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Krajobraz po powodzi... Gmina Budzów czytaj na str. 8

Wójt Budzowa J.Najdek pokazuje 
prezydentowi A. Fudalemu i dyrektorowi_  
B. Piesze ogrom zniszczeni..

Sfa

WSI

Dom
Anny i Kazimierza 
Drwalów 
i jego wnętrze;

rodzina Drwalów * 
(na pierwszym 
planie) z delegacją 
z Rybnika 
i wójtem gminy.
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GAZETA RYBi

Drodzy Rybniczanie!

„(...) Obywatelem dobrym jest ten, kto miłuje własną ojczyznę, prawa, żyje 
wedłus tego samego, co inni obywatele, mądrze przewodzi albo słucha roz
kazów, zawsze troszczy się o dobro publiczne, nie waha się narazić na nie
bezpieczeństwo, a nawet śmierć dla swej rzeczypospo litej (...)" pisał polski 
pisarz polityczny Jakub Przyłuski. I choć dzisiaj słowa tego szesnastowiecz- 
nego autora mogą wydać się nam zbyt egzaltowane, to bez wątpienia pod
kreślają wagę suwerennej i strzegącej prawa władzy oraz szeroko rozumia

nych praw i obowiązków obywatelskich. Już u starożytnych obywatelską wspólnotę „wolnych i rów
nych” określało prawo. Ono też ją chroniło, co oznaczało, iż trzeba było spełniać pewne warunki 
w niej uczestnictwa. Wyznaczona prawnie pozycja obywatela stała się dziś czymś tak zwyczajnym, 
że nie wzbudza wielkich emocji. Może jedynie wtedy, gdy -  jak w przypadku emigrantów, czy ucieki
nierów -  jawi się ona jako nieosiągalne dobro i nadzieja na przyzwoite życie. To z ich perspektywy 
widać, że posiadanie praw obywatelskich jest nadal przywilejem.

Szanowni Państwo! Przed nami wybory parlamentarne. Niech będą one dla nas okazją do szerszego 
uczestnictwa w sprawowaniu władzy. Korzystajmy więc w pełni ze swoich obywatelskich praw, traktu
jąc aktywny udział w wyborach nie jako obowiązek, lecz jako nasz przywilej! Demokracja niesie nam 
wiele dobra, ale trzeba umieć z niej korzystać. Zyskujemy sporo możliwości wpływania na rzeczywi
stość społeczną. Mamy zapewnione warunki do rozsądnej i legalnej samoorganizacji oraz działania na 
forum publicznym. Dzieje się tak dlatego, że w trakcie wyborów zyskujemy wpływ na to, kto zasiądzie 
w organach władzy. Musimy więc zdać sobie sprawę z faktu, że poprzez wybór swoich przedstawicieli 
do władzy ustawodawczej i wykonawczej wpływamy na sprawy naszego kraju i miasta -  a więc 
i na warunki, w których przyszło nam żyć. Realizujmy zatem tkwiącą w nas samych potrzebę wpływu 
na sytuację naszych rodzin, poprzez potrzebę bycia reprezentowanym w parlamencie. Zdaję sobie 
sprawę z tego, że w dobie recesji gospodarczej państwa, marginalizacji ekonomicznej pewnych grup 
ludności oraz bezrobocia, pojawia się obawa przed nowymi wyzwaniami, a „poszukiwanie” politycz
nej reprezentacji może wydawać się bezcelowe. Trzeba jednak stwierdzić, że jeżeli my sami -  będący 
często w trudnej sytuacji materialnej -  nie chcemy mieć wpływu na własne sprawy, nie możemy też 
liczyć na innych. Udział w wyborach do Sejmu i Senatu RP jest bardzo ważny dla funkcjonowania de
mokracji w Polsce, a rezygnacja z niego jest równoznaczna z rezygnacją z odpowiedzialności 
za nasze dobro. W samych wyborach warto mieć na uwadze zasadę, że człowiek nie tylko jest odpo
wiedzialny za podjęte czyny, ale także za możliwe do przewidzenia ich skutki. Rezygnacja z pójścia do 
urn wyborczych stanowi również swoisty wybór i daję szansę dojścia do władzy tym, z którymi nie 
sympatyzujemy.

Idźmy więc do wyborów i głosujmy na ludzi mądrych i odpowiedzialnych. Wybierzmy tych, którzy 
znają problemy Rybnika i Ziemi Rybnickiej, by mogli wykonywać swój mandat mając na względzie do
bro ludzi, którzy im na to zezwolili. Głosujmy, jeżeli chcemy spokojnie, zdrowo i bezpiecznie żyć, jeżeli 
zależy nam na rozwoju Rybnika wpisanym w rozwój regionu i kraju. Idźmy do wyborów, bo potrzebują 
tego nasze dzieci i bliscy. Bądźmy obywatelami w pełnym tego słowa znaczeniu. W pewnym sensie od 
wyboru -  być obywatelem, czy nie -  zależy samo nasze człowieczeństwo. Tylko nasze decyzje w sferze 
politycznej mają wpływ na to, czy będziemy wiedli życie razem ze społecznością, która przestrzega 
podstawowych praw człowieka. Bo choć przysługują one człowiekowi z natury, tylko wspólnota poli
tyczna, którą tworzymy uczestnicząc w wyborach, ma moc ich realizowania.

Życzę Państwu trafnych i odpowiedzialnych decyzji wyborczych. Zwracam się zwłaszcza do ludzi 
młodych, którzy mają szansę skorzystania ze swych obywatelskich praw po raz pierwszy. Weźcie udział 
w wyborach i głosujcie świadomie, bo od Was zależy przyszłość naszego kraju i miasta.

Wszystkim uczniom, którzy zaczęli właśnie nowy rok szkolny życzę powodzenia i determinacji w „pę
dzie za wiedzą”.

Z wyrazami szacunku 
Adam Fudali

Prezydent Miasta Rybnika
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Wraz z końcem wakacji powrócił problem dwóch rybnickich szkół 
i protestujących rodziców. Temat ten nie zdominował jednak 
obrad sesji RM, choć w jej trakcie w Urzędzie Miasta zebrała się 
spora grupa rodziców z Kamienia i Niewiadomia (o konflikcie pi
szemy w tekście obok).

Sytuacja w  gminie ■  Pomoc dla powodzian

Prezydent Adam Fudali w  informacji 
o spraw ach m iasta  i pracach Zarządu.
Wspomniał m.in. o prowadzonych w mieście 
inwestycjach, kredytowaniu zadań państwa 
na rzecz rybnickiej policji, Powiatowego 
U rzędu P racy i Wojewódzkiego Szpitala 
S pecjalistycznego  nr 3 oraz o możliwo
ściach  uzyskania środków  pom ocowych 
ISPA. Prezydent mówił również o stopniu 
bezrobocia, k tóry na koniec lipca wyniósł 
w Rybniku 12,3%. Dla porównania w Ty
chach kształtuje się on na poziomie -  15,8%, 
w Sosnowcu -  19,5%, a najgorzej bezrobo
cie wygląda w Żorach, gdzie wynosi ono aż 
28%. Jednak nie we wszystkich m iastach 
znalezienie pracy stanowi problem. Najniż
sze bezrobocie występuje m.in. w Katowi
cach -  6% i powiecie pszczyńskim -  9%. 
A. Fudali zapoznał również radnych z wy
datkam i na inwestycje, k tóre wyniosły w 
2000 r. -  70 min, a w 2001 już 81 min. Jak 
się okazuje, optym alne wydatki na cele in
westycyjne na najbliższe lata (2002-2005), 
zgodnie z opracow aniem  przygotowanym 
przez firmę konsultingową, zakładają wydat
ki rzędu 30-40  min rocznie.

W icep rezyd en t P io tr  S zczyrb ow sk i 
p rzed staw ił sp raw ozdan ie z d z ia ła ln o 
śc i sp ó łek  z udziałem  gminy. Jak się oka
zuje spośród siedmiu spółek prawa handlo
wego, w których miasto posiada udziały lub 
akcje, zyski w roku ubiegłym odnotowała 
Spółka M ieszkaniow a „Wrębowa”, Rejon 
E nergetyczny Rybnik -  GZE oraz P rzed
siębiorstw o Wodociągów i Kanalizacji. Na 
swoim koncie s tra ty  ma natom iast Rybnic
ka Strefa Aktywności Gospodarczej, ale jak 
zapewnił w iceprezydent P. Szczyrbowski, 
zm iana na stanow isku  prezesa  pow inna 
pozytywnie wpłynąć na poprawę funkcjono
wania tej spółki. Straty poniosło również Ślą
skie Przedsiębiorstwo Przemysłu M ięsnego 
SA. w upadłości oraz Zakłady M ięsne „Mać
ko”, w których Rybnik nabył akcje w zamian 
za zaległości w stosunku do miasta.

Rybnik przyłączył się do pomocy oso
bom poszkodowanym w  czasie tegorocz
nej powodzi. „Nie m ożemy i nie chcemy zo
stawić ludzi dotkniętych powodzią samym so
bie, bo tylko wspólny i solidarny wysiłek m oże  
przywrócić normalność na zalanych terenach ” 
— tak Zarząd Miasta argumentował propozy
cję przyjęcia uchwały w tej sprawie. Podobne
go zdania byli radni, którzy jednogłośnie przy
chylili się do udzielenia pomocy finansowej 
gminie Budzów na odbudowę infrastruktury 
gminnej. Budzów leży w powiecie Sucha Be
skidzka, a rozmiar szkód poczynionych przez 
powódź w tej gminie jest ogromny. Straty sza
cowane są na 60-80 min. zł, a spośród 8,5 tys. 
mieszkańców, aż 5 tys. dotknęła tegoroczna 
powódź. — Nie m ożemy pozostać obojętni — 
mówił prezydent Fudali. — Ogrom nieszczęść, 
który dotkną! te ziemie je s t wyjątkowo duży. 
Zniszczone zostały cztery główne mosty. 260 
gospodarstw domowych poniosło straty, a na 
odbudowę gminy potrzebne byłoby 50 lat. Na
sze miasto stać na to, by wspomóc Budzów. 
Finansowe wsparcie wyasygnowane na ten cel 
z budżetu wyniesie 50 tys. zł. Jednak nie jest 
to jedyna kwota, która przekazana zostanie na 
ten cel. Oprócz zbiórki prowadzonej w Urzę
dzie Miasta i pieniędzy zebranych w czasie 
meczu żużlowego, rybniccy radni zdecydowali 
o przeznaczeniu dodatkowych środków dla 
powodzian. I tak klub radnych AWS przekaże 
na pomoc gminie Budzów 4.400 zł, klub RRR -  
5.750 zł, a najmniej liczny klub radnych SLD -  
2.700 zł. (Obszerny reportaż z gminy Budzów na 
strome 8, a fotoreportaż na II stronie okładki).

i fi1 t i r a s
RM zaopiniowała projekt uchwały Sej

miku Województwa Śląskiego, dotyczący 
przekształcenia Samodzielnego Publiczne
go Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódz
kiego Szpitala Specjalistycznego Nr 3.

Przekształcenie, o którym mowa polega na 
likwidacji funkcjonującej w ramach struktur 
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego 
nr 3 przychodni przy ul. Parkowej 4a. Jednak 
jak wyjaśnił wiceprezydent Jerzy Frelich, pacjenci 
nadal będą mogli korzystać z porad medycznych,

świadczonych w ramach stworzonego Niepu
blicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „MEDI- 
KOL”. Spółka ta zagwarantuje ciągłość usług 
medycznych. Przy okazji dyskusji nad tą uchwa
łą, radny Bolesław Korzeniowski poinformo
wał radnych o piśmie zawierającym propozy
cję przekazania w formie dzierżawy części bu
dynku „MEDIKOL” na rzecz poradni pedia
trycznej. Przytoczono również odpowiedź na 
to pismo wystosowaną przez wicemraszałka 
G. Szpyrkę, który pozostawił tę sprawę w ge
stii Szpitala Wojewódzkiego nr 3.

Radni przyjęli kilka uchwal dotyczących 
p ro fila k ty k i a lk o h o lo w ej w  m ie śc ie .
W myśl ustawy o wychowaniu w trzeźwości 
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi radni ustali
li liczbę punktów sprzedaży gastronomicznej 
i detalicznej napojów alkoholowych. 570 to 
maksymalna liczba takich punktów na terenie 
miasta. — Liczba wydawanych koncesji nie 
zwiększa się, oscyluje w tych samych granicach 
i nic nie wskazuje na to, by próg 570 miał być 
wkrótce przekroczony — mówiła podczas sesji 
członkini ZM Ewa Ryszka. — W ostatnim cza
sie wydaliśmy tylko dwie dodatkowe koncesje.

Radni dyskutowali również o przypadkach cof
nięcia koncesji w efekcie sprzedaży alkoholu mło
dzieży i trudnościach w udowodnieniu takich zda
rzeń. Wprowadzono również zmiany w Miejskim 
Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Proble
mów Alkoholowych na rok 2001.

Od grudnia zapłacimy drożej za przejazd 
autobusam i kom unikacji m iejskiej. Jak
wyjaśnił prezydent Romuald Niewelt podwyż
ka jes t nieunikniona, a podyktowana m.in. 
zmniejszeniem o 20% sprzedaży biletów i sta
le rosnącymi kosztami. — Coraz mniej osób 
jeździ autobusami. Stąd też praktycznie od 
maja odnotowujemy wyraźny spadek sprzeda
ży  biletów. Pociąga to za sobą konieczność 
dopłat do każdego wozokilometra — mówił 
R. Niewelt. — Jednocześnie podjęliśmy kroki 
oszczędnościowe, likwidując m.in. linie deficy
towe, ale podwyżka i tak je s t konieczna.

W trakcie dyskusji nad uchw ałą radny 
Wiesław Zawadzki apelował o to, by cenę bile
tów zwiększyć jedynie o 10, a nie jak w projekcie 
o 20 groszy, tak by zmieścić się w granicach prze
widywanej inflacji. Jednak wiceprezydent Niewelt 
przekonywał radnych, że ze względu na ponoszo
ne straty, miasto nie może sobie na to pozwolić. 
Tak więc, przy sześciu głosach sprzeciwu i trzech 
wstrzymujących się, radni uchwalili, że od grud
nia za bilet zapłacimy, nie tak jak dotychczas 1,90 
zł, ale 2,10 zł. Bilet ulgowy wzrośnie ze złotówki 
do 1,20 zł. Nie zmieni się opłata za bilet zaku
piony u kierowcy, który nadal kosztować będzie 
2,50  zł. Więcej zapłacimy również za bilety 
miesięczne i okresowe.

W r z e s ie ń  7 0 0 1

Protest rodziców z Kamienia i Niewiadomia

Spór wygasł
Zdaje się, że emocje wokół konfliktu między władzami samorządowymi 

Rybnika, które zdecydowały o likwidacji SP 23 i gimnazjum w Kamieniu, 
a rodzicami uczniów tych szkół, zaczynają gasnąć. A oto pokrótce 
historia sporu, który, miejmy nadzieję, się zakończył.

Wynikająca z racjonalizacji sieci placówek 
oświatowych decyzja miasta spotkała się z nie
zwykle negatywną reakcją rodziców. Od kilku 
miesięcy wyrażali oni swój protest w różnych 
formach, z podjęciem głodówki w Niewiado- 
miu włącznie. Protestujący powoływali się 
przede wszystkim na bezpieczeństwo dzieci, 
które mogło zostać zagrożone w przypadku do
wożenia ich do innych placówek: gimnazjali
stów z Kamienia do Ligoty, uczniów byłej 
SP 23 do Szkoły Podstawowej Nr 26 w Niewia- 
domiu oraz SP 3 w pobliskich Radoszowach. 
Rodzice zarzucali władzom, że decyzje zostały 
podjęte bez konsultacji społecznych, a infor
macja o planach likwidacji szkół dotarła do nich 
zbyt późno. Miasto odrzuciło zarzut o braku 
konsultacji, bo rozmowy były prowadzone, ar
gumentowało też, że decyzja taka jest zgodna 
z ideą reformy, zakładającą rozdzielenie szkół 
podstawowych od gimnazjów oraz... zdrowym 
rozsądkiem.

Z biegiem czasu w orbitę konfliktu wcią
gnięto kolejne środowiska. Stosunek kamień
skich rodziców do Gimnazjum Nr 10 w Ligo
cie był od początku bardzo niechętny -  uważa
li oni tę szkołę i jej społeczność za nieodpo
wiednie dla swoich dzieci i dawali temu wyraz.

Toteż kiedy tuż przed rozpoczęciem roku 
szkolnego rodzice z Kamienia pojechali do li
gockiej szkoły na „wizję lokalną”, pojawił się 
tam napis Kamień do domu. Trwały zresztą 
spekulacje, kto naprawdę jest jego autorem... 
Próbę złagodzenia nastrojów podjął proboszcz 
kamieńskiej parafii, apelując z ambony, by nie 
wciągać w spór dzieci i nie robić z Kamienia 
drugiego... Kosowa. Prawie od samego począt
ku konfliktu, sojusznikiem rodziców z Kamie
nia i Niewiadomia było Śląskie Porozumienia 
Międzyszkolnych Rad Rodziców. Organizacja 
ta jest efektem oddolnej inicjatywy rodziców 
niezadowolonych z pociągnięć władz oświato
wych i samorządowych, szczególnie w kontek
ście wprowadzanej reformy systemu edukacji. 
W niektórych przypadkach działalność ŚPMRR 
prowadziła nieuchronnie do antagonizacji śro
dowisk i konfrontacji z władzami oświatowymi 
lub samorządowymi, szczególnie jeśli chodzi
0 sieć placówek, jak to miało miejsce w Rybni
ku. Swoje poparcie dla protestu w Kamieniu
1 Niewiadomiu Śląskie Porozumienie Międzysz
kolnych Rad Rodziców wyraziło m.in. poprzez 
przyjęcie specjalnej uchwały na swoim nadzwy
czajnym posiedzeniu, jakie zwołano w Rybniku.

c.d. na stronie 10
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Radni podjęli decyzję o zmianach w  re
gulam inie określającym  w ysokość oraz 
szczegółow e warunki przyznawania i wy
płacania nauczycielom  dodatku motywa
cyjnego, fu n k cy jn ego , za w y słu g ę  la t 
i za w arunki pracy oraz innych sk ład
ników  w ynagrodzen ia . Zmiany wynikają 
m.in. z powołania Rybnickiego Centrum Edukacji 
Zawodowej i konieczności ustalenia wysokości 
dodatków funkcyjnych dla dyrektora i wicedyrek
torów. I tak dla przykładu dodatki dla dyrektora 
CEZ będą wahały się w granicach od 700-1000 zł, 
a dla wicedyrektorów od 400-600 zł. Zmiany 
w regulaminie obejmą również nauczycieli prak
tycznej nauki zawodów górniczych i szkół rolni
czych, prowadzących zajęcia praktyczne.

Radni podjęli decyzję o wsparciu inicja
tywy budowy Pom nika M ogiły-Sym bolu  
ku c zc i rep resjo n o w a n y ch  żo łn ierzy

Konspiracyjnego Wojska Polskiego w  la
tach 1 9 4 6 -1 9 5 5 . Na budowę pomnika na 
cmentarzu komunalnym w Panewnikach Ryb
nik przeznaczy 10.000 zł. Jak poinformował 
goszczący na sesji pułkownik W. Dłużyriski, ka
towicki oddział Instytutu Pamięci Narodowej 
ustalił, że w latach 1946-1955 Wojskowy Sąd 
Rejonowy w Katowicach orzekł 272 wyroki 
śmierci. Wśród ofiar znajdują się również oso
by urodzone, zamieszkałe lub aresztowane na 
terenie Rybnika. — Inicjatywa budowy pomni
ka wyszła od kolegów i przyjaciół osób pomor
dowanych — mówił płk Dłużyński — Chcemy 
pamiętać o tej drugiej okupacji i zbrodniach 
stalinowskich. Dlatego też na pomniku wyry
ty  zostanie napis „Jeśli zapomnimy o Nich, Ty 
Panie zapomnij o nas”.

Na budowę udało się już zebrać 65 tys. zł, 
a pomoc finansową zaoferowały m.in. Kato
wice, Ruda Śląska, Chorzów, Zabrze, Siemia
nowice i Ja s trzęb ie . Na płycie pom nika 
umieszczone zostaną również podziękowania 
dla Rybnika. Powstanie także pamiątkowa 
księga.

(S)
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Komitety sterujące...
Prezydent Rybnika Adam Fudali, jako 

reprezentant subregionu zachodniego woj. 
śląskiego, wziął udział w inauguracyjnym 
posiedzeniu Kom itetu Sterującego ds. 
Kontraktu W ojewódzkiego. Temetem 
spotkania był stan realizacji kontraktu oraz 
zaopiniowanie jego zmian. Prezydent bie
rze też udział w pracach Komitetu Steru
jącego Programu Rozwoju Regionalne
go W ojew ództw a Ś lą sk ieg o  na lata  
2 0 0 1 -2 0 0 2 . Zgodnie z zapisem kontrak
tu wojewódzkiego strony powierzają komi
tetowi sterującemu m. in. wydawanie opi
nii i zaleceń na temat zgodności realizowa
nego kontraktu ze strategią rozwoju woje
wództwa, spójności działań finansowych w 
ramach kontraktu z innymi przedsięwzię
ciami realizowanymi w regionie, wniosków
0 dofinanasow anie zadań wybieranych 
przez zarząd województwa po podpisaniu 
kontraktu i propozycji zmian programu 
wojewódzkiego oraz kontraktu. Prezydent 
A. Fudali jest też przedstawicielem w Re
gionalnym  K om itecie Sterującym pro
gramu PHARE.

Pośmiertne honory dla 
śląskiego powstańca

Wizytę w Rybniku złożył wojewoda Wili
bald Winkler, by uhonorować pośmiertnie 
Orderem Odrodzenia Polski ostatniego 
w Rybniku śląskiego powstańca Henryka 
Mrożka, który zmarł w lipcu tego roku w 
wieku 101 lat. Order odebrała córka Irena, 
a w spotkaniu wziął udział prezydent Adam 
Fudali. H. Mrozek urodził się koło Chału
pek, ale od 1924 roku związany był z Rybni
kiem. Pracował ponad 40 lat na kolei jako 
urzędnik, miał w sobie również pasję spo
łecznikowską -  opiekował się stacją mete
orologiczną i udzielał jako terenowy opie
kun społeczny. Obok córki miał dwóch sy
nów, doczekał się sześciorga wnuków i sied
miorga prawnuków. Zgromadzona rodzina 
żałowała, że ich ojciec, dziadek i pradzia
dek nie dożył takiego zaszczytu.

Włoski i hiszpański w  AF!
Rybnicki Ośrodek Alliance Française

zaprasza do nauki języków obcych. Tego
roczne zajęcia rozpoczną się 17 września, 
a oferta Alliance Française obejmuje nie 
tylko naukę języka francuskiego w gru
pach początkujących, średnich i zaawan
sowanych, a także przygotowanie do no
wej matury. Można wybrać zajęcia raz lub 
dwa razy w tygodniu po 90 minut i od tego 
uzależniony je s t zakres przerabianego 
m a te r ia łu . Nowa o fe r ta  A lliance 
Française to kursy język a  w łosk iego
1 hiszpańskiego.

Szczegóły pod num erem  telefonu 
42 24  097.
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Święto Wojska Polskiego
Wojsko Polskie III Rzeczpospolitej za swoje święto 

obrało 15 sierpnia, dzień triumfu armii polskiej pod 
dowództwem marszałka Piłsudskiego nad wojskami 
sowieckimi w 1920 roku. „Cud nad Wisłą” zdarzył się 
w święto Matki Boskiej Wniebowziętej, co uczyniło ten 
dzień jeszcze bardziej szczególnym.

W Rybniku świąteczne uroczystości rozpo
częła msza św. w intencji Wojska Polskiego 
w bazylice św. Antoniego. Następnie na Ryn
ku odbył się uroczysty wojskowy apel. Do
wódca garnizonu obwodu WKU w Rybniku 
płk Andrzej Dul powitał gości i podzięko
wał wszystkim, którzy stoją na straży obron
ności naszego kraju, a następnie wspólnie z 
prezydentem  A dam em  Fudalim  wręczył 
kombatantom oraz żołnierzom służby czynnej 
nominacje na wyższe stopnie wojskowe. I tak 
nominacje otrzymali: mjr Tadeusz Wiatr na 
stopień podpułkownika, kpt. Zbigniew Ru
sińsk i na stopień majora, porucznicy Fran
ciszek  Kożdori i Jan Przybysz na stopnie 
kapitana, szer. Tom asz Bom bik, st. szer. 
Stanisław Grygier, st. szer. Stanisław  Kon- 
drot, sierż. Józef Łuczak, kpr. Alojzy Nie- 
słańczyk , st. sierż. Ryszard P ierchała , 
sierż. Franciszek Pawliczek, sierż. Józef 
Trybuś i sierż. Szczepan Jarczyk na sto
pień podporucznika. St. sierż. Zbigniew Ga
domski otrzymał nominację na st. sierż. szta
bowego. Złoty Medal za Zasługi dla Obron
ności Kraju otrzymała Krystyna Fonfara, 
Srebrne -  W ioletta Rojek i Irena Walka, 
Brązowe -  kpt. Jarosław  Bryla, st.chor. 
M ariusz C h m ielow iec, st. s ierż . P iotr  
Hajduczek, st. sierż. Roman Kapuściński,

chor. M irosław M usiolik i ml. chor. sztab. 
Konrad Rumniak. Złoty Medal Siły Zbrojne 
w Służbie Ojczyzny otrzymał ppłk. Bogusław  
Korczyk. Medal za zasługi dła Związku Kom

batantów RP i Byłych Więźniów Politycznych 
wręczono ppłk. Krzysztofowi Radwanowi.

Uczestniczący w uroczystości przedstawicie
le władz samorządowych, starostwa powiato
wego, parlamentarzyści i służby mundurowe 
złożyli kwiaty na płycie upamiętniającej pobyt 
w Rybniku w 1922 roku marszałka Józefa Pił
sudskiego. Całość uroczystości uświetniła 
obecność kompanii honorowej WP i występ 
Miejskiej Orkiestry Dętej „Rybnik”.

Tradycyjne spotkanie władz miasta z przed
stawicielami środowiska kombatanckiego mia
ło tym razem  miejsce nie w Muzeum, ale 
w pobliskim letnim ogródku.

(r)

Weterani walk wyzwoleńczych odbierają nominacje na w yższe stopnie wojskowe.
Zdj.; Z.K.

Rocznica
Wiześoia

M in ęła  k o le jn a  ro c z n ic a  w y b u ch u  
II Wojny Światowej.

Upamiętniającą poległych obrońców miasta 
w 1939 roku uroczystość na cmentarzu komu
nalnym w Rybniku zorganizował Wydział Eduka
cji UM. Wzięli w niej udział przedstawiciele władz 
samorządowych z wiceprezydentem Jerzym  
Frelichem, a także kombatanci i weterani walk 
wyzwoleńczych oraz młodzież szkół gimnazjal
nych i ponadpodstawowych. Przy dźwiękach wer
bli i hejnału uczestnicy uroczystości złożyli kwia
ty i zapalili znicze na mogiłach żołnierzy Wrze
śnia 1939 roku, a także pod tablicą poświęconą 
ofiarom Katynia i pod Pomnikiem Powstańców 
Śląskich. Historię wrześniowych walk w obronie 
Rybnika przedstawili uczniowie ILO im. Powstań
ców Śląskich. (r), Zdj.: Z.K.
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J & k  W ę g ie r  z  P n ia k ie mWszystko wskazuje na to, 
że Rybnik nawiąże kolejne 
p artn ersk ie w ięz i. Wolę 
współpracy wyrazili przed
stawiciele rybnickiego samo
rządu oraz goszczący naszą 
delegację władze węgierskie
go miasta Szolnok.

Na zaproszenie prezydenta Ferenca Szala ła  
rewizytę w Szolnok złożyli prezydent Adam Fuda
li, członkini Zarządu Miasta Ewa Ryszka oraz 
radny Henryk Ryszka, który kontakty mię
dzy naszymi miastami przed kilkoma laty za
inicjował. Okazją ku temu były obchodzone na 
przełomie sierpnia i września Dni Szolnok. 
Nasza delegacja wzięła udział w uroczystości 
wręczenia honorowym obywatelom miasta 
nagród Srebrnego Pelikana i w innych, towa
rzyszących świętu miasta, imprezach. Do naj
bardziej atrakcyjnych należał „Festiwal Gula
szu”, na którym mieszkańcy miasta, w tym 
przedstawiciele władz, gotują tę narodową wę
gierską potrawę i częstują nią gości. Rybnicza- 
nie zostali zaproszeni m.in. do stołu „polonij
nego”, gdzie równoprawnym daniem był bigos, 
przyrządzony przez mieszkające tu Polki, któ
re podążyły na Węgry za mężem. Członkowie 
naszej delegacji zwiedzili też muzeum historii 
miasta oraz spotkali się z przedstawicielami 
środowiska artystycznego.

Jak się okazało, W ęgier i Polak dogadu
ją  s ię  bez formalnych umów i deklaracji 
o współpracy. Wiosną br. Szkoła Podstawowa 
nr 5 i Gimnazjum nr 1 w Rybniku gościły

40-osobową, artystyczno-sportow ą grupę 
dzieci z Szolnok, zaś w drugiej połowie wrze
śnia nastąpi rewizyta naszej młodzieży w wę
gierskim mieście. W czasie rozmów przedsta
wiciele władz obu miast rozważali możliwość 
nawiązania dalszych kontaktów, szczególnie 
wymiany kulturalnej, sportowej oraz doświad
czeń w dziedzinie edukacji. Węgrzy, którym

Rybnik przypadł szczególnie do serca, z zado
woleniem przyjęli też zaproszenie na przyszło
roczne obchody 800-lecia naszego miasta. Nie 
wykluczono również możliwości podpisania for
malnej umowy partnerskiej, co w kontekście 
starań o przyjęcie do Unii Europejskiej naszych 
państw dałoby korzyści obu miastom.

(r)

Rozmowy w  Szolnok dotyczyły m.in. podpisania umowy partnerskiej. Zdj.: UM w Szolnok

„Zintegrowany Program na Rzecz Małych 
i Średnich Przedsiębiorstw”

PolityksL Unii Surop^ ski^j 
wobec sektora MSP

Kontynuując rozważania związane 
z rolą małych i średnich przedsię
biorstw w państwach Unii Europej
skiej, pragniemy dzisiaj zająć się pod
stawowymi problemami z jakimi bory
kają się najmniejsze podmioty gospo
darcze, a także wskazać działania podej
mowane przez decydentów unijnych.

Około 35-40%  małych i średnich  firm  
w większości krajów UE znika z rynku w ciągu 
pierw szych 3 lat funkcjonowania, a 60% 
w ciągu 8 - 1 0  lat po rozpoczęciu działalności. 
Do głównych przyczyn takiego stanu rzeczy mo
żemy zaliczyć: trudności prawno -  administra
cyjne, problemy ze sprawnym zarządzaniem fir
mą, trudności z uzyskiwaniem środków finan
sowych, procedury wynikające z realizacji jed

nolitego rynku oraz ograniczony dostęp do 
informacji. Władze Unii Europejskiej zdają so
bie sprawę z tych problemów, a jednocześnie 
są świadomi tego, że małe i średnie firmy są 
źródłem zatrudnienia i rozwoju. Wychodząc 
naprzeciw problemom i żądaniom przedsię
biorców opracowano w 1994 roku „Zintegro
wany Program na Rzecz Małych i Średnich 
Przedsiębiorstw”. Łączy on w sposób innowa
cyjny różnorodne inicjatywy podejmowane na 
szczeblu wspólnotowym, krajowym i regional
nym na rzecz MSP. Ma też na celu określenie 
ram wsparcia dla funkcjonowania firm oraz 
przyczynić się do spójności i przejrzystości 
podejmowanych działań. Realizacja programu 
związana jest z konkretną pomocą dla przed
siębiorców, a mianowicie: realizowane były 
i są wieloletnie programy na rzecz MŚP w la
tach 1993 -  2000 (przeznaczono kwotę około

240 min euro); wspólnotowe Inicjatywy na 
rzecz MŚP w latach 1994 -  1999 (kwota 1 mld 
euro); program ADAPT w latach 1994 -  1999 
(kwota 1,4 mld euro); IV Program Ramowy na 
rzecz MŚP (kwota 12,3 mld euro); pożyczki 
z Europejskiego Banku Inwestycyjnego i Eu
ropejskiego Funduszu Inwestycyjnego na łącz
ną kwotę 3 mld euro; ponadto fundusze struk
turalne, wspólnotowe ramy wsparcia;

Z powyższych środków sfinansowano takie 
działania jak: realizacja sieci Współpracy Go
spodarczej BC -  Net (komputerowa giełda in
formacji dla przedsiębiorstw), funkcjonowanie 
Biura do Spraw Kontaktów Między Przedsię
biorstwami, Centra Euro-Info (funkcjonują 
także w Polsce) oraz Europartenariat.

Europartenariat jest inicjatywą Komisji Eu
ropejskiej skierowaną do małych i średnich 
przedsiębiorstw, które pragną nawiązać współ
pracę z firmami z zagranicy. Początek tego 
przedsięwzięcia datuje się na 1987 roku. Spo
tkania członków tej organizacji odbywają się dwa 
razy w roku. Przedsiębiorcy biorący udział 
w Europartenariacie nawiązują kontakty handlo
we z partnerami z innych regionów Europy, a 
także promują swoje wyroby i osiągnięcia.

MM
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P»moc Rytaika dla
Lipcowa powódź, powodując ogromne straty, stała się też testem na 

naszą wrażliwość. Sądząc po

Sobota, niespełna dwa tygodnie po przej
ściu żywiołu. Udajemy się z prezydentem Ada
mem  Fudalim dyrekotrem szpitala w Orze- 
powicach Bolesławem  Piechą oraz ekipą ryb
nickiej telewizji kablowej do Budzowa, by na 
miejscu zorientować się, jaka forma pomocy 
byłaby najbardziej efektywna. Kilka kilometrów 
za W adowicami -  p ie rw sze  in fo rm acje  
o objeździe do Urzędu Gminy, gdzie czeka na 
nas wójt Józef Najdek. Inaczej do siedziby 
władz gminy dojechać nie można -  w centrum  
Budzowa zwalony duży most. Wielokilome
trowym objazdem dojeżdżamy od drugiej 
strony. Po drodze -  ślady zniszczeń, jakie po
czyniła Skawa. Dwie przepływające przez 
gminę Budzów rzeki -  Jachówka i Pałeczka 
-  to jej dopływy. Im dalej, tym więcej budyn
ków z żółtymi tabliczkami: Wstęp wzbroniony, 
grozi zawaleniem.

Przed budynkiem gminy, w którym siedzi
bę ma również Ośrodek Pomocy Społecznej,

kilkanaście osób przebiera stos odzieży i ob
serwuje wyładunek darów. Ludzie biorą też 
zgrzewki butelkowanej wody. Tej jest pod do
statkiem -  później setki zgrzewek zauważamy 
również przed remizą i na kościelnym placu.

Wójt J. Najdek pokazuje album ze zdjęciami 
i opowiada o feralnej ulewie 26 lipca: — Trwała 
wszystkiego trzy godziny, ale to wystarczyło... 
Potoki, które normalnie można przeskoczyć, roz
lały się na szerokość 50 metrów. W całej gminie 
mieliśmy 37 kładek oraz mniejszych i większych 
mostkowi mostów. Zniszczone zostały 33 obiek
ty, w tym 5 dużych... Przez dwa dni byliśmy od
cięci od świata. Nie było prądu ani wody pitnej, 
nie działały telefony, nawet komórki.

Wraz z wójtem jedziemy w teren obejrzeć 
szkody. W pobliżu urzędu największy ze zwa

lonych mostów -  podmyte filary, wybrzuszony 
asfalt, po bokach dwie ogromne wyrwy, poskrę
cane metalowe bariery. Przejeżdżamy przez 
drugi most, który środkiem dotyka prawie lu
stra płytkiej dziś wody. Powalone wzdłuż rzeki 
drzewa, pochylone trzciny i tony naniesione
go mułu mówią, że niedawno rzeka pokazała 
pazury. Z pobliskiego podwórka dwoje star
szych ludzi próbuje usunąć muł, na domu śla
dy wody sięgają okien. Podobnie na innych 
mijanych budynkach, przy których również 
trwają prace porządkowe i remontowe. W pobliżu 
jednego z nich poturbowany jak po dachowaniu 
maluch, dalej większy sam ochód zaryty 
w mule. Rzeka -  winowajczyni sprawia dziś wraże
nie całkiem niewinne. Mijamy kolejne zniszczone 
kładki i mosty. Jeżeli to możliwe, samochody prze
jeżdżają brodem. — Zalane domy to dramat—mówi 
wójt —Ale ludzie do tych domów wracają, osuszają 
i próbują żyć dalej. Naszym problemem są również 
osuwiska. Wprawdzie „ wielka woda ” na zbocza nie 

dotarła, ale deszcz 
tak rozmiękczył zie
mię, że domy osu
wają się w dół... Na 
osuwisku ruchy zie
mi widoczne są go
łym okiem -  szcze
liny, uskoki, zaś po 
przejściu -  ślady 
butów wypełniają 
się wodą. W jed
nym z osuwających 
się domów -  zupek 

nie nowym, jeszcze bez tynków -  mieszka ze star
szą matką i dzieckiem młode małżeństwo Anna 
i Kazimierz Drwalowie. Mieszkają, choć żółta 
tabliczka na domu ostrzega... — A dokąd pójdzie
my?— mówi Anna Drwal, pokazując biegnące przez 
pokój pęknięcia, przez które widać podwórko.

W Urzędzie Gminy prezydent Rybnika de
klaruje, że na najbliższej sesji Rady Miasta zło
żony zostanie wniosek o podjęcie uchwały 
o przeznaczeniu 50 tys. zł na odbudowę infra
struktury gminnej Budzowa. Dyrektor B. Pie
cha deklaruje pomoc dla gminnej służby zdro
wia w postaci sprzętu medycznego.

Ponadto w ładze m iasta apeluje do ryb- 
niczan o pomoc finansow ą na odbudowę 
domu Anny i Kazimierza Drwalów -  ro
dziny wskazanej przez wójta. Gdyby każdy

l Gmina Budzów I
*  Położona w powiecie Sucha Beskidzka, kilka kilo- *
*  metrów za Wadowicami. Złożona z 6 sołectw, liczy ♦ 
“ łącznie 8100 mieszkańców. W  powodzi poszkodowa- *
*  nych zostało 200 gospodarstw, w  tym 15 domów nie *
*  nadaje się do zamieszkania. Zniszczeniu uległa gmin- *  
% na infrastruktura. Roczny budżet gminy wynosi nie- %
*  wiele ponad 8 min zł, straty spowodowane żywiołem ®
*  -  60 do 80 min... •

mieszkaniec Rybnika przeznaczył na ten cel tyl
ko złotówkę, Drwalowie rozwiązaliby życiowy 
problem.

W iesława Różańska
Fotoreportaż z  Budzowa na II stronie okładki. 

• • •

Rybniczanie okazali również pomoc dzie
ciom, które ze względu na powódź nie mo
gły mieć wakacji z prawdziwego zdarzenia. 
To dla nich Cech Rzemiosł Różnych oraz 
Małej i Średniej Przedsiębiorczości w  Ryb
niku wraz z chwałowicką parafią przygo
tował dziesięciodniowy wypoczynek.

Dzięki wspólnej inicjatywie ponad dwadzie
ścioro dzieci z dotkniętej powodzią gminy Ple
śna wypoczywało w mieście w ramach „Waka
cji z Bogiem”. Dzieci gościły w domu rekolek
cyjnym przy parafii Św. Teresy w Chwałowi- 
cach, a opiekę zaoferował im proboszcz tej 
parafii ksiądz Teodor Suchoń. Pieniądze na 
wypoczynek przekazał Cech R zem iosł Róż
nych oraz Małej i Średniej Przedsiębior
czości, a zebrano je podczas licytacji ozdob
nych podków w trakcie Jarmarku Śląskiego.

Jak mówią organizatorzy, dzieci goszczące 
w Rybniku były naprawdę zadowolone z pobytu 
w mieście. Nie tylko dlatego, że był to ich jedyny 
wyjazd w czasie tych wakacji, ale również dlate
go, że przygotowano dla nich sporo atrakcji. Dzie
ci zwiedziły kopalnię, miasto i jego okolice, wy
poczywały na basenie, przyglądały się pracy chwa
łowickich strażaków, oglądały filmy, a także spo
tkały się z władzami Rybnika i przedstawicielami 
Cechu. W ten sposób ich wakacje związane były 
nie tylko ze złymi wspomnieniami lipcowej po
wodzi, ale przyniosły im również sporo radości.

Pomoc powodzianom zaoferowała także Ochot
nicza Straż Pożarna w Kamieniu. To dzięki ini
cjatywie strażaków w dzielnicy tej przeprowadzono 
zbiórkę darów dla mieszkańców... Kamienia, z tym, 
że tego położonego w okolicach Kazimierza Dolne
go. Do osób najbardziej potrzebujących trafiły więc 
ubrania, artykuły chemiczne i spożywcze, gumowe 
buty, pościel, ubranka dla dzieci oraz bielizna: 
— Dodatkowo za zebrane pieniądze kupiliśmy łopa
ty — mówi Damian Węgrzyk z OSP Kamień. — 
Nasza akcja trwała kilka dni, a mieszkańcy Kamie
nia nie mieli problemu, by wspomóc zbiórkę. Przy
jeżdżaliśmy do każdego do domu, a w OSP pełnio
ne były dyżur. Ludzie chętnie oddaliby również 
meble oraz inne sprzęty, ale pojawił się problem 
z  transportem. Być może sprawa pomocy dla miesz
kańców Kamienia powróci podczas naszych doży
nek, do udziału w których zaproszony został rów
nież burmistrz zalanego miasta. (S)

....................... ...................... .............................. — ....................................... _ _ _
Zwracamy się do mieszkańców naszego 

miasta o podjęcie wezwania i dołączenie do grona ludzi 
dobrej woli, którym nie jest obojętny los powodzian. 

Pieniądze na ten cel wpłacać można na konto:
PBK SA. Warszawa, I Oddział Rybnik,
Nr konta 1 1 1 0 1 2 8 4 -4 1 1 2 8 0 0 0 0 1 9 4  
koniecznie z dopiskiem  „Powódź”.

W kancelarii rybnickiego magistratu wystawiona została również 
skarbonka, do której m ożna wrzucać datki na ten sam  cel. 

W spomóżmy potrzebujących, a m oże dobro dobrem się  odpłaci.

FA7FTA BYRNIfKA



Spotkanie Kawalerów 
Oróora Uśmiechu

GAZETA RYBNICKA

W sobotę 1 września w Kamieniu 
o miano najlepszych ubiegali się  
strażacy ochotnicy.

O ile deszczowa pogoda sprzyjałaby praw
dziwej akcji gaśniczej, w rywalizacji nieco prze
szkadzała. W powiatowych zawodach sporto
wo-pożarniczych, które odbyły się na terenie 
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji wzięło 
udział 12 drużyn OSP z rybnickich dzielnic. 
W szranki stanęła również żeńska jednostka 
z Kłokocina i jak mówią strażacy, panie w ni
czym nie ustępowały swoim kolegom po fachu. 
A umiejętności jakimi musieli się wykazać 
uczestnicy, pokonując m.in. dwumetrowy płot 
pozwoliły ocenić ich sprawność, kondycję

i przydatność w akcjach pożarniczych. Była 
sztafeta z odpowiednio przygotowanym torem 
przeszkód oraz zadanie bojowe polegające na 
połączeniu strażackiego węża, uruchomienie 
motopompy i „pokonanie” płomienia, który za
stąpiony został przez ruchome „pachołki”.

Najlepszymi strażakami-ochotnikami okaza
li się „sikawkowi” z Ochojca. Drugie miejsce 
zajęła jednostka z Kłokocina, a trzecie z Bogu
szowie. W nagrodę laureaci odebrali puchary 
i dyplomy, a najlepsze ekipy pojadą na zawody 
wojewódzkie.

Organizatorem odbywających się rokrocznie 
zawodów był Zarząd Miejski OSP.

(S)

Na początku lipca w  ośrodku rybnickich 
harcerzy w Wapienicy, z inicjatywy druh
ny harcm istrzyni Teresy Knury -  Komen
dantki Hufca ZHP w  Rybniku odbył się zlot 
Kawalerów Orderu Uśm iechu. Jego celem 
było powołanie Klubu Kawalerów O rderu 
Uśmiechu Ziemi Śląskiej i Opolskiej. Przypo
mnijmy, że T. Knura również należy do grona 
Kawalerów Orderu Uśmiechu.

Na spotkanie przybyło 13 Kawalerów Orde
ru Uśmiechu Ziemi Śląskiej i Opolskiej, wielu 
telefonicznie i pisemnie potwierdziło chęć 
wstąpienia do klubu. Prezesem klubu został 
druh phm Ryszard Andrukiewicz -  dyrek
tor Domu Opieki Społecznej w Gorzycach. 
Celem klubu jest wspólne działanie na rzecz 
dzieci regionu śląskiego i opolskiego, wspie
ranie finansowe, organizowanie wypoczynku i 
różnych form zajęć zwłaszcza dla dzieci spe
cjalnej troski. Członkowie klubu chcą współ
pracować z władzami lokalnymi, ujawniać 
krzywdy czynione dzieciom oraz pozyskiwać 
sponsorów.

Na spotkaniu zdecydowano również, że sie
dzibą klubu będzie nowo budowany „Dom Zu
cha” w ośrodku ZHP w Wapienicy. Ten piękny 
obiekt jest darem mieszkającej w Szkocji druh
ny hm. Klary Szymańskiej, dawnej instruktorki 
ZHP Hufca Rybnik. Zapisała ona w testamencie

c.d. na stronie 21
Obok reprezentantki jedynej drużyny kobiecej, nagrody odebrali zdobywcy trzech pierwszych  
miejsc: przedstaw iciele Ochojca, Kłokocina i Boguszowie. Zdj.: Z.K.

Towarzystw 
Pomocy 
św. Brata

Główną ideą przyświecającą wszystkim za
angażowanym w prace na rzecz towarzystwa 
jest: „niesienie pomocy wszystkim bezdomnym  
i ubogim w duchu patrona św. Brata Alberta” 

Podstawową formą pracy towarzystwa jest 
organizowanie i prowadzenie na terenie całe
go kraju schronisk dla osób bezdomnych i ubo
gich. Najbliżej Rybnika funkcjonuje schronisko 
w Przegędzy -  korzystają z niego głównie bez
domni mężczyźni. Osoby tam przebywające 
mają zapewniony dach nad głową, ciepłe posił
ki, ubranie, opiekę duszpasterską i lekarską. 
Jednak ważniejsze jest to, że otrzymują tu zro
zumienie, oparcie, ciepło, pomoc drugiego 
człowieka, poczucie sensu istnienia i przyna
leżności do grupy społecznej. Aby integrować 
środowisko mieszkańców schroniska organizo
wane są imprezy okolicznościowe, wycieczki 
i pielgrzymki. Zarząd towarzystwa dokłada 
wszelkich starań, aby mieszkającym tu męż
czyznom  stw orzyć dom ow ą a tm o sfe rę ,

->o o o c  a o /crv

o co jednak muszą zadbać również sami miesz
kańcy. Dlatego też najważniejszym ich zobo
wiązaniem jest życie w zupełnej abstynencji. 
Aby pomóc w dotrzymywaniu tego zobowiąza
nia, w listopadzie 2000 r. uruchomiono w sie
dzibie schroniska punkt terapii antyalkoholo
wej. Odbywają się tu spotkania z terapeutami, 
psychologami i psychiatrami. Na mieszkańcach 
spoczywają też obowiązki, z których muszą 
solidnie się wywiązywać, w tym wspólne pra
ce na rzecz schroniska: pranie, gotowanie, pra
ce porządkowe, prace w ogrodzie i przyległym 
terenie oraz inne. Zarząd Towarzystwa cały 
czas ściśle współpracuje z miastem, które 
wspiera schronisko finansowo. Poszukuje się 
też środków finansowych z innych źródeł jak 
np. fundacji i sponsorzy prywatni. Uzyskane 
fundusze pozwoliły na realizacje w 2000 r. prac 
remontowych i zwiększenie ilości miejsc noc
legowych, co jest szczególnie ważne w okre
sie zimy. Obecnie Towarzystwo Brata Alberta 
wychodzi z wieloma innymi inicjatywami nakie
rowanymi na pomoc i wsparcie dla najbardziej 
potrzebujących -  jak np. plany uruchomienia 
placówki niosącej pomoc i wsparcie głównie dla 
kobiet i dzieci w momentach kryzysu w rodzi
nach. Taka inicjatywa dla pracowników OPS jest 
niezwykle ważną kwestią, zwłaszcza w sytuacji,

gdy problemy tej grupy kobiet przekraczają nie
jednokrotnie możliwości ich rozwiązania.

Siedziba Zarządu Koła Towarzystwa Po
mocy św. Brata Alberta m ieści się w Ryb
niku na ul. Wandy 17/12, tel. 4 2 -2 6 -0 1 8 .  
Schronisko dla bezdomnych mężczyzn ma swoją 
siedzibę w Przegędzy na ul. Mikołowskiej 78, 
tel. 4 3 -1 4 -6 7 0 . W celu uzyskania dodatko
wych informacji należy kontaktować się z kie
rownikiem schroniska p. Andrzejem Cacakiem.

Na przełomie lipca i sierpnia bezdomni pen
sjonariusze schroniska św. B rata A lberta 
w Przegędzy wykonali prace remontowo—ma
larskie na rzecz Przytuliska dla Kobiet i Dzieci 
przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Rybniku.

Dyrekcja Ośrodka jest bardzo zadowolona 
z organizacji pracy jak i jej efektów. Pomiesz
czenia zostały fachowo pomalowane i przygo
towane do użytkowania. Nadmienić należy, 
że wszystkie prace zostały wykonane nieodpłat
nie — Ośrodek Pomocy Społecznej zakupił je
dynie potrzebne materiały.

Zarządowi rybnickiego koła Fundacji św. 
Brata Alberta — oraz biorącym udział w pra
cach na rzecz Przytuliska bezdomnym, dyrek
cja OPS dziękuje za pomoc. Dziękują również 
mieszkanki Przytuliska.

___________ r,A7FTA RYRNIfKA



Spór wygasa?
c.d. ze strony 5

Przewodniczący stowarzyszenia K rzysztof 
Ś n ioszek  w bardzo ostry sposób skrytyko
wał decyzje samorządu Rybnika, wykorzystując 
zresztą spotkanie w „okrąglaku” do wyrażenia 
generalnie negatywnej opinii na temat poczynań 
państwowych instytucji. Opierając się wyłącznie 
na faktach dotyczących konfliktu w dwu placów
kach i nie biorąc pod uwagę całej polityki oświa
towej miasta, lider ŚPMRR nawoływał do upo
wszechniania o Rybniku opinii jako mieście „nie
przyjaznym dzieciom”. Zapowiedział też wysła
nie tejże „opinii” do krajowych i europejskich in
stytucji zajmujących się walką o prawa człowie
ka oraz do miast partnerskich Rybnika. Uprze
dził też, że stowarzyszenie wystąpi o odebranie 
Rybnikowi certyfikatu jakości ISO.

Bezpośrednio po spotkaniu w „okrąglaku” ko
lejny raz delegację rodziców z Kamienia i Niewia- 
domia przyjął prezydent Adam Fudali, któremu 
wręczono podjętą uchwałę z informacją o planowa
nych działaniach przeciwko miastu. Protestujący 
wyrazili też nadzieję, że sprawa wróci na forum RM 
na sesji 5 września. Prezydent zaapelował natomiast, 
by początek roku szkolnego przebiegł w godnej 
i spokojnej atmosferze, co rodzice obiecali.

Jednak 3 września pod szkołami znów było 
gorąco. Pojawiły się transparenty, a przed SP 23 
namiot, w którym postanowiono nadal demon
strować. W Kamieniu powodem kolejnej fali nie
zadowolenia była organizacja przewozów -  jeden 
z gimbusów złapał po drodze gumę i nim nadje
chał wóz zastępczy, obecny tam wiceprezydent

Romuald Niewelt usłyszał parę cierpkich słów...
Aktualny stan konfliktu zreferował radnym na 

sesji 5 września prezydent A. Fudali. Stwierdził 
on z ubolewaniem, że wobec faktu wciągania 
w spór dzieci, hasło protestujących rodziców 
„wszystko dla dobra dziecka”, jest nadużyciem. 
Powiedział też, że dla władz miasta, które do sub
wencji oświatowej dopłaciło około 45 min zł 
(w tym połowa to środki na remonty i moderni
zację placówek oświatowych), i które jako jedno 
z pierwszych wywiązało się z płatności związa
nych z Kartą Nauczyciela, ogłoszenie go „mia
stem nieprzyjaznym dzieciom” jest szczególnie 
bolesne. Poinformował, że otrzymał podpisany 
przez K. Śnioszka fax, w którym lider ŚPMRR 
„tymczasowo”, w oczekiwaniu na efekt kolejnych 
rozmów między stronami sporu, wstrzymuje za
powiedzianą przeciw Rybnikowi akcję. Prezydent 
zapowiedział jednak, że wobec szkalowania opi
nii miasta i podawania do publicznej wiadomości 
faktów mijających się z prawdą, a także antagoni
zowania społeczeństwa miasta, władze Rybnika 
wystąpią do sądu o skreślenie Śląskiego Porozu
mienia Międzyszkolnych Rad Rodziców z rejestru 
stowarzyszeń.

W czasie, kiedy prezydent przedstawiał rad
nym problem, grupa protestujących rodziców 
zebrała się w hallu UM i śledziła przebieg sesji 
na ekranie telewizora. Nie obyło się bez słow
nych utarczek między samymi protestującymi. Po 
krótkiej dyskusji radni zgodzili się wysłuchać raz 
jeszcze ich argumentów pod koniec sesji. Bar
dziej wytrwali byli rodzice z Niewiadomia 
i tylko oni skorzystali z możliwości wypowiedzi. 
Ich przedstawicielki zaapelowały o ponowne roz
patrzenie możliwości powołania w Niewiadomiu

zespołu szkół, powtórzyły też obawy o bezpieczeń
stwo dzieci z byłej SP 23 w czasie drogi do szko
ły. Wskazały m.in. na niedociągnięcia jeśli chodzi
0 organizację przewozów uczniów autobu
sami, co stało się w końcu głównym proble
mem do rozwiązania. Przewodniczący RM 
Michał Śmigielski zadeklarował, że przedsta
wiciele Rady i Zarządu Miasta osobiście spraw
dzą jak dowozy są realizowane.

Dniem przełomowym sporu wydaje się być 
6 września. Prezydent Adam Fudali wraz z wice
prezydentem Piotrem Szczyrbowskim poje
chał gimbusem z uczniami i delegacją rodziców 
z Kamienia do Ligoty, by osobiście przekonać 
się o warunkach podróżowania do szkoły. Tym 
razem nikt nie miał zastrzeżeń do organizacji 
przejazdu. Natomiast rodzice kamieńskich gim
nazjalistów mieli zastrzeżenia... do estetyki garn
ków w szkolnej kuchni. Wystarczył jeden telefon 
prezydenta, by z huty „Silesia” przywieziono 
nowy komplet... Podobną podróż w Niewiadomiu 
odbyli przewodniczący RM Michał Śmigielski
1 wiceprzewodniczący Jan Mura. Tu również oby
ło się bez problemów, aczkolwiek zanotowano, 
że w Buzowicach, w miejscu gdzie dzieci oczeku
ją na autobus, przydałoby się zadaszenie, co za
pewne zostanie zrealizowane. Prezydent zapo
wiedział, że każdego dnia będzie otrzymywał ra
port z realizacji przewozów do szkół, by w porę 
interweniować w razie jakichkolwiek problemów. 
Ostatecznie wszystkie rybnickie dzieci zasiadły 
z początkiem roku w szkolnych ławach, zaś 
6 września, w momencie zamykania numeru 
„GR”, troje dzieci z byłej SP 23, zamieszkałych 
w gminie Rydułtowy, nie zostało zapisanych 
do żadnej ze szkół. (r)

K onkurs rozstrzygnięty!

O ładniejszy Rybnik
Rozstrzygnięto XI edycję konkursu „O ładniejszy Rybnik”. W tym roku 

napłynęło 46  zgłoszeń we wszystkich kategoriach, zaś najwięcej 
chętnych, bo 31 osób, chciało się pochwalić najładniej zagospodarowa
nym terenem wokół własnego domku.

Pozostałe kategorie to: najlepiej urządzony 
i utrzymany teren wokół budynków mieszkal
nych wielorodzinnych w ramach administracji 
spółdzielczej oraz najładniej urządzone otocze
nie pawilonów handlowych i innych obiektów  
użyteczności publicznej.

Jury brało pod uwagę kompozycję terenu 
i wkomponowanie zieleni w istniejącą zabudo
wę, ogólny porządek wokół obiektu i dojścia 
do niego, stan i różnorodność zieleni: dobór 
gatunków roślin, utrzymanie trawników, kwiet
ników, krzewów i drzew, wkład pracy w założe
nie i stałą pielęgnację terenu zieleni, a także 
stan techniczny elementów tzw. małej archi
tektury: ławek, huśtawek, piaskownic, schodów 
terenowych, murków ozdobnych itp.

W I kategorii -  na najładniej zagospoda
rowany teren wokół budynków prywatnych

komisja przyznała I m iejsce i nagrodę w wys. 
700 zł Marcie Szewczyk z Popielowa, II miej
sce i nagrodę w wys. 600 zł państwu Marioli 
i Adamowi Mamak z Niedobczyc, III miej
sce państwu Teresie i Jerzem u Frycz z Ze
brzydowic. Ponadto komisja konkursowa w tej 
kategorii przyznała wyróżnienia, a otrzymali je: 
Eugenia i Stefan Juraszczyk (Boguszowi- 
ce), Janina i Mirosław Tomaszek (Niewia- 
dom), Jadwiga i Stefan Karwot (Boguszo- 
wice), Kornelia i Hubert Tudzież (Boguszo- 
wice), Zofia i Czesław Golińscy (Zamysłów), 
Jacek R usiecki (Boguszowice), Alina i Jó
zef M ierzejewscy (Boguszowice) oraz Wale- 
ria i Józef Czech (Rybnik-Północ).

W II kategorii -  na najładniej urządzo
ny i utrzym any teren w okół budynków  
m ieszkalnych wielorodzinnych w  ramach

administracji spółdzielczych komisja przy
znała I m iejsce i nagrodę w wys. 700 zł Spół
dzieln i M ieszkaniow ej przy elektrow ni 
„Rybnik”. W kategorii tej nie przyznano II 
i III miejsca, natomiast wyróżnienia otrzymali 
Hubert Kremzer, Andrzej Krajewski i Ge
rard Miketa, którzy dbają o teren wokół bu
dynku mieszkalnego przy ul. K. Kominka 21, 
będącego w administracji Rybnickiej Spółdziel
ni Mieszkaniowej, Administracja Osiedla „No
winy” przy ul. Broniewskiego 23 oraz Emilia 
i Zdzisław K ościółek opiekujący się terenem 
wokół budynku mieszkalnego przy ul. św. Jó
zefa 33c/17, będącego w administracji Rybnic
kiej Spółdzielni Mieszkaniowej, Administracja 
Osiedla „Nowiny” przy ul. Broniewskiego 23.

W III kategorii -  na najładniej urządzo
ne otoczenie pawilonów handlowych i in
nych obiektów użyteczności publicznej nie 
przyznano I ani II miejsca, natomiast III miej
sc e  otrzymało P rzed szk o le  Nr 37  przy 
ul. św. Maksymiliana 24 w Rybnickiej Kuźni.

W yróżnienia przyznano: S ta n is ła w ie  
Swoboda prowadzącej restaurację „Biały Dom” 
w Rybniku-Ochojcu i Izabeli Kołodziej prowa
dzącej cukiernię przy ul. Zebrzydowickiej 22a.

(r)



Kralka i B ożeną Paczuską, przedstawiła 
program artystyczny, którego wymowa rów
noważyła świadomość posiadania własnych 
korzeni oraz świadomość bycia Europejczy
kiem, podkreślała też konieczność zdobywa
nia wiedzy, bez której tej świadomości nie 
można osiągnąć. M ottem programu były sło
wa: Wystarczy, że wyciągniesz rękę, a popro
wadzę cię ku blaskom wiedzy, które mogły
by stać  się m ottem  uczniów wszystkich 
szkół. Nawiązał do nich Jerzy Frelich (które
mu przyznano ty tu ł Honorowego Ucznia 
Gimnazjum nr 11 i obdarowano „firmową” 
koszulką) stwierdzając, że... bez w iedzy ani 
rusz w tym  skomplikowanym dziś świecie...

(r)

Uczniowie Gimnazjum nr 11 w  Niedobczycach 
czują się Ślązakami, Polakami i Europejczyka
m i jednocześnie...

Zdj.: Z.K.

Rozpoczęcie roku  szkolnego

Gimnazjum nr 11 w Rybniku-Niedobczycach przy ul. Górnośląskiej 
jest jedną z kilku rybnickich szkół, w których zajęcia wychowania 
fizycznego rozpoczną się jeszcze tej jesieni w nowej sali gimnastycznej. 
I tę właśnie placówkę wybrano na miejsce oficjalnego rozpoczęcia roku 
szkolnego w mieście.

Wybudowana na początku XX w. szkoła od 
tego roku służy tylko gimnazjalistom, dlate
go też trzeba było podjąć decyzję o wybudo
waniu sali g im na
stycznej, na k tó rą  
społeczność Niedo- 
bczyc czekała już od 
wielu lat. W lutym 
br. kiedy decyzja 
taka zapadła, n ie 
wiele osób wierzyło, 
że inwestycja zosta
nie zakończona je- 
s ien ią . A je d n a k  
3 września goście 
uczestniczący w in
au g u rac ji roku  
szkolnego mogli po
dziw iać p e łnow y
miarową salę, w któ
rej lada tydzień za
jęcia będą mogły od
bywać dwie k lasy 
równocześnie. Gdy
by nie lipcowe desz
cze, o b iek t byłby 
prawdopodobnie już 
gotowy. D ziałacze 
Rady Dzielnicy cie
szą się, że sala po
służy rów n ież

mieszkańcom, a radny H enryk R yszka za
pewnia, że w Niedobczycach rozkwitnie spor
towe życie. Stąd zabiegi, by w sąsiedztwie

sali powstał parking dla chcących korzystać 
z niej po szkolnych zajęciach. Nowoczesna 
sala o wymiarach 36 na 18 m posiada pełne 
zaplecze sanitarne, będzie też wyposażona 
w składaną widownię. Obiekt zaprojektowa
no tak, by komponował się ze stylową zabu
dową szkoły.

Nim jednak goście obejrzeli nowy obiekt, 
wzięli udział w uroczystości rozpoczęcia roku 
szkolnego, która odbyła się jeszcze na „sta
rym ” korytarzu. Dyrektor Adam W ięckow
sk i powitał gości, w tym przedstaw icieli 
władz miasta z wiceprezydentami Jerzym  
F relichem  i Józefem  Cyranem, którego 
determ inacja sprawiła, że sala gimnastycz

na je s t w ostatn im  s ta 
dium realizacji. Obecni 
byli również przedstaw i
ciele Wydziału Edukacji 
i W ydziału In w esty c ji 
UM, Miejskiego Zespołu 
O bsługi Szkół i P rzed 
szkoli, Kuratorium Oświa
ty, zw iązków  zaw odo
w ych, Rady D zie ln icy  
i Rady Rodziców. Mło
dzież gimnazjalna, wraz z 
polonistkami Magdaleną

Nowa sala gimnastyczna stylowo  
nie odbiega od zabudowań szko
ły, k tó re j g łów ny budynek po
wstał na początku XX w.

G A 7TTA nVDM in/ft



1 A lE T A  RYBNICKA
Rybniccy studenci rok akadem icki 2 0 0 1 /2 0 0 2  zainaugurują  

w nowym budynku. Trwają ostatnie prace budowlane w adaptowanym 
dla potrzeb Uniwersytetu Śląskiego kolejnym poszpitalnym obiekcie 
przy ulicy Rudzkiej.

z funkcjonowaniem tu kierunku energetyka 
komunalna.

Trwa również wytyczanie szlaków komuni
kacyjnych -  ze względu na prace budowlane, 
do funkcjonującego jeszcze, ostatniego z bu
dynków szpitalnych, trzeba zapewnić bez

Od października 
-  na uniwersytet

Budynek dawnej pediatrii, kiedyś przypadkowy 
zlepek architektury z początku XX w. i mało 
oryginalnego budownictwa lat 60., to dziś jed
nolity stylowo, cieszący oko obiekt. Nowa sie
dziba UŚ1. w Rybniku liczy ponad 2 tys. m2 
powierzchni, którą zajmie kilkadziesiąt sal dy
daktycznych i pomieszczeń pomocniczych, 
w tym kilka dużych sal wykładowych dla 60 
słuchaczy każda. Na obszernym  poddaszu 
u m i e s z c z o n o  
„serce” budynku 
-  cen tralną s te 
rownię kompute
rową, dzięki któ
rej w odpowied
nich w arunkach 
będzie się włącza
ło o g rzew an ie , 
klimatyzacja czy 
alarm przeciwpo
żarowy. Tym sa
mym koszty eks
ploatacji „inteli
gentnego” budyn
ku staną się opty
malne. Docelowo 
budynek przygo
towany je s t dla 
tysiąca osób, na 
razie  -  od paź
dziernika br. -  na 
sześc iu  k ie ru n 
kach un iw ersy 
teckich studio
wać będzie 180 
słuchaczy pierw
szego roku, a wol
ne pom ieszcze
nia zajmą studen
ci „zadomowione
go” już na Rudz
kiej Centrum  Kształcenia Inżynierów Poli
techniki Śląskiej. Kilka miesięcy później, wio
sną 2002 roku, zostanie oddana do użytku do- 
budowywana nowa aula z sala na 150 miejsc 
i dwiema mieszczącymi po 60 osób. Mimo bu
dowlanego rozgardiaszu, już widać, że głów
ny budynek, jak i aulę skrojono na miarę XXI 
wieku.

Ale to nie jedyny plac budowy na terenie 
Zespołu Szkół Wyższych. Trwają również ro
boty wykończeniowe bardzo oryginalnego pod

względem architektonicznym  budynku La
b o ra to riu m  N ow oczesnych T echnologii 
Przemysłowych, finansowanego ze środków 
Unii Europejskiej. K onsultacje i uzgodnie
nia z Po litechniką Ś ląską co do po trzeb  
i wyposażenia laboratorium  trwały prawie 
pół roku. Będą w nim przeprowadzane m.in. 
fizykochemiczne analizy laboratoryjne od
padów  kom unalnych , co zw iązane je s t

Laboratorium  Nowo
czesnych Technologii 
P rze m ys ło w y ch  (u 
g ó ry ) oraz budynek  
Uniwersytetu Śląskie
go -  je s zc ze  w budo
wie...

Zdj.: Z.K.

pieczny dojazd.
Oprowadzający nas po przyszłym kampu

sie przewodniczący Fundacji „Ekoterm Silesia” 
i przewodniczący RM Rybnika Michał Śmi
gielski, „widzi” to miejsce za kilka lat. Wska
zuje miejsca przyszłej biblioteki i hoteliku:

— Nie wyobrażam sobie, by studenci składa
jącego się z  kilku uczelni kompleksu pozbawie
ni byli dostępu do tekstów źródłowych. Chce
m y też w przyszłości ściągać na gościnne wy
kłady, jak się to praktykuje na prestiżowych 
uczelniach, wybitnych naukowców. Dlatego 
w budynku dawnego krwiodawstwa planujemy 
kilka apartamentów i pokoi gościnnych.

Realizatorom idei powstania Zespołu Szkół 
Wyższych w Rybniku marzy się możliwość 
wzajemnego „przenikania” się uczelni, by 

przyszły inżynier mógł za
kosztować wiedzy humani
stycznej, a np. anglista zapo
znać się z podstawami infor
matyki. Być może pozwoli na 
to reforma szkolnictwa wy
ższego ...

Ogromne zainteresowanie 
młodzieży tegorocznym na
borem na kilka uniwersytec
kich kierunków zaskoczyło 
nawet władze uczelni, po
tw ierdzając jednocześn ie  
słu szność  idei tw orzenia  
uczelni blisko domu.

(r)
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Wizyta m in istra  zdrowia w Orzepowicach

Są ra c jo u lH  
przesłanki, 

brakuje pieniędzy...

GAZETA R Y B N IC K Ą

Wizyta ministra była związana m.in. z odda- stycją cen tra ln ą  
niem do użytku pracowni rezonansu magne- służby zdrow ia, 
tycznego, jedynego tego typu urządzenia na k tó rą  z kasy 
w regionie, ale przedm iotem  rozmów był m iasta  przezna- 
głównie problem dalszego finansowania in- czono do tej pory 
westycji. Dyrektor B olesław  P iecha przed- prawie 25 min zł. 
stawił dotychczasowe efekty, ale podzielił się Prezydent Adam  
też obawami co do przyszłości inwestycji. W te- Fudali przypo- 
gorocznym kontrakcie wojewódzkim na szpital mniał, że fakt ru-

Oficjalne otwarcie pracowni rezo
nansu magnetycznego.

Zdj.: Z.K.

w Rybniku przeznaczono, już po cięciach, 30 
min zł, z czego do tej pory szpital otrzymał 
3 min 300 tys. zl. Decyzją m inistra finansów 
przyznano do tej pory sumę 21 min zl i do 
tej wysokości miasto weźmie na siebie cię
żar kredytowania inwestycji. Mimo tych pro
blemów trwa planowe doposażenie placów
ki, a do Orzepowic przenoszą się ze starych 
szpitali kolejne oddziały. Dyrektor B. Piecha 
podziękował przede wszystkim przedstawi
c ie lom  w ładz sam orządow ych , s z p ita l 
w Orzepowicach jes t bowiem jedyną inwe-

szenia budowy po 20 latach zastoju to zasłu
ga samorządowców kadencji początku lat 90., 
z byłym prezydentem  J. Makoszem na cze
le. Podkreślił też ciągłe zabiegi władz mia
sta o urucham ianie dalszych środków na 
ukończenie budowy. M inister Grzegorz Opa
la zgodził się, że p riorytet powinny mieć in
westycje, które rokują nadzieję na rychle za
kończenie, ale poinformował też, że przyzna
ne przez państwo środki znajdują się w ge
stii sam orządu wojewódzkiego. U nikając 
składania jakichkolwiek obietnic m inister

stw ierdził jedynie, że będzie się 
kontaktował z województwem co do 
kierunków polityki lecznictwa. Po
wiedział też, że istnieją wszelkie ra
cjonalne przesłanki, by rybnicką in
westycję jak najszybciej zakończyć.

Po oficjalnym uruchom ieniu pra
cowni rezonansu magnetycznego, 
m inister G. Opala zwiedził szpital
ny kompleks, w tym oddany nie
dawno do użytku oddział ratunko
wy, jeden z oddziałów internistycz
nych, zespół sal operacyjnych, któ
re niebawem będą służyć pacjen
tom, a także pomieszczenia, do któ
rych krótko po ministerialnej wizy
cie wprowadził się oddział okuli
styczny przeniesiony z „Juliusza”. 

Oddział został umiejscowiony na 11 piętrze 
i posiada 27 łóżek. W sali operacyjnej będą 
wykonywane również skomplikowane zabie
gi, w tym wszczepianie soczewek. Ordyna
torem  oddziału je s t H elena P ater-Jajdel- 
ska, a jej zastępcą D anuta Św ieży.

Na zakończenie wizyty, prezydent A. Fu
dali wręczył ministrowi na pamiątkę z Ryb
nika album o naszym mieście, a także... ko
pie kompletu dokumentów potwierdzających 
przyznanie środków na kontynuację budowy.

(r)

Lepiej późno niż wcale -  tym popularnym przysłowiem 
możnaby podsumować wizytę ministra zdrowia 
prof. Grzegorza Opali w Wojewódzkim Szpitalu 
Specjalistycznym w Orzepowicach. Może w końcówce 
urzędowania uda się szefowi resortu spowodować, 
że obiecane i przyznane na kontynuację budowy 
środki szpital otrzyma. Żeby inwestycję zakończyć, 
potrzeba ok. 100 min zł.
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ÎETA RYBNICKA
Klub VHS

Po kaczce - diabeł...
„Komu to zrobić” to tytuł filmu re

alizowanego przez członków Klubu 
Filmu Niezależnego VHS, działające
go od trzech lat w Rybniku.

Będzie to opowieść „z diabłem w tle”, jed
nak na szczegóły musimy poczekać aż do 5 
października, kiedy to w ch w ałow ick im  
Domu Kultury, będącym siedzibą klubu, od
będzie się premiera filmu. Szef klubu Miro
sław Ropiak zdradza jedynie, że autorem sce
nariusza jest Jarosław Nietrzpiel, zdjęcia były 
kręcone w Rybniku, a forma filmu jes t nie 
mniej ważna niż treść, gdyż młodzi filmowcy 
chętnie eksperymentują.

Film „Komu to zrobić” nie jest debiutem 
członków Klubu VHS. W rybnickiej kablówce 
można była oglądać kilka odcinków ich filmu 
„Żółta, gumowa kaczka”, będącego autorskim 
przetworzeniem występów rybnickich kabaretów. 
Jeden z emitowanych odcinków został nagrodzo
ny na festiwalu filmów nieprofesjonalnych

„Kadr 2000” w Bełchatowie. Członkowie klu- « 
bu byliby szczęśliwi, gdyby w Rybniku udało • 
się zorganizować przegląd filmów autor- * 
skich. •

Młodzi klubowicze nie tylko robią filmy, ale * 
przede wszystkim je oglądają i o nich dyskutu- 
ją. Nie interesują ich jednak komercyjne su- • 
perprodukcje, ale kino autorskie, artystyczne, * 
a także klasyka filmowa. Klub w Chwałowicach, # 
a także salki parafii Królowej Apostołów przy • 
ul. Kościuszki, gdzie odbywają się zajęcia koła * 
klubu VHS, to zapewne jedne z nielicznych » 
miejsc w Rybniku, gdzie jeszcze można twór- • 
czo o kinie podyskutować. Z inicjatywy Mirka * 
Ropiaka w chwałowickim Domu Kultury zor- « 
ganizowano pokazy polskiej klasyki filmowej, • 
jednak zainteresowanie młodzieży szkolnej, dla 
której seanse przygotowano, było niewielkie. • 
Świadczy to o marnej lub żadnej edukacji fil- • 
moznawczej w szkole. Klub VHS jest więc, być ,  
może, szansą, by młodym ludziom tę dziedzi- • 
nę sztuki przybliżyć. (r) #

Jesień z „Ekranem”
Kolejny sezon filmowy rozpoczął 

DKF „Ekran”. Tradycyjnym dniem klubo
wych seansów pozostał poniedziałek, a miej
scem -  kino „Apollo”. We wrześniu kinomani 
obejrzeli już dwa filmy: satyrę na show-busi- 
ness „Hollywood atakuje” oraz film o legen
darnej punkowej grupie „Sex pistols”. Przed 
nami trzy propozycje: francuski film „Wdowa 
św. Piotra” z udziałem Juliette Binoche oraz 
... Emila Kusturicy, angielsko-kanadyjskie 
„Podróże Felicji” (24 .09 .) -  film będący hoł
dem dla starych mistrzów kina z zakończeniem 
w stylu Hitchcocka, „Aberdeen”( 1.10.) z mu
zyką Zbigniewa P re isnera  i „Syn Jezusa” 
(8.10.). Wszystkie seanse o godz. 19.00.

Od połowy października do końca listopada 
DKF „Ekran” zapowiada prawdziwą filmową 
ucztę -  wracają „Konfrontacje filmowe”. Poka
zanych zostanie kilkanaście filmów, wśród nich 
oskarowe „Traffic” oraz „Przyczajony tygrys, 
ukryty smok”, a także, na życzenie widzów, po
wtórkę z Larsa von Triera. Filmy z „konfronta
cyjnego” zestawu wyświetlane będą po dwa 
w ciągu wieczoru. Warto zainteresować się bli
żej repertuarem DKF „Ekran”. (r)

Wodniacy w rejsie
Trwa harcerska wyprawa żeglarska na jachcie „Hajduk”, 

którego załogę stanowią głównie wodniacy z 6 Harcerskiej 
Drużyny Żeglarskiej w Rybniku.

M

Jedną z załogantek pierwszego etapu rejsu 
była związana z popularną „6”, studentka po
lonistyki UŚ1. N atalia Ł ukom ska. Łódka 
z dziesięcioosobow ą załogą i kap itanem  
Bronisławem Rduchem wypłynęła na począt
ku sierpnia ze Świnoujścia w trasę, której ko
lejnymi etapami były Kopenhaga, Helsingór, 
Skagen, C h ris tian san d , S tavanger, Tou 
i Bergen. — Nie była to moja pierwsza wypra
wa morska — mówi sternik jachtowy, druhna 
Natalia — ale niewątpliwie najtrudniejsza. Pra
wie przez cały czas trwania rejsu nieźle wiało 
i fala była bardzo wysoka, nie rozstawaliśmy 
się więc ze sztormiakami i... chorobą morską. 
Ale dla wodniaków takie właśnie warunki to 
największa atrakcja, dlatego rejs zaliczyli do 
udanych. Natalia była członkiem III wachty od
powiedzialnej m.in. za kontrolę stanu technicz
nego jachtu, pełniącej również inne odpowie
dzialne funkcje jak np. służba nocna czy dyżur 
w kambuzie. Okazuje się, że podstawowym 
pożywieniem wilków morskich z Rybnika nie były 
wcale puszki z mielonką, ale świetne „domowe” 
jedzonko jak racuchy z jabłkami, „kulane” wła
snoręcznie śląskie kluski z mięsem z weków czy 
łazanki z kapustą. A nawet szczury lądowe orien
tują się, że przygotowanie posiłku przy 5 - 8  stop
niach w skali Beauforta nie jest proste...

Harcerze nie tylko żeglowali, ale również zwie
dzali mijane porty. Natalii bardzo spodobała się

Kopenhaga, duże wrażenie zro
bił zamek Hamleta w Helsin- 
gór, a także Skagen, gdzie Mo
rze Północne łączy się z Mo
rzem Bałtyckim i fale uderzają 
o siebie z dwu przeciwległych 
stron. Po wymustrowaniu się 
w B ergen pierw sza załoga 
„Hajduka” podążyła drogą lą
dową do Oslo, co też dostarczy
ło wielu turystycznych atrakcji, 
podobnie jak podróż lotnicza 
do kraju. — N ajw ażniejsze, 
że nasza załoga była wyjątko
wo zgrana. Super zalogantem 
okazał się nasz kolega z  druży
ny harcerskiej z  Zaolzia, dla któ
rego ten rejs był pierwszą mor
ską wyprawą — mówi Natalia.

Zatem cele wyprawy -  inte
gracja młodzieży z różnych śro
dowisk, szkolenie na stopnie 
harcerskie i żeglarskie, a tak
że wykazanie się odpowiedzial
nością  o raz um ie ję tnośc ią  
w spó łdzia łan ia  w g ru p ie  
uczestników -  zostały osiągnięte.

Przypomnijmy, że organizatorem rejsu jest 
Fundacja na Dobro Harcerstwa Górnośląskiego 
we współpracy z Kręgiem Instruktorskim przy

Kapitan Bronislaw Rduch oraz bohaterka artykułu Natalia Łu
komska pod Pulpit Rock w  Norwegii. Zdj.: z  arch. N.Ł.

6 Harcerskiej Drużynie Żeglarskiej w Rybniku, 
a patronatem przedsięwzięcie objął marszałek wo
jewództwa Jan Olbrycht. (r)
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Już wcześniej, w kilku wejściach anteno
wych, gospodarze m iasta zaprezentow ali 
Rybnik słuchaczom z całej Polski. Prezydent 
Adam Fudali przedstawił najważniejsze in
westycje miasta oraz jego politykę kultural
ną i społeczną; w iceprzew odnicząca RM 
Maria Z. Sm ółka przybliżyła ideę stworze
nia zabytkowej kopalni „Ignacy” w Niewia- 
domiu; dyrektor B olesław  P iech a  mówił 
o największej inwestycji w dziedzinie służby 
zdrowia -  budującym się szpitalu w Orzepo- 
w icach; A rk a d iu sz  S k o w ro n  z B iu ra  
ds. Kultury i Sportu UM przekonywał do walorów

Zespół „Ich Troje” zgromadził tłumy.
Zdj.: Z.K.

W świąteczny dzień 15 sierp
nia w kierunku M iejskiego  
Ośrodka Sportu i Rekreacji 
w Kamieniu tłumy ciągnęły  
od sam ego rana. N ie tylko  
z m yślą o och łod zen iu  s ię  
w basenie, ale również po to, 
by zająć dobrą pozycję pod ple
nerową sceną, gdzie wczesnym  
popołudniem  swój program  
rozpoczynało „Lato z Radiem”.

Lato z Radiem  w K am ieniu

»Ich Troje” na scenie 
tysiące na widowni...

rekreacyjnych Rybnika; naczelna „Gazety 
Rybnickiej” przedstawiła mapę kulturalną 
miasta; o sporcie -  przede wszystkim żużlu 
-  mówił redaktor W acław Troszka z „No
win”, zaś piękną gwarą o mieście i jego hi
storii opowiadała laureatka konkursu na Ślą
zaka Roku Anna Stronczek.

0  15.00 na scenie pojawił się pan Yapa, 
wciągając do żywiołowej zabawy dzieci, któ
re rapowały, układały ogromne puzzle i robi
ły pod dyktando prowadzącego wiele innych 
szalonych rzeczy, by załapać się na nagrodę 
w postaci maskotki, koszulki czy kubka „Lata 
z Radiem”. W międzyczasie odbywały się kon

kursy  na najlepszego  kierow cę, najw ięk
szego siłacza, najlepszego  znawcę zagad
nień związanych z wejściem  Polski do Unii 
E uropejsk iej, a także elim inacje dla pio
senkarzy  -  am atorów . N ajbardziej podo
bali się D am ian  G rzegorzyca, G rzegorz  
S toch m al, Ew a S zm it i A licja  Szam be- 
lan . Jednym  z jurorów  był p iosenkarz An
drzej C iern iew sk i, k tó ry  w ystąpił jako 
pierw szy z zapow iadanych wykonawców, 
przedstaw iając re p e r tu a r w stylu country. 
I nic dziw nego -  A. C ierniew ski na sta łe  
przebyw a w S tanach  Zjednoczonych.

Cały te re n  o toczony  był sto iskam i

gastronomicznymi, ale liczba uczestników ra
diowego pikniku była tak duża, że po napoje 
i „fast foody” ustawiały się ogromne kolejki. 
W miarę zbliżania się godziny występu gwiaz
dy wieczoru czyli zespołu „Ich Tro je”, tłum 
gęstniał, a na prawie wszystkich drogach do 
ośrodka w Kamieniu ruch był utrudniony. Ta
kich tłumów, obliczanych na ok. 25 tys. osób, 
nie spodziewał się nawet przyzwyczajony do 
popularności zespół. Samochód „ich trojga” 
utknął w Wielopolu i policja zmuszona była 
eskortować artystów  leśnymi drogami. By 
dostać się na scenę, zmuszeni byli pokonać 
płot... Po ich pojawieniu się napór na barier
ki był tak duży, że służby porządkowe oba
wiały się o bezpieczeństwo widzów z pierw
szych rzędów, wśród których były i dzieci, 
i osoby starsze. Na szczęście, po krótkiej 
przerwie, sytuację opanowano. Kiedy w trak
cie występu zespołu „Ich Troje” wyjeżdżali
śmy z Kamienia, od strony Rybnika wciąż po
dążały tłumy ludzi, a samochody, mimo za
bezpieczenia wielu miejsc parkingowych, zaj
mowały każdy wolny m etr kwadratowy po
wierzchni aż do wyjazdu na szosę „katowic
ką”. Fenomen popularności zespołu zasta
nawia, tym bardziej, że w czasie występu 
„ P erfec tu ” tłum był już dobrze przerzedzo
ny. Czyżby zmiana pokoleniowa właśnie się 
dokonała?

(r)
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' X X X II 
RYBN ICK IE  
DNI LITERATURY
POD PATRONATEM PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA

. Inaugurację XXXII RDL uświetni spektakl
n t e r e s u j ą c o  z a p o w ia  a  s i ę  Macieja W ojtyszki „Żelazna konstrukcja” 

p ro g ra m  XXXII R y b n ic k ic h  D n i w wykonaniu Teatru Powszechnego z Warsza- 
L itera tu ry , k tó ry ch  in a u g u ra c ja  wy. Wystąpią m.in. Franciszek Pieczka, Ce- 
n a stą p i 7  p a źd z iern ik a . żary Żak, Edyta Olszówka, Jerzy Zelnik,

Katarzyna Skrzynecka, Daria Trafankow- 
Miłośnicy żywego słowa będą mogli wziąć ska, Rafał Królikowski i in. 

udział w spotkaniach autorskich Ernesta Bryl- Dzień po inauguracji, w Sali Kameralnej RCK
la, Wandy Chotomskiej, Joanny Papuziń- Zbigniew Zapasiewicz i Olga Sawicka przed- 
sk iej, F elik sa  N etza, M ichała  O górka stawią poetycki spektakl „Myśli Pana Cogito”, 
i prof. W łodzim ierza Wójcika, które odbę- oparty na poezji Zbigniewa Herberta. Inne kli- 
dą się w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece maty w komediowym monodramie „W obronie 
Publicznej, w klubie „Harcówka” oraz szkołach. jaskiniowca” zaprezentuje Emilian Kamiński

w RCK 9 października. Dwukrotnie: o godz. 13.00 
i 17.00 w bibliotece przy ul. Szafranka będzie 
miało miejsce spotkanie z Wojciechem Bono- 
wiczem, autorem książki „Tischner”. Przedmio
tem dyskusji będzie oczywiście osoba i twórczość 
ks. prof. Józefa Tischnera, a swój udział w spo
tkaniu zapowiedziała też kapela góralska z Ło
pusznej -  miejsca urodzenia autora „Filozofii po 
góralsku”. Będzie też coś dla najmłodszych -  
Teatr Lalek „Banialuka” z Bielska-Białej po
każe widowisko „Mr Scrooge”. Dla miłośników 
poezji śpiewanej w bibliotece wystąpi Ewa Szy
dło, wykonując do muzyki Norberta Blachy po
ezje Jana Strządały. W Sali Kameralnej RCK 
12 października o godz. 18.00 zaprezentują się 
przedstawiciele rybnickiego środowiska  
młodych poetów. Na zakończenie Dni... 14 paź
dziernika zaśpiewa Anna Maria Jopek.

Organizatorzy liczyli też na udział w impre
zie jednego z „najgorętszych” ostatnio pisarzy 
-  Andrzeja Sapkowskiego, ale na wizytę au
tora „Wiedźmina” możemy liczyć dopiero w li
stopadzie, przy okazji premiery filmu zrealizo
wanego na podstawie jego prozy. (r)

Muzyki Organowej 
i Kameralnej

Trwa kolejna edycja organizowanych wspólnie 
przez miasto i Rybnickie Centrum Kultury Dni 
Muzyki Organowej i Kameralnej. Ta jesienna  
impreza, która swoje istnienie zawdzięcza przede 
w szystkim  zaangażowaniu E lżbiety W łosek, 
ma już swoje sta łe  m iejsce w kulturalnym  

pejzażu Rybnika, ale również Raciborza i Żor, 
bo i tam występują zaproszeni artyści.

Dni... 4 września zainaugurował koncertem 
w bazylice św. Antoniego Jonathan Vaughn, 
wschodząca gwiazda angielskiej organistyki. 
Podczas koncertu w bazylice grał m.in. utwo
ry Jana Sebastiana Bacha.

Również w bazylice wystąpiła znana już ryb
nickiej publiczności organistka z Brna w Cze
chach Hana Bartoszova, absolwentka brneń- 
skiego konserwatorium. Artystka wystąpiła 
w duecie z tenorem  Vladim irem  R ichte
rem, wieloletnim solistą Teatru Narodowe
go w Brnie.

Gwiazdą tegorocznych Dni Muzyki Organo
wej i Kameralnej będzie wybitny niemiecki 
organista W olfgang Seifen, który wystąpi 
w rybnickiej bazylice 18 w rześnia o godz. 
18.45. To wyjątkowa postać w świecie organi
styki -  jest profesorem na uczelniach muzycz
nych w Stuttgarcie i Dusseldorfie, wykłada na 
Uniwersytecie Sztuk Pięknych w Berlinie, go
ścinnie prowadzi zajęcia na międzynarodowych 
kursach improwizacji organowych, uczestniczy 
w festiwalach organowych w Europie, Japonii 
i USA, je s t pedagogiem i kompozytorem, 
a także tytularnym organistą przy różnych ko
ściołach w Niemczech. W wykonaniu W. Seife- 
na usłyszymy improwizacje na temat znanych 
z liturgii kościelnej motywów śpiewu gregoriań
skiego oraz chorałów czyli pieśni kościelnych 
w formie preludiów, sonat, fantazji lub waria
cji chorałowych. Artysta wystąpi też w Żorach 
i Raciborzu.

Muzykę kompozytorów wywodzących się 
z kręgu francuskich impresjonistów (Debussy, 
Poulenck, Bovet i in.) zaprezentuje duet Elż
bieta W łosek (organy) i Paweł M uszkieta 
(flet). Koncert będzie miał miejsce w bazylice 
25  w rześnia o godz. 18.45. E. Włosek jest 
nie tylko, jak już wspominaliśmy, organizatorką 
Dni... od wielu już lat, ale także koncertującą

organistką i pedagogiem w szkołach muzycz
nych w Rybniku, Raciborzu i Wodzisławiu. 
Ukończyła Akademię Muzyczną w Katowicach 
w klasie prof. Juliana Gembalskiego, a także 
studia podyplomowe w Tuluzie. Towarzyszący 
artystce P. Muszkieta, absolwent uczelni po
znańskiej, jest nie tylko solistą występującym 
z orkiestrami naszego regionu, ale również 
pedagogiem.

Dodatkowy koncert odbędzie się 30  w rze
śnia o godz. 18 .00  w kościele pod wezw. 
Najśw. Serca Pana Jezusa w Niedobczycach. 
Wystąpią goście z Czech. Tomasz Thon jest 
absolwentem  nie tylko muzycznej uczelni 
w Pradze, ale również Konserwatorium Naro
dowego w Paryżu. Koncertuje w kraju i zagra
nicą, prowadzi klasę gry kościelnej na organach 
w szkole muzycznej w Opawie, nagrywa dla 
radia, zasiada w jury międzynarodowych kon
kursów organowych. Prowadzi też oficynę wy
dawniczą „Artthon”, specjalizującą się w wyda
waniu czeskiej muzyki organowej okresu baro
ku. Na oboju towarzyszyć organiście będzie

D uszan Fołtyn, absolwent uczelni muzycz
nych w Ostrawie i Pradze. Jest pierwszym obo- 
istą filharmonii ostrawskiej, prowadzi klasę 
oboju na Wydziale Muzycznym Uniwersytetu 
Ostrawskiego.

Program  tegorocznych Dni... zakończy 
2 października o godz. 18.45 w bazylice kon
cert czołowego organisty-wirtuoza w naszym 
kraju, jednego z najwybitniejszych mistrzów 
im prow izacji organow ej w E u rop ie  
prof. Juliana G em balskiego. Od kilku lat 
prof. Gembalski pełni funkcję rektora Akade
mii Muzycznej w Katowicach i kierownika Ka
tedry Organów i Klawesynu. Jest także Archi
diecezjalnym Wizytatorem Organów i Organi
stów. Obok działalności artystycznej, publiku
je prace naukowe na temat budownictwa orga
nowego, interpretacji francuskiej muzyki orga
nowej i in. W programie koncertu znajdą się 
utwory organowe od baroku do współczesno
ści oraz improwizacje organowe.

Organizatorzy zapraszają do udziału  
we w szystkich koncertach! (r)
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KULTURA
LP. TER M IN N A Z W A  IM P R EZ Y O R G A N IZ A T O R M IE JSC E PL A N  IM P R EZ Y

1. 20.09- 16.11
W ystaw a:

„K onstanty Prus (1872 - 1961) 
- historyk, publicysta, b ib liofil”

Powiatowa 
i Miejska Biblioteka 

Publiczna, tel. 42 23 541

Galeria Powiatowej 
i Miejskiej Biblioteki 

Publicznej,ul. Szafranka 7

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

Wstęp: wolny

2. październik

„R ybnik  - N asze m iasto” 
„C echy rzem ieśln icze  

w m iastach G órnego Śląska  
do 1939 r.”

„W yrobisko górnicze”

Muzeum w Rybniku 
tel. 42 21 423

Muzeum w Rybniku 
Rynek 18

Wystawy stałe 
Wstęp: 3 zł, 2 zł 

sobota -  wstęp: wolny

3. październik Stały repertuar kina „Z efir”
Dom Kultury Boguszowice 

tel. 739 21 86

Kino „Zefir”
Dom Kultury Boguszowice 

Plac Pokoju 1
Szczegóły na plakatach

4. październik M alarstw o Janusza Dyjaka
Klub „Energetyka” 

tel. 739 11 74

Galeria Klubu „Energetyka” 
Hol górny 

ul. Podmiejska 1
Wstęp: wolny

5.
październik 

każda niedziela 
godz. 17.00

Stały repertuar kina 
„C hw ałow iczanka”

Dom Kultury Chwałowice 
tel. 42 16 222

Sala kinowa
Dom Kultury Chwałowice 

ul. 1 Maja 95

Szczegóły na plakatach 
Wstęp: 12 zł i 10 zł

6. do 06.10
W ystaw y

B ielsk iego Tow arzystw a  
F otograficznego

Klub „Energetyka” 
tel. 739 11 74

Galeria Klubu „Energetyka” 
Hol górny 

ul. Podmiejska 1
Wstęp: wolny

7. do 25.10 
października

W ystaw a:
„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 ptaków oraz wykorzystywanie 

budek lęgowych przez owady i ssaki. 
Wstęp: 3 zł, 2 zł

8. do 28.10 „R ybnik  w  obiektyw ie”

Polskie Towarzystwo 
Turystyczno -  
Krajoznawcze 
tel. 42 28 072

PTTK
ul. Piłsudskiego 4

Konkurs fotograficzny. Prace nadsyłać można do końca 
października. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w 
listopadzie. Wszelkie informacje dotyczące konkursu 

uzyskać można u organizatora.

9. 01.10
godz. 18.00 „Św ięto Pieśni i M uzyki”

Dom Kultury Niedobczyce 
tel. 739 81 86

Sala widowiskowa 
Dom Kultury Niedobczyce 

ul. Barbary 23

Koncert oraz spotkanie członków zespołów muzycznych 
i chóralnych z okazji święta muzycznego.

Wstęp: wolny

10. 01-20.10 „N ajciekaw sza fotografia  
z w akacji”

Dom Kultury Boguszowice 
tel. 739 21 86

Sala wystaw
Dom Kultury Boguszowice 

Plac Pokoju 1

Wystawa pokonkursowa. 
Wstęp: wolny

11. 1-30.10 W ystaw a fotografii 
Jerzego W ygody

Dom Kultury Niedobczyce 
tel. 739 81 86

Hol Domu Kultury 
Niedobczyce 

ul. Barbary 23

Wystawa fotografii przetworzonej komputerowo 
udostępniona przez galerię „Ciasna” w Jastrzębiu. 

Wstęp: 2 zł

12. 1-30.10 „R ybnick i strój ludow y”
Dom Kultury Niedobczyce 

tel. 739 81 86

Hol Domu Kultury 
Niedobczyce 

ul. Barbary 23

Wystawa ze zbiorów Muzeum w Rybniku. 
Wstęp: 2 zł

13. 05-07.10 „B oguszow ickie Dni M łodych”
Dom Kultury Boguszowice 

tel. 739 21 86

Sala kinowa
Dom Kultury Boguszowice 

Plac Pokoju 1

W programie:
05.10 godz. 19.00 -  koncert zespołu młodzieżowego 

„Pidżama Porno”
06.10 -  przegląd młodych zespołów rockowych 

07.10 -  projekcja filmów: „Błock Pol”, „Kalafior”, „4 w 1” 
Szczegóły na plakatach 

Wstęp: 15 zł

14. 05.10
godz. 14.00

Spotkanie
z ciekaw ym  człow iekiem

Dom Kultury Niewiadom 
tel. 729 44 13

Klub „Olimp” 
ul. Raciborska 482

Rozmowy z wegetarianami o zdrowym żywieniu. 
Rozmowy z psychologiem.

Wstęp: wolny

15. 05.10
godz. 17.00 „P ortrety”

Rybnickie Centrum Kultury 
tel. 42 23 235

Galeria Sztuki RCK 
ul. Saint Vallier 1

Otwarcie wystawy malarstwa Ryszarda Kałamarza. 
Wstęp: wolny

16. 05.10
godz. 19.00 „K om u to zrob ić”

Dom Kultury Chwałowice 
tel. 42 16 222

Sala kinowa Dom Kultury 
Chwałowice, ul. 1 Maja 95

Rybnicki Klub Filmu Niezależnego zaprasza 
na premierę autorskiego filmu.

Wstęp: wolny

17. 06.10
godz. 18.00

W ernisaż w ystaw y rysunku  
satyrycznego  

M arka Polańskiego

Towarzystwo Kulturalno 
-  Sportowe „Kuźnia” 

przy Klubie „Energetyka” 
tel. 739 11 74

Galeria Klubu „Energetyka” 
ul. Podmiejska 1 Wstęp: wolny

18. 07-14.10 W ystaw a:
„W  kraju Baj -  Baju”

Powiatowa 
i Miejska Biblioteka 

Publiczna, tel. 42 23 541

Oddział dla dzieci 
PiMBP

ul. Szafranka 7

Wystawa jest poświęcona twórczości autorek 
Wandy Chotomskiej i Joanny Papuzińskiej. 

Wstęp: wolny
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Af NDARZ IMPREZ MIEJSKICH
KULTURA

LP. TER M IN N A ZW A  IM P R E Z Y O R G A N IZ A T O R Vfli? ICfD iriiL jour- PLA N  IM PR EZ Y

19. 07.10
godz. 17.00

X X X II R ybnick ie Dni 
L iteratury

Rybnickie Centrum Kultury 
tel. 42 23 235

Sala widowiskowa RCK 
ul. Saint Vallier 1

Spektakl pt. „Żelazna konstrukcja” w wykonaniu Teatru 
Powszechnego z Warszawy. Wystąpią: Franciszek Pieczka, 

Cezary Żak, Edyta Olszówka, Jerzy Zelnik, Katarzyna 
Skrzynecka, Daria Trałankowska, Rafał Królikowski, Wiesława 

Mazurkiewicz, Monika Sołubianka, Sylwester Maciejewski. 
Wstęp: 25 zł, 30 zł

20. 08.10 Spotkanie autorskie  
ze Z bign iew em  Paw łow skim

Muzeum w Rybniku 
tel. 42 21 423

Muzeum w Rybniku 
Rynek 18

Spotkanie z autorem książki „Imperium zła” 
w ramach Rybnickich Dni Literatury. 

Wstęp: wolny

21.
08.10

godz. 11.00
Spotkanie autorskie  

z Joann ą Papuzińską
PiMBP, tel. 42 23 541 
RCK, tel. 42 23 235

Oddział dla dzieci lub sala 
wykładowa PiMBP 

ul. Szafranka 7

Spotkanie w ramach Rybnickich Dni Literatury. 
Wstęp: wolny

22. 08.10
godz. 13.00

Spotkanie autorskie  
z W andą C hotom ską

PiMBP, tel. 42 23 541 
RCK, tel. 42 23 235

Filia nr 4 PiMBP 
Rybnik - Piaski

Spotkanie w ramach Rybnickich Dni Literatury. 
Wstęp: wolny

23. 08.10
godz. 17.00

Spotkanie autorskie  
z E rn estem  B ryllem

PiMBP, tel. 42 23 541 
RCK, tel. 42 23 235

Czytelnia Powiatowej 
i Miejskiej Biblioteki 

Publicznej, ul. Szafranka 7

Spotkanie w ramach Rybnickich Dni Literatury. 
Wstęp: wolny

24. 08.10
godz. 19.00

X X X II R ybnick ie D ni 
L iteratury

Rybnickie Centrum Kultury 
tel. 42 23 235

Sala kameralna RCK 
ul. Saint Vallier 1

Spektakl poetycki pt. „Myśli Pana Cogito” 
w wykonaniu Zbigniewa Zapasiewicza i Olgi Sawickiej. 

Wstęp: 20 zł

25. 08-09.10 X X X II R ybnick ie D ni 
L iteratury

Rybnickie Centrum Kultury, 
tel. 42 23 235

Szkoły podstawowe 
i średnie, PiMBP 
Klub „Harcówka”

Spotkania autorskie z gośćmi 
XXXII Rybnickich Dni Literatury:

Ernestem Bryllem, Wandą Chotomską,
Joanną Papuzińską, Feliksem Netzem, 

Michałem Ogórkiem, prof. Włodzimierzem Wójcikiem.

26. 09.10 Spotkanie autorskie  
z M ichałem  O górkiem

PiMBP, tel. 42 23 541 
RCK, tel. 42 23 235

Klub „Harcówka” 
ul. Zakątek 19

Spotkanie w ramach Rybnickich Dni Literatury. 
Wstęp: wolny

27. 09.10
godz. 11.00

Spotkanie autorskie  
z W andą C hotom ską

PiMBP, tel. 42 23 541 
RCK, tel. 42 23 235

Oddział dla dzieci 
lub sala wykładowa PiMBP 

ul. Szafranka 7

Spotkanie w ramach Rybnickich Dni Literatury. 
Wstęp: wolny

28. 09.10
godz. 13.00

Spotkanie autorskie  
z  Joann ą P apuzińską

PiMBP, tel. 42 23 541 
RCK, tel. 42 23 235

Filia nr 9 PiMBP 
Rybnik - Boguszowice

Spotkanie w ramach Rybnickich Dni Literatury. 
Wstęp: wolny

29. 09.10
godz. 19.00

X X X II R ybnick ie Dni 
L iteratury

Rybnickie Centrum Kultury, 
tel. 42 23 235

Sala widowiskowa RCK 
ul. Saint Vallier 1

Komediowy monodram pt. „W obronie jaskiniowca” 
w wykonaniu Emiliana Kamińskiego.

Wstęp: 20 zł

30.
10.10
godz.

13.00 i 17.00

X X X II R ybnick ie D ni 
L iteratury

Powiatowa i Miejska 
Biblioteka Publiczna 

tel. 42 23 541 
RCK, tel. 42 23 235

PiMBP
ul. Szafranka 7

Spotkanie „O Tischnerze” z Wojciechem Bonowiczem 
-  autorem książki pt. „Tischner”- z udziałem kapeli 

góralskiej z Łopusznej.
Wstęp: 2 zł o godz. 13.00 i 8 zł o godz. 17.00

31.
10.10

godz. 19.00 „K om u to zrob ić” Dom Kultury Chwałowice 
tel. 42 16 222

Sala kinowa
Domu Kultury Chwałowice 

ul. 1 Maja 95

Rybnicki Klub Filmu Niezależnego zaprasza 
na projekcję autorskiego filmu.

Wstęp: wolny

32.
11.10

godz. 9.00 i 
11.00

X X X II R ybnick ie Dni 
L iteratury

Rybnickie Centrum Kultury, 
tel. 42 23 235

Sala widowiskowa RCK 
ul. Saint Vallier 1

Spektakl pt. „Mr. Scrooge” dla dzieci i młodzieży 
w wykonaniu Teatru Lalek „Banialuka” z Bielska -  Białej. 

Wstęp: 10 zł

33. 11.10
godz. 15.00 W ieczór poezji

Dom Kultury Niewiadom 
tel. 729 44 13

Klub „Olimp” 
ul. Raciborska 482

W programie: zapoznanie się z wierszami dekadentów 
m.in. z poezją K. Przerwy -  Tetmajera, 

uczczenie Dnia Nauczyciela.
Wstęp: wolny

34.
11.10

godz. 17.00
X X X II R ybnick ie D ni 

L iteratury

Powiatowa i Miejska 
Biblioteka Publiczna 

tel. 42 23 541 
RCK, tel. 42 23 235

PiMBP
ul. Szafranka 7

Koncert literacko -  muzyczny pt. „Wyobraźnia i miłość” 
Do muzyki Norberta Blachy poezje Jana Strządały 

śpiewa Ewa Szydło.
Wstęp: 8 zł - 1 miejsca, 5 zł -  II miejsca.

35. 12.10
godz. 18.00

X X X II R ybnick ie D ni 
L iteratury

Rybnickie Centrum Kultury, 
tel. 42 23 235

Sala kameralna RCK 
ul. Saint Vallier 1

Prezentacja rybnickiego środowiska młodych poetów 
Wstęp: wolny

36.
12.10

godz. 18.00
W ern isaż w ystaw y m alarstw a  

M arzeny K uczery
Dom Kultury Chwałowice 

tel. 42 16 222
Dom Kultury Chwałowice 

ul. 1 Maja 95 Wstęp: wolny

37.
13.10

godz. 16.00

K onkurs
„Szybciej -  W yżej -  

Śm ieszn iej”

Towarzystwo Kulturalno 
-  Sportowe „Kuźnia” 

tel. 739 11 74

Klub „Energetyka” 
ul. Podmiejska 1

Gry i zabawy dla najmłodszych 
Wstęp: wolny

38. 13.10
godz. 18.00 „Studiuję w  szkole teatralnej”

Towarzystwo Kulturalno 
-  Sportowe „Kuźnia” 

tel. 739 11 74

Klub „Energetyka” 
ul. Podmiejska 1

Spektakl w wykonaniu Teatru „Małgo” z Częstochowy. 
Wstęp: wolny

39. 14.10
godz. 18.00

X X X II R ybnick ie D ni 
L iteratury

Rybnickie Centrum Kultury, 
tel. 42 23 235

Sala widowiskowa RCK 
ul. Saint Vallier 1

Koncert Anny Marii Jopek 
Wstęp: 25 zł i 30 zł

40.

15.10-26.11 
poniedziałki 

od godz. 
18.00

K onfron tacje film ow e
Dyskusyjny Klub Filmowy 

„Ekran” 
tel. 42 26 660

Kino, Apollo” 
ul. Pocztowa 1

W programie konfrontacji m.in.: „Traffic”, 
„Przyczajony tygrys, ukryty smok”, „Powrót idioty”, 

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

Szczegóły na plakatach

41. 15.10 „M iłość, D om , O jczyzna” Dom Kultury Boguszowice, 
tel. 739 21 86

Dom Kultury Boguszowice 
Plac Pokoju 1

Ogłoszenie konkursu szkolnego poezji śpiewanej 
Szczegóły u organizatora.

42.
15.10

godz. 10.00 D zień E duk acji N arodow ej Dom Kultury Niedobczyce 
tel. 739 81 86

Sala imprezowa 
Domu Kultury Niedobczyce 

ul. Barbary 23

W programie: koncert Bernarda Sicha 
dla pedagogów i uczniów. 

Wstęp: 2 zł
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KULTURA

KALENDARZ IMPREZ M [ E |S 1
LP. T ER M IN N A ZW A  IM PR EZ Y O R G A N IZ A T O R M IE JSC E P L A N  IM PR EZ Y

43.
19.10 

od godz. 
17.00

VI R ybnicka Jesień  
K abaretow a  
R Y JEK  2001

Towarzystwo Kulturalno 
-  Sportowe „Kuźnia” 

tel. 739 11 74

Klub „Energetyka” 
ul. Podmiejska 1

W programie:
godz. 17.00 -  Pojedynek Kabaretowy część I 
Udział biorą m.in. kabarety: „Dno”, „Limo”, 

„Słuchajcie”, „A m  Mru Mru”, „EK”, „Drągal”, 
„Nie-my”, „Nołnejm”, „Szum”, „Kaczka Pchnięta Nożem” 

godz. 21.00 -  Zielonogórska Noc Kabaretowa 
z udziałem kabaretów: „Jurki”, „Hi -  Fi” oraz „Ciach”. 

Bilety do nabycia w KE i RCK.
Wstęp: 15 zł

44. 19.10
godz. 18.00

N iedobczyck ie W ieczory  
M uzyczne

Dom Kultury Niedobczyce 
tel. 739 81 86

Hol Domu Kultury 
Niedobczyce 

ul. Barbary 23

W koncercie przy kawie występ zespołu 
Trio Edwarda Stawarskiego. 

Wstęp: wolny

45. 20.10
godz. 17.00 B iesiada cygańska

Dom Kultury Chwałowice 
tel. 42 16 222

Sala kolumnowa 
DK Chwałowice, ul. 1 Maja 95

W programie: zabawa przy zespole muzycznym. 
Wstęp: 25 zł

46.
20.10 

od godz. 
16.00

V I R ybnicka Jesień  
K abaretow a  
R Y JEK  2001

Towarzystwo Kulturalno 
-  Sportowe „Kuźnia” 

tel. 739 11 74

Klub „Energetyka” 
ul. Podmiejska 1

W programie:
godz. 16.00 -  Pojedynek Kabaretowy część 11 
Udział biorą m.in. kabarety: „Dno”, „L im o” , 

„Słuchajcie”, „Ani Mru Mru”, „EK”, „Drągal”, 
„Nie-my”, „Nołnejm”, „Szum”, „Kaczka Pchnięta Nożem” 

godz. 20.00 -  Ireneusz Krosny 
godz. 21.00 -  Poligon kabaretowy czyli nowości. 

Bilety do nabycia w KE i RCK.
Wstęp: 15 zł

47.
21.10 

od godz. 
17.00

VI R ybnicka Jesień  
K abaretow a  
R Y JE K  2001

Towarzystwo Kulturalno 
-  Sportowe „Kuźnia” 

tel. 739 11 74

Sala widowiskowa RCK 
ul. Saint Vallier 1

W programie:
godz. 17.00 -  Koncert laureatów RYJKA 

godz. 1 8 .3 0 -Alosza Awdiejew 
godz. 19.30 -  Kabaret „Rak”

Bilety do nabycia w KE i RCK. 
Wstęp: 15 zł

48. 23.10 Spektakl teatralny dla dzieci
Dom Kultury Chwałowice 

tel. 42 16 222
Sala widowiskowa 

DK Chwałowice, ul. 1 Maja 95 Szczegóły u organizatora

49. 24.10
godz. 18.00 K oncert na R atuszu

Rybnickie Centrum Kultury 
te. 42 23 235

Muzeum w Rybniku 
Rynek 18

Koncert p t .,Muzyka dawnej Europy. Niemcy -  Polska” 
w wykonaniu Zespołu Muzyki Dawnej 

„Camerata Cracovia”
Wstęp: wolny

50.
25.10

godz. 17.00 Salon literacki
Powiatowa i Miejska 
Biblioteka Publiczna 

tel. 42 23 541

Czytelnia główna PiMBP 
ul. Szafranka 7

Warsztaty literackie prowadzi Jan Strządała. 
Wstęp: wolny

51.
26.10

godz. 9.00 i 
11.00

Spektakl teatralny dla dzieci
Dom Kultury Boguszowice 

tel. 739 21 86

Sala kinowa
Domu Kultury Boguszowice 

Plac Pokoju 1

Spektakl teatralny dla dzieci przedszkolnych 
i wczesnoszkolnych w wykonaniu 

Teatru „Rabcio” z Rabki.
Wstęp: 6 zł

52.
26.10

godz. 17.00 „D zieci d zieciom ”
Dom Kultury Niedobczyce 

tel. 739 81 86

Sala imprezowa 
i widowiskowa Domu 
Kultury Niedobczyce 

ul. Barbary 23

Koncert „Dzieci dzieciom” w ramach akcji pomocy 
dzieciom niepełnosprawnym.

W programie: występ zespołów działających w DK 
i współpracujących z DK.

Wstęp: wolny

53.
26.10

godz. 17.00
O tw arcie w ystaw y m alarstw a  

Barbary K aszy
Dom Kultury Niewiadom 

tel. 729 44 13

Galeria Domu Kultury 
Niewiadom 

ul. Mościckiego 15

W programie: wieczór poezji 
oraz dyskusje na tematy artystyczne. 

Wstęp: wolny

54.
26.10

godz. 17.00
„M ała A kadem ia Film u  

Polsk iego”
Dom Kultury Boguszowice 

tel. 739 21 86

Sala kinowa
Domu Kultury Boguszowice 

Plac Pokoju 1

W programie: film dla młodzieży 
gimnazjalnej i licealnej. 

Wstęp: 8 zł

55.
27.10

od godz. 9.00
VII Festiw al Piosenki 

Turystycznej
Młodzieżowy Dom Kultury, 

tel. 42 24 088
Młodzieżowy Dom Kultury 

ul. Broniewskiego 23
Szczegóły u organizatora. 

Wstęp: wolny

56.
29.10

godz. 10.00

Spektakl teatralny  
dla m łodzieży w  w ykonaniu  

T eatru K O R EZ

Dom Kultury Boguszowice 
tel. 739 21 86

Sala kinowa Domu Kultury 
Boguszowice, Plac Pokoju 1 Wstęp: 8 zł

INNE
LP. TER M IN N A Z W A  IM P R EZ Y O R G A N IZ A T O R M IE JSC E PL A N  IM PR EZ Y

1. 05-07.10 
godz. 10.00 „T ER A Z  R E G IO N ”

Izba
Przemysłowo -  Handlowa 

Rybnickiego Okręgu 
Przemysłowego 

ul. Rynek 12 
tel. 42 21 168

Zespół Szkół
Ekonomiczno - Usługowych 

ul. Św. Józefa 30 
Rybnik -  Nowiny 

(przy stacji benzynowej 
„Aral”)

Tematem imprezy jest prezentacja naszego regionu, 
jego potencjału wytwórczego, technologii, 

ofert inwestycyjnych, turystycznych, bankowych, 
przemysłu spożywczego, tekstylnego, obuwniczego, 
medycyny niekonwencjonalnej, branż: budowlanej, 

motoryzacyjnej, informatycznej, elektronicznej, 
sprzętu medycznego, ekologii, rękodzieła artystycznego itp. 

W czasie trwania imprezy istnieje możliwość 
zakupu wyrobów i produktów.

2.
19-20.10

godz.
10.00-16.00

W ielka P rom ocja Z drow ia
Dom Kultury Niewiadom 

tel. 729 44 13
Świetlica DK Niewiadom 

ul. Mościckiego 15

W programie badania, bezpłatne konsultacje lekarskie, 
wystawy sprzętu medycznego, medycyna niekonwencjonalna. 

Wstęp: wolny

1 9
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KALENDARZ IMPREZ MIEJSKICH
TURYSTYKA I SPORT

LP. T ER M IN N A ZW A  IM PR EZ Y O R G A N IZ A T O R M IE JSC E PL A N  IM PR EZ Y

3. 06.10
III H alow y Turniej Piłki Nożnej 

o M istrzostw o Polski 
N iesłyszących

Śląski Klub Sportowy 
Niesłyszących

Hala sportowa 
ul. Jana Pawia II, Jastrzębie 

(przy hotelu „Diament”)

Wystąpią drużyny z Rzeszowa, Przemyśla, Kielc, Rybnika. 
Szczegóły u organizatora.

Wstęp: wolny

4. 06.10 
godz. 9.00

„Potyczki rodzinne” 
- rajd integracyjny

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

Teren miasta Rybnika, 
początek

na ul. Kościuszki 17

Celem imprezy jest m.in. rozpowszechnianie turystyki 
pieszej jako czynnej formy wypoczynku 

oraz upamiętnienie 50 rocznicy powstania Oddziału 
PTTK w Rybniku i 45 rocznicy powstania koła PTTK 
„Iskra”. Rajd z nagrodami. Szczegóły u organizatora. 

Wpisowe: 6 zł - dorośli, 3 zł - dzieci.

5. 06.10
godz. 10.30

M ecz piłk i nożnej 
tram pkarzy starszych

KS „Polonia” Niewiadom 
tel. 739 15 85 

(p. Cz. Wajner)

Boisko sportowe 
ul. Sportowa 
Niewiadom

Mecz pomiędzy KS „Polonia” Niewiadom 
- MKS „Rymer” Niedobczyce. 

Wstęp: wolny

6. 06.10
godz. 13.30

M ecz piłki nożnej 
ju n iorów

KS „Polonia” Niewiadom 
tel. 739 15 85 

(p. Cz. Wajner)

Boisko sportowe 
ul. Sportowa 
Niewiadom

Mecz pomiędzy KS „Polonia” Niewiadom 
- LKS Zwonowice.

Wstęp: wolny

7. 06.10
godz. 15.00

M ecz piłki nożnej 
sen iorów

KS „Polonia" Niewiadom 
tel. 739 15 85 

(p. Cz. Wajner)

Boisko sportowe 
ul. Sportowa 
Niewiadom

Mecz pomiędzy KS „Polonia” Niewiadom 
- LKS Zwonowice.

Wstęp: wolny

8. 06.10
godz. 15.30

R ozgryw ki piłki nożnej 
o M istrzostw o K lasy O kręgow ej

MKS „Rymer” 
Niedobczyce, tel. 739 85 28 

(p. J. Mrozek)

Stadion
ul. Górnośląska 

Niedobczyce

Mecz pomiędzy MKS „Rymer” Niedobczyce 
-  KS „Energetyk” Rybnik.

Wstęp: 4 zł

9. 06.10
godz. 16.00

M ecz koszyków ki 
o w ejście  do II ligi

MKKS Rybnik 
tel. 42 23 666 
(p. K.Fojcik)

Hala sportowa MOSiR 
ul. Jastrzębska 12 

Boguszowice

Mecz koszykówki pomiędzy 
MKKS Rybnik -  MOSM Bytom. 

Wstęp: wolny

JO. 07.10 M ecz K lasy O kręgow ej 
Jun iorów  w piłce nożnej

TK-S „Kuźnia”, tel. 739 11 82 
(p. R. Skorupa)

Stadion
ul. Podmiejska 1

Wszelkie informacje u organizatora. 
Wstęp: wolny

11. 07.10 
godz. 9.00 R ozgryw ki skatow e - III liga

Dom Kultury 
Niedobczyce, tel. 739 81 86

Sala imprezowa DK 
Niedobczyce, ul. Barbary 23 Wstęp: wolny

12. 07.10
godz. 12.00

R ozgryw ki piłki nożnej 
o M istrzostw o Śląskiej Ligi 

Juniorów

MKS „Rymer” 
Niedobczyce

tel. 739 85 28, (p.J. Mrozek)

Stadion
ul. Górnośląska 

Niedobczyce

Mecz pomiędzy MKS „Rymer” Niedobczyce 
-  MARBED CERAMET B.B.

Wstęp: wolny

13. 10.10
godz. 16.00

R ozgryw ki koszykarskie  
o M istrzostw o Polski Juniorów

MKKS Rybnik 
MOSiR Rybnik, tel. 739 58 09

MOSiR Rybnik 
ul. Powstańców Śląskich 40/42 Wstęp: wolny

14. 12-14.10 
godz. 12.00

P uchar R ybnika  
w regatach

TK-S „Kuźnia” 
tel. 739 11 95 
(p. J. Gustyn)

Ośrodek Sportów 
Wodnych i Rekreacji 

w Chwałęcicach

Regaty międzynarodowe rozgrywane w ramach cyklu 
regat o Interpuchar. Klasy: optymist, cadet, laser, 

laser radial, europa, aloha, mistral.
Impreza ma charakter otwarty.

Wstęp: wolny

15. 13.10 M ecz piłki nożnej w  ram ach  
R egionalnej L igi Jun iorów

TK-S „Kuźnia” 
tel. 739 11 82, (p. R. Skorupa)

Stadion
ul. Podmiejska 1

Wszelkie informacje u organizatora. 
Wstęp: wolny

16. 13.10
godz. 15.00

M ecz piłki nożnej k lasy C 
sen iorów

Klub Piłkarski „Kamień” 
tel. 42 66 579 
(p. Z. Samsel)

MOSiR Rybnik 
ul. Hotelowa

Mecz pomiędzy: Klub Piłkarski „KAMIEŃ” 
-  POLONIA II Marklowice.

Wstęp: wolny

17. 13.10
godz. 16.00 I L iga T enisa Stołow ego

TK-S „Kuźnia” 
tel. 0604 540 667 

(p. T. Kurek)

Sala gimnastyczna 
KS „Energetyk” Rybnik 

ul. Podmiejska 1

Rozgrywki pomiędzy: KS „Energetyk” Rybnik 
- LKS Grodnik -  Grójec.

Wstęp: wolny

18. 14.10 M ecz Piłki N ożnej K lasy  
O kręgow ej Juniorów

TK-S „Kuźnia” 
tel. 739 11 82, (p. R. Skorupa)

Stadion
ul. Podmiejska 1

Wszelkie informacje u organizatora. 
Wstęp: wolny

19. 14.10
godz. 12.00

R ozgryw ki piłki nożnej 
o m istrzostw o Śląskiej Ligi 

Juniorów

MKS „Rymer” 
Niedobczyce, tel. 739 85 28 

(p. J. Mrozek)

Stadion
ul. Górnośląska 

Niedobczyce

Mecz pomiędzy:MKS „Rymer” Niedobczyce 
-  SKS GWAREK Zabrze.

Wstęp: wolny

20. 14.10
godz. 16.30

R ozgryw ki koszykarskie  
o M istrzostw o P olski K adetów

MKKS Rybnik, tel. 42 23 666 
(p. G. Adamczyk)

Hala SP nr 5 
ul. Różańskiego, Rybnik Wstęp: wolny

21. 19.10
godz. 15.00

Jesienn y Turniej 
Bilarda

Dom Kultury Niewiadom 
tel. 729 44 13

Klub Olimp 
ul. Mościckiego 15 Wstęp: wolny

22. 20.10
godz. 10.30

M ecz piłki nożnej 
tram pkarzy starszych

KS „Polonia” Niewiadom 
tel. 739 15 85 

(p. Cz. Wajner)

Boisko sportowe 
ul. Sportowa 
Niewiadom

Mecz pomiędzy: KS „Polonia” Niewiadom 
- LZS JEDNOŚĆ Jejkowice.

Wstęp: wolny

23. 20.10
godz. 13.00

M ecz piłki nożnej 
ju n iorów

KS „Polonia” Niewiadom 
tel. 739 15 85 

(p. Cz. Wajner)

Boisko sportowe 
ul. Sportowa 
Niewiadom

Mecz pomiędzy: KS „Polonia” Niewiadom 
- LKS OLZA Godów.

Wstęp: wolny

24. 20.10
godz. 13.00

R egaty  o „B łękitną W stęgę  
Jeziora  R ybnick iego”

TK-S „Kuźnia”, tel. 7391195 
(p. J. Gustyn)

Ośrodek Sportów Wodnych 
i Rekreacji w Chwałęcicach

Szczegóły dotyczące regat u organizatora. 
Wstęp: wolny

25. 20.10
godz. 14.30

M ecz piłk i nożnej 
sen iorów

KS „Polonia” Niewiadom 
tel. 739 15 85 

(p. Cz. Wajner)

Boisko sportowe 
ul. Sportowa 
Niewiadom

Mecz pomiędzy: KS „Polonia” Niewiadom 
- LKS OLZA Godów.

Wstęp: wolny

26. 20.10
godz. 15.30

R ozgryw ki piłki nożnej 
o m istrzostw o K lasy O kręgow ej

MKS „Rymer” 
Niedobczyce, tel. 739 85 28 

(p. J. Mrozek)

Stadion
ul. Górnośląska 

Niedobczyce

Mecz pomiędzy: MKS „Rymer” Niedobczyce 
-  POLONIA Łaziska.

Wstęp: 4 zł

27. 20.10
godz. 16.00

M ecz koszyków ki 
o w ejście  do II ligi

MKKS Rybnik 
tel. 42 23 666 
(p. K.Fojcik)

Hala widowiskowo -  
sportowa, ul. Jastrzębska 12, 

Boguszowice
Wstęp: wolny

28. 24.10
G rand Prix

E lektrow ni „R ybnik” SA  
w biegach przełajow ych

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

SP Nr 29
ul. Komisji Edukacji 

Narodowej 29 
Rybnik -  Golejów

Trzecia impreza w tym roku z cyklu Grand Prix 
Elektrowni „Rybnik” w biegach przełajowych, 

jednocześnie zamykająca cykl. Biegi odbywać się będą 
na dystansach od 500 m do 4 km.

Wstęp: wolny
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KALENDARZ IMPREZ MIEJSKIC
TURYSTYKA I SPORT

LP. T ER M IN N A ZW A  IM PR EZ Y O R G A N IZ A T O R M IEJSC E PL A N  IM PR EZ Y

29. 27.10 
godz. 9.00

„L IS T E C Z E K ”
- m arsze na orientację

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

SP Nr 12 
Rybnik

Impreza pieszo -  leśna. Forma propagowania nauki 
poprzez orientację w terenie. Szczegóły u organizatora. 

Wpisowe: 5 zł

30.
27.10

godz. 16.00 I L iga T enisa Stołow ego
TK-S „Kuźnia” 

tel. 0604 540 667 
(p. T. Kurek)

Sala gimnastyczna 
Klubu „Energetyk” 

ul. Podmiejska 1

Rozgrywki pomiędzy: KS „Energetyk” Rybnik 
- AZS Politechnika Rzeszów.

Wstęp: wolny

31. 28.10 M ecz K lasy O kręgow ej 
Jun iorów  w piłce nożnej

TK-S .JCuźnia”. tel. 739 11 82 
(p. R. Skorupa)

Stadion
ul. Podmiejska 1

Wszelkie informacje u organizatora. 
Wstęp: wolny

32.
28.10

godz. 12.00

R ozgryw ki piłki nożnej 
o m istrzostw o Śląskiej Ligi 

Juniorów

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

Stadion
ul. Górnośląska 

Niedobczyce

Mecz pomiędzy: MKS „Rymer” Niedobczyce 
-  MKS ŚLĄSK SW-CE.

Wstęp: wolny

33. 31.10
godz. 16.00

R ozgryw ki koszykarskie  
o M istrzostw o Polski Juniorów

MKKS Rybnik, 
MOSiR Rybnik 
tel. 739 58 09

MOSiR Rybnik 
ul. Powstańców Śląskich 

40/42
Wstęp: wolny

Uwaga! Panie po amputacji piersi

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

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

teł. 42-35-511, poniedziałek 10°°-1200 
Spotkania „Am azonek” w  ka ż II w torek m iesiąca  o 16.00  

przy u l  K ościuszk i 17.

Telefon informacyjny

Anonimowych Alkoholików
253-79-83

czynny p on iedzia łek , środa, czw artek w godz. 17.00 do 2 0 .0 0

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

P oseł A. Zając dyżuruje w  poniedziałki od 9 .0 0  do 14.00  
Radni RM Rybnika z klubu SLD dyżurują w k ażdą ś rodę od 16.00 do 18.00.

Telefon zaufania: 42-33-555
Czynny od p on ied zia łk u  do piątku w godz. od 16.00 do 6 .00

Dyżury Pow iatow ego  Rzecznika Konsum entów
w Rybniku

odbyw ają się w drugą i czw artą środę każdego miesiąca 
w godz. od 10.00 do 14.00 w siedzibie Starostwa, uL 3 M aja 31, tel 42-28-300

Rzecznik Praw Pacjenta
Od 1 w rześn ia  w kasach chorych w całym  kraju rozpoczęli 

działalność R zecznicy Praw Pacjenta.
W Śląskiej Kasie Chorych funkcje Rzecznika Praw Pacjenta p e łn i 

Maria Kukawska, tel. (0 3 2 ) 735-17-07, 254-18-54 , a biuro m ieści się 
w Katowicach przy uL K ossutha 13, p. 201. Rzecznik przyjmuje strony  
w poniedziałki od 14.00 do 17.00 i w  czwartki od 9 .0 0  do 14.00.

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

Spotkanie Kawalerów 
Orderu Uśmiechu
c.d ze strony 9

i przeznaczyła cały swój majątek dla dzieci pol
skich Ziemi Śląskiej. Druhna Klara Szymańska 
jest również Kawalerem Orderu Uśmiechu.

Dla Kawalerów O rderu U śm iechu oraz 
wszystkich obozujących na terenie ośrodka 
zuchów, harcerzy i przyby ł ych drużyn z Jawo- 
rza i Miko ł owa wystąpił polski zespół „Ojczy
zna” ze Szkocji założony przez Stefana Boro- 
nia, który w imieniu druhny Klary nadzoruje 
budowę „Domu Zucha”. Zespół reprezentowali 
również jego żona Ida, córka Danuta i syn Le
szek oraz para Szkotów będących również 
członkam i zespołu „Ojczyzna”. Poziom arty
styczny oraz polskie i szkockie stroje zrob iły  
na widzach duże wrażenie. Atrakcją programu 
by ł kobziarz w pięknym szkockim stroju, jed
nakże najwięcej wzruszeń wywołały „Boguro
dzica”, polonez Ogińskiego oraz tańce  i pie
śni różnych regionów Polski, a także tańce  
szkockie. U rodzeni już w Szkocji twórcy

zespołu „Ojczyzna” wraz ze swoimi dziećmi 
dali nam, a zwłaszcza młodzieży wspaniałą lek
cję patriotyzmu. Mówili piękną polszczyzną, 
a zapowiadając poszczególne punkty progra
mu wyrażali swoje przywiązanie do wszystkie
go co polskie!. Były to słowa płynące z głębi 
serca, świadczące o tym, że nie zapomnieli oni 
swoich korzeni. Dziękujemy im słowami Ojca 
Św iętego Jana Pawła II: „Nie podcinajcie ko
rzeni, z których jesteście. Szanujcie dziedzic
two, któremu na imię jest Polska!!!”. Oni to 
dziedzictwo pielęgnują, a jestem  przekonana, 
że polska młodzież będąca na tym „misterium 
patriotyzmu” wiele się nauczyła.

Na zakończenie zawiązaliśmy krąg i serdecz
nie zabrzm iały słowa pieśni „Bratnie słowo 
sobie dajem, że pomagać będziem wzajem” 

Pragnę wyrazić serdeczne słowa uznania 
i podziękowania za piękną, pełną ofiarności har
cerską s łu żb ę  dla dzieci-wszystkim instruk
torom Hufca Ziemi Rybnickiej.

hm Danuta Rosner 
Podkanclerz Międzynarodowej 

Kapituły Orderu U śm iechu

Ry b n ic k ie  
Ce n t r u m  
K u l t u r y  

Aerobik w RCK
Rybnickie Centrum Kultury

zaprasza do udz i a ł u
w zajęciach aerobiku,

które odbywać się będą 
we wtorki (godz. 19.15) 
i soboty (godz.16.00)

w Sali Kameralnej począwszy od 18 września br. 
Ogłaszamy również nabór 
na pierwszy stopień kursu

tańca towarzyskiego,
oraz kontynuację II i IV stopnia. 

Inauguracja nastąpi 
13 września br. o godz.18.00 -  I st.;

14 września, godz. 18.00 -  II st. 
i 19.30 -  IV st.

W szystkich chętnych prosimy 
o zapisyw anie s ię  w  sekretariacie  

lub kasie RCK.
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„Rybnik” po staropolsku znaczy „staw”, czyli miejsce 
hodowli ryb. Staw to twór ludzki, sztuczne rozlewisko wodne 
wykonane przez człowieka. Logicznie więc rozumując, 
na terenie naszego miasta najpierw musieli zamieszkać 
ludzie, a dopiero później powstały stawy. A zatem nazwanie 
naszego miasta „Rybnik”, lub też w liczbie mnogiej „Rybniki”, 
musiało być co najmniej drugą nazwą, która odnosiła się 
do mnóstwa „rybników” ciągnących się wzdłuż brzegów rzeki 
Nacyny. Jakie zatem było pierwsze nazwanie naszego miasta?

Kiedy około 900 roku, a może wcześniej 
nasza miejscowość powstała, nikt jeszcze nie 
znał tu sztuki pisania. Z tego też powodu bez
powrotnie zapomniana została pierwotna na
zwa jakiej używano na określenie osady. Naj
prawdopodobniej nazywano ją od imienia lub 
przydomka pierwszego osadnika czy zwierzch
nika. Bardzo wiele tego typu nazw miejscowych 
przetrwało do dnia dzisiejszego, że wymieni
my tylko okoliczne Jankowice -  od Jana czy 
Boguszowice -  od Bogusza. Kiedy jednak 
ukształtowanie osady sprzyjało sypaniu stawów 
i hodowli ryb, przejeżdżający kupcy i miesz
kańcy okolicznych osad, zaczęli potocznie na
zywać „Rybnikiem”. Gdyby zjawisko takie mia
ło miejsce współcześnie, miejscowość nazwa- 
noby prawdopodobnie „Stawy” albo „Stawowi- 
ce”. Nazwa „Rybnik” jednak się przyjęła i już 
w średniowieczu widnieje na dokumentach - 
m. in. na dokumencie z datą 25 maja 1223 roku, 
gdzie pierwszy raz zapisano nazwę naszego 
miasta. Łaciński skryba zapisał ją do „Ribnich”.

Można zapytać czy dawni rybniczanie,

np. w 1300 roku, mieli świa
domość, że nazwa „rybnik” 
nie jest pierwotną, ma jedy
nie charakter pospolitego 
czy ludowego przydomku?
Z braku źródeł historycz
nych trudno dać jakąś zada
walającą odpowiedź.

Jednak  tro ch ę  św iatła 
na ten problem rzucają do
kum enty z początku XVII 
wieku. Otóż rybnicki pro
boszcz ks. Jan Karzeł (P1580-1631), rządzący 
rybnicką parafią w latach 1609-1631 zostawił 
po sobie kilka listów i wpisy do ksiąg parafial
nych. W pismach tych kilkakrotnie nadaje on 
Rybnikowi inną nazwę. I tak w roku 1612 pi
sze po łacinie: (...) B eatae M ariae adA quas  
vulgo R ybn itii (...), co można przetłumaczyć: 
B łogosław iona Maria (M atka B oska) nad  
W odam i zw a n a  p o sp o lic ie  R ybn ik iem . 
W innym przypadku w 1622 roku ks. Karzeł 
pisze: (...) Sanctae M ariae ad  A quas seu

Beatae Httartae
uh Aquas

uulno
B qbm tti

Rybnik pow stał około 900 roku nad wodami rzeki Nacyny, wzdłuż 
której usypano wówczas kilkadziesiąt stawów czyli „rybników”

R ybnitii (...), co znaczy: Św ięta Maria nad  
Wodami czy li Rybnik.

Moim zdaniem nie ma żadnych podstaw, aby 
nazwę „Matka Boska nad Wodami” uważać za 
pierwotne nazwanie Rybnika. Ks. Karzeł na
zwę tę najzwyczajniej wymyślił. Ale dlaczego? 
Uważam, że mogło się na to złożyć kilka powo
dów:

1. Tę piękną i pobożną nazwę mógł ks. Ka
rzeł wymyślić w związku z wezwaniem ówcze
snego parafialnego kościoła w Rybniku -  Wnie
bowzięcia NMPanny

2. Nazwa ta może mieć związek z wszech
stronnym  w ykształcen iem  i oczytaniem  
ks. Karła oraz jego ambicjami literackimi. Trze
ba bowiem wiedzieć, że ten rybnicki proboszcz 
był członkiem Bractwa Literackiego NMPan
ny w Raciborzu

3. Być może ks. Karłowi, pochodzącemu ze 
Strzelec Opolskich nie podobała się nazwa 
Rybnik. W tych czasach przecież używano jesz
cze pow szechnie  rzeczow nika „ry b n ik ” 
na określenie stawu. A zatem brzmienie na

A - O .  1612

CADŁO RZECZY ŚLĄSKICH

Matka Boska 
nad Wodami
czyli inne nazwanie Rybnika

zwy miasta „Rybnik” mogło mieć jeszcze wte
dy, zbyt pospolity kontekst. Sam zresztą ks. 
Karzeł użył tego słowa ..vulgo Rybnitii”, czyli 
„zwany pospolicie Rybnikiem”

Nowe nazwanie Rybnika przez ks. Karła -  
„Matką Boską nad Wodami” pozostało oczy
wiście wyłącznie na papierze i nie znalazło 
szerszego oddźwięku wśród rybniczan. Ale 
w arte jes t to odnotowania jako ciekawostka, 
fakt historyczny i zjawisko literackie.

Marek Szołtysek

W 1612 roku rybnicki proboszcz ks. Jan Karzeł nadał Rybnikowi nową oryginalną nazwę: „Matka 
Boska nad Wodami”. Rys. Franciszek Kucharczak
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P oniższym  tek s tem  koń czym y cyk l „Parafie R ybn ika”. Mam  
św iadom ość, ż e  n ie zo s ta ły  je s zc ze  om ów ione h is torie  parafii 
pow stałych  w ostatn ich  70 latach. Uważam jednak, ż e  opraco
wania tak ie  pow in n y p o w sta ć  w  poszczególnych  parafiach i zo 
s ta ć  opublikow ane w  parafialnych gazetkach. U św iadom iłem  to 
sobie p iszą c  k sią żkę  „S tary kośció ł czy li 2 0 0  la t parafii MBBole- 
snej w  R ybn iku ”. C zekam y w ięc na parafialne in ic ja tyw y  i na 
parafialne gazety. C hętnie przedru ku jem y ich fragm enty, s tre sz
czające dzie je  parafii w idziane od w ew nątrz. B yć  m oże  za ja k iś  
czas pow odow ani oddolną in icja tyw ą pow rócim y do tego w ażne
go tem atu . Za m iesiąc w  tym  m iejscu  rozpoczyn am y now y cykl. 
Jaki? To n iespodzianka!

Tymczasem na zakończenie publikujemy mapkę rybnickich parafii, 
zaś krótki opis z podaniem m.in. dat odpustów parafii może się okazać 
bardzo praktycznym przewodnikiem dla niedzielnych podróżników.

1. OCHOJEC: kościół parafialny p.w. MBCzęstochowskiej, granice pa
rafii pokrywają się z granicami dzielnicy Ochojec, parafia istnieje 
od 1981 roku, odpust w niedzielę po 26 sierpnia.

2. KAMIEŃ: kościół parafialny p.w. św. Brata Alberta, granice parafii 
pokrywają się z granicami dzielnicy Kamień, parafia istnieje od 1991 
roku, odpust w niedzielę po 17 czerwca.

3. ŚRÓDMIEŚCIE: kościół parafialny p.w. MBBolesnej, powstał w 1801 
roku, ale cała parafia jest kontynuacją najstarszej średniowiecznej 
parafii Rybnika, która powstała najpóźniej pod koniec XII wieku. Współ
czesne granice parafii mają kształt trójkąta wyznaczonego przez Ry
nek i ulicę Rudzką i Gliwicką. Parafia obchodzi dwa odpusty: w piątek 
przed Niedzielą Palmową i w niedzielę po 15 września.

4. ŚRÓDMIEŚCIE: kościół św. Antoniego, powstał w latach 1903-06 
lecz parafialną świątynią został dopiero w 1957 roku. Granice parafii to 
teren śródmieścia Rybnika wokół kościoła, dzielnica Rybnik Północ (ale 
bez Wawoka) oraz dzielnica Ligota. W 1993 roku kościół podniesiono 
do rangi bazyliki mniejszej. Odpust w niedzielę po 13 czerwca.

5. ŚRÓDMIEŚCIE: kościół p.w. Królowej Apostołów, granice parafii 
to część Śródmieścia w okolicach kościoła, oraz dzielnic Meksyk 
wraz z Brzezinami Miejskimi. Początki parafii sięgają 1952 roku, 
odpust w niedzielę po Wniebowstąpieniu.

6. PARUSZOWICE: kościół p.w. św. Jana Sarkandra. Parafia powstała 
w 1989 roku i w jej granicach znajdują się dzielnice Paruszowiec, 
Piaski i Zastaw. Odpust w niedzielę po 30 maja.

7. LIGOCKA KUŹNIA: drewniany kościół św. Wawrzyńca przeniesio
no tam z Boguszowie w 1975 roku, zaś osobną parafię ustanowiono

dwa lata później. Do parafii należą mieszkańcy dzielnicy Ligocka ) 
Kuźnia oraz część Gotartowic. Odpust w niedzielę po 10 sierpnia. J

8. KŁOKOCIN: tamtejsza parafia św. Józefa została utworzona w 1977 
roku. Jej granice pokrywają się z dzielnicą Kłokocin. Najpierw parafia
nie mieli u siebie drewniany kościół z Nieboczów a od 1994 roku po
święcono nową murowaną świątynię. Odpust w pierwszą niedzielę maja.

9. BOGUSZOWICE STARE: kościół p.w. Najświętszego Serca Pana 
Jezusa powstał w 1935 roku, ale parafia sięga przynajmniej XTV wie
ku. Odpust w niedzielę po uroczystości Najśw. Serca PJ.

10. BOGUSZOWICE NOWE: parafię św. Barbary ustanowiono w 1978 
roku na terenie dużego osiedla w Boguszowicach. Odpust w nie
dzielę po 4 grudnia.

11. CHWAŁOWICE: kościół p.w. św. Teresy od Dzieciątka Jezus wznie
siono w latach 1926-28. Wcześniej miejscowość należała do parafii 
rybnickiej, a później jankowickiej. Granica parafii pokrywa się z gra
nicą dzielnicy. Odpust w niedzielę po 1 października.

12. POPIELÓW: kościół p.w. Świętej Trójcy leży na pograniczu dzielni
cy Popielów i Radziejów. Poświęcono go w 1934 roku. Wcześniej 
również obie miejscowości należały do wspólnego kościoła parafial
nego św. Anny w Radziejowie, który spłonął w 1942 roku. Odpust w 
niedzielę po uroczystości św. Trójcy.

13. NIEDOBCZYCE: parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa powsta
ła w 1925 roku. Granica parafii pokrywa się z granicą dzielnicy. 
Odpust w niedzielę po uroczystości Najśw. Serca PJ.

14. NIEWIADOM: powstanie parafii p.w. Miłosierdzia Bożego w Nie- 
wiadomiu sięga 1984 roku. Odpust w drugą niedzielę wielkanocną.

15. NIEWIADOM: kościół p.w. Bożego Ciała i św. Barbary poświęcono 
w 1987 roku, ale początki parafii sięgają 1976 roku. Parafia obcho
dzi dwa odpusty: w Boże Ciało i 4 grudnia.

16. ZAMYSŁÓW: parafia Niepokalanego Poczęcia NMPanny została utwo
rzona w 1983 roku zaś kościół poświęcono w 1989 roku. Granica para
fii pokrywa się z granicą dzielnicy. Odpust w niedzielę po 8 grudnia.

17. ZEBRZYDOWICE: ta dzielnica Rybnika należy do parafii w Jejkowi
cach p.w. MBSzkaplerznej i św. Piusa X. Trzeba jednak nadmienić, 
że świątynia ta stoi tuż przy granicy z Zebrzydowicami. Odpusty w 
niedziele po 3 września i po 16 lipca.

18. MAROKO z NOWINAMI: kościół p.w. św. Jadwigi księżnej powstał 
w latach 1982-85. Granica parafii pokrywa się z granicą dzielnicy. 
Odpust w niedzielę po 16 października.

19. ORZEPOWICE: początki parafii św. Floriana w Orzepowicach sięgają 
1977 roku. Kościół ukończono i poświęcono w 1990 roku. Granica 
parafii pokrywa się z granicą dzielnicy. Odpust w niedzielę po 4 maja.

20. CHWAŁĘCICE: początki parafii św. Barbary sięgają 1966 roku, jednak 
nowy murowany kościół wzniesiono w latach 1993-96. Granica parafii 
pokrywa się z granicą dzielnicy. Odpust w niedzielę po 4 grudnia.

21. STODOŁY: dzielnica ta nie posiada własnego kościoła i należy do para
fii w Rudach. Do kościoła w Rudach mieszkańcy Stodół mają ok. 6 km.

22. RYBNICKA KUŹNIA: początki parafii p.w. Wniebowzięcia NMPan
ny sięgają 1974 roku, jednak budowę kościoła rozpoczęto tam 
w 1980 roku. Granica parafii pokrywa się z granicą dzielnicy. Od
pust w niedzielę po 15 sierpnia.

23. GOLEJÓW: kościół p.w. Chrystusa Króla w Golejowie wybudowano 
w 1926 roku. Mimo to Golejów pozostał filią parafii MBBolesnej w 
Rybniku. Oficjalne ustanowienie parafii nastąpiło dopiero w 1957 
roku. Do parafii należą mieszkańcy dzielnicy Golejów i Grabownia. 
Odpust w uroczystość Chrystusa Króla.

24. WIELOPOLE: początki parafii w Wielopolu sięgają 1972 roku. Tam
tejszym kościołem parafialnym stał się drewniany kościółek św. Kata
rzyny przywieziony z Gierałtowic w 1975 roku. Oficjalnie parafię usta
nowiono w 1976 roku i dołożono drugie wezwanie -  Matki Boskiej 
Różańcowej. Granica parafii pokrywa się z granicą dzielnicy. Odpusty 
w niedzielę po 25 listopada i w drugą niedzielę października.

25. SMOLNA: parafia p.w. św. Józefa Robotnika sięga początkami 1922 
roku kiedy w dzielnicy Smolna stworzyli swoją placówkę ojcowie 
franciszkanie. Oficjalnie placówka została ustanowiona w 1941 roku. 
Granica parafii pokrywa się z granicą dzielnicy. Odpust w pierwszą 
niedzielę maja.

PARAFIE RYBNIK

Tekst i mapę opracował: Marek Szołtysek ( U  )
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W Popielowie...

...seniorzy się nie nudzą
Jesień życia wcale nie musi być 

smutna! Przekonują o tym popielow
scy seniorzy, należący do miejscowe
go koła Polskiego Związku Emerytów, 
Rencistów i Inwalidów, które w tym 
roku obchodziło 30-lecie działalności.

Z okazji jubileuszu w remizie OSP w Popie
lowie odbyła się wielka uroczystość, w której 
uczestniczyło 150 osób. Zaproszono władze sa
morządowe miasta i dzielnicy, miejscowe du
chowieństwo, przedstawicieli oddziału rejono
wego Związku oraz członków innych organiza
cji działających na terenie Popielowa. Najak
tywniejsi członkowie koła: Alfred Frelich, Ire
na Duda, Elfryda Gaszka, Anna Szwedka 
i Janina Gaszka otrzymali z okazji jubileuszu 
dyplomy uznania przyznane przez Zarząd Od
działu Wojewódzkiego Polskiego Związku Eme
rytów, Rencistów i Inwalidów w Katowicach. 
Wieloletnim członkom wręczono podziękowa
nia, zaś dla osób, które ze względów zdrowot
nych nie mogły na uroczystość przybyć -  ufun
dowano paczki.

Trzeba przyznać, że aktywność popielowian 
może zaimponować. Niedawno hucznie obcho
dzono jubileusz 85-lecia najstarszej organiza
cji społecznej w dzielnicy -  Ochotniczej Straży 
Pożarnej, 80 lat „stuknęło” Towarzystwu Śpie
waczemu „Słowiczek”, do 60. urodzin przygo
towują się członkinie Koła Gospodyń Wiejskich.

Do Koła nr 12 Polskiego Związku Emery
tów, Rencistów i Inwalidów w Popielowie nale
ży ponad 200 osób, a aktualny prezes Alfred 
Frelich, sam zapalony turysta i przewodnik, 
robi wszystko, by wzbudzić w członkach kola 
ciekawość świata. Liczba zorganizowanych dla 
popielowskich seniorów wyjazdów świadczy, że 
mu się udało. Emeryci z Popielowa szczegól
nie chętnie odwiedzają sanktuaria maryjne i 
inne miejsca kultu -  byli już w Rzymie, Lourds, 
w Licheniu, gdzie koło ma swoją tablicę -  ce

Seniorzy z  Popielowa w  Licheniu.

giełkę. Seniorzy zwiedzili też Wiedeń, na je
sień zaplanowano wycieczkę po Bawarii, 
a A. Frelich już myśli o wycieczce do Warszawy.

Członkowie koła spotykają się też z okazji 
Nowego Roku, Dnia Kobiet i obowiązkowo w 
Dniu Seniora -  na spotkania przychodzi ponad 
setka osób, dla których wspólny posiłek i za
bawa, a często również program artystyczny 
w wykonaniu miejscowych zespołów lub mło
dzieży szkolnej, to duża radość.

Emerytom z Popielowa należałoby zatem 
życzyć dobrej formy, by nadal mogli uczestni
czyć w wycieczkach i innych organizowanych 
dla nich imprezach.

(r)

Zdj.: arch koła PZER i I  z  Popielowa

50 la t rybnickiego oddziału PTTK

Najważniejsi są ludzie...
Polskie Towarzystwo Turystyczno 

-K rajoznaw cze to jedna z naj
starszych  polsk ich  organizacji 
społecznych, wywodząca się wprost 
od założonego pod koniec XIX w. 
Towarzystwa Tatrzańskiego.

Jego głównym celem była popularyzacja tu
rystyki górskiej oraz wiedzy o górach. Idee te 
przejęło PTTK, by z biegiem czasu znacznie 
swój obszar działania poszerzyć. Inicjatorem 
założenia oddziału PTTK w Rybniku i jego 
pierwszym prezesem był krakowianin Feliks 
Tyski. Szczyt rozwoju rybnickiego oddziału 
przypada na lata 60. i 70. -  wtedy koła PTTK 
funkcjonowały w prawie każdym zakładzie pra
cy, będąc organizatorem wypoczynku załogi i 
biurem podróży jednocześnie. Do najbardziej 
zasłużonych działaczy oddziału w tych czasach 
należeli Julian Koteria, Innocenty Libura 
oraz udzielający się w tej organizacji do dnia 
dzisiejszego Jerzy B iegiesz i Longin Musio- 
lik. Wszystkim działaczom bliska jest idea po
znawania własnej ziemi i ochrona jej przyrody. 
Najbardziej aktywni członkowie rybnickiego

oddziału byli często autorami przewodników 
po najbliższej okolicy oraz publikacji popula
ryzujących turystykę -  wśród nich I. Libura, 
L. Musiolik czy Jerzy Michalski, który jest 
propagatorem ruchu turystycznego wśród mło

dzieży szkolnej. Wielkie zasługi dla szerzenia 
idei PTTK w szkołach położyli również Stani
sław Dziadek, a także Emilia Szczygielska, 
a dziś z młodzieżą pracują też Aleksander 
M encel i Michał W ieczorek.

Proces przekształceń lat 90. dotknął również 
PTTK -  ubywało kół zakładowych, zmniejsza
ła się liczba członków organizacji. Najbardziej

c.d. na stronie 32

Czwartego września br. pożegnaliśmy na ryb
nickim cmentarzu kolegę Franka Witę -  dłu
goletniego działacza oddziału PTTK w Rybniku.

F. Wita urodził się 28.01.1940 roku w Po- 
łomi. Ukończył studia techniczne uzyskując 
tytuł inżyniera-mechanika. Całe swoje życie 
zawodowe związał z kopalnią „Jankowice”. Tu 
rozpoczął także swoją działalność turystycz
ną, wstępując w szeregi Polskiego Towarzy
stwa Turystyczno-Krajoznawczego. Od 1974 
roku pełnił funkcję prezesa koła i równocze
śnie przewodniczącego Komisji Kół Zakłado
wych przy oddziale PTTK w Rybniku.

W latach 1980-1990 był członkiem Komi
sji Kół Zakładowych PTTK w Zarządzie Wo
jewódzkim PTTK. Od 1984-1996 był wicepre
zesem Zarządu Oddziału PTTK w Rybniku,

a w latach 1996-2000 pełnił funkcję preze
sa. Równolegle kierował kołem przewodni
ków turystycznych. Dał się poznać jako świet
ny organizator i wykładowca kursów przewod
nickich. Posiadał głęboką wiedzę, którą chęt
nie dzielił z kolegami i uczestnikami wycie
czek i pielgrzymek. Dzięki ogromnej kultu
rze osobistej i skromności zjednywał sobie 
szybko słuchaczy. Za swą ofiarną działalność 
na rzecz rozwoju turystyki został uhonoro
wany najwyższymi odznaczeniami PTTK.

Franciszek Wita w naszej pamięci pozosta
nie na zawsze jako wspaniały kolega i towa
rzysz turystycznych wędrówek.
Koleżanki i koledzy z Zarządu Oddziału 
i Koła Przewodników PTTK w  Rybniku
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Cień szansy
10 tys. kibiców przybyłych na sta

dion miejski było świadkami porażki 
żużlowców RKM-u Rybnik.

W meczu, którego stawką był prawie już pew
ny awans do ekstraligi, rybniczanie przegrali 
z Wybrzeżem Gdańsk 40:49. Początek spotkania 
należał do rybniczan, którzy po dwóch biegach 
prowadzili 8:4. Po trzecim biegu remisowym, 
kolejne dwa biegi zakończyły się zwycięstwami 
gości i po 5 biegach RKM prowadził już tylko 
1 punktem (15:14). W kolejnych biegach górą już 
jednak byli zawodnicy gości, z którymi jedynie 
rybnicki obcokrajowiec Mikael Karlsson radził 
sobie doskonale. W pięciu startach zdobył 14 pkŁ,

Najlepsi na O l i netku
B ok serzy  R M K S-u R ybnik zajm ują  

pierw sze m iejsce w Śląskiej Lidze junio
rów po dziesięciu  rozegranych turniejach.

To dokładnie półmetek tych rozgrywek, któ
re po przerwie wakacyjnej zostaną wznowione 
30 września. Jednym z liderów rybnickiej dru
żyny jest Tomasz Rejmak, który na tegorocz
nej Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży

SPORT
• M iędzynarodowe 1 
: szachy

jednak nie mając wsparcia ze strony pozostałych 
rybnickich zawodników nie mógł zapewnić ryb
nickiej drużynie zwycięstwa w tym arcyważnym 
spotkaniu. Jeszcze przed biegami nominowany
mi Wybrzeże prowadziło różnicą 3 oczek jednak 
trzy wygrane biegi w stosunku 4:2 zapewniły 
gdańszczanom zwycięstwo różnicą 9 punktów. 
I choć praktycznie sprawa awansu do ekstraligi 
została przesądzona, to jednak do końca rozgry
wek pozostały jeszcze 4 kolejki, w których, choć 
to mało prawdopodobne, mogą zdarzyć się nie
spodzianki. Jedno jest pewne -  rybniczanie 
chcąc zachować cień szansy na awans do 
ekstraligi muszą wygrać pozostałe spotka
nia i liczyć na potknięcie gdańskiego Wy
brzeża. W innym przypadku rybniczanom 
na osłodę pozostanie walka o ekstraligę w bara- 
żach z przedostatnim zespołem tegorocznych roz
grywek najwyższej klasy.

w wadze 73 kg. zdobył brązowy medal. Wcze
śniej rybniczanie swoją formę sprawdzą w cza
sie międzynarodowego turnieju, który odbę
dzie się 16 września w Częstochowie.

Jeden z turniejów Śląskiej Ligi juniorów  
odbędzie się  w  Rybniku 13 października 
w hali M OSiR-u w R ybniku-Boguszow i- 
cach. W dalszym ciągu prowadzony jest nabór 
do sekcji bokserskiej RMKS-u. Na chłopców 
urodzonych w latach 1986-90 trenerzy czeka
ją w poniedziałek, środek i piątek od godz. 
16.00 w Rybniku-Boguszowicach.

• Miejski Klub Szachowy w Rybniku
• był organizatorem XIX Międzynarodo- 
, wego Turnieju Szachowego Rybnik
• 2001, który odbył się na przełomie lip-
• ca i sierpnia.
• Uczestniczyło w nim 104 zawodników, w tym
• 1 arcymistrz i 5 mistrzów międzynarodowych.
• W klasyfikacji końcowej trzy pierwsze miejsca
• zajęli reprezentanci Ukrainy. Zwyciężył Andriej
• Nieczajew (7,5 pkt.), drugi był Sergiej Fedor-
• czuk (7,5 pkt.), a trzeci Juri Sołodowniczen-
• ko (7 pkt.). Z rybnickich szachistów najlepiej
• wypadł Bartłomiej Heberla, który z dorobkiem
• 6 pkt. sklasyfikowany został na 10 miejscu.
• O wiele lepiej spisały się w tym turnieju panie.
• W klasyfikacji kobiet zwyciężyła zawodniczka 
„ MKSz-u Rybnik Karina Szczepkowska.
• Wśród juniorów najlepszy był rybniczanin
• M ateusz Kulesza, a w grupie najmłodszych 
» zawodników do lat 10 zwycięzcami zostali
• Monika Paniczek i Przem ysław Matusz-
• czyk (obydwoje MKSz Rybnik). W klasyfikacji
• weteranów (powyżej 50 lat) najlepsza okazała się
• wielokrotna mistrzyni Polski Elżbieta Kowal- 

ska z Warszawy, a drugi był rybniczanin Euge-
• niusz Broża. Patronat nad turniejem spra-
• wował Prezydent Miasta Adam Fudali.

Lato z regatami
Górniczy Klub Żeglarski K oga- 

Kotwica był organizatorem zawodów 
z cyklu „Lato z regatami”, które w każ
dą wakacyjną sobotę odbywały się 
na rybnickim zalewie.

W sumie miłośnicy żeglarstwa rozegrali 
7 wyścigów. Najlepsi okazali się Radosław  
Jamróz (Koga-Kotwica Rybnik -  11 pkt.), An
drzej Gołyżniak (Szkwał Jastrzębie -  12 pkt.) 
i Marcin Ojcowicz (Energetyk Rybnik -  17 pkt.) 
zajmując trzy pierwsze miejsca.

M odelarze 
w  czołów ce

Na początku września w Nowym 
targu odbyły się Mistrzostwa Polski 
oraz zawody zaliczane do Pucharu 
Polski w modelarstwie lotniczym.

Modelarze Aeroklubu ROW zdobyli 4 meda
le na 6 możliwych do zdobycia. M istrzem 
w grupie seniorów został Franciszek Kańczok, 
a Aleksander Rduch uplasował się na trze
cim miejscu. W grupie juniorów Mistrzem Pol
ski został Damian B enisz, a wicemistrzem 
Łukasz Morgała. W zawodach zaliczanych do 
Pucharu Polski 3 miejsce zajął Józef Morgała, 
a w grupie juniorów Damian Benisz uplasował 
się na 2 pozycji.

Rybniccy modelarze od wielu już lat utrzy
mują się w krajowej czołówce.

- ,o  n -,r- ^

: T rzecia  edycja
* W październiku br. rusza trzecia edy-
* cja rozgrywek Amatorskiej Ligi Piłki
* Siatkowej Rybnik 2001/2002, organi-
* zowanych pod patronatem Rybnickie-
* go Młodzieżowego Klubu Sportowego.

* W arunkiem  uczestn ictw a je s t złożenie
* w Wydziale Edukacji do dnia 25  w rześnia
* br. pisemnego zgłoszenia drużyny i dokonanie
* wpłaty w wysokości 100 zł od zespołu. Dodat-
* kowych informacji (Regulamin Ligi, Karty Zgło- 
.  szeń) udziela Komisarz Ligi Tadeusz Bonk
* pod numerem telefonu: 42  2 5  377 -  Wydział
* Edukacji Urzędu Miasta Rybnika.
* Przypomnijmy, że w poprzednich rozgryw-
* kach ligi uczestniczyło 14 zespołów, a zwycięzcami

* >

: Brąz dżudoki
* W Rybniku-Boguszowicach odbyły
* się Młodzieżowe Mistrzostwa Polski
* w judo, których organizatorem był
* klub sportowy Polonia Rybnik, Polski
* Związek Judo.
* W imprezie stojącej na wysokim poziomie 

nie tylko sportowym ale przede wszystkim or-
* ganizacyjnym, wystąpiło 66 zawodniczek i 96 za-
* wodników z 42 klubów z całej Polski. Wśród nich 
s było trzech reprezentantów rybnickiego klubu,

zostali zawodnicy „Eltomontu” z Wodzisławia Śl. 
Więcej o poprzednim sezonie można znaleźć na 
stronie internetowej www.efekt -  reklama.pl

5 Srebro w  plażówce
* Pod koniec lipca Miejski Ośrodek
# Sportu i Rekreacji w Mysłowicach był
• organizatorem finałowego turnieju mi-
* strzostw Polski w siatkówce plażowej.
• Wystąpiło w nim 16 par wyłonionych w dro-
• dze eliminacji. W turnieju tym Śląsk reprezen-#
m towali m .in. zawodnicy RM K S-u Rybnik
• Paweł Rusek i Damian Porwoł. Rybnicza-
* nie w tym turnieju dotarli aż do wielkiego fina-
# łu, w którym musieli uznać wyższość zawodni-
• ków z Olsztyna. Trenerem srebrnych medali-
* stów jest Lech Kowalski.

spośród których najlepiej spisał się startujący 
w kategorii 66 kg Bartosz Piątek. Zajął on 
trzecie miejsce i tym samym udekorowany 
został brązowym medalem mistrzostw Polski.
Nieco słabiej wypadł Adam Remiarz (kat. 73 
kg), który sklasyfikowany został na 7 miejscu. 
Natomiast kompletnie zawiódł Damian Mosler, 
który z turniejem pożegnał się już po pierw
szej przegranej walce. Najlepszą zawodniczką 
rybnickiego turnieju została wybrana aktual
na brązowa medalistka mistrzostw Europy se
niorek Adriana Dadci z Gdańska, a najlepszym /A  F  
zawodnikiem Janusz Wojnarowicz z Bytomia. /  A
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SPRAW IEDLIW OŚĆ
Kom itet Wyborczy „ Praw o i Spraw iedliw ość”

Lista nr 5

K an dydat z R y bn ik a
M iejsce na liśc ie  3

Szanowni Państwo!
W kraju demokratycznym wybory parlam entarne są okazją 

do podjęcia decyzji o tym, kto będzie naszym  przedstawicielem  
przez 4  lata. Dokonując wyboru bierzem y pod uwagę pochodze
nie kandydata, jego kwalifikacje, a zw łaszcza to, czy zna on ludz
kie problemy i potrafi je rozwiązywać.

Ponieważ urodziłem się  i m ieszkam  w Rybniku, znam proble
my, z którymi borykają się m ieszkańcy naszego m iasta. Jako 
lekarz -  zobowiązany jestem  pomagać ludziom.

Przez kilka ostatnich lat dokładałem wszelkich starań, aby dokoń
czyć budowę szpitala w Rybniku-O rzepowicach. Głęboko wierzę, 
że inwestycja ta przyniesie nam wiele pożytku i poczucie bezpieczeń
stwa. Dlatego w łaśnie zdecydowałem  się ubiegać o mandat po
selski. Uważam, że mieszkańcy Rybnika powinni mieć w parlamencie 
przedstawiciela, który odpowiednio zadba o interesy naszego miasta, 
który będzie walczył o to, aby potrzeby rybniczan nie były odkładane 
albo, co gorsza, pomijane.

Uważam, że warunkiem rozwoju naszego miasta jest harmonijny 
rozwój całego regionu. Dlatego jednym z moich priorytetów jest kon
tynuacja budowy Zespołu Szkól Wyższych w Rybniku oraz stwo
rzenie odpowiedniej infrastruktury dla uczącej się młodzieży (m.in. utwo
rzenie biblioteki akademickiej). Szansa na zrealizowanie tej koncep
cji jest niepodważalna.

Dla wielu z nas ważkim problemem jest rozwiązanie kw estii bez
pieczeństw a. Dlatego zamierzam podjąć kroki, które zapewnią jak naj
szybsze uruchomienie w regionie num eru alarm owego 112, za po
mocą, którego koordynowane będą działania pogotowia ratunkowego, 
straży pożarnej i policji. Numer alarm owy 112 to pewność szybkiej 
i profesjonalnej pomocy w przypadkach zagrożenia życia i zdrowia miesz
kańców miasta i powiatu rybnickiego. Przez bezpieczeństwo rozumiem 
również zabezpieczenie społeczne zdrowia (szybki i prawidłowy dostęp 
do lekarza) oraz zabezpieczenie socjalne w przypadkach utraty zdolno
ści do pracy. Prawidłowo funkcjonujący system rent i em erytur muszą 
zapewniać godziwe życie po okresie naszej aktywności zawodowej.

Nakazem chwili jest stworzenie szerokiej koalicji wszystkich instytu
cji lokalnych publicznych i pozarządowych na rzecz walki z  bezrobo
ciem i jego skutkami. Przywrócenie do pracy osób stale bezrobotnych 
(utrzymujący się stan bezrobocia ponad dwa lata) jest tak samo trud
nym i ważnym problemem jak tworzenie nowych miejsc pracy. W tym 
priorytetowym zadaniu nie mogą istnieć jakiekolwiek podziały politycz
ne czy ideologiczne. Jest to po prostu zadanie dla wszystkich osób 
i instytucji, którym na sercu leży pomyślny rozwój naszego kraju i re
gionu. Właściwym krokiem w tym kierunku jest stworzenie systemu, 
który poprzez odpowiednie ułatwienia administracyjne i podatkowe sty
mulowałby rozwój małej i średniej przedsiębiorczości. Uważam, 
że konieczne je s t powołanie stowarzyszenia pozyskującego środki 
na wspieranie tych działań.

Należy wzmocnić wysiłki mające na celu doprowadzenie wreszcie 
do budowy drogi średnicowej, łączące Racibórz -  Rybnik -  Psz
czynę. Pomoże to rozwiązać ogromne problemy komunikacyjne nasze
go regionu. Właściwe rozwiązania komunikacyjne, łącznie z doprowa
dzeniem do rozpoczęcia budowy autostrady A - l  od strony grani
cy czeskiej, pozwoli nam na włączenie Rybnickiego Okręgu Przemy
słowego w sprawny i prawidłowy obieg wymiany międzynarodowej. To 
wieloletnie w swoich zamiarach działanie nie może być stale odsuwane 
w czasie. Dobra sieć dróg to współczesny krwioobieg każdego państwa, 
mającego aspiracje odgrywania istotnej roli międzynarodowej, zarów
no w wymiarze europejskim, jak i regionalnym.

Ziemia śląska znana jest z bogatych pokładów własnej kultury regio
nalnej. To właśnie żywa działalność kulturalna Ślązaków pozwoliła nam na 
przestrzeni wieków zachować własną tożsamość narodową. Nasze bliskie 
sąsiedztwo z Republiką Czeską powinno owocować wszechstronnym roz
wojem stosunków kulturalnych. Powinniśmy stale zacieśniać nasze stosun
ki zarówno gospodarcze, jak i kulturalne z naszymi najbliższymi sąsiadami.

Realizacja tych celów to zadanie trudne, ale realne. Znam smak cięż
kiej pracy i stałe zmaganie się z różnymi barierami administracyjnym, 
prawnymi czy wreszcie międzyludzkimi. Swoją dotychczasową działal
nością tak w organach samorządowych jak i podczas kierowania Woje
wódzkim Szpitalem Specjalistycznym w Rybniku wielokrotne udowod
niłem, że możliwe jest osiąganie zamierzonych celów. Uważam, że kon
sekwentne, czasami niekonwencjonalne działanie, poparte ciężką pra
cą prowadzi do celu.

Jestem kandydatem Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość,
bo wierzę, że właśnie te dwa słowa PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 
są najlepszym fundamentem każdego działania dla dobra publicznego. 
Wiem, że dzięki waszemu poparciu zdołam zrealizować ten atrakcyjny 
program, który gwarantuje rozwój naszego kraju i poprawą warunków 
życia obywateli.

Oddajcie swój glos na pozycję I1 F  3 
LISTY NR 5

Liczę na  W asze poparcie. G w arantuję, 
że n ie zawiodę Waszego zaufania.

Sztab wyborczy Komitetu „Prawo i Sprawiedliwość” w Rybniku,
44-200  Rybnik, ul. Sobieskiego 15, tel./fax. 0 3 2 /4 2  28  453
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GAZETA RYBNICK

Platforma
O byw atelska
NOWI LUDZIE W NOWYM SEJMIE

35 lat, żonaty dwoje dzieci, 
ukończył politykę sppłeczną 
na Uniwersytecie Śląskim NR na i  /A p ir P l a t f o r m y  

bulb O b y w a t e ls k ie j
Startuje do Sejmu nie po to, by kolejne biurka zapełniały jeszcze wolne korytarze 

w urzędniczych pałacach, a złote klamki zdobiły luksusowe siedziby Kas Chorych.
Wielu z nas jest bez pracy, bo nie jest w stanie sprostać bezdusznym wymaga

niom zbędnych ustaw, które hamują rozwój gospodarczy i ograniczają inwencję 
twórczą ludzi.

Pieniądze, zamiast być przeznaczone na tworzenie nowych miejsc pracy, są 
trwonione przez „kolesiów” pobierających wysokie apanaże w agencjach, fundac
jach i ministerstwach.
(2? „Ty sam lepiej zadecydujesz, na co wydać swoje ciężko zapracowane pieniądze 
niż nawet najlepszy wójt, wojewoda, prezydent czy starosta” .
Twoja przedsiębiorczość nie może być tłum iona przez podatny na korupcję aparat 
władzy, który w gąszczu zbędnych przepisów czuje się jak ryba w wodzie.
(2? Trzeba stworzyć system, w którym każde dziecko ma równy dostęp do: dobrej 
szkoły, internetu i drugiego śniadania, w którym młodzież będzie mieć możliwości 
zdobycia dobrego wykształcenia i lepszego startu życiowego.
Prowadzona przez władze polityka społeczna winna gwarantować poprawę życia 
seniorom i zwiększenie opieki nad osobami niepełnosprawnymi.
Czas na zmiany, zróbmy to wspólnie!

P i o t r  Z i& K o

Honorowym przewodniczącym Komitetu Wyborczego kandydata 
jest profesor Zbigniew Religa

Finansowane ze środków Komitetu Wyborczego Wyborców Platforma Obywatelska
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GAŻETA RYBNICKA

POZYCJA 7
Żorzanin, lat 40
Prezydent Żor w latach 1991-
1998.
Przewodniczący Rady Miasta. 
Żonaty, jedna córka 
Hobby: żeglarstwo, harcerstwo. 
To trzeba zrobić:
- obniżyć podatki,
- zmniejszyć bezrobocie,
- kształcić fachowców 
potrzebnych na rynku pracy,
- stworzyć silny fundusz 
stypendialny,
- zadbać o przyszłość młode 
pokolenia,
- zmniejszyć biurokrację,
- rozbudować Śląski Fundusz 
Gwarancyjny dla przedsiębiorstw.

Zygmunt ŁUKASZCZYK

POZYCJA 6
“ D o s k o n a l e  
s p r a w d z a  s i ę  
w  s y t u a c j a c h  
k r y z y s o w y c h .  
W  n o rm a ln y c h  
w a ru n k a c h  je s t  
n ie z a s tą p io n y .”

Andrzej MARKOWIAK

S Z A N S A  DLA POLSKI

POZYCJA 9
lat 47, żonaty, jedno dziecko 
Prezydent Jastrzębia Zdroju 
od 1994 r.
Ukończył P o litechn ikę 
Krakowską z tytu łem : 
m a g i s t e r  i n ż y n i e r  
budownictwa lądowego oraz 
AGH w Krakowie z tytułem: 
inżynier górnik.
Ukończył podyplomowe 
studia menadżerskie na 
Uniwersytecie Śląskim w 
Katowicach.
Aktywnie działa w Śląskim 
Związku Gmin i Powiatów. 
Jest jego przewodniczącym.

POZYCJA 3
- Burmistrz Mikołowa 1990 - 
1998,
- S t a r o s t a  P o w i a t u  
Mikołowskiego,
- Przewodniczący Konwentu 
P o w i a t ó w  Wo j e w ó d z t w a  
Śląskiego.
Moje główne cele:
- zwiększenie udziału i rol i  
sa mo r zą d ów  w za rzą dza n i u  
p a ń s t w e m ,  p r z e k a z y w a n i e  
s a m o r z ą d o m  z a d a ń  w r a z  
z wystarczającymi środkami na ich 
realizację
- skuteczny program przeciwdziałania 
bezrobociu oraz tworzenie warunków 
i ułatwień dla małych i średnich 
przedsiębiorstw
- edukacja internetowa we wszystkich 
szkołach

Janusz OGIEGŁO Eugeniusz WYCISŁO

BLOK SENAT2001
Zbigniew Religa, Krzysztof Piesiewicz, Zbigniew Romaszewski i Kazimierz Kutz 
powołali w maju BLOK SENAT 2001 - grupę 100 kandydatów zaufania wyborczego 
- autorytetów zawodowych, osób odpowiedzialnych, doświadczonych
i kompetentnych.

Janusz FRĄCKOWIAK
Kandydat do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

OKRĘG NR 29 POZYCJA 2
Płatne ogłoszenie w yborcze

RYBNICKA \A/r7ocjpń ? n n t



P
ła

tn
e 

o
gł

os
ze

n
ie

 w
yb

o
rc

ze
 

P
ła

tn
e 

o
gł

os
ze

ni
e 

w
yb

o
rc

ze

Sojusz l»©TAficy mnü! 
wkbM  Demokratycznej PRACY

B arbara  R u c h a ła
Kandydatka na posłankę RP

Córka Stanisława, 
tir. w Rybniku, 

lat 27.

Absolwentka 
Politechniki Śląskiej 

w Śliwicach.

inżynier Zarżą tkania 
Przedsiębiorstwem.

Uwierz w młodość i jej dążenia:
więcej miejsc pracy,
równe szanse edukacyjne dla wszystkich dzieci i młodzieży 
(centra edukacji wyrównawczej, edukacja bez barier), 
tańszy dostęp do internetu, 
wspieranie budownictwa mieszkaniowego, 
wspomaganie małych i średnich przedsiębiorstw,

| -  zwiększenie bezpieczeństwa obywateli, 
i -  budowa i modernizacja dróg,
-  tolerancja w ka ż dej dziedzinie życia społecznego

18 (ostatnie) miejsce na liście nr 1

BLOK SENAT 2001

Zbigniew Religa, 
Krzysztof Piesiewicz, 

Zbigniew Romaszewski 
i Kazimierz Kutz 
powołali w maju 
Blok Senat 2001 

- grupę 100 kandydatów 
zaufania wyborczego 

- autorytetów zawodowych, 
osób odpowiedzialnych, 

doświadczonych 
i kompetentnych.

Jednym z nich jest

Janusz Frąckowiak
Kandydat

do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

Okręg rybnicki nr 29 
Pozycja na liście nr 2

Mój kandydat do Senatu

Sp. z o.o.
Co duży c h ło p ie c  w ied z ieć  pow inien. O zdrowiu 

m ężczy zn  z lideram i polskiej medycyny rozmawia 
Ew a D ux-P rabucka. Wyd. Fundacja Jolanty Kwa
śn iew sk iej „Porozum ienie bez barier”.

Głośna już książeczka o niewielkich rozmiarach, ałe nie
zwykle bogatej zawartości. Powinien ją przeczytać ka ż dy 
mężczyzna, któremu nie jest obojętne własne zdrowie 
i kondycja. Znakomite nazwiska ze świata medycyny, zaan
gażowanie się w powstanie książeczki i jej promocję pani 
Prezydentowej oraz rysunki Andrzeja Mleczki są najlep
szą rekomendacj ą .

John Irving, U w olnić n iedźw iedzie . Wyd. Prószyń
sk i i S p -k a , W arszawa 2001 .

Autor „Świata według Garpa” opowiada o skomplikowa
nej rzeczywistości Austrii, a szczególnie Wiednia lat 60.
Pokazuje ją poprzez niecodziennych bohaterów i niecodzien
ne sytuacje, będące często reminiscencjami minionej woj
ny.

• • •
Laurent -  fryzury, moda, uroda.

Nr 4 4 /2 0 0 1 .
Czasopismo skierowane przede 

wszystkim do profesjonalistów, ale mogący być również 
pomocą dla pań mających ochotę na zmianę swojego ima- 
ge’u. Zawiera dziesiątki przykładów fryzur znanych styli
stów, którzy w kilku ostatnich sezonach przeprowadzają 
na damskich głowach wiele eksperymentów.

• • •
CD -  Przeboje klasyki polskiej i św iatow ej. Dux.
Rekomendowany przez Empik dwupłytowy album za

wierający 32 znane i łubiane utwory muzyki klasycznej 
światowej i polskiej w wykonaniu wyłącznie polskich wy
bitnych zesp ol ów i solistów. Pomys ł o dawcy płyty podjęli 
próbę stworzenia muzycznego przewodnika, który by ł by 
wprowadzeniem do świata wielkiej muzyki i zachętą do 
sięgnięcia po kolejne nagrania, a może również wybrania się do filharmonii...

Krzyżówka
Nagroda za rozwiązanie krzyżówki

- dwa bony towarowe wartości 50 zt każdy
ufundowane przez _

Klub Międzynarodowej Prasy i Książki r f l  k \

R ozw iązania na kartkach  pocztow ych  p ro s im y  p rzy sy ła ć  lub  
przyn ieść  do redakcji: „G azeta R ybnicka”, R ynek 12a, skr. poczt. 
96, 4 4 -2 0 0  R ybn ik  do 9  paźd ziern ik a  br.

S C B K B ti
DRAMAT
MUZYCZNY

I r
PŁASZCZYZNA
UKOŚNA

BALKON 
W TEATRZE

•m oer
PIETRUSZKI

GRUBY.
PUSZYSTY KOC

I r

OWOCOWA
IAA2GA
WYCIĘCIE
ODSŁANIAJĄCE
M _____

►
W ▼

OŁÓWKA
BJEWAGJA
BUDYNKU

►

R ozw iązan ie k rzy 
żó w k i z  n r 8 „GR” 
-  TAKT.
Nagrody, dwa bony  
towarowe, po  5 0  z ł  
k a żd y  o trzym u ją:  
ANNA ADAMCZYK 
i MATYLDA SZWEDA 
z  Rybnika.

Rozwiązaniem krzyżów
ki będzie wyraz, który po
wstanie z liter w polach 
oznaczonych kropkami.
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Informacja Zarządu Miasta Rybnika
dotycząca wyborów

do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
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, M irosław  Płysa i Andrzej Makówka -  jako 
zastępcy przewodniczącej oraz członkowie Komisji: Juliusz Kleeberg, 
S ł awomir Klekocki, Leokadia Pluta, Miro s ł awa Nederbf, Stanisław  Je
zusek, Bożena Jadwiga Nowalska, Anita Ossak, Józef Kaczmarczyk. 
Sekretarzem Okręgowej Komisji Wyborczej jest Daniela Lampert.
W skład okręgu wyborczego wchodzą powiaty: miko ł owski, racibor
ski, rybnicki, wodzisławski oraz miasta na prawach powiatu Jas trzę
bie Zdrój, Rybnik, Żory.

II. Z okręgu wyborczego, z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w 
Rybniku, do Parlamentu wybranych zostanie 9 posłów i 2 senatorów.

-  Zgodnie z Ordynacją wyborczą w głosowaniu do Sejmu wyborca głosuje 
tyłko na jedną listę okręgową, stawiając na karcie do głosowania znak „x” 
w kratce z lewej strony obok nazwiska jednego z kandydatów z tej listy, 
przez co wskazuje jego pierwszeństwo do uzyskania mandatu.

-  Wybierając senatora, wyborca głosuje na okre ś lonych kandydatów sta
wiając znak „x” w kratce z bwej strony obok nazwisk najwyżej dwóch 
kandydatów.

III. Uchwałą N r 642/XXVIII/2001 Rady Miasta Rybnika z dnia 20 
czerwca 2001 roku ustalono siedziby 73 obwodowych komisji wy
borczych na terenie miasta.

W związku ze zmianami siedzib obwodowych komisji wyborczych miesz
kańcy ulic:
-  Osiedb Po ł u dnie nr 37,38,39, Patriotów od nr 15 do końca nieparzy

ste i od nr 24 do końca parzyste w dzielnicy Boguszowice-Osiedle 
głosow ać b ęd ą  w Szkole Podstawowej nr 18 przy u l Lompy 6 .

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

-Bole sława Śmiałego w dzielnicy Niedobczycegłosować będą w Zespole Szkol 
no-Przedszkolnym nr 2 (Szkoła Podstawowa nr 26) przy uL Morcinka 14

-  N iepodległości do nr 110 parzyste i nieparzyste głosować b ęd ą  w 
Szkole Podstawowej Nr 24, u l L.Staffa 42 a w dzielnicy Popielów, 
natomiast od nr 165 do końca w Gimnazjum Nr 13, uL K ręta 20 (daw
na Szkoła Podstawowa Nr 25) w dzielnicy Radziejów.
Ponadto -  w związku z przyłączeniem  do miasta Rybnika nowej dziel
nicy OCH OJEC -  jej mieszkańcy głosować b ęd ą  wSzkole Podsta
wowej nr 37 przy uL Bernarda Kuglera 8a.

IV. Zgodnie z art.53 Ordynacji wyborczej do Sejmu Rzeczypospolitej 
Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej na terenie Miasta wy
znaczono 4 lokale obwodowych komisji wyborczych dostosowane do 
potrzeb wyborców niepełnosprawnych, mieszczące się w:
-  Szkole Podstawowej nr 3 -  u l Wolna 17 (okw nr 24)
-  Przedszkolu nr 39 -  Osiedle Południe 20 (okw nr 38)
-  Zespole Szkół Budowlanych -  u l Świerklariska 42 (okw nr 49)
-  Miejskim Domu Pomocy Społecznej -  u l Żużbwa 25 (okw nr 73) 
Wyborcy niepełnosprawni zamieszkali na terenie Rybnika mogą zo-

sta ć dopisani do spisu wyborców w obwodzie głosowania mieszczącym 
się w jednym z podanych wyżej bkali.

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 w rześnia br.

Wyborcy niepełnosprawni, którzy nie zgłoszą stosownego wniosku 
m ogą głosować w lokalu obwodowej komisji wyborczej właściwym dla 
swojego miejsca zamieszkania.
V. 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. 
Udostępnienie spisu wyborców następuje na pisemny wniosek zainte

resowanego, zawierający dane umożliwiające ustalenie tożsam ości wy
borcy w spisie wyborców.
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 w rześnia br. złożyć w niosek 
o dopisanie do spisu wyborców w Wydziale Spraw Obywatelskich, pok. 158.

Miasto Rybnik, 4 4 -2 0 0  Rybnik, w oj. ś lą sk ie , 
uL B. Chrobrego 2, t e l  (0-32) 42 2 3 0 1 1 , 

fax (0-32) 4 2 2 4 1 2 4 , 
ogłasza przetarg nieograniczony na 

w ykonanie rem ontu ulicy Kupieckiej 
w Rybniku

Termin realizacji -  2001.11.15.
Wadium - 6 000 zł. Specyfikację istotnych warun

ków zamówienia (cena -  24,40 zł) można odebrać w 
siedzibie zamawiającego, pok. 05 lub za zaliczeniem 
pocztowym. Uprawniony do kontaktów z oferenta
mi -  Andrzej Kopka, teL 4223011 w. 7007, pok. 007, 
w godz. 800 - 1500.

Oferty należy sk ła d a ć  w  siedzib ie zam awia
jącego, pok. 07. Termin sk ła d a n ia  ofert u p ły 
wa dnia 2 0 0 1 .0 9 .2 7  o godz. I I 00. Otwarcie ofert 
nastąpi dnia 2001.09.27 o godz. 1200 w siedzibie za
mawiającego, pok. 056.

Postępow anie będzie prowadzone z zastosowa
niem preferencji krajowych.

Postępowanie nie zostało poprzedzone w stę p n ą  
kwalifikacją.

W przetargu m ogą wziąć udział oferenci nie wy
kluczeni na podstawie art. 19 i art. 22 ust. 7, s p e ł 
niający warunki zawarte w art. 22 ust. 2 ustawy o 
zamówieniach publicznych oraz warunki dodatkowe:

1. udzielą gwarancji na wykonane prace oraz zastoso
wane materiały minimum 3 lata

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:
1. cena (koszt) -  70%
2. Wiarygodność o feren ta-30%

M iasto Rybnik, 33 -200  Rybnik, woj. ś lą sk ie , 
uL B. Chrobrego 2, pok. 108, teL (032)  

4 2 2 3 0 1 1 , fax (032) 4 2 2 4 1 2 4 ,
ogłasza przetarg nieograniczony na 

rem ont ulicy Rajskiej w  Rybniku 
oraz B oguszow ickiej w  Żorach 
wraz z przebudową rowu K-19

Termin realizacji -  2001.11.15.
Wadium -1 1  000 zł. Specyfikację istotnych warun

ków zamówienia (cena -  24,40 zł) można odebrać w 
siedzibie zamawiającego, pok. 007 łub za zaliczeniem 
pocztowym. Uprawniony do kontaktów z oferenta
mi -  Andrzej Kopka, te l  4223011 wew. 7007, pok. 
007, w godz. 800 -  1500.

Oferty należy sk ła d a ć  w  siedzib ie zam awia
jącego, pok. 007. Termin sk ład an ia  ofert u p ły 
wa dnia 2 0 0 1 .0 9 .2 8  o godz. I I 00. Otwarcie ofert 
nastąpi dnia 2001.09.28 o godz. 1200 w siedzibie za
mawiającego, pok. 108.

Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem 
preferencji krajowych.

Postępow anieniezostalo poprzedzonew stępną 
kwalifikacją.

W przetargu m ogą wziąć udział oferenci nie wy
kluczeni na podstawie art. 19 i art. 22 ust. 7, s p e ł 
niający warunki zawarte w art. 22 ust. 2 ustawy o 
zamówieniach publicznych oraz warunki dodatkowe:

1. udzielą gwarancji na wykonane prace i zastosowa
ne materiały minimum 3 lata.

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

Miasto Rybnik, 44 -200  Rybnik, woj. ś lą sk ie ,  
u l  B. Chrobrego 2, t e l  (032) 422 3 0 1 1 , 

fax (032) 4 2 2 4 1 2 4 ,
ogłasza przetarg nieograniczony na 

rem ont drogi wraz z wykonaniem  
odwodnienia w  ciągu ulic

Zygm unta Starego -  R acław icka w  Rybniku
Termin realizacji -  2002.08.30.
Wadium -  40.000 zł. Specyfikację istotnych warunków 

zamówienia (cena -  24,40 zł) można odebrać w siedzibie 
zamawiającego, pok. 007 lub za zaliczeniem pocztowym. 
Uprawniony do kontaktów z oferentami - Andrzej Kopka, 
teL 4223011 w. 7007, pok. 007, w godz. S00- ^ 00.

Oferty należy sk ład ać w  siedzibie zam awiają
cego, pok. 007. Termin sk ład an ia  ofert up ływ a  
dnia 2 001 .0 9 .2 8  o godz. 9 00. Otwarcie ofert n as tą 
pi dnia 2001.09.28 o godz. 1000 w siedzibie zamawia- 
jącego, pok. 56.

Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem 
preferencji krajowych.

Postępowanie nie zostało poprzedzone w s tę p n ą  
kwalifikacją.

W przetargu m ogą w ziąć udział oferenci nie wy
kluczeni na podstawie art. 19 i art. 22 ust. 7, s p e ł 
niający warunki zawarte w art. 22 ust. 2 ustawy o 
zamówieniach publicznych oraz warunki dodatkowe:

1. udzieli 3 letniej gwarancji za wykonany przedmiot 
zamówienia

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

niczne) oferenta -  30%

f.A7CTA PVRMim



GAZETA RYB

M iasto Rybnik, 44 -2 0 0  Rybnik, woj. ś lą sk ie , u l  B. Chrobrego 2, 
teL (032) 4 2 2 3 0 1 1 , fax (032) 4 2 2 4 1 2 4 ,

ogłasza przetarg nieograniczony na
w ym ianę stolarki okiennej z drewnianej na PCV w M iejskim Dom u  

P om ocy Społecznej w  Rybniku przy uL Żużlowej 25
Termin realizacji -  2002.07.30.
Wadium -  10 000 zł. Specyfikację istotnych warunków zamówienia (cena -

24.40 zł) m ożna odebrać w siedzibie zamawiającego, pok. 254 lub za zalicze
niem pocztowym. Uprawniony do kontaktów z oferentami - Katarzyna Konsek, 
teL 4223011 w. 7252, pok. 252, w godz. 800 - 1500.

Oferty należy sk ła d a ć  w  siedzib ie zam aw iającego, pok. 2 5 4 . Termin 
sk 1 a dania ofert u p ływ a  dnia 2001.10 .02  o godz. 10°°. Otwarcie ofert n as tą 
pi dnia 2001.10.02 o godz. 1200 w siedzibie zamawiającego.

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

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

1. udzieli gwarancji na wykonane prace oraz zastosowane m ateriały min. 5 lat 
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:
1. cena (koszt) -  60%
2. wiarygodność oferenta, gwarancja, jakość zastosowanych profili -  40%

M iasto Rybnik, 4 4 -200  Rybnik, woj. ś lą sk ie , uL B. Chrobrego 2, 
teL (032) 4 2 2 3 0 1 1 , fax (032) 4 2 2 4 1 2 4 , 

ogłasza przetarg nieograniczony na 
budowę sie c i wodociągowej rozdzielczej wraz z p rzy łą cza m i 

do budynków w  dzielnicy m iasta R ybnika-O chojec  
Termin realizacji -  30.01.2002.
Wadium -  25 000 zł. Specyfikację istotnych warunków zamówienia (cena -

55,00 zł) można odebrać w siedzibie zamawiającego, pok. 009 lub za zalicze
niem pocztowym. Uprawniony do kontaktów z oferentami -  Grzegorz Wenger- 
ski, teL 4223011 w. 7029, pok. 009, w godz. 800 - 1500.

Oferty należy sk ła d a ć  w  siedzib ie zam aw iającego, pok. 0 0 9 . Termin 
sk ład an ia  ofert u p ływ a  dnia 2001 .10 .03  o godz. 9 00. Otwarcie ofert nastąpi 
dnia 2001.10.03 o godz. 1000 w siedzibie zamawiającego, pok. 264.

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

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

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

• • •

M iasto Rybnik, 44 -2 0 0  Rybnik, woj. ś lą sk ie , uL B. Chrobrego 2, 
tel. (032) 4 2 2 3 0 1 1 , fax (032) 4 2 2 4 1 2 4 ,

ogłasza przetarg nieograniczony na
budowę kanalizacji sanitarnej w  ul. K. Miarki -  K. Ogrodowskiego 
(od uL Żorskiej do uL Prostej) w dzielnicy m iasta Rybnika -  Ligota
Termin realizacji -  2002.06.30.
Wadium -  20 000 zł. Specyfikację istotnych warunków zamówienia (cena -

24.40 zł) m ożna odebrać w siedzibie zamawiającego, pok. 009 lub za zalicze
niem pocztowym. Uprawniony do kontaktów z oferentami -  Grzegorz Wenger- 
ski, teL 4223011 w. 7029, pok. 009, w godz. 800 - 1500.

Oferty należy sk ła d a ć  w  siedzib ie zam aw iającego, pok. 0 09 . Termin 
sk ład an ia  ofert u p ływ a  dnia 2001 .10 .08  o godz. 9 00. Otwarcie ofert nastąpi 
dnia 2001.10.08 o godz. 10°° w siedzibie zamawiającego, pok. 264.

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

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

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

M iasto Rybnik, 4 4 -2 0 0  Rybnik, woj. ś lą sk ie , uL B. Chrobrego 2, 
t e l  (032) 4 2 2 3 0 1 1 , fax (0 3 2 ) 4 2 2 4 1 2 4 ,

ogłasza przetarg nieograniczony na
budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej w  rejonie uL Za Torem  

w  dzielnicy m iasta R ybnik-P iask i
Termin realizacji -  2002.06.30.
Wadium -  20 000 zł. Specyfikację istotnych warunków zamówienia (cena -

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

Oferty należy sk ła d a ć  w  siedzib ie zam aw iającego, pok. 0 09 . Termin 
sk ład an ia  ofert u p ływ a  dnia 2001 .10 .08  o godz. 9 00. Otwarcie ofert nastąpi 
dnia 2001.10.08 o godz. 10°° w siedzibie zamawiającego, pok. 264.

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

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

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

M iasto Rybnik, 44 -2 0 0  Rybnik, woj. ś lą sk ie , uL B. Chrobrego 2, 
teL (032) 4 2 2 3 0 1 1 , fax (032) 4 2 2 4 1 2 4 , 

ogłasza przetarg nieograniczony na 
budowę kanalizacji sanitarnej z przykanalikam i grawitującej 

do pom powni P4 przy uL Gliwickiej
Termin realizacji -  2002.10.31.
Wadium -  90 000 zł. Specyfikację istotnych warunków zamówienia (cena -

55,00 zł) m ożna odebrać w siedzibie zamawiającego, pok. 009 lub za zalicze
niem pocztowym. Uprawniony do kontaktów z oferentami - Grzegorz Skoczek, 
teL 4223011 w. 7019, pok. 009, w godz. 800 -  1500.

Oferty należy sk ła d a ć  w  siedzib ie zam aw iającego, pok. 0 09 . Termin 
sk ład an ia  ofert u p ływ a  dnia 2001.10.12 o godz. 9 00. Otwarcie ofert nastąpi 
dnia 2001.10.12 o godz. 10°° w siedzibie zamawiającego, pok. 264.

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

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

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

M iasto Rybnik, 4 4 -2 0 0  Rybnik, woj. ś lą sk ie , uL B. Chrobrego 2, 
teL (032) 4 2 2 3 0 1 1 , fax (032) 4 2 2 4 1 2 4 , 

ogłasza przetarg nieograniczony na 
budowę kanalizacji z przykanalikam i w  dzielnicy m iasta  

Rybnika -  W ielopole III etap.
Termin realizacji -  2002.10.31.
Wadium -  80 000 zl. Specyfikację istotnych warunków zamówienia (cena -

55,00 zł) m ożna odebrać w siedzibie zamawiającego, pok. 009 lub za zalicze
niem pocztowym. Uprawniony do kontaktów z oferentami -  Zygmunt Prus, teL 
4223011 w. 7029, pok. 009, w godz. 800 - 1500.

Oferty n ależy sk ła d a ć  w  siedzib ie zam aw iającego, pok. 0 0 9 . Termin 
sk ład an ia  ofert u p ływ a  dnia 2001.10.12 o godz. 9 00. Otwarcie ofert nastąpi 
dnia 2001.10.12 o godz. 1000 w siedzibie zamawiającego, pok. 264.

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

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

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:
1. cena (koszt) -  70%
2. wiarygodność o fe ren ta -30%



GKta rybnicka

Najważniejsi są ludzie...
c.d. ze strony 24

wierni PTTK-owskiej idei przenosili się z likwidowanych kół zakłado
wych do koła w centrum. Dziś rybnicki oddział liczy 850 członków sku
piając 10 kół zakładowych i środowiskowych, w tym najstarsze, powsta
łe w 1956 roku koło przy kop. „Jankowice”. Młodzież grupuje 10 kół 
szkolnych. Kamienica przy ul. Piłsudskiego, w której mieści się siedzi
ba rybnickiego oddziału, jest w połowie jego własnością. Projekt mo
dernizacji siedziby wykonał Jerzy Szlesak, również aktywny członek 
organizacji. Czynsze z wynajmowania pomieszczeń innym użytkowni
kom są, obok składek członkowskich i grantów przyznawanych organi
zacjom pozarządowym, jednym ze źródeł dochodów oddziału. PTTK 
organizuje nie tylko własne imprezy turystyczne, ale współpracuje też 
z biurami podróży. — W propagowaniu turystyki to, wbrew pozorom, 
nie pieniądze są najważniejsze, ale zaangażowanie ludzi — mówi Łucja 
Dutkiewicz, urzędujący członek Zarządu Oddziału PTTK , związana z 
rybnicką organizacją od 1968 roku. — To wkład pracy, inwencja i aktyw
ność ludzi sprawia, że tak wiele się w naszym oddziale dzieje, szczegól
nie w jubileuszowym roku.

Interesująco zapowiada się konkurs dla młodzieży „Poznajemy Ojco
wiznę”, którego celem jest bliższe zaznajomienie się z historią oraz 
walorami turystycznymi i przyrodniczymi Małej Ojczyzny, a także 
stworzenie dokumentacji działań związanych z konkursem. Z okazji 
jubileuszu zorganizowano także zlot turystyczny, na miejsce którego 
wybrano osiedle Nowiny. Obok upamiętnienia rocznicy, jego celem była 
promocja walorów turystycznych Ziemi Rybnickiej, zapoznanie uczest
ników z historią i działalnością PTTK, a także propagowanie aktywne
go wypoczynek. A służą temu przede wszystkim piesze wycieczki i 
wyprawy rowerowe. W roku jubileuszowym oddział zorganizował kilka 
wycieczek , w tym do Mosznej, Głogówka, Lichenia i Ogrodzieńca, zaś 
przed nami (29.09) rajd na Równicę w ramach „Górskiej jesieni 2001 
Ogłoszono też konkurs fotograficzny „Rybnik w obiektywie 2001 ”, z 
terminem składanie prac do 30 października.

Program organizowanych przez PTTK wycieczek, rajdów, zlotów, 
marszów na orientację i in. imprez jest bardzo bogaty. Uczestnictwo w 
nich to najlepszy sposób na poznanie bliższej i dalszej okolicy oraz zdo
bywanie kolejnych stopni turystycznego wtajemniczenia czyli odznak 
turystycznych. Tylko w Rybniku zdobyć można odznakę „Turysta Ziemi 
Rybnickiej”, a każdy jej posiadacz może poszczycić się naprawdę niezłą 
znajomością swojej Małej Ojczyzny.

Obchody jubileuszu 50-lecia rybnickiego oddziału PTTK zakończy 
w grudniu Zlot Mikołajkowy z podsumowaniem konkursu „Poznajemy 
Ojcowiznę”, a także spotkanie wszystkich pokoleń miłośników turysty
ki w Rybniku.

(r)

Społeczne Ognisko Muzyczpe
przy Państwowej Szkole Muzycznej w Rybniku
informuje o zapisach na indywidualne zajęcia w zakresie 
nauczania gry na instrum entach muzycznych od października br. 

Ognisko oferuje:
• Naukę gry na fortepianie, skrzypcach, gitarze, 

flecie poprzecznym, organach elektrycznych
• Zbiorowe lekcje um uzykalniające
• Zajęcia rytm iczno-ruchow e
• M ożliwość gry w zespołach instrum entalnych
• Roczny kurs przygotowawczy -  nauka gry na instrum entach 

z programem szkoły muzycznej
Zajęcia odbywają się w siedzibie przy Placu W olności 7, 
w budynku Państwowej Szkoły M uzycznej oraz w filiach POM 
-  dzielnicowych domach kultury, szkołach podstawowych i przedszkolach. 

Zgłoszenia przyjmuje oraz informacji udziela sekretariat 
Państwowej Szkoły M uzycznej I i II st. w Rybniku 

przy ul. P iłsudskiego 33 , t e l .7 5 5 -8 8 -9 4 ,  4 2 2 - 2 7 -7 5 .

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 Szkól Ekonomiczno-Usługowych przy ul. św. Józefa 30. 
Impreza ta stanie się okazją do prezentacji naszego regionu, kształ
towania pozytywnego wizerunku działających w regionie firm, ich 
potencjału wytwórczego, technologii, ofert inwestycyjnych, tury
stycznych, bankowych, przemysłu spożywczego, tekstylnego, obuw
niczego, medycyny niekonwencjonalnej, branż: budowlanej, moto
ryzacyjnej, elektronicznej, sprzętu medycznego, ekologii, rękodzie
ła artystycznego itp.

Swoim charakterem różnić się będzie ona od tradycyjnych 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 Dziennik Zachodni i Radio 90 FM. 
Patroni zapewnią nagłośnienie imprezy oraz promocję i reklamę. Bę
dzie 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 zgłoszeń.

Wszelkich informacji udzielają: Izba Przemysłowo-Handlowa 
Rybnickiego Okręgu Przemysłowego, 4 4 -2 0 0  Rybnik, Rynek 12, 
H enryk M yszor, G rażyna Rycman -  te l./fa x  4 2 - 2 1 - 1 6 8 ,  
4 2 -3 7 -5 6 6 , 4 2 -3 7 -6 1 5 , biuro@izbaph.rybnik.pl.
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GAZETA RYBNICKj
Naprawa telewizorówt magnetowidów

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

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

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

asi Alkoholizm
odtruwanie, espera!, psychoterapia 

„COUNSELORS” 0-32/42-30-400

Ogłoszenia drobne

WYCENA
NIERUCHOMOŚCI

Uprawniony Rzeczoznawca Majątkowy 
mgr inż. Krzysztof URBAŃCZYK 

tel. 42-35-323,
Rybnik, P lac W olności 2

„POSESOR”
WYCENY NIERUCHOMOŚCI 

POŚREDNICTWO KUPNA-SPRZEDAŻY 
SZKODY GÓRNICZE DORADZTWO

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

Grawerowanie
(materiał, wzory zachodnie)

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

osobistych • tabliczek inwentarzowych 
• oznakowań maszyn i urządzeń

grawerstwo
Rybnik, ul. Mickiewicza 4 

(boczna Kościuszki - kwiaciarnia) 
tel./fax 4224397

Ploty, bramy, balustrady, kwietniki 
inne roboty ślusarskie, 

tel. 42  13 851, Rybnik, Frontowa 84a

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

mgr fizjoterapii i odnowy biologicznej
Andrzej Myśliwiec

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

Rybnik-Wielopole, ul. Weteranów 9, tel. 12—16-098. 
0 -604 -254  312 .42-650-86  

S E R D E C Z N IE  ZAPRASZAM Y!

Pustaki żużlowe
oferuje wytwórnia

Rybnik-Golejów, teł. (0-32) 42450-37. 
0-602-622-439

KURSY

zarządzanie 
i administrowanie 

budynkami
Uprawniony Zarządca Nieruchom ości

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

ścianki działowe 

14 cm 
12 cm 
38 cm 
38 cm

ściany nośne

wysokość 14 cm 
szerokość25 cm 
długość

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

Firma Oświatowa A t in ó
Rybnik, ul. Rynek 6, tel. 42-35-470. 

Zapraszamy w godz. 9.00 -  17.00

O Ś W IA T A
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

Uh kierunki kształcenia
:/.> technik informatyk -  dwuletni cykl nauczania i jednoroczny (test kwalifikacyjny)
_'v> technik BHP - jednoroczny cykl nauczania (po technikum i LZ) i półtoraroczny (po LO) 
c& technik rachunkowości -  jednoroczny cykl nauczania 
c& technik prac biurowych -  jednoroczny cykl nauczania
;cs> technik ekonomista -  spec. bankowość i ubezpieczenia -  jednoroczny cykl nauczania 
-•> technik administracji -  spec. sekretarz-asystent -  jednoroczny cykl nauczania 

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

Technikum Mechaniczne, Technikum Fryzjerskie (2,5 letnie) 
i L iceum  O gólnokształcące

Protezy zębowe
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

j o  trzyletni cykl nauczania -  po ukończeniu zasadniczej szkoły zawodowej 
c& czteroletni cykl nauczania -  LO po szkole podstawowej (dla dorosłych) 

tryb wieczorowy i zaoczny
itn  kierunk i kszta łcen ia  w  T echnikum  M echanicznym :

c» budowa maszyn
|c£ obsługa i naprawa pojazdów samochodowych

kierunk i kszta łcen ia  w  T echnikum  Fryzjerskim :
c& technik usług fryzjerskich

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

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

•e uprawnienia szkoły publicznej

ftće c o y c A o d ją c  % d o m u

nauczysz się
n t i  t* i4 t 'u c * K e * tc te

OGNISKO MUZYCZNE 
prowadzący: mgr Krzysztof Niewolik
zgłoszenia przyjmowane będą 

cały rok pod numerem 
0 603 770 84»

lub 0-32/43 15 435 po godz. 20*>

f a  f i r y t f a d ę  c t*  & t e & t e !  

ogłasza zapisy 
na kursy nauki gry

na instrumentach klawiszowych
organy, keyboard,organy, keyboard, 

fortepian, akordeon
w roku szkolnym 2001/2002

największe doświadczenie w regle 
ceny konkurencyjne ______ 33
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NAKŁADU G¡KATI3I

n a jw ilk s zv  LOKALNI NAKŁAD 
Twom ęo OdjŁOSZJLNIA 
CENY REKLAM I OGŁOSZEŃ:

strony czarno-białe 
ogłoszenia drobne 
słow o -0 ,9 9  zł
s ło w o  w ytłuszczon e-1 ,4 9  zł 
w ram ce, z tłem  -1 ,9 9  zł

Giny ogłoszeń drobnych z podatkiem VAT

strony kolorowe: 
strona wewnętrzna

ogłoszenia ramkowe 
ca ła  strona - 9 9 0  zł
1/2 strony -5 4 9  zł
1/4 strony - 2 9 9  zł
poniżej 1/4 strony - 2 ,9 9  zł/cm ;

Artykuł sposnorowany 
1 strona - 8 9 0  zł

ca ła  strona 
1/2 strony  
1/4  strony  
strona ostatnia 
ca ła  strona 
1/2 strony  
1/4  strony
RABATY: 
cykl 3 em isji 
cykl 6 em isji 
cykl 12 em isji

-1 5 9 0  zł
- 8 9 9  zł
- 4 9 9  zł

-1 9 9 0  zł
- 1 0 9 9  zł
- 5 9 9  zł

- 5% 
- 10%  

-15%
ceny netto + 22% VAT

NAJLEPSZĄ 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, ui. Rudzka 70 b, Cmentarz Komunalny, tel. 42-28-991 

oferuje następujące usługi:
* wynajęcie karawanu,
* cało dobowy 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, 
t zamówienie wieńców, palm, wiązanek, 

kwiatów,
1 możliwość załatwienia orkiestry,
" wynajęcie autobusu,
" umieszczanie urny z prochami zmarych

w kolumbarium na terenie cmentarza 
Ceny konkurencyjne

JICOLO R

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

Profesjonalna obróbka zdjęć amatorskich w  ośmiu formatach, możliwo ś ć 
kadrowania, nagrywanie zdjęć na dyskietki PC, index print, zdjęcia ze 
slajdów, reprodukcja, zdjęcia czarno-białe oraz inne usługi fotograficzne. 

Zdjęcia legitymacyjne 4 s z t.-15 z ł

BEZPŁATNE PORADY PRAWNIKA
Prawnik udzielający bezpłatnie porad

dyżuruje w siedzibie redakcji „Gazety Rybnickiej” (Rynek 12a, tel. 42-2RS25)

w piątki w  godz. 15.00 -16.00
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ADRES REDAKCJI:
44-200  Rybnik 
Rynek 12a (oficyna)
Skrytka pocztowa 96  
teL/fax 42-28-825, 42-60-070
e-m ait gazeta@ um.rybnik.pl, http://www.rybnik.pl/gazeta  
Redakcja czynna od pon ied zia łk u  do piątku

GAZETA RYBNICKA. M iesięcznik  kulturalno-społeczny. 
WYDAWCA: Rybnickie Centrum Kultury na zlecenie Rady Miasta. 
REDAKTOR NACZELNA: Wie sława Różańska.
REALIZACJA: INF0MAX
BIURO OGŁOSZEŃ: INFOMAX, Rybnik, Rynek 12a, 
teL 423-80-88, teL/fax 423-80-90 od 8.00 do 15.00 
Zastrzegamy sobie prawo skracania tekstów i zmiany tytu ł ów.
Za tre ś ć o g ł o s ze ń redakcja nie odpowiada.

ÜIIMTY
LEKARSKIE

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

INTERNIŚCI
dr WALDEMAR KAZNOCHA

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

d r MARIAN KUCZERA
czwartek od 16.30

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

UROLOG
d r JAN PAWLIKOWSKI
poniedziałek, środa od 17.15

GINEKOLOG
dr ANDRZEJ KUPCZAK

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

diagnostyka niepłodności i sutka

LABORATORIUM 
ANALIZ LEKARSKICH

m gr 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, piątek6.30d o 7.30

STOMATOLOG
dr JAN KULOK

poniedziałek, środa, piątek od 16.00

■ ■ NEUROLOG ■

cit  ZBIGNIEW KOPCZYŃSKI
wtorek - piątek od 16.00 

Filia Leszczyny. PI. Matejki 1
czwartek od 16.00

■mmmmmm.

v L-ć V...- Illjl INET CHIRURGII 
DZIECIĘCEJ

d r !KRZYSZTOF POTE RA1... wtorek od 16.00 do 17.00

R47FTÍ PVRNim

mailto:gazeta@um.rybnik.pl
http://www.rybnik.pl/gazeta
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PUNKTY SPRZEDAŻY^. ^  _  _  
DETALICZNEJ I MONTAŻU* ^
RYBNIK ^  ^  ,
ul. Długosza 7
tel. 42 38 095, 0 604 484 857
ŚWIERKLANY
ul. Żorska 28 ^ 0  *
tel. 43 04 333, 0601 455^763
GLIWICE^  ^  m

ul. Rybnicka 11
tel. 232 07 06 ^  \  | j

ul. Sienkiewicza 13 1
tel. 266 54 3# J j * . 0 T  ^  1

SPRZEDAŻ HURTdw
ŻORY - RÓJ __  k
ul. Wo<ctefą|awska 1%1 *
(trasa fu ry  - Wodzisław)
tel. 43 58 04^, 4 ę ^ 4 ^ j ^  6 ^ 6 8 ^

SYSTEMY ALARMOWE
DOMOFONY,

YIDEODOMOFONY

r

D A !K IN
H r

■ j ^ r

REGIONALNY 
DEALER 
DAIKIN 

CENTRAL 
EUROPE

H a rz y  na stronach www 
tfjnfomax.katowicftl/kalendarze/kalend.html

D O M E L  s.c.

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

422 92 30, 422 92 31

KLIMATYZACJA
WENTYLACJA



RCSB

Nowoczesne
BRAMY

GARAŻOWE
+ automatyka napędowa

B ram y p rze m ys ło w e , n ap ęd y  i s te ro w an ia

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

PPHU „KO NSEK” EWA, JANUSZ KONSEK  
PR O D U C EN T OKIEN I DRZW I

VEKA- niemiecki 
profil, wybrałeś 

to co najlepsze

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

44-200 Rybnik, PI. Wolności 15,
tel. 42 24 846, 42 235 60, tel./fax 42 24 992

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

44-300 Wodzisław Śl., ul. Targowa 12A 
tel. 455 28 59, 455 42 15 w. 32

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

GWARANTUJEMY  
NAJWYŻSZĄ JAKOŚĆ

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

STACJA KONTROLI POJAZDÓW
w szystk ich  m a re k  do 3 ,5  t  w ys. 4  m oraz pojazdów  

zas ilan ych  gazem  i m otocykli

K O N SEK
V. U  J  RYBNIK

ul. Prosta 100
TO YO TA  (prZy hali MAKRO)

telefon
fax.

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

Prom ocja  -  YARIS -  od 34 2 0 0 ,0 0  zł 3%  upustu  
COROLLA 1,4 od 44  9 5 0 ,0 0  zł + k lim a ty za c ja  

AVENSIS -  od 58  9 9 0 ,0 0  zł
UWAGA! REWELACYJNA TOYOTA AVENSIS Turbo D iesel 

-  od 72 9 0 0 ,0 0  zł z pełnym  w yposażen iem

Posiadamy w sprzedaży samochody używane pozostawione w rozliczeniu. j

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

tel. (032) 432 90 41 -42

SERWIS
Pn-Pt 7.00-18.00 

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

R ES TA U R A C JA  -  HOTEL

Rybnik-Ochojec, ul. Łukowa 
tel./fax (032) 330 13 31

zapraszamy
CODZIENNIE 00 GODZ. 11.00

Sale klimatyzowane - profesjonalna 
obsługa - konkurencyjne ceny

PRZEDSIĘBIORSTWO,


