył 
prestiżu p. Polok, która młodych geografów 
do olimpiady przygotowała.

Wszystkich zainteresowanych serdecz
nie przepraszamy. Redakcja

ok. 1750-1811. W Rybniku przebudował zamek oraz zaprojektował ko
ściół protestancki i kościół Matki Boskiej Bolesnej. Tak architekta li
gnera wyobraża sobie Sonia Budziarska.

Zadanie zostało wyko
nane bardzo sprawnie 
i już w 1789 roku do 
Rybnika wprowadzili 
się pierwsi inwalidzi.
Drugim rybnickim pro
jektem Ilgnera był ko
ściół protestancki przy 
dzisiejszej ulicy Miej
skiej. Powstał on ze sta
rej zamkowej sieciami 
czyli pomieszczenia do 
suszenia rybackich sieci.
Budowla została ukoń
czona jesien ią  1791 
roku. Niestety kościół 
ten  szybko spłonął, 
więc Ilgner wzniósł go 
po raz drugi w 1796 
roku. Tym razem bu
dowla była już nie 
drewniana, ale muro
wana (zob. też str. 21).

Trzecią i osta tn ią  
zarazem rybnicką ro
botą Ilgnera było pro
jektowanie i budowa kościoła Matki Boskiej Bo
lesnej w Rybniku. Pierwszy wstępny koszto
rys przyszłej budowli opracował Ilgner już 
w 1794 roku. Zaprojektował on obiekt w stylu 

barokowo-klasycystycznym, o fasadzie 
z charakterystyczną wieżą i nieznacz
nie wysuniętym na zewnątrz ryzali
tem, mającym w części środkowej pa
rzyste toskańskie pilastry, czyli imita
cje kolumn. Architektoniczne rozwiąza
nia czerpał Ilgner z budowli włoskich, 
którymi zachwycał się podczas swych 
artystycznych podróży po Italii.

Następcą Ilgnera był inspektor budowlany 
Bogusław Czech. W jego czasach rybnicki 
„stary kościół” był już dokończony, ale trze
ba było jeszcze zabezpieczyć dach i mury ka
plicy cmentarnej, czyli resztek po dawnym 
kościele parafialnym.

Marek Szołtysek

Kształt „Starego kościoła” zaprojektował 
Niemiec Samuel Fryderyk Ilgner, występują
cy czasem pod imieniem Franciszek. Urodzo
ny około 1750 roku, swoją karierę zawodową 
rozpoczął jako uczeń sławnego architekta i bu
downiczego Karola Godfryda Langhansa. Ra
zem ze swym mistrzem Ilgner odbył podróż 
artystyczną do Włoch, Francji i Holandii, po 
czym pierwsze kroki zawodowe stawiał na 
terenie Wielkopolski i Śląska. Prawdopodob
nie Ilgner pracował też w warsztacie głogow
skiego d y rek to ra  budow lanego M achui. 
Pierwszym poważnym osiągnięciem Ilgnera 
było stanowisko królewskiego inspektora bu
dowlanego na Śląsku uzyskane w 1784 roku. 
Śląsk był wtedy w rękach pruskich, a królem 
Prus był Fryderyk II Wielki. Ilgner zamiesz
kał wówczas na stałe w Raciborzu, skąd kie
rował między innymi odbudową wieży ratu
szowej w Gliwicach (1789 rok), wykonał kosz
torys ratusza w Hulczynie, prowadził budowę 
kościoła i probostwa w Żorach (1794 rok) oraz 
ok. 1799 roku kierował odbudową Prudnika.

Jako królewskiemu inspektorowi budowlane
mu, Ilgnerowi podlegały też prace budowlane 
w Rybniku, gdzie został on autorem  aż trzech 
projektów. W latach 1788-1789 prowadził 
przebudowę starego zamku by dostosować go 
do potrzeb siedziby inwalidów wojennych, 
czyli pensjonatu dla emerytów pruskiej armii.

Prezentowany teks t je s t  częścią przygoto
wywanej książki „Stary kościół w Rybniku”, 
która ukaże się w księgarniach w połowie 
września 2001 roku!

Sprostowanie
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Kiedy przestaje istnieć dom czy warsztat, większość ludzi 
przechodzi obok tego zjawiska obojętnie. Inaczej jest jednak, 
kiedy znika obiekt publiczny np. szkoła, szpital, kościół czy 
kaplica. O takim miejscu długo się pamięta i z sentym entem  
je wspomina. Z terenu Rybnika zniknęło bezpowrotnie kilka 
obiektów sakralnych. Wymieńmy tylko kościół Wniebowzięcia

Ktfcilfl Iw. Au}
H istoria drewnianego kościółka w Radziejowie pod wezwaniem 

św. Anny sięgał swymi korzeniam i pierwszej połowy XV wieku. 
Pełnił on funkcje kościoła parafialnego dla Radziejowa i pobliskie
go Popielowa. Zniszczony przez czas, został odbudowany w 1723 
roku. Przetrw ał do czwartkowego popołudnia 6 sierpnia 1942 roku, 
kiedy to spłonął z nieustalonych bliżej przyczyn. Świadkiem tego 
pożaru była 17-letnia wówczas Helena Kwiatoń: —Była straszna bu
rza, a ja stałam z  koleżankam i w deszczu koło kościelnego płotu. 
Bardzo długo przyglądałyśmy się płom ieniom . Ludzie początkowo  
starali się w ynosić ze  środka jak ieś figurki, płom ienie jednak bar
dzo szybko zajęły cały kościół. M ieliśm y nadzieję, że ulewny deszcz 
ugasi płom ienie, ale nic z  tego... Palące się belki trzaskały tak gło
śno, że miało się wrażenie, że  k to ś  strzela z  karabinu... Kościoła 
już nigdy nie odbudowano. Dzisiaj na jego miejscu je s t cm entarz.

Drewniany kościółek św. Anny z  Radziejowa, który spłonął w 1942 roku.

Dzisiaj na miejscu spalonego kościoła jes t cmentarz parafialny.

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

NMPanny „Na górce” przy ulicy Gliwickiej, po którym pozosta
ło tylko prezbiterium. Zburzono też kaplicę św. Jana Chrzcicie
la sprzed „starego kościoła”(1796), kaplicę św. Jana Nepomu
cena z Rynku (1823), kaplicę św. Katarzyny spod zamku(1809) 
oraz kaplicę świętego Antoniego spod bazyliki (1907) i kilka 
innych.

Zniknęły też z panoramy Rybnika dwa drewniane kościółki: 
św. Anny i św. Józefa. A oto ich krótkie dzieje.

Iióciół św. Józek
Drewniany kościół św. Józefa powstał w 1791 roku w nadodrzariskiej miej

scowości Nieboczowy koło Raciborza. W 1971 roku został rozebrany i prze
niesiony do Kłokocina, która to wieś od 1975 roku jest dzielnicą Rybnika. 
Kościółek stał się parafialną świątynia, ale tylko do 1994 roku, kiedy po
wstał tam drugi kościół murowany. To przesądziło o losie drewnianego ko
ściółka, który przewieziono w trzecie już miejsce. Został rozebrany w 1995 
roku i umieszczono w Górnośląskim Parku Etnograficznym w Chorzowie, 
stając się niewątpliwą ozdobą tego pięknego skansenu. Tak losy kościółka 
św. Józefa komentuje Kazimiera Drewniok, autorka książki: „Kościółki 
drewniane na Śląsku”: - Tego kościółka ża l m i chyba najbardziej. Zna
łam go je s zc ze  ja k  sta l w  Nieboczowach, potem  często obserwowa
łam ja k  w rastał korzeniam i w  nowe kołokocińskie otoczenie. Już 
m iał się tu dobrze w  otoczeniu starych drzew... A tu znowu przenie
siono go w  nowe miejsce... Łza się  w  oku kręci!

Marek Szołtysek

PARAFIE RYBNIKA

Obraz Kazimiery Drewniok przedstawiający kościół św. Józefa na swo
im pierwotnym miejscu w Nieboczowach.

K ośció ł Sw. Józefa  na sw ym  
drugim m iejscu  - w Rybniku- 
Kłokocinie.

Kościół św. Józefa na swoim trze
cim miejscu -  w Górnośląskim Par- j j (  J 
ku Etnograficznym w Chorzowie. W  k
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żużel

Walczą o ekstraligę
Na drugim miejscu zakończyli żużlow

cy RKM-u zasadniczą fazę rozgrywek 
I-ligowych.

W tabeli prowadzi zespół Wybrzeża. Gdańsz
czanie mają co prawda na swoim koncie tyle samo 
punków meczowych, co rybniczanie, ale małymi 
punktami wygrali dwumecz z naszą drużyną. 
W rundzie finałowej pierwsze cztery zespoły po 
rundzie zasadniczej będą rywalizować już tylko 
między sobą. Stawką tej rywalizacji jest awans 
do ekstraligi. Drużyna, która po zsumowaniu 
punktów z rundy zasadniczej i finałowej zajmie 
drugie miejsce, będzie musiała walczyć o ten 
awans w barażach z przedostatnim zespołem eks
traligi. Sytuacja jest bardzo klarowna: o ile nie 
zdarzą się niespodzianki, to wynik dwumeczu Wy
brzeże -  RKM zdecyduje o tym, kto będzie się 
cieszyć z awansu.

Przed sezonem w drużynie RKM-u zaszły spo
re zmiany kadrowe -  na łono drużyny powrócił 
utalentowany wychowanek M ariusz Węgrzyk,

pozyskano też wychowanka Unii Tarnów Rober
ta  Kużdżała. Z RKM-u do Ii-ligowego Śląska 
przeprowadził się Eugeniusz Skupień. Dzięki 
przygotowanej przez miasto modernizacji żużlo
wy tor stadionu przy ul.Gliwickiej, został skró
cony, wyposażony w nową bezpieczniejszą ban
dę, a co najważniejsze -  wykonano nowe odwod
nienie i ułożono nową nawierzchnię, pozwalającą 
na rozegranie zawodów nawet po obfitych opadach.

Po trzech pierwszych zwycięstwach na począt
ku maja, rybniczanie podejmowali na swoim to- 
rze Wybrzeże. Wzmocnieni Duńczykiem Karge- 
rem i Norwegiem Gunnestadem RKM zdecydor 
wanie wygrał 55:35. Po tym meczu wielu kibiców 
widziało już nasz zespół w ekstralidze, ale szyb
ko wyrwano ich z tego pięknego snu. Już w na
stępnym (zaległym) spotkaniu rybniczanie zebrali 
cięgi w Gnieźnie, przegrywając 35:55. Już w na
stępnym meczu w Rawiczu podopieczni Jana Gra
bowskiego pewnie wygrali. „Rekinom” przytrafi
ła się w rundzie zasadniczej jeszcze tylko jedna 
wpadka przy pracy. Rewanżowy mecz w Gdań
sku przegrali 56:34 i nie obronili wywalczonej 
na swoim torze 20 punktowej przewagi. W koń
cówce rundy zasadniczej drużyna, wzmocniona 
niezawodnym Szwedem Mikaelem Karlssonem,

pewnie wygrała pojedynki w Rzeszowie i Grudzią
dzu. Mecze na stadionie przy ul.Gliwickiej rybni
czanie wygrywali z dziecinną łatwością.

—Jestem zaskoczony sytuacją w tabeli, przed 
sezonem zakładałem, że do walki o awans włączy 
się przynajmniej Stal Rzeszów. Wszystko je s t ja
sne -  o awansie zdecydują m ecze  w Rybniku 
i Gdańsku. Kto straci punkty w meczach ze sła
beuszami (Rzeszów, Gniezno) odpadnie z  gry. 
W rundzie zasadniczej zbyt wysoko przegraliśmy 
w Gnieźnie i Gdańsku. Wierzę, że po srogim la
niu w rundzie zasadniczej, nie przydarzy nam się 
druga wpadka w Gnieźnie. Zresztą wtedy jeź
dziliśmy tam jeszcze bez Dariusza Śledzia. 
Mam nadzieję, że wszystko rozstrzygnie się 
w uczciwej, sportowej walce — mówi trener 
RKM-u Jan  Grabowski.

Prezes klubu Dominik Kolorz chce, by ryb
niczanie wygrali z Wybrzeżem na swoim torze 
różnicą co najmniej 15 pkt., a potem obronili 
tę przewagę w rewanżowym meczu w Gdańsku.

Term inarz rundy finałowej: 19. 08: Stal Rz.
-  RKM; 2. 09: RKM -  Wybrzeże; 9. 09: Start G.
-  RKM; 16. 09: RKM -  Start G.; 23. 09: RKM
-  Stal Rz.; 7. 10: Wybrzeże -  RKM.

żużel
Dwóch 

w Rwie Światowym
Zawodnicy Rybnickiego Klubu 

Motorowego Roman Chromik 
i Łukasz Romanek wystąpią  
w żużlowym Finale Indywidual
nych Mistrzostw Świata Juniorów.

Podczas turnieju półfinałowego, któ
ry odbył się na rybnickim stadionie 15 
lipca, R. Chromik z dorobkiem 12 punk
tów uplasował się na drugim miejscu. 
Drugi rybniczanin -  Ł. Romanek po 5 
startach miał na swoim koncie 10 pkt. 
i z dwoma innymi zawodnikami wystąpił 
w biegu dodatkowym, którego stawką 
było 3 miejsce. W biegu tym rybnicki za
wodnik zameldował się jako drugi na 
mecie i tym samym został sklasyfikowa
ny na 4 miejscu. Zwycięzcą rybnickiego 
półfinału został znany rybnickiej publicz
ności Czech Lukas Dryml (14 pkt.)

I koszykówka
: Gimnazjalni wicemistrzowie
« Na rozegranej w Bydgoszczy I Ogólnopol-
* skiej Gimnazjadzie w koszykówce chłopców
* mistrzowie Śląska, uczniowie Gimnazjum
* nr 1 w Rybniku zajęli
* drugie miejsce, zosta-
* jąc tym samym wice-
* mistrzami Polski szkół
* gimnazjalnych.
* W d ro d ze  do fina łu ,
* w którym wystąpiło 13 dru-
* żyn, koszykarze z Rybnika
* pokonali gimnazja z: Białe
g o s t o k u  76:67, E lb ląga 
»52 :47 , K rakow a 68:61.
* W wielkim finale rybnicza-
* nie m usieli jednak uznać
* wyższość gim nazjalistów
* z Bydgoszczy i p rzegrali 
“ różnicą 3 punktów 71:74.

Do najlepszych zawodników należeli: Maciej 
Kozieł, Robert Konsek, Daniel Badeński, 
Mateusz Majewski. Ponadto M. Kozieł zo
stał uznany najlepszym skrzydłowym turnie
ju, a Konsek najlepszym obrońcą. Trenerami 
drużyny są Ksawery Fojcik i Grzegorz 
Adamczyk.

« # # %

szermierka
„Stuart Cup”

W Rybniku rozegrany został II Między
narodowy Turniej Szermierczy „Stuart 
Cup” w szpadzie chłopców  i florecie  
dziewcząt.

W turnieju, w którym wystartowało 135 
młodych szermierzy z Polski i Czech, bardzo 
dobrze zaprezentowali się jego gospodarze -  
zawodnicy RMKS Rybnik. W rywalizacji szpa- 
dzistów w kategorii juniorów młodszych zwy
ciężył Karol Wawrzyniak (RMKS), który w 
walce finałowej pokonał srebrnego medalistę 
Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży Łukasza

GAZETA RYBNICKA

Szajnę z Sokolika Krosno.
W kategorii juniorów na środkowym stop

niu podium stanął także zawodniku RMKS- 
u Rybnik Mateusz Hołyński, który w walce 
finałowej przegrał z Marcinem Mężykiem z 
Górnika Radlin. Na piątym miejscu w tej ka
tegorii został sklasyfikowany kolejny rybnicza
nin Marcin Ibrom.

Sukcesem zakończyła się również rywaliza
cja florecistek. W kategorii juniorek młod
szych drugie miejsce zajęła Izabela Sajewicz 
(RMKS), a piąte Magdalena Rutkowska. W 
kategorii juniorek zwyciężyła zawodniczka 
RMKS-u Daria Hetman, a na piątym miej
scu sklasyfikowana została jej koleżanka klu
bowa Roma Kowalik.

Szpadzista w  czołówce

W rozegranym w Warszawie I Pucha
rze Polski juniorów w szpadzie chłopców 
bardzo dobrze spisał się zawodnik Ryb
nickiego Młodzieżowego Klubu Sportowe
go Marcin Ibrom.

W stawce 85 najlepszych szpadzistów z ca
łego kraju zajął III miejsce, potwierdzając tym 
samym przynależność do ścisłej krajowej czo
łówki w tej kategorii wiekowej. Rybniczanin w 
drodze do półfinału bez większych trudów po
konał swoich rywali i dopiero w walce o finał 
doznał porażki, przegrywając ze zwycięzcą tur
nieju Markiem Bączkiem z Legii Warszawa.

Sierpień 2001
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Terapii Zajęciowej w Rybniku i za to jesteśm y  
pani Annie bardzo wdzięczni — powiedziała kie
rująca warsztatami Danuta Reclik. Rybnickie 
Warsztaty od dawna wspierają wolontariusze, 
m.in. z ZSP nr 2 z Boguszowie oraz ze Studium 
Terapii Zajęciowej w Rybniku. Z ich pomocą 
uczestnicy rozegrali wiele konkurencji, świetnie 
się przy tym bawiąc. Jeśli dodamy, że wszystko 
odbyło się w blasku słońca i przy życzliwym do
pingu przyjaciół osób specjalnej troski, impre
zę możemy zaliczyć do bardzo udanych.

(r)

W szyscy wygrywają
Tuż przed wakacjami na bocznym bo

isku lekkoatletycznym przy ul. Gliwickiej 
odbyła się Olimpiada Młodzieży i Doro
słych Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz 
Osób z Upośledzeniem Umysłowym, zor
ganizowana przez koło w Rybniku.

Wzięło w niej udział 10 zespołów z warszta
tów terapii zajęciowej i ośrodków rehabilita
cyjnych z całego województwa, m.in. z: Cieszy
na, Gorzyc, Raciborza,
Żor, Jaworzna, Zakopane
go, Chorzowa, Katowic 
i oczywiście gospodarze.
Uroczyste otwarcie, które
go dokonał patron honoro
wy imprezy poseł Andrzej 
Zając, uświetniły majoret- 
ki z DK w Niedobczycach 
oraz orkiestra dęta kop.
„Chwałowice”. Wśród za
proszonych gości była 
m.in. prezes katowickiego 
oddziału Stowarzyszenia 
Wspierania Inicjatyw Po
zarządowych MOST Anna 
Szelest. — To ona nauczy
ła nas pisać wnioski aplika
cyjne o dodatkowe środki
na działalność Warsztatów \y  tych zawodach wszyscy zwyciężają. Zdj.: Z.K.

szachy
Mistrzostwa nauczycieli

Po raz kolejny w Rybniku odbyły się 
wojewódzkie m istrzostwa nauczycieli 
i pracowników oświaty w szachach na 
2001 rok. Ich organizatorami był rybnicki 
oddział Związku Nauczycielstwa Polskiego.

Przystąpiło do nich 30 zawodników, w tym 
dwie zawodniczki, reprezentujących 15 oddzia
łów ZNP. Rozgrywki odbyły się system em  
szwajcarskim na dystansie 7 rund, z tempem 
po 20 minut na partię dla każdego uczestnika.

Zwycięzcą zawodów został Dariusz Babczyń- 
ski z Lysek, który na swoim koncie zgroma
dził 6 pkt., na drugim miejscu uplasował się 
Jacek Stebel z dorobkiem 5,5 pkt., na trzecim 
miejscu zawody ukończył Suchoń Krzysztof 
z Łazisk Górnych. W konkurencji kobiet zwy
ciężyła Elżbieta Pyrkosz z Częstochowy, któ
ra w walce z panami zdobyła 3,5 pkt. Druga 
z pań, rybniczanka Halina Fojcik zgromadziła 
w całym turnieju 3 pkt. i w klasyfikacji general
nej zajęła 21 miejsce. Spośród rybniczan najle
piej wypadł Maksymilian Piecowski, który 
z dorobkiem 4,5 pkt. uplasował się na 6 miejscu.

Nagroda za rozwiązanie krzyżówki
- dwa bony towarowe 
wartości 5 0  zf każdy
ufundowane przez Klub 

Międzynarodowej Prasy i Książki

Sp ICO

R ozw iązania na kartkach  pocztow ych  
prosim y p rzy sy ła ć  do 8  w rześn ia  po d  ad
resem  redakcji: „G azeta R ybn icka”, R y
nek 12a, skr. poczt. 96, 4 4 -2 0 0  R ybnik, 
lub w rzu cić  do n a sze j „ żó łte j sk r zy n k i” 
(ulica K ościuszk i).

R ozw iązan ie k rzy żó w k i z  n r 6-7  „GR” 
-  ODLEW. Nagrody, dwa bony tow arow e, 
po 5 0  z ł  k a żd y  o trzym ują: MARIA SOB
CZYK i BRYGIDA STRZAŁA z  R ybnika

Rozwiązaniem krzyżówki będzie wyraz, który po
wstanie z liter w polach oznaczonych kropkami.
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Tel. 42-28-825, 42-60-070

GAZETA RYBNICKj

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

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

G rzegorz W awoczny, 
Miejsca święte Ziemi Raci
borskiej. Wyd. WAW, Raci
bórz 2001.

Kolejna publikacja dzienni
karza i redaktora naczelnego 
tygodnika „Nowiny Racibor
skie”. Autor jest również wy
dawcą i red. naczelnym mie
sięcznika historyczno-przy- 
rodniczego „Ziemia Racibor- 

a przede wszystkim znawcą dziejów Raci- 
borszczyzny -  swojej Małej Ojczyzny. Książka 
przedstawia miejsca kultu i ludzi wiary, których 
wkład dziejowy w oblicze Raciborszczyzny jest 
bardzo znamienny. Książka wspiera też ideę eku
menizmu, przedstawia bowiem nie tylko środowi
sko katolików, ale również Żydów i protestantów.

Josie Lloyd, Emlyn Rees,
Chodźmy razem. Wyd. Zysk 
i S-ka, Poznań 2001.

„Dziennik Bridget Jones” 
tak mocno zaistniał w spo
łecznej świadomości, że tytuł 
ten wykorzystywany jest do 
promowania innych książek.
W powieści „Chodźmy ra
zem ”, nietrudno doszukać się analogii do świato
wego bestselleru z Bridget w roli głównej, a tak
że innego: „Mężczyźni są z  Marsa, kobiety z We
nus”, czyli rzecz jest o problemach w porozumie
niu między płciami.

Golf, nr 17, Wyd. Mediatour
Elegancko redagowane pi

smo poświęcone bardzo jesz
cze elitarnemu u nas sporto
wi, a w numerze m.in. wyniki 
i relacje z turniejów oraz im
prez targowych, a także pre- 

'■« T|[ji| zentacja najpiękniejszych pól
golfowych na świecie, „golfowa” moda i wiele in
nych ciekawostek, które zainteresują być może 
nie tylko entuzjastów tego sportu.

CD Lubię, kiedy kobieta...
Głośny już projekt Micha

ła Żebrowskiego (Pan Tade
usz, Skrzetuski, Wiedźmin) 
zrealizowany z Anną Marią 
Jopek, Kasią Stankiewicz i 
KasiąNosowską. Kilkanaście 1—“'„'..y  11 —
najpiękniejszych wierszy miłosnych w duecie na 
dwa glosy: supermęski Żebrowskiego i superko- 
biece Anny Marii i dwu Kaś. Aż iskrzy...

ueę, kędy kobieta-

GAZETA RYBNIC
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i MONITOR MII |SK)
Zarząd Miasta Rybnika ogłasza konkurs

na stanowisko dyrektora 
Rybnickiego Centrum Kultury

z siedzibą w Rybniku przy ul. Saint Yallier 1

K andydaci na to stanow isko  w ykazać  s ię  pow inni:
-  wykształceniem wyższym artystycznym lub kulturoznawczym, ekono

micznym (specjalizacja marketing, zarządzanie, public relations) lub 
prawniczym,

-  podyplomowym studium menedżerskim w przypadku ukończenia stu
diów artystycznych, kulturoznawczych lub prawniczych,

-  minimum 5-letnim  stażem pracy na samodzielnym stanowisku,
-  znajomością języka zachodnioeuropejskiego,
-  doświadczeniem w zarządzaniu instytucją kultury lub firmą, w tym z 

zakresu pozyskiwania środków,
-  znajomością zagadnień związanych z zarządzaniem i funkcjonowaniem 

instytucji kultury, obowiązujących przepisów, umiejętnością uaktual
niania wiedzy z tego zakresu oraz praktycznego jej wykorzystania,

-  dobrym stanem zdrowia, dopuszczającym wykonywanie pracy na sta
nowisku kierowniczym.

Od kandydatów  na p o w yższe  stanow isko  oczeku je  s ię  ponadto:
-  predyspozycji menedżerskich,
-  wysokiego poczucia odpowiedzialności,
-  umiejętności prowadzenia negocjacji,
-  entuzjazmu, kreatywności i inicjatywy w działaniu.

Z głoszen ie składane p r z e z  kandydata  w inno zaw ierać:
1. list motywacyjny,
2. życiorys,
3. odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych oraz innych dokumen

tów stwierdzających posiadane kwalifikacje,
4. świadectwo pracy z dotychczasowych miejsc zatrudnienia, ewentual

nie aktualne rekomendacje,
5. propozycję wieloletniego planu działalności Rybnickiego Centrum 

Kultury,
6. świadectwo zdrowia dopuszczające wykonywanie pracy na stanowi

sku kierowniczym,
7. oświadczenie o niekaralności i braku toczącego się wobec kandyda

ta postępowania karnego.

Zgłoszenia wraz z wymaganymi dokumentami należy składać do dnia 
14 września 2001 r. drogą pocztową na adres:

Urząd Miasta Rybnika, Wydział Organizacyjny,
Referat Kadr i Płac, ul. Bolesława Chrobrego 2, 44-200 Rybnik
lub osobiście w Kancelarii Urzędu Miasta Rybnika, ul. Bolesława Chro
brego 2. Oferty niekompletne oraz złożone po terminie nie będą 
rozpatrywane. Informacji o konkursie udziela Biuro ds. Kultury i 
Sportu (pokój nr 165, tel. 42 23 011 -  9 wew. 7165 lub 7164). W Biurze 
można również uzyskać dane o Rybnickim Centrum Kultury, nie objęte 
ustawą o ochronie informacji niejawnych. O dopuszczeniu do konkur
su, bądź odrzuceniu oferty zainteresowani zostaną poinformowani pi
semnie przez Komisję Konkursową. Przewiduje się termin rozpatrze
nia wniosków do dnia 28 września 2001 r.
Zarząd Miasta Rybnika zastrzega sobie prawo do odwołania kon
kursu bez podania przyczyny.

Informacja Zarządu Miasta Rybnika
d o ty cząca  w yborów

do S e jm u  i S e n a tu  R zeczypospolite j P olsk iej
zarządonych na dzień 23 września 2001 roku

I. Siedziba Okręgowej Komisji Wyborczej mieści się w Urzędzie Miasta 
Rybnika przy ul. B. Chrobrego 2 pokój 109, telefon 4221383 
W skład Okręgowej Komisji Wyborczej wchodzą: Janina Marek -  jako 
przewodnicząca Komisji, Mirosław Płysa i Andrzej Makówka -  jako 
zastępcy przewodniczącej oraz członkowie Komisji: Juliusz Kleeberg, 
Sławomir Klekocki, Leokadia Pluta, Mirosława Nederlof, Stanisław 
Jezusek, Bożena Jadwiga Nowalska, Anita Ossak, Józef Kaczmarczyk. 
Sekretarzem Okręgowej Komisji Wyborczej jest Daniela Lampert. 
W skład okręgu wyborczego wchodzą powiaty: mikołowski, raciborski, 
rybnicki, wodzisławski oraz miasta na prawach powiatu Jastrzębie Zdrój, 
Rybnik, Żory.
Z okręgu tego do Parlamentu wybranych zostanie 9 posłów i 2 senatorów.

O. Uchwałą Nr 642/XXVIII/2001 Rady Miasta Rybnika z dnia 20 czerwca 2001 
roku ustalono siedziby 73 obwodowych komisji wyborczych na terenie miasta. 
W związku ze zmianami siedzib obwodowych komisji wyborczych

mieszkańcy ulic:
-  Osiedle Południe nr 37, 38, 39, Patriotów od nr 15 do końca nieparzy

ste i od nr 24 do końca parzyste w dzielnicy Boguszowice-Osiedle 
głosować będą w Szkole Podstawowej nr 18 przy ul. Lompy 6

-  Cisowej, Czarnieckiego, Jaworowej, Junaków, Lechickiej, Polan, Rudz
kiej od nr 407 do końca, Stalowej, Szerokiej, Zwonowickiej w dzielni
cy Stodoły głosować będą w nowym budynku Ochotniczej Straży 
Pożarnej przy ul. Zwonowickiej

-  Bolesława Śmiałego w dzielnicy Niedobczyce głosować będą w Zespole Szkol- 
no-Przedszkolnym nr 2 (Szkoła Podstawowa nr 26) przy ul. Morcinka 14

-  Niepodległości do nr 110 parzyste i nieparzyste głosować będą w 
Szkole Podstawowej Nr 24, ul. L. Staffa 42a w dzielnicy Popielów, 
natomiast od nr 165 do końca w Gimnazjum Nr 13 ul. Kręta 20 
(dawna Szkoła Podstawowa Nr 25) w dzielnicy Radziejów 
Ponadto -  w związku z przyłączeniem do miasta Rybnika nowej dziel

nicy OCHOJEC -  jej mieszkańcy głosować będą w Szkole Podstawo
wej nr 37 przy ul. Bernarda Kuglera 8a

IB. Na terenie Miasta wyznaczono 4 lokale obwodowych komisji wyborczych 
dostosowane do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, mieszczące się w:

-  Szkole Podstawowej nr 3 -  ul. Wolna 17 (okw nr 24)
-  Przedszkolu nr 39 -  Osiedle Południe 20 (okw nr 38, 39)
-  Zespole Szkół Budowlanych -  ul. Swierklariska 42 (okw nr 49)
-  Ośrodku Pomocy Społecznej -  ul. Żużlowa 25 (okw nr 73) 

Wyborcy niepełnosprawni zamieszkali na terenie Rybnika mogą zo
stać dopisani do spisu wyborców w obwodzie głosowania mieszczącym 
się w jednym z podanych wyżej lokali.

Dopisanie do spisu następuje na wniosek wniesiony do Urzędu Miasta
-  Wydziału Spraw Obywatelskich pokój nr 158 telefon 4223011-9 wew. 
7158 najpóźniej w 10 dniu przed dniem wyborów tj do. 13 września br.

Wyborcy niepełnosprawni, którzy nie zgłoszą stosownego wniosku 
mogą głosować w lokalu obwodowej komisji wyborczej właściwym dla 
swojego miejsca zamieszkania.

IV. Spis osób uprawnionych do udziału w wyborach można sprawdzać 
w godzinach pracy Urzędu Miasta Rybnika, w dniach od 10 do 21 
września 2001 r. w Wydziale Spraw Obywatelskich, pok. Nr 159 
oraz 162, nr tel. 42230 -11  do 9 wew. 7159 lub 7162.
Wyborcy:
-  którzy czasowo przebywają na terenie miasta Rybnika,
-  nigdzie nie zamieszkali, przebywający na obszarze miasta,
a chcący wziąć udział w głosowaniu, mogą do dnia 13 września br. 

złożyć wniosek o dopisanie do spisu wyborców w Wydziale Spraw Obywa
telskich, pok. 158.

GAZETA RYBNICKA Siemień 2001



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

ogłasza przetarg nieograniczony na 
wykonanie robót melioracyjnych w dzielnicach:

Zad. I. -  Gotartowice; Zad. II. -  Grabownia; Zad. III. -  Ochojec
Zad. IV. -  Radziejów, Popielów, Chwalowice, Paruszowiec.
Termin realizacji -  do 2001.10.15.
Wadium -  4 000 zł. Specyfikację istotnych warunków zamówienia (cena 

-  122 zł) można odebrać w siedzibie zamawiającego, pok. 012 lub za zaliczeniem 
pocztowym. Uprawniony do kontaktów z oferentami -  Jan Skudrzyk, tel. 4223011 
w. 7012, pok. 012, w godz. 800-1500.

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, pok. 012. Termin 
składania ofert upływa dnia 2001.08.28 o godz. 900. Otwarcie ofert nastąpi 
dnia 2001.08.28 o godz. 1000 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 12 m-cznego okresu gwarancji na prace konserwacyjne 
a na prace umocnienia skarp i dna rowów - 3 letniego.

2. Materiały budowlane użyte do realizacji zamówienia będą posiadać atest materiałowy
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:
1. cena (koszt) -  70%
2. wiarygodność techniczna i doświadczenie w realizacji zamówień tożsamych -  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 ulicy Górnej.

Zadanie obejmuje: wykonanie w-wy górnej podbudowy z kruszywa kamien
nego łamanego -  1396 m2, w-wa wiążącą z masy min. asfaltowej o gr. 4 cm -  
1573 m2, w-wa ścieralna z masy min. asfaltowej o gr. 4 cm -  1573 m2.

Termin realizacji -  do 2001.10.10.
Wadium -  4 000 zł. Specyfikację istotnych warunków zamówienia (cena -

24.40 zł) można odebrać w siedzibie zamawiającego, pok. 007 lub za zalicze
niem pocztowym. Uprawniony do kontaktów z oferentami -  Andrzej Kopka, tel. 
4223011, pok. 007, w godz. 800 -  1500.

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, pok. 007. Termin 
składania ofert upływa dnia 2001.08.27 o godz. I I 00. Otwarcie ofert nastą
pi dnia 2001.08.27 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. udzielą 3 lata gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:
1. cena (koszt) -  70%
2. doświadczenie i przygotowanie fachowe (techniczne) oferenta -  30%

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

ogłasza przetarg nieograniczony na
wykonanie remontu chodnika ulicy Małachowskiego w Rybniku.

Termin realizacji -  2001.10.30.
Wadium -  4 500 zł. Specyfikację istotnych warunków zamówienia (cena -

24.40 zł) można odebrać w siedzibie zamawiającego, pok. 005 łub za zalicze
niem pocztowym. Uprawniony do kontaktów z oferentami -  Andrzej Kopka, tel. 
4223011 w. 7007, pok. 007, w godz. 800 -  1500.

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, pok. 07. Termin 
składania ofert upływa dnia 2001.09.10 o godz. I I 00. Otwarcie ofert nastą
pi dnia 2001.09.10 o godz. 1200 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 gwarancji na wykonane prace oraz zastosowane materiały mini
mum 3 lata

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

Tel. 42-28-825, 42-60-070
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Miasto Rybnik, 44-200 Rybnik, woj. śląskie, ul. B. Chrobrego 2, 
tel. (032) 4223011, fax (032) 4224124,

ogłasza przetarg nieograniczony na 
wykonanie odwodnienia ul. Turystycznej

Zadanie obejmuje: ułożenie ru r PCV o 400 mb 155, ułożenie ru r o 315 mb 
290, studnie ściekowe o 500 szt. 8, w-wa dolna podbudowy z kruszywa kamien
nego łamanego m2 380. Termin realizacji -  do 2001.11.30.

Wadium -  7 000 zł. Specyfikację istotnych warunków zamówienia (cena -
24,40 zł) można odebrać w siedzibie zamawiającego, pok. 005 lub za zalicze
niem pocztowym. Uprawniony do kontaktów z oferentami -  Andrzej Kopka, tel. 
4223011 w.7007, pok. 007, w godz. 800 -  1500.

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego. Termin składania 
ofert upływa dnia 2001.09.18 o godz. I I 00. Otwarcie ofert nastąpi dnia 
2001.09.18 o godz. 1200 w siedzibie zamawiającego, pok. 108.

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

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

1. udzielą 3 lata gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:
1. cena (koszt) - 70%
2. doświadczenie i przygotowanie fachowe (techniczne) oferenta - 30%

Miasto Rybnik, 44-200 Rybnik, woj. śląskie, ul. B. Chrobrego 2, 
tel. (032) 4223011, fax (032) 2424124, 

ogłasza przetarg nieograniczony na 
uzupełnienie oświetlenia w dzielnicach Miasta Rybnika.

Termin realizacji -  do 31.12.2001.
Wadium -  7 500 zł. Specyfikację istotnych warunków zamówienia (cena -

24,40 zł) można odebrać w siedzibie zamawiającego, pok. 005 lub za zalicze
niem pocztowym. Uprawniony do kontaktów z oferentami -  Andrzej Kopka, Ga
briel Muras, tel. 4223011 w. 7007,7005, pok. 005, w godz. 800 - 1500.

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, pok. 005. Termin 
składania ofert upływa dnia 2001.09.19 o godz. I I 00. Otwarcie ofert nastą
pi dnia 2001.09.19 o godz. 1200 w siedzibie zamawiającego, pok. 56.

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 co najmniej 2 lata gwarancji na wykonane roboty i zastosowane 
materiały

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:
1. cena (koszt) - 70%
2. doświadczenie i przygotowanie fachowe (techniczne) oferenta - 30%

Miasto Rybnik, 4 4 -2 0 0  Rybnik, woj. śląskie, ul. B. Chrobrego 2, 
pok. 108, tel. (032) 4223011, fax (032) 4224124,

ogłasza przetarg nieograniczony na
remont ulicy Rajskiej w Rybniku oraz Boguszowickiej w Żorach 

wraz z przebudową rowu K-19.
Termin realizacji -  2001.11.15.
Wadium -  11 000 zł. Specyfikację istotnych warunków zamówienia (cena -

24,40 zł) można odebrać w siedzibie zamawiającego, pok. 007 lub za zalicze
niem pocztowym. Uprawniony do kontaktów z oferentami -  Andrzej Kopka, tel. 
4223011 wew. 7007, pok. 007, w godz. 800 -  1500.

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, pok. 007. Termin 
składania ofert upływa dnia 2001.09.28 o godz. I I 00. Otwarcie ofert nastą
pi dnia 2001.09.28 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 gwarancji na wykonane prace i zastosowane materiały minimum 3 lata.
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:
1. cena (koszt) - 70%
2. wiarygodność oferenta - 30%

GAZETA RYBNICKA



Izba Przemysłowo-Handlowa 
Rybnickiego Okręgu Przemysłowego 
i Urząd Miasta
są organizatorami 
imprezy targowej pod nazwą

która odbędzie się od 5 do 7 października br., tradycyjnie 
już w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych przy ul. św. Józe
fa 30. Impreza ta stanie się okazją do prezentacji naszego regionu, 
kształtowania pozytywnego wizerunku działających w regionie firm, 
ich potencjału wytwórczego, technologii, ofert inwestycyjnych, tury
stycznych, bankowych, przemysłu spożywczego, tekstylnego, obuwni
czego, medycyny niekonwencjonalnej i in. branż: budowlanej, moto
ryzacyjnej, elektronicznej, sprzętu medycznego, ekologii, rękodzieła 
artystycznego itp. Swoim charakterem różnić się będzie ona od tra
dycyjnych imprez wystawienniczych chociażby tym, że przewidywana 
jest możliwość sprzedaży wyrobów i produktów odwiedzającym.

Organizowane dotąd Giełdy DOM gromadziły ponad 15 tys. odwie
dzających w czasie jednej edycji, a prezentowało się na nich do 150 
wystawców, zajmujących ok. 2 tys. m2 powierzchni.

Targom Teraz Region patronuje Wydawnictwo MURATOR, Dziennik 
Zachodni i Radio 90 FM. Patroni zapewnią nagłośnienie imprezy oraz 
promocję i reklamę. Będzie też wiele atrakcji: m.in. występy zespołów 
muzycznych, konkurs na najciekawsze stoisko, bankiet, seminarium.

Organizatorzy serdecznie zapraszają do udziału, przypominając, 
że o uzyskanej powierzchni wystawienniczej decyduje kolejność znoszeń

Wszelkich informacji udzielają: Izba Przemysłowo-Handlowa 
Rybnickiego Okręgu Przemysłowego, 44 -200  Rybnik, Rynek 12, 
Henryk Myszor, Grażyna Rycman -  tel./fax 4 2 -2 1 -1 6 8 ,  
42-37-566 , 42-37-615, biuro@izbaph.rybnik.pl.

Bezrobotni w pracy
c.d. ze str. 5

— Mieszkańcy dzielnic, w których prowadzone są prace interwencyjne 
mogą na własne oczy zobaczyć efekty pracy osób, które do tej pory pozo
stawały bez zatrudnienia. Dzięki nim dzielnice stają się ładniejsze i bar
dziej zadbane —mówi Teresa Bierza, kierownik Powiatowego Urzędu Pracy.

Jest to pierwsza, ale, jak zapewniają władze miasta i przedstawiciele 
PUP, nie ostatnia inicjatywa tego typu. W ramach programu „Szansa” 
Powiatowy Urząd Pracy zwrócił się już do Krajowego U rzędu Pracy 
z wnioskiem o 900 tysięcy zł., które zostałyby wykorzystane na realiza
cję podobnych projektów. Jak na raz ie  nie w iadom o jaką  decyzję 
w sprawie przekazania środków podejmie Krajowy Urząd Pracy. D

TA RYBNICKA

Policjanci...
dokończenie ze strony 11

wiedziały, że jeżeli efekty eksperymentu będą pozytywne, istnieje moż
liwość zakupu dalszych jednośladów.

Z okazji Święta Policji prezydent Adam Fudali wręczył wyróżniającym się 
policjantom tradycyjne nagrody. W tym roku miasto wyróżniło asp. Andrzeja 
Matuszczyka (referat przestępczości gosp.,), s t  post. Tomasza Długiego 
(sekcja prewencji), sierż. Sławomira Łobacza (sekcja ruchu drogowego), 
s t  post Adama Siemianowskiego (dzielnicowy Komisariatu Boguszowice) 
oraz sierż. Jacka Matczaka (dzielnicowy Komisariatu Nowiny).

Na uroczystym spotkaniu w Teatrze Ziemi Rybnickiej kilkunastu 
policjantów Komendy Miejskiej otrzymało awanse: wśród nich na sto
pień młodszego inspektora komendant Zdzisław Kuczma.

Komenda Miejska policji w Rybniku liczy ok. 400 policjantów, wśród 
nich 22 przedstawicielki płci pięknej. I to dosłownie, ponieważ w zorga
nizowanych z okazji święta wyborach najpiękniejszej policjantki na Ślą
sku, bezkonkurencyjna okazała się komisarz Aleksandra Nowara, 
rzeczniczka prasowa rybnickiej Komendy. Gratulujemy! Wcześniej suk
ces w konkursie na najlepszego policjanta „drogówki” w woj. śląskim 
odniósł st. sierż. Adam Wasilewski. Był najlepszy! (r)

[ H D g j o s r a rury miedziane

kształtki miedziane

bojlery elektryczne

podgrzewacze przepływowe

pompy GRUNDFOS

izolacje, zawory, filtry

grzejniki płytowe

wkłady kominowe -bl. Kwasoodp

kotły co.: olejowe, gazowe, 
węglowe

kute, elementy płotów

ATRAKCYJNE CENY! 
PARKING

□  LW I  K  R |
Projekty, doradztwo techniczne.

(  “O krąglak” )

Rybnik, ul Wysoka 15 -17 tel. 032 422 48 16

Gamrat"
SNŁAD FABRYCZNY

H U R T  -  n i = T A i

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

m m srń/e

fcgPRybnik, ul.Ks. Brudnioka 4 
i23%7-44, kom. 0601 44 88 67 
80 Rydułtowy uł.Ofiar Terroru 61a n
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GAZETA RYBNICK
Naprawa telewizorów75agnetowldów

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

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

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

Ogłoszenia drobne

„COUNSELORS” 0-32/42-30-400 Kupię dom, może być do remontu 
(w rozliczeniu M-3). Tel. 42-30-404

WYCENA
NIERUCHOMOŚCI

Uprawniony Rzeczoznawca Majątkowy 
mgr inż. Krzysztof URBAŃCZYK 

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

„POSESOR"
wyceny nieruchomości 

pośrednictwo kupna-sprzedaży 
szkody górnicze 

doradztwo
Rybnik, ul. Kraszewskiego 7, tel. 422 86 78

i administrowanie
Uprawniony Zarządca Nieruchomości

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

Grawerowanie
(materiał, wzory zachodnie)

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

osobistych • tabliczek inwentarzowych 
• oznakowań maszyn i urządzeń

grawerstwo
Rybnik, ul. Mickiewicza 4 

(boczna Kościuszki - kwiaciarnia) 
tel ./fax 4224397

AKUPUNKTURA  
REHABILITACJA,  MASAŻ 

GIMNASTYKA KOREKCYJNA
lekarz medycyny Izabela Zerebiec 
mgr fizjoterapii i odnowy biologicznej 

Andrzej Myśliwiec
leczenie akupunkturą w: w zespołach bólowych, migrenie, 

nerwicach, tikach, nałogach, otyłości, chorobach neurologicznych, 
układu pokarmowego i krążenia

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

Rybnik-W ielopole, ul. Weteranów 8, tel. 4 2 —16-098, 
0 -6 0 4 -2 5 4 -3 1 2 ,  4 2 -6 5 0 -8 6 , 4 2 -3 6 -5 1 9  

SE R D E C Z N IE ZAPRASZAMY!

Pustaki żużlowe
oferuje wytwórnia

RybnikColejów, teł. ((»2) 42-655-37, 
0-602-622-439

KURSY IX ’01
LO EKSTERNISTYCZNIE (1,5 r„ H L0) 
PRZYGOTOWAWCZY DO EGZAMINÓW 
GIMNAZJALNYCH (III klasy) 
KSIĘGOWO-PODATKOWY 
OBSŁUGI KOMPUTERA 
J. ANGIELSKI, J. NIEMIECKI 
MAIEGO BIZNESU 
KAS FISKALNYCH

ścianki działowe
14 cm 
12 cm 
38 cm 
38 cm

wysokość 14 cm 
szerokość25 cm 
długość

Firma Oświatowa A t e n *
Rybnik, ul. Rynek 6, tel. 42-35-470. 

Zapraszamy wgodz. 9.00 -  17.00

Jak do nas dotrzeć? OŚWIATA
RYBNIK

Spółdzielnia Pracy 
Rok założenia 1959

44-200 Rybnik, ul. Chrobrego 39, tel. 42-39-788 fax 42-29-904

Kierunki naborowe dla szkół S.P. „Oświata” 
na rok szkolny 2001/2001  

Policealne Studium Zawodowe
|c »  wykształcenie średnie (matura nie jest wymagana)
|c ^  tryb dzienny, wieczorowy i zaoczny

kierunki kształcenia
I' technik informatyk -  dwuletni cykl nauczania i jednoroczny (test kwalifikacyjny)
Sc» technik BHP -  jednoroczny cykl nauczania (po technikum i LZ) i półtoraroczny (po LO) 
|cs> technik rachunkowości -  jednoroczny cykl nauczania 
jc» technik prac biurowych -  jednoroczny cykl nauczania

%''•> technik ekonomista -  spec. bankowość i ubezpieczenia -  jednoroczny cykl nauczania 
jc» technik administracji -  spec. sekretarz-asystent - jednoroczny cykl nauczania 

"  technik organizacji reklamy -  jednoroczny cykl nauczania 
Jc» technik usług kosmetycznych (z odnową biologiczną) -  dwuletni cykl nauczania 
§c» technik usług fryzjerstwa -  dwuletni cykl nauczania

Technikum Mechaniczne, Technikum Fryzjerskie (2,5 letnie) 
i Liceum Ogólnokształcące

ic3> trzyletni cykl nauczania -  po ukończeniu zasadniczej szkoły zawodowej 
jjc  ̂czteroletni cykl nauczania -  LO po szkole podstawowej (dla dorosłych)
|Ci> tryb wieczorowy i zaoczny

ih  kierunki kształcenia w Technikum Mechanicznym:
|c *  budowa maszyn 
Ic& obsługa i naprawa pojazdów samochodowych

żfe kierunki kształcenia w Technikum Fryzjerskim:
|c^ technik usług fryzjerskich

♦  ♦  ♦
•c przyjęcia do wszystkich typów szkół bez egzaminów 

•6 możliwość odroczenia od służby wojskowej, legitymacja słuchacza, indeks 
•6 najniższe wpisowe i czesne w regionie 

•0 uprawnienia szkoły publicznej

ekspresowe wykonawstwo i naprawa

Pracownia 
Protetyki 

matologicznej
zaprasza w poniedziałek i czwartek od 9.00 do 13.00 

Rybnik, ul. Chabrowa 8a/2 (osiedle Nowiny) 
tel. 0-605-525-742

nowe menu 
- atrakcyjne ceny
obiady rodzinne 

- upust 10%
organizujemy przyjęcia

Zapraszamy
codziennie od 12.00 do 24.00

Restauracja (Teatr Ziemi Rybnickiej)
Tel. 739-58-29, 0-605-24-06-05

G A Z E M ! «Tel. 42-28-825, 42-60-070



NAKŁADU ą-RATISI
N AJW IEABZi LOKALNĄ NAKŁAD

T w a m ę o  o ę t o s z z N i A

CENY REKLAM I OGŁOSZEŃ:
strony czarno-białe 

ogłoszenia drobne 
słowo - 0,99 zł
słowo wytłuszczone -1 ,4 9  zł 
w ramce, z tłem -1 ,9 9  zł
Ceny ogłoszeń drobnych z podatkiem VAT

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

Artykuł sposnorowany 
1 strona - 890 zł

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

-1 5 9 0  zł
- 899 zł
- 499 zł

-1 9 9 0  zł 
1099 zł 

- 599 zł

- 5% 
- 10%

-15%
ceny netto + 22% VAT

NtWLZPSZI bezpośredni bezpłatną KOLPORTAŻ
Biuro ogłoszeń: Infomax, Rybnik, Rynek 12a, 

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

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

oferuje następujące usługi:
* wynajęcie karawanu,
* całodobowy przewóz zwłok,
* szeroki asortyment trumien,
* kosmetykę, ubranie i przechowywanie 

zwłok w chłodni - 1 doba bezpatnie,
* wynajęcie kaplicy do pogrzebu 

z możliwością odprawienia mszy św.,

usługi cmentarne,
zamówienie wieńców, palm, wiązanek, 
kwiatów,
możliwość załatwienia orkiestry, 
wynajęcie autobusu, 
umieszczanie urny z prochami zmarych
w kolumbarium na terenie cmentarza

Ceny konkurencyjne

Autoryzowane laboratorium 
Fuji Film Po lska L. R o n czka ,
44-200 Rybnik, ul. Reja 2, tel. 42-39-200

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

Zdjącia legitymacyjne 4 szt. -15 zł

BEZPŁATNE PORADY PRAWNIKA
Prawnik udzielający bezpłatnie porad

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

w  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
e-mail: gazeta@um.rybnik.pl, http://www.rybnik.pl/gazeta 
Redakcja czynna od poniedziałku do piątku

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

GAZETA RYBNICKA

MÜ  ąp mm ;

GilMETY
LEKARSKIE

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

dr MARIAN KUCZERA
czwartek od 16.30

dr MAREK BYRCZEK

UROLOG
dr JAN PAWLIKOWSKI
poniedziałek, środa od 17.15

dr IZABELA ROŻEK psychoterapeuta
czwartek od 16.00

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

■ STOMATOLOG
dr JAN KULOK |

poniedziałek, środa, piątek od 16.00

LARYNGOLOG
dr PIOTR KULOK

wtorek - czwartek od 16.00 - badania kierowców

i i i l i  \ NEUROLOG
dr ZBIGNIEW KOPCZYŃSKI

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

czwartek od 16.00

GABINET CHIRURGII 
DZIECIĘCEJ

i
1 dr KRZYSZTOF POTERA 1

wtorek od 16.00 do 1700

Sierpień 2001
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Muzealne porozumienie
Rybnickie Muzeum podpisało porozumienie o współpracy z polskim 
oddziałem francuskiego Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Prévoir - Vie 
Groupe Prévoir S.A. Dzięki temu zbiory placówki powiększyły się o dwa 
wyjątkowe obrazy.

W porozumieniu mowa jest m.in. o potrzebie ochrony i promowania dóbr kultury 
i sztuki oraz o upowszechnianiu wizerunku i wartości Towarzystwa. Prevoir-Vie objęło patronatem Muzeum i zbiory muze
alne w zakresie ich poszerzania, działalności wystawienniczej i wydawniczej. Umowa zakłada również promowanie lokal
nej, krajowej i międzynarodowej twórczości i prezentacji artystycznej oraz podejmowanie wspólnych inicjatyw i zadań na 
rzecz środowiska lokalnego.

- Śląsk ma wielowiekową tradycję, własne zwyczaje i doświadczenia ciężkiej pracy. Nasze Towarzystwo ma już prawie 
100 lat, a jego historia rozpoczęła się na północy Francji, gdzie również dominował przemysł ciężki. Wówczas dla tych 
ludzi ważne były wartości takie jak rodzina i praca. Te wartości i zasady moralne odnajdujemy tutaj, na Śląsku. 
I to zdecydowało o tym, że rozpoczęliśmy naszą działalność na ziemi śląskiej -  mówił Marek Potocki, zastępca dyrektora 

oddziału Prevoir-Vie w Polsce. -  Rybnik nie potrzebuje reklamy, gdyż rozwija się w sposób znaczący. Chciałbym, by był to 
dobry początek, zarówno dla nas, jak i dla Państwa, by był to impuls do kontynuowania i utrwalania wartości kulturalnych 
oraz sztuki na Śląsku.

Akcentem pieczętującym nawiązanie współpracy było przekazanie przez Towarzystwo dwóch obrazów, które jeszcze 
do niedawna należały do Krystyny Farmy i jej rodziny. Dzięki temu wyjątkowemu darowi rybnickie Muzeum zyskało 
„Pejzaż Beskidzki" Konarzewskiego oraz namalowaną w 1960r. „Ślązaczkę” Wyrożemskiego.

-  To z  pewnością najciekawsze wydarzenie muzealne tego roku, bowiem wszystko co dzieje się na rzecz powiększania 
kolekcji muzealnych i na rzecz lepszego wykonywania zadań statutowych Muzeum, zasługuje na takie miano -  mówiła 
podczas uroczystości dyrektor Muzeum Genowefa Grabowska. - Patronat Towarzystwa nad naszą placówką jest czymś 
szczególnym. Będzie to owocowało działaniem na rzecz środowiska kulturalnego, Rybnika i jego mieszkańców.

Do gratulacji dołączył się również prezydent Adam Fudali, który wspomniał o związkach naszego miasta z Francją 
i podkreślił konieczność współdziałania na rzecz placówek kulturalnych. Uroczystość uświetnił koncert muzyczny, 
w trakcie, którego można było wysłuchać m.in. tańców-elżbietańskich wykonanych na lutni i klawikordzie. (S)

'juk

Genowefa Grabowska i Marek Potocki prezentują obrazy podarowane Muzeum przez Prévoir - Vie Groupe Prévoir S.A. Oddział w Polsce.
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RCSB

Nowoczesne
BRAMY

GARAŻOWE
+ automatyka napędowa H O R M A N N

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

D O M E L  s.e.
Rybnik, ul. Żorska 10 
tel./fax 422 55 07, 422 11 84, 

422 92 30, 422 92 31

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

V E K A - niem iecki 
profil, w ybra łeś  

to  co  na jlepsze

D A J E M Y  
R A B A T ,
K T Ó R E G O  
N IE  D A  C l 
K O N K U R E N C J A  

GWARANTUJEMY
NAJWYŻSZĄ JA K O ŚĆ tel./fax 238 90 22

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

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

42 235 60 
tel./fax 42 24 992

44-100 Gliwice
ul. Bytomska 7

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

455 42 15 w. 32

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

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

UW AGA! R E W E L A C JA  -  To yo ta  A v e n s is  turbo  d iese l 
ju ż  od 7 2 .9 0 0 ,0 0  zt (z p e łnym  w yp o sażen iem ^

K O N S E
L U J  RYBNIK

ul. Prosta 100 a 
TO Y O T A  (przy hali MAKRO)

telefon (032) 432 90 40, 
fax. (032) 432 90 66
Prom ocja -  YARIS -  od 34 200,00 zt 3% upustu 
COROLLA 1,4 od 44 950,00 zt + klim atyzacja  

AVEN SIS -  od 58 990,00 zt
Posiadamy w sprzedaży samochody używane pozostawione w rozliczeniu, 
Stacja kontroli pojazdów wszystkich marek do 3,5 T oraz wszystkich motocykli j

SALON SPRZEDAŻY SERWIS
Pn-Pt 9.00-18.00 Pn-Pt 7.00-18.00
Sobota 9.00-14.00 Sobota 9.00-14.00

tel. (032) 432 90 41 -4 2  tel. (032) 432 90 50-54

TŁUMIKI ¡ S

K LIM A T Y Z A C JA
W E N T Y LA C JA

D A !K IN

REGIONALNY 
DEALER 
DAIKIN 

CENTRAL 
EUROPE

S Y S T E M Y  A LA RM O W E  
D O M O FO N Y, 

V ID EO D O M O FO N Y

DETALICZNEJ I MONTAŻ
RYBNIK ^  ^  ^
ul. Długosza 7
tel. 42 38 095, 0 604 484 857

ŚWIERKLANY
ul. Żorska 28 ^  -
tel. 43 04 333, 0601 45S763
GLIWICE^ 0  ^
ul. Rybnicka 11 
tel. 232 07 06
SOSNOWIEC *  v ’ '
ul. Sienkiewicza 13
tei. 266 54 39 A *  j g j j F ^
SPRZEDAŻ HURt 4%A 4
ŻORY - RÓJ
ul. Wodzisławska T%1
(trasa Żofy - Wodzisław)
tel. 43 58 014, 4 3 ^ 4 4 ^  6Q J^68^ | ^

u
m

i
l


