


Tel. 42–28–825, 42–60–070

3
GAZETA  RYBNICKAGAZETA  RYBNICKA

AGAZETA RYBNICK

— Czy kandydowanie na stanowisko
prezydenta miasta było dla pana rzeczą
oczywistą, czy też podjęciu tej decyzji
towarzyszyły jakieś wątpliwości?

– Przygotowania do aktualnej, czwartej ka-
dencji, rozpoczęły się faktycznie już w drugim
roku poprzedniej. Zdawaliśmy sobie sprawę,
że część  inwestycji i zadań wtedy zainicjowa-
nych wyjdzie poza ramy czasowe jednej kaden-
cji. Mam tu na myśli m.in. rozszerzenie sieci
kanalizacyjnej, tworzenie Zespołu Szkół Wy-
ższych czy inwestycje drogowe. Poczucie odpo-
wiedzialności podpowiadało, żeby je dokończyć
i to jest oczywiste.

— Mam również na myśli względy czysto
ludzkie. Czy nie czuł się pan po prostu
zmęczony?

– Powiem zupełnie szczerze, że były takie
momenty, kiedy brakowało już sił. Ja w swoją
pracę wkładam – może to zbyt wielkie słowo
– całe serce. To co robię, robię całym sobą
i wtedy nie liczy się nic poza tym. Ale to głów-
nie odpowiedzialność za miasto i kontynuację
podjętych zadań zdecydowało o podjęciu prze-
ze mnie decyzji o kandydowaniu. Utwierdziły
mnie w niej również przedwyborcze rankingi,
w których moje „akcje” stały dość wysoko.

– Rybnik był jedną z nielicznych gmin
w regionie, gdzie druga tura okazała się
niepotrzebna. Czy spodziewał się pan aż tak
dobrego wyniku wyborczego?

— Poparcie rzeczywiście okazało się bardzo
duże, za co chciałem wszystkim moim wybor-
com serdecznie podziękować. Ale nie wpadłem
w euforię i samozadowolenie, raczej odbieram
ten fakt w kategoriach wielkiej odpowiedzial-
ności, jaka przede mną stoi. Jeśli chodzi o wy-
nik, zakładałem 15 mandatów dla BSR, co było
pochodną w miarę rozsądnego liczenia szans.

Natomiast do ewentualnej wygranej już
w I turze, mając na uwadze sporą ilość kontr-
kandydatów i rozłożenie głosów, podszedłem
bardzo ostrożnie i liczyłem się z konfrontacją
z jednym z kandydatów w II turze.

— Jak pan sądzi – czy druga kadencja bę-
dzie łatwiejsza dzięki zdobytym już doświadcze-
niom, czy wprost przeciwnie – trudniejsza,
ze względu na oczekiwania głosujących na pana
ponad 50% wyborców?

– Przyjdzie mi sprawować władzę w nowej
strukturze organizacyjnej i uregulowaniach
prawnych. Zabraknie Zarządu Miasta, prezy-
dent bierze odpowiedzialność za wszystko jed-
noosobowo - to duże wyzwanie. Mogę sobie
dobrać trzech zastępców, ale mam pełną świa-
domość, że za każdy ich błąd będę odpowia-
dać osobiście. Ponieważ to są nowe rozwiąza-
nia, nie wiemy jakie będą tego konsekwencje
w praktyce. Na swoich zastępców zdecydowa-
łem się powołać osoby współpracujące ze mną
już w poprzedniej kadencji: Ewę Ryszkę,
Józefa Cyrana i Jerzego Frelicha.

W naszym przypadku ważne jest, że BSR
ma większość w Radzie Miasta. Istnieje więc
prawdopodobieństwo, że unikniemy kłótni po-
litycznych. Będziemy realizować swój program,
który podsumować możemy jednym zdaniem:
dalszy rozwój naszego miasta. Liczę na to,
że podobnie jak miało to miejsce w mijającej
kadencji, nie będzie sporów politycznych, a naj-
ważniejsze będą sprawy istotne dla miasta.
Bardzo by mi zależało, by w Radzie domino-
wały rozmowy, negocjacje i wzajemne przeko-
nywanie się do swoich racji, a nie stawianie
spraw na ostrzu noża. Liczę na porozumienie,
a nie antagonizowanie stron.

— Jak zatem ocenia pan przyszłą współpra-
cę z Radą Miasta, w której BSR ma wprawdzie
większość, ale jak można się domyślać, opozy-
cja nie będzie ułatwiała panu życia...

– Częściowo odpowiedziałem już na to py-
tanie. Jestem też po rozmowach z przedstawi-
cielami SLD i Rybnickiej Inicjatywy Obywatel-
skiej, w tym z jej przewodniczącym Józefem
Makoszem, na temat podziału funkcji w Ra-
dzie Miasta. Zaproponowaliśmy radnym RIO
stanowisko jednego z trzech wiceprzewodni-

czących Rady Miasta oraz przewodnictwo jed-
nej komisji. Oni sami wskazali na komisję
zdrowia, co nie dziwi, gdyż na sześcioro rad-
nych RIO, troje to lekarze. Rozmowy te były
konstruktywne i rzeczowe. Zadeklarowałem, że
z mojej strony w rozmowach z RIO nie będzie
żadnej gry politycznej. Chcę z każdym z part-
nerów, a RIO z sześcioma mandatami jest part-
nerem poważnym, rozmawiać szczerze i uczci-
wie. Życie pokaże, czy to właściwe podejście.
Taka postawa wynika jednak z mojej natury,
tak robiłem przez całe życie i nadal tak będą
postępował.

Funkcję wiceprzewodniczącego zapropono-
waliśmy także przedstawicielowi SLD. Powo-
łamy w Radzie prawdopodobnie 8 komisji.

— Jak pan wspomniał, nadchodząca kaden-
cja będzie w dużej części poświęcona kontynu-
acji zadań już rozpoczętych. Tak więc prioryte-
ty się nie zmienią?

– Priorytetem absolutnym spośród zadań in-
westycyjnych pozostanie oczywiście poszerze-
nie sieci kanalizacyjnej. Czyha tu zapewne na
nas wiele niebezpieczeństw, bo nie do końca
wszystko jest dla nas jasne i klarowne, szcze-
gólnie na styku Narodowego Funduszu Ochro-
ny Środowiska, Ministerstwa Środowiska i gmi-
ny czyli beneficjenta grantu z programu UE.

Jak pamiętamy, podjęcie tego przedsięwzię-
cia było możliwe wyłącznie dzięki dotacji z eu-
ropejskiego programu ISPA. Przekonaliśmy się,
że umiejętność pomnażania strony dochodowej
budżetu miasta o środki europejskie to pod-
stawa sukcesu. To jest nasz model
i wizja na przyszłość. Zdaję sobie sprawę,
że środków, które powinny być udziałem własnym
gminy w przyszłych projektach, nie otrzymamy
z budżetu państwa. Trzeba było więc znaleźć
sposób, by je zabezpieczyć. Stąd emisje obliga-
cji gminnych. I tak na przykład do programu
Phare dotyczącego współpracy transgranicznej
złożyliśmy dwa projekty – na realizację nowo-
czesnego targowiska miejskiego oraz moderni-
zację rybnickiego odcinka drogi Gliwice–Cha-
łupki, łącznie z budową kolejnej części obwod-
nicy pomiędzy ulicami Rudzką a Gliwicką. Li-
czymy, że przynajmniej jeden z nich znajdzie
akceptację. Do bazy programów unijnych Part-
ner utworzonej przez marszałka województwa

Rozmowa z prezydentem Adamem Fudalim

Rybnik przede wszystkim,
polityki jak najmniej

c.d. na stronie 4
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KWW BlokKWW BlokKWW BlokKWW BlokKWW Blok
Samorządowy RybnikSamorządowy RybnikSamorządowy RybnikSamorządowy RybnikSamorządowy Rybnik

(14 mandatów):
Okręg 1
Henryk FrystackiHenryk FrystackiHenryk FrystackiHenryk FrystackiHenryk Frystacki
Adam FudaliAdam FudaliAdam FudaliAdam FudaliAdam Fudali
Romuald NieweltRomuald NieweltRomuald NieweltRomuald NieweltRomuald Niewelt
Michał ŚmigielskiMichał ŚmigielskiMichał ŚmigielskiMichał ŚmigielskiMichał Śmigielski
Okręg 2
Jan KrukJan KrukJan KrukJan KrukJan Kruk
Leszek KuśkaLeszek KuśkaLeszek KuśkaLeszek KuśkaLeszek Kuśka
Jan MuraJan MuraJan MuraJan MuraJan Mura
Okręg 3
Jerzy FrelichJerzy FrelichJerzy FrelichJerzy FrelichJerzy Frelich
Zygmunt GajdaZygmunt GajdaZygmunt GajdaZygmunt GajdaZygmunt Gajda
Henryk RyszkaHenryk RyszkaHenryk RyszkaHenryk RyszkaHenryk Ryszka
Andrzej WojaczekAndrzej WojaczekAndrzej WojaczekAndrzej WojaczekAndrzej Wojaczek
Okręg 4
Józef CyranJózef CyranJózef CyranJózef CyranJózef Cyran
Ewa RyszkaEwa RyszkaEwa RyszkaEwa RyszkaEwa Ryszka
Kazimierz SalamonKazimierz SalamonKazimierz SalamonKazimierz SalamonKazimierz Salamon

WybraliśmyWybraliśmyWybraliśmyWybraliśmyWybraliśmy
władze miasta!władze miasta!władze miasta!władze miasta!władze miasta!

27 października w wyborach samorządowych wybraliśmy
prezydenta miasta, radnych Rady Miasta oraz radnych
Sejmiku Województwa Śląskiego. Do urn poszło 35%
uprawnionych do głosowania.

wpłynęło z Rybnika ponad 30 projektów. Są wśród nich wnioski o środki dla
dalszej rozbudowy Zespołu Szkół Wyższych, na inwestycje proekologiczne
– modernizację wysypiska śmieci i zmniejszenie niskiej emisji zanieczysz-
czeń, drogowe i wiele innych. Są to bardzo umiejętnie napisane wnio-
ski, co podkreślają gremia zarządzające danymi funduszami. Teraz cze-
kamy na procedury związane z ich zarządzaniem. I tę politykę pozyski-
wania środków zewnętrznych będziemy nadal prowadzić, bo tylko ona
zapewni stały i trwały rozwój miasta. Będziemy się też starać pozyski-
wać inwestorów zewnętrznych, ale tylko w takich przypadkach, kiedy
będzie to opłacalne dla miasta. Chcielibyśmy wykorzystać formę part-
nerstwa publiczno–prywatnego w przypadku dokończenia budowy kry-
tego basenu w Boguszowicach. Tego typu przedsięwzięcia są popularne
i w Europie Zachodniej, i w USA, więc warto z tych doświadczeń sko-
rzystać. Jestem przekonany, że mieszkańcom Boguszowic, zarówno Sta-
rych, jak i Osiedla. Zresztą ta ruina nie może dłużej straszyć.

— Jakie działania władz miasta w poprzedniej kadencji poddałby
pan weryfikacji?

– Jest kilka spraw, których nie udało się w poprzedniej kadencji zała-
twić i teraz trzeba będzie do nich wrócić. Myślę, że należy się zabrać za
trudny proces restrukturyzacji niektórych jednostek organizacyjnych
miasta. Zdaję sobie sprawę, że prawidłowe działanie Rybnickich Służb
Komunalnych jest oznaką czystego miasta, a Zarządu Zieleni Miejskiej
– pięknie ukwieconego, z czego Rybnik słynie. Ich istnienie jest więc
bezdyskusyjne. Jednak doświadczenia mijającej kadencji wskazują, że
działania tych jednostek są zbyt kosztowne. Dotąd zabrakło nam deter-
minacji, by to zmienić. Właściwym czasem, by ten proces rozpocząć bę-
dzie początek kadencji. Chciałbym tu uspokoić kierownictwo i pracow-
ników tych jednostek – to nie będzie rewolucja, a raczej ewolucja, ale
zmiany muszą nastąpić. Myślę też o pewnych zmianach w jednostkach
kultury czy w ośrodku Bushido.

Poważnym problemem jest ciągle niewystarczająca subwencja oświa-
towa, do której – by edukacja mogła funkcjonować w sposób właściwy
tzn. bez zamykania szkół i zwiększania liczebności uczniów w klasach
– miasto musi dodać ok. 15 mln zł. Podejrzewamy jednak, że nie będzie
przyzwolenia społecznego na likwidację szkół czy zwiększenie ilości
uczniów. To byłby powrót do czasów minionych... Musimy więc rozwa-
żyć wszystkie za i przeciw. Trzeba też wrócić do problemu przedszkoli
i zdecydować się na inną formę ich funkcjonowania. Nie można nadwe-
rężać finansów gminy tam, gdzie istnieją inne, sprawdzone, możliwości
działania tych jednostek. „Siła” nowych placówek tkwiłaby w ich różno-
rodności. Już mamy propozycję powstania przedszkola np. z językiem
angielskim. Zdaję sobie sprawę z tego, że nie wszystko nam się uda, ale
sporo trzeba zmienić...

— Na koniec zostawiłam sobie pytanie o pana wizję Rybnika za czte-
ry lata, ale odpowiedzi na nie udzielił pan już przy okazji poprzednich
pytań...

– Jeszcze raz chciałbym podkreślić, że jeżeli prezydent zarządzający
miastem będzie umiał zbudować zespół ludzi przygotowanych do pozy-
skiwania środków zewnętrznych np. z UE, zagwarantuje rozwój gminy,
zapewniając jej przyszłość, utrzymanie miejsc pracy i cywilizacyjny awans.

— Gratulujemy wyboru na prezydencki fotel, życzymy realizacji wszyst-
kich zamierzeń i dziękujemy za rozmowę.

Rozmawiała: Wiesława Różańska

Komitet WyborczyKomitet WyborczyKomitet WyborczyKomitet WyborczyKomitet Wyborczy
Rybnickiej InicjatywyRybnickiej InicjatywyRybnickiej InicjatywyRybnickiej InicjatywyRybnickiej Inicjatywy

ObywatelskiejObywatelskiejObywatelskiejObywatelskiejObywatelskiej
(6 mandatów):

Okręg 1
Tomasz ZejerTomasz ZejerTomasz ZejerTomasz ZejerTomasz Zejer
Okręg 2
Józef MakoszJózef MakoszJózef MakoszJózef MakoszJózef Makosz
Stanisław StajerStanisław StajerStanisław StajerStanisław StajerStanisław Stajer
Alicja WrzołAlicja WrzołAlicja WrzołAlicja WrzołAlicja Wrzoł
Okręg 3
Longin KorneliuszLongin KorneliuszLongin KorneliuszLongin KorneliuszLongin Korneliusz
BednorzBednorzBednorzBednorzBednorz
Okręg 4
Grażyna PoteraGrażyna PoteraGrażyna PoteraGrażyna PoteraGrażyna Potera

Prezydentem Rybnika został ponownie Adam Fudali, na którego
zagłosowało 20.835 mieszkańców, czyli o przeszło 2.600 więcej niż wy-
magane 50% konieczne do uzyskania mandatu prezydenta. Dlatego też
nie trzeba było przeprowadzać II tury wyborów. Pozostali kandydaci
ubiegający się o fotel prezydenta otrzymali następującą ilość głosów:
Stanisław Kuźnik (SLD-UP) – 6.496 głosów, Czesław Sobierajski (LPR)
– 3.346, Janusz Materna (PO) – 2.775, Marcin Jędryka (Samoobrona
RP) – 1.788 i Tadeusz Pruszkowski (PSL) – 1.162.

Tak więc większość potrzebną do samodzielnego sprawowania wła-
dzy w 25–osobowej Radzie zdobyli przedstawiciele Bloku Samorzą-
dowego Rybnik. W gronie radnych znajdą się zarówno doświadczeni
rajcy, jak również debiutanci. Przysłowiowymi „rodzynkami” będą ko-
biety. Niestety, w tej Radzie zasiądą tylko trzy. Warto zaznaczyć, że wy-
borcy w większości przypadków poparli dotychczasowych członków
Zarządu Miasta.

Tego dnia wybraliśmy również swoich reprezentantów do Sejmiku
Województwa Śląskiego – jest wśród nich Grzegorz Janik, dyrektor
ZSP nr 3.

(S)

 Radnymi miasta Rybnika z poszczególnych okręgów zostali:

Koalicyjny KomitetKoalicyjny KomitetKoalicyjny KomitetKoalicyjny KomitetKoalicyjny Komitet
Wyborczy SLD–UPWyborczy SLD–UPWyborczy SLD–UPWyborczy SLD–UPWyborczy SLD–UP

(4 mandaty):
Okręg 1
Stanisław LenertStanisław LenertStanisław LenertStanisław LenertStanisław Lenert
Okręg 2
Wiesław ZawadzkiWiesław ZawadzkiWiesław ZawadzkiWiesław ZawadzkiWiesław Zawadzki
Okręg 3
Bolesław KorzeniowskiBolesław KorzeniowskiBolesław KorzeniowskiBolesław KorzeniowskiBolesław Korzeniowski
Okręg 4
Kazimierz ZiębaKazimierz ZiębaKazimierz ZiębaKazimierz ZiębaKazimierz Zięba

KW PlatformaKW PlatformaKW PlatformaKW PlatformaKW Platforma
ObywatelskaObywatelskaObywatelskaObywatelskaObywatelska

(1 mandat):
Okręg 4
Bronisław DrabiniokBronisław DrabiniokBronisław DrabiniokBronisław DrabiniokBronisław Drabiniok
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Rybnik przede wszystkim, polityki jak najmniej

Tak wyniki wyglądały tuż po wyborach. Ze względów formalnych nastąpiły zmia-
ny – czytaj relację z sesji Rady Miasta na str. 6.
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Rybnik ma ciąg na bramkę...

Zaproszenie przyjęli: Stanisław Kuźnik
(SLD–UP), Janusz Materna (PO), Marcin
Jędryka (Samoobrona RP) i Tadeusz Prusz-
kowski (PSL). Natomiast Czesław Sobieraj-
ski (LPR) przysłał na spotkanie swojego przed-
stawiciela z informacją o skierowaniu do Pań-
stwowej Komisji Wyborczej wniosku o unie-
ważnienie wyborów w Rybniku z powodu

Podziękowanie za rywalizację...
Niespełna tydzień po wyborach samorządowych prezydent Adam Fudali

zaprosił na spotkanie pokonanych w pierwszej turze kontrkandydatów do
prezydenckiego fotela.

   Uroczyste wręczenie dyplomów wszystkim lau-
reatom i finalistom konkursu, którego dokonał pre-
mier Leszek Miller, odbyło się w poniedziałek
11 listopada na Zamku Królewskim w Warszawie.

Polska Nagroda Jakości to najważniejszy i najbar-
dziej prestiżowy konkurs nagradzający firmy i insty-
tucje za stosowanie światowych standardów jakości.
Jego organizatorami są Krajowa Izba Gospodarcza,
Polskie Centrum Badań i Certyfikacji oraz Polskie
Forum ISO 9000. Zadaniem konkursu jest promo-
cja metod poprawy jakości zarządzania, a jego kry-
teria wzorowane są na Europejskiej Nagrodzie Ja-
kości. Konkurs promuje nowoczesną koncepcję za-
rządzania TQM (Total Quality Management) – Za-
rządzanie Przez Jakość. Jej celem jest poprawa ja-
kości we wszystkich aspektach działalności firm i in-
stytucji (w tym urzędów administracji państwowej
i samorządowej). Obejmuje ona nie tylko doskona-
lenie wyrobów czy usług, lecz także jakości pracy,
technologii, procesów i systemów wytwórczych, mar-
ketingowych i decyzyjnych, zarządzania wiedzą i za-
sobami. Nagrody przyznawane są przedsiębior-
stwom i instytucjom, które poprzez wprowadzanie
tych zasad doprowadziły do wzrostu satysfakcji
klientów i pracowników.                                    (j)

A oto jakie refleksje wzbudził Rybnik
w przygotowującym program o naszym
mieście Macieju Orłosiu:

— Wiele rzeczy w Rybniku autentycz-
nie mnie zaskoczyło. Nowoczesne sale
gimnastyczne są dla mnie czymś niebywa-
łym – w Warszawie takich nie widziałem.
Nowy dworzec komunikacji miejskiej, niby
rzecz drobna w skali wielu prowadzonych
w Rybniku przedsięwzięć, ale zrobił na mnie
wrażenie, spodobał mi się… No i liczba rond
– coś niesamowitego, aż osiemnaście okrą-
głych skrzyżowań jest rzeczą wręcz niespo-
tykaną w kraju. Największy jednak szok –
oczywiście w najlepszym tego słowa znacze-
niu – przeżyłem oglądając Zespół Szkół Wy-
ższych przy ul. Rudzkiej. Będąc tam poczu-
łem się trochę jak nie w Polsce. Trzy uczel-
nie w bezpośredniej bliskości i wspaniała ar-
chitektura miejsca sprawiają, że czuje się aka-
demicką atmosferę.

Generalnie Rybnik wywarł na mnie wraże-
nie miasta mającego – mówiąc żargonem pił-
karskim – „ciąg na bramkę”. Jest jakaś pozy-
tywna energia w tym mieście i to się napraw-
dę czuje. Zieleń, porządek i sympatyczni
mieszkańcy są dobrą wizytówką zarówno

Zdj.: BRP UM

Prezydent Adam Fudali (w środku) przyjął kontrkandydatów do prezydenckiego fotela: (na zdjęciu od lewej)
Janusz Materna, Tadeusz Pruszkowski, Marcin Jędryka i Stanisław Kuźnik.                       Zdj.: BRP UM

wyemitowania w TVP w przedwyborczą sobo-
tę programu, w którym wypowiadał się m.in.
prezydent Adam Fudali. Emisariusz Cz. Sobie-
rajskiego nie przyjął zaproszenia do stołu, po-
została przy nim jednak osoba sprawiająca wra-
żenie jego towarzysza...

Dalej spotkanie, które gospodarz nazwał
...symbolicznym podsumowaniem kampanii

wyborczej i formą podziękowania za rywaliza-
cję, potoczyła się już bez zgrzytów. Zwyciężeni
pretendenci do prezydentury złożyli A. Fuda-
lemu gratulacje, on zaś zapewnił, że skorzysta
chętnie z doświadczeń innych ugrupowań po-
litycznych, jeżeli ich przedstawiciele będą się
chcieli nimi podzielić. Forum dyskusyjnym
może być praca nad ciągle nowelizowaną
„Strategią rozwoju...” miasta. Prezydent poin-
formował też o pierwszych przymiarkach po-
działu funkcji w Radzie Miasta, wynikłych
z rozmów z przedstawicielami poszczególnych
klubów radnych. (patrz wywiad z prezydentem
A. Fudalim – str. 3–4).

Następnie dyskusja skoncentrowała się
wokół najważniejszych dla miasta problemów.
Janusz Materna podzielił się wątpliwościami
dotyczącymi tak ogromnego przedsięwzięcia,
jakim jest rozszerzenie sieci kanalizacyjnej.
Tadeusz Pruszkowski podjął problem szpitala
w Orzepowicach i rozwiązań organizacyjnych
zapewniających ochronę zdrowotną dzieci
w szkołach. Marcina Jędrykę interesowały pre-
ferencje dla tworzących małe i średnie firmy.
Mówiono też o pozyskiwaniu środków euro-
pejskich, rozważnym gospodarowaniu budże-
tem i miejskich obligacjach oraz sporcie, które-
go rozwój leży na sercu szczególnie Stanisławo-
wi Kuźnikowi. On też podsumował spotkanie:
— Mieszkańcy dali Blokowi Samorządowemu
Rybnik duży kredyt zaufania — powiedział
St. Kuźnik. — Ale pewnie i oczekiwania nie będą
mniejsze, życzymy zatem owocnej pracy...

(r)
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Urząd z jakościąUrząd z jakościąUrząd z jakościąUrząd z jakościąUrząd z jakością
 Urząd Miasta Rybnika został finalistą

VIII edycji konkursu Polskiej Nagrody
Jakości.

Rybnika, jak i całego Górnego Śląska. Go-
łym okiem widać, że ludzie mający wpływ na
rozwój tego miasta robią tu niezłą robotę. Po-
zdrawiam wszystkich rybniczan i cieszę się,
że mogłem spędzić kilka dni w serdecznej
atmosferze miasta o wielkiej przyszłości.

Notował: Krzysztof Jaroch

Rybnik ma ciąg na bramkę...
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Wcześniej jednak formalnościom musiało
stać się zadość: przewodniczący Miejskiej Ko-
misji Wyborczej Andrzej Gozdawa–Grajew-
ski wręczył radnym zaświadczenia o wyborze,
a radny – senior odczytał pismo prezydenta
Adama Fudalego (Blok Samorządowy Ryb-
nik) o zrzeczeniu się mandatu. Było to podyk-
towane nowymi zapisami w ustawie, zgodnie
z którymi prezydent nie może być równocze-
śnie radnym w żadnym organie jednostki sa-
morządu terytorialnego. Zrzeczenie się man-
datu było jednoznaczne z tym, że A. Fudali

nie brał udziału w przeprowadzanych tego dnia
głosowaniach. W dalszej części sesji Rada przy-
jęła uchwałę o wygaśnięciu mandatu radnego
A. Fudalego.

• Wybór przewodniczącego• Wybór przewodniczącego• Wybór przewodniczącego• Wybór przewodniczącego• Wybór przewodniczącego
Do kilka pierwszych merytorycznych punk-

tów porządku obrad dotyczących wyboru prze-
wodniczącego Rady Miasta zastrzeżenia wniósł
radny Kazimierz Zięba (Sojusz Lewicy De-
mokratycznej-Unia Pracy). Zasugerował on
odwrócenie ich kolejności tak, by najpierw
przyjąć zasady wyboru, potem wybrać Komi-
sję Skrutacyjną, a następnie zgłaszać kandyda-
tów. Poparli go w tym radni Józef Makosz
(RIO) i Wiesław Zawadzki (SLD-UP). Je-
rzy Frelich (BSR) zauważył, że kolejność za-
proponowana w porządku obrad powinna zo-
stać utrzymana, by ewentualnego kandydata na

Tymi słowami kończy się  rota ślubowania, jakie nowo wybrani radni
czwartej kadencji odrodzonego samorządu złożyli na pierwszej sesji.
W Rybniku tekst roty odczytał przewodniczący obradom, najstarszy wiekiem
radny Longin Korneliusz Bednorz (Rybnicka Inicjatywa Obywatelska), a kilku
radnych do słów „ślubuję” dodało „Tak mi dopomóż Bóg”.

...mając na względzie dobro...mając na względzie dobro...mając na względzie dobro...mając na względzie dobro...mając na względzie dobro

mojej gminy i jej mieszkańcówmojej gminy i jej mieszkańcówmojej gminy i jej mieszkańcówmojej gminy i jej mieszkańcówmojej gminy i jej mieszkańców

Pierwsza sesja w nowej kadencji Rady Miasta – 18.11.2002 r.

przewodniczącego nie powołać wcześniej do
Komisji Skrutacyjnej. Dyskusję zakończyła
wypowiedź radczyni prawnej Łucji Pierchały,
która stwierdziła, że w tym przypadku kolejność
punktów nie ma żadnego znaczenia. W tej sytu-
acji radny Romuald Niewelt (BSR) na prze-
wodniczącego Rady Miasta zgłosił kandydatu-
rę Michała Śmigielskiego z tego samego
ugrupowania, pełniącego tę funkcję już w po-
przedniej kadencji. Nad tajnym głosowaniem
czuwała Komisja Skrutacyjna w składzie:
przewodniczący Andrzej Wojaczek (BSR),

Alicja Wrzoł (RIO) i Stanisław Lenert
(SLD-UP). Jedyny kandydat M. Śmigielski
otrzymał 22 głosy poparcia, 2 głosy okazały się
nieważne. — Mimo wcześniejszych ustaleń mię-
dzyklubowych, trochę się denerwowałem. Dzię-
kuję za wybór — powiedział nowy przewodni-
czący Rady Miasta, przejmując od radnego – se-
niora prowadzenie obrad.

• Prezydium w komplecie• Prezydium w komplecie• Prezydium w komplecie• Prezydium w komplecie• Prezydium w komplecie
Każde z zasiadających w Radzie ugrupowań

przedstawiło jednego kandydata na funkcję
wiceprzewodniczącego Rady Miasta. Zostali
nimi: Jan Mura z BSR, który pełnił tę funk-
cję również w minionej kadencji, Bolesław
Korzeniowski z SLD-UP i Grażyna Potera
z RIO. Pewne wątpliwości wzbudziły zasady
wyboru kandydatów. Radny Józef Makosz za-
uważył, że niesłuszne jest unieważnienie głosu
w przypadku poparcia tylko jednego lub dwóch
z trzech zgłoszonych kandydatów. Po wyjaśnie-
niach radcy prawnego Stanisława Cicheckiego
ustalono, że głos będzie nieważny tylko w przy-
padku braku poparcia dla wszystkich trzech
kandydatów. Ostatecznie w tajnym głosowaniu
18 radnych poparło B. Korzeniowskiego, 19 –
J. Murę, a 21 – G. Poterę. Tym samym ustalo-
ny został pełny skład prezydium RM.

• Komisje do dyskusji• Komisje do dyskusji• Komisje do dyskusji• Komisje do dyskusji• Komisje do dyskusji
W nowej Radzie Miasta działać będzie 8 sta-

łych komisji. A są to: komisja finansów, ko-
misja zdrowia, komisja oświaty, kultury
i sportu, komisja gospodarki komunalnej,
komisja gospodarki przestrzennej, działal-
ności gospodarczej i komunikacji, komisja
przemysłu górniczego, ekologii i rolnictwa,
komisja samorządu, bezpieczeństwa i po-
mocy społecznej oraz komisja rewizyjna. Ich
ustalenie poprzedziła krótka dyskusja. Radny
Józef Makosz zaproponował, by sprawę powo-
łania komisji rozstrzygnąć na następnej sesji,
po uprzedniej konsultacji klubów z nowo wy-
branym prezydium. Z takim stanowiskiem zgo-
dził się również Kazimierz Zięba. Z kolei Ro-
muald Niewelt (BSR) przekonywał, by nie od-
kładać tej decyzji, gdyż w perspektywie są jesz-
cze wybory przewodniczących komisji oraz usta-
lenie ich pełnych składów, a spowalnianie tego

Aktualny skład Rady Miasta. W związku ze zrzeczeniem się przez prezydenta i jego zastępców
mandatów radnych ulegnie on zmianie.                                                                                                  Zdj.:

Prezydium Rady Miasta (od lewej): Jan Mura, Michał Śmigielski, Grażyna Potera i Bolesław Korzeniowski.
Zdj.: BRP UM

c.d. na stronie 31
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Skrótem...
Ciepło, ciepło, gorącoCiepło, ciepło, gorącoCiepło, ciepło, gorącoCiepło, ciepło, gorącoCiepło, ciepło, gorąco

— To moment historyczny nie tylko dla
Rybnika, ale również dla PKO BP i  całego
systemu sektora finansowego. Dlaczego?
Przede wszystkim z uwagi na to, że jest to jed-
na z największych emisji obligacji rozpisanych
dotychczas w Polsce. Poza tym, to pierwsza
emisja o charakterze publicznym. Tak więc
razem z miastem Rybnikiem tworzymy nowy
rozdział w historii polskich finansów - mówił
członek zarządu PKO Bank Polski Jacek
Obłękowski. — Jesteśmy liderem, jeśli idzie
o ilość przeprowadzonych dotąd emisji, któ-
rych mamy na swoim koncie ponad sto.

— Cieszymy się, że jeden z naszych, pol-
skich banków podjął s ię tego zadania
— mówił z kolei prezydent Adam Fudali.
Zadanie jest z pewnością wyjątkowe, jednak
jak podkreślił J. Obłękowski, będzie go re-
alizować największy bank w Polsce, zarów-
no pod względem aktywów, jak i ilości klien-
tów: — Porównując wyniki wszystkich ban-
ków na naszym rynku za okres 7 czy 8 mie-
sięcy, okazuje się, że zysk netto banku
PKO BP jest dokładnie taki sam, jak wszyst-
kich pozostałych działających banków — za-
pewniał J. Obłękowski.

Rybnickie obligacje będą dostępne nie tyl-
ko dla instytucji finansowych inwestujących
na rynku kapitałowym, a więc np. funduszy
inwestycyjnych i emerytalnych czy firm
ubezpieczeniowych, ale także dla drob-
nych inwestorów i mieszkańców miasta.
— Chcemy rozdysponować obligacje wśród
szerokiego grona inwestorów. Ze względu na
wielkość tej emisji, główny ciężar poniosą
oczywiście inwestorzy finansowi, to na nich
się oprzemy. Jednak zależy nam również na
tym, by dotrzeć do klientów indywidual-
nych, a więc do mieszkańców, którzy czują
więź z tym miastem. Myślimy również o ca-
łym subregionie — podkreślił wicedyrek-
tor Bankowego Domu Maklerskiego PKO
BP Jacek Dekarz.

Aby nabyć obligacje trzeba będzie posia-
dać rachunek w biurze maklerskim, jednak
na razie nie wiadomo, ile będzie kosztować
jego prowadzenie. Wiadomo natomiast,
że wszelkie informacje na temat tego jak za-
łożyć rachunek, a przede wszystkim dlacze-
go warto inwestować w obligacje komunal-
ne, uzyskamy w punkcie obsługi klienta
Bankowego Domu Maklerskiego, który
mieści się przy ul. Białych, w siedzibie od-
działu banku PKO w Rybniku. Ale nie tyl-
ko: — Aby dotrzeć do klientów musimy
oprzeć się na sieci naszych placówek. Każda

jednostka banku będzie dysponowała szcze-
gółowymi informacjami na temat obligacji
— mówił dyrektor oddziału regionalnego
PKO BP w Katowicach Janusz Pietruczuk.
— Jesteśmy organizacyjnie dobrze przygoto-
wani do rzetelnego przekazywania informa-
cji czy taka forma inwestowania jest opłacal-
na czy też nie.

W zależności od zapotrzebowania, punkt
informacyjny zostanie zlokalizowany rów-
nież w centrum miasta, a nawet w urzędzie.
To ważne, jednak najistotniejszą sprawą dla
nabywców obligacji jest bezpieczeństwo za-
inwestowanych pieniędzy: — Na pewno
można ulokować papiery w innych instru-
mentach finansowych. Jednak pod uwagę bie-
rze się przede wszystkim ryzyko, a w przypad-
ku obligacji komunalnych, gdzie mamy do
czynienia z jednym z lepszych oprocentowań,
skala ryzyka jest stosunkowo niska. I to jest
istota sprawy — przekonywał J. Pietruczuk.
— Można przecież znaleźć fundusze inwesty-
cyjne o bardzo dużym stopniu ryzyka, ale obec-
nie przeciętne gospodarstwo domowe stawia
na pewne i stabilne lokowanie środków.

Jak zapewniają przedstawiciele banku,
obligacje komunalne są alternatywą dla ob-
ligacji skarbowych. Są pewne, przynoszą
policzalne efekty bez ryzyka i straty opro-
centowania. Nabywca obligacji może je
sprzedać po danej cenie rynkowej, a dodat-
kowo uzyska odsetki za okres ich posiada-
nia (przykładowo za pół roku w wysokości
ok. 4,5%).

Wybór PKO Banku Polskiego jako sube-
mitenta publicznej emisji obligacji Rybnika
miał miejsce na początku października br.
Obecnie  przygotowany jest prospekt emisyj-
ny, a następnym krokiem będzie uzyskanie
niezbędnych zezwoleń mających na celu do-
puszczenie obligacji do obrotu publicznego.

Przypomnijmy, że Rybnik jest pierwszą
gminą w Polsce, która podjęła się bezpo-
średniej emisji obligacji komunalnych na
rynku publicznym, które notowane będą
na rynku pozagiełdowym Centralnej Tabeli
Ofert. Program emisji obejmuje trzy tran-
sze, a pierwsza wynosi 65 milionów zł.
Środki pochodzące z emisji obligacji po-
zwolą na pokrycie wydatków związanych
z realizacją najważniejszych inwestycji dla
miasta i regionu. O obligacjach i ich zna-
czeniu dla Rybnika pisaliśmy w sierpnio-
wym wydaniu „GR”.

(S)

105 mieszkań położonych w blokach
przy ul. Hibnera i Zielonej (Osiedle Gór-
ne) zostało podłączonych do sieci cie-
płowniczej.

Na wykonanie instalacji wewnętrznych
oraz docieplenie budynków miasto przezna-
czyło ponad 528 tysięcy złotych. Zostały wy-
konane również sieci zewnętrzne.

Zmiana systemu ogrzewania pozwoli
na znaczne ograniczenie tzw. niskiej emisji
i podniesie standard mieszkań oraz bezpie-
czeństwo ich mieszkańców. W najbliższych la-
tach planowane jest podłączenie do sieci cie-
płowniczej kolejnych budynków tego osiedla.

Od 1 listopada uruchomione zostały
nowe linie komunikacji miejskiej. Linia
ŻR1 kursuje na trasie Rybnik PKS – Ba-
zylika – Rowień – Żory Bajerówka oraz li-
nia ŻR2 relacji Rybnik DKM – Pl. Wolno-
ści – Prosta – Rowień – Żory Bajerówka.

Na liniach tych obowiązują nowe wzory
i ceny biletów. Na trasie Rybnik - Żory oraz
Żory - Rybnik ceny biletów jednorazowych
niezależnie od ilości przejechanych przystan-
ków wynoszą 2,50 zł (bilet normalny) i 1,50 zł
(bilet ulgowy). Na trasie Rybnik – Gotarto-
wice i Gotartowice – Rybnik bilet normalny
kosztuje 2,10 zł, a bilet ulgowy 1,20 zł.
Za bilet zakupiony u kierowcy zapłacimy 3,00 zł.
Ceny biletów miesięcznych i okresowych na
trasie Rybnik – Żory – Rybnik wynoszą 80 zł
(bilet miesięczny normalny) i 45 zł (bilet
ulgowy), a na trasie  Rybnik – Gotartowice –
Rybnik – 45 zł (bilet miesięczny normalny)
oraz 22,50 zł (ulgowy). Bilety miesięczne
i jednorazowe można kupić w kasie na Placu
Wolności.

Klub Filmu Niezależnego pokazał swo-
je nowe produkcje.

Pierwszy z filmów, który publiczność obej-
rzała w DK w Chwałowicach wyreżyserował
Mirek Ropiak. Nosił on tytuł „Cierń” i opo-
wiadał o nieszczęśliwej miłości. Drugi z fil-
mów zaprezentowany tego wieczora przez
Klub Filmu Niezależnego zatytułowany był
„Choćbym szedł ciemną doliną” i powstał
według scenariusza Jacka Klimka, a opo-
wiadał o sensie życia i śmierci. Publiczność
zobaczyła również „Zdradę” Rybnickiej
Grupy Filmowej.

Melomani wysłuchali kolejnego z cyklu
koncertów „Muzyka na Ratuszu”.

„Najpiękniejsze arie i pieśni” w rybnickim
Muzeum wykonała Wanda Bargiełowska–
Bargieyllo (mezzosopran) oraz artystka
Opery Narodowej Teresa Brzozowska (for-
tepian). W programie koncertu znalazły się
m.in. utwory E. Griega, S. Moniuszki, F. Le-
hara, K. Szymanowskiego i G. Bizeta.

(S)

Rybnickie obligacje

Emisja za pasem
Rybnik podpisał z bankiem PKO BP SA. umowy dotyczące

subemisji usługowej obligacji komunalnych i pełnienia przez bank
funkcji oferującego obligacje w obrocie publicznym.

... po ulicach mego miasta mknie...... po ulicach mego miasta mknie...... po ulicach mego miasta mknie...... po ulicach mego miasta mknie...... po ulicach mego miasta mknie...

Premiery na ekraniePremiery na ekraniePremiery na ekraniePremiery na ekraniePremiery na ekranie

Ratusz w dźwiękach muzykiRatusz w dźwiękach muzykiRatusz w dźwiękach muzykiRatusz w dźwiękach muzykiRatusz w dźwiękach muzyki
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...pamiętamy o ludziach w nich spoczywają-
cych. Jedną z godnych pamięci postaci związa-
nych z Rybnikiem jest Paweł Kajzer. Urodzony
w 1867 roku na Śląsku Opolskim był działaczem
polskiego ruchu narodowo–społecznego. W słyn-
nym procesie „Elzów” w Gliwicach w 1905 roku
został skazany na więzienie. Uczestniczył w Po-
wstaniach Śląskich, a kiedy w wyniku Plebiscytu
Gliwice zostały po niemieckiej stronie, przeniósł
się do Rybnika. Tu działał w „Sokole” oraz Związ-
ku Powstańców Śląskich. Jest znany przede
wszystkim jako wykonawca ołtarza Chrystusa
Króla w rybnickiej bazylice św. Antoniego.

Grób Pawła Kajzera na cmentarzu komunal-
nym został ostatnio odremontowany przez mia-
sto. Zabiegała o to od dłuższego czasu opieku-
jąca się mogiłą Edyta Fojcik – zmarła niedaw-
no w bardzo sędziwym już wieku. Przypomnij-
my, że siostra pani Edyty – Helena była inicja-
torką upamiętnienia na cmentarzu komunalnym
urodzonego w Rybniku ojca Daniela Kromera,
misjonarza w Brazylii, którego postać przybli-

 Rybnickie uroczystości związane ze Świę-
tem Niepodległości rozpoczęły się tradycyj-
nie na Rynku złożeniem kwiatów i wieńców
na płycie upamiętniającej pobyt w Rybniku
marszałka Józefa Piłsudskiego. Hołd wszyst-
kim bohaterom walczącym o odrodzenie Oj-
czyzny, w tym wielu Ślązakom, złożyli przed-
stawiciele władz miasta z prezydentem
Adamem Fudalim i przewodniczącym RM
Michałem Śmigielskim, delegacje służb
mundurowych, instytucji i przedsiębiorstw,
organizacji związkowych, kombatanci, mło-
dzież szkolna i harcerska.

W swoim wystąpieniu prezydent przypomniał
historyczne okoliczności powstania niepodległej

Polski i trud ludzi, którzy do tego doprowadzi-
li. Wspomniał też śląskich działaczy niepodle-
głościowych związanych z Rybnikiem: Maria-
na Różańskiego, Feliksa Białego i Maksy-
miliana Basistę.

Następnie uczestnicy uroczy-
stości przeszli ulicami miasta
do bazyliki św. Antoniego, gdzie
została odprawiona msza w in-
tencji Ojczyzny. Pochodowi to-
warzyszyła Miejska Orkiestra
Dęta „Rybnik”, która uświetni-

ła też liturgię, podobnie jak chór rybnickiej
szkoły muzycznej.

żyliśmy w „GR” w 1997 roku. Na prośbę E. Foj-
cik, porządkowanie grobu P. Kajzera w 1998 roku
przejęło miasto. Ze względu  na chorobę Edyty
Fojcik, starania o odremon-
towanie grobu przejęła He-
lena  Tomińska z rybnic-
kiej Rodziny Katyńskiej. We
Wszystkich Świętych na od-
nowionej mogile zapłonęły
znicze.

•••
Po raz pierwszy zapłonę-

ły też znicze na grobie naj-
starszej mieszkanki nasze-
go miasta Anny Skrzypiec.

A. Skrzypiec urodziła się
w lutym 1896  r. Z najbliższą
rodziną – bratanicą Urszulą
i bratankami – mieszkała
w Orzepowicach. Zmarła
21 września tego roku.
Przeżyła 106 lat!

Święto NiepodległościŚwięto NiepodległościŚwięto NiepodległościŚwięto NiepodległościŚwięto Niepodległości
Minęła 84 rocznica odzyskania

przez Polskę niepodległości, którą ob-
chodzimy w dniu zakończenia I Woj-
ny Światowej – 11 listopada.

W samo południe z Rynku ruszył VIII Bieg
Niepodległości o Puchar Prezydenta Mia-
sta (szczegóły na str. 28).

Uroczystości zakończył koncert w Teatrze
Ziemi Rybnickiej w wykonaniu orkiestry sym-
fonicznej złożonej z uczniów Państwowej
Szkoły Muzycznej I i II stopnia pod dyrekcją
Romany Kuczery.

•••

Uroczystości rocznicowe odbyły się też
w II Liceum Ogólnokształcącym, a wzięli
w nich udział przedstawiciele władz miasta.
Zaproszeni goście, uczniowie i nauczyciele wy-
słuchali okolicznościowego wykładu. Następ-
nie zaś złożone zostały kwiaty pod znajdującą
się na terenie szkoły tablicą poświęconą pamię-
ci marszałka Józefa Piłsudskiego.

(r)

Pamiętając o grobach...

Odremontowany grób Pawła Kajzera.                                                 Zdj.: r

Moment składania wieńca na płycie upamiętniającej marszałka Józefa Piłsudskiego.
 Zdjęcia: F.K.

Obchody Święta Niepodległości uświetnił koncert młodych symfoni-
ków z rybnickiej szkoły muzycznej w Teatrze Ziemi Rybnickiej.

•••
W dniu Wszystkich Świętych minął rok

od śmierci byłej wiceprezydent Rybnika
śp. Ewy Urbanek–Chołuj.

(r)
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Tak rzecz wygląda w skrócie, a w rzeczywi-
stości inwestycja wymagała 4 lat intensywnych
prac i wielu nakładów. W efekcie w poszpital-
nych, zmodernizowanych obiektach powstał

nowoczesny ośrodek kształcenia studentów,
o którym dziś mówi się w samych superlaty-
wach. Słów podziwu nie szczędzono również
podczas uroczystego otwarcia nowych obiek-
tów Zespołu Szkół Wyższych, a wzięli w nim
udział przedstawiciele środowisk akademic-
kich, naukowcy, senatorowie i posłowie, samo-
rządowcy z całego regionu, duchowni, człon-
kowie organizacji gospodarczych oraz firm za-
angażowanych w powstanie ZSW.

Wstęgi przecięteWstęgi przecięteWstęgi przecięteWstęgi przecięteWstęgi przecięte

 Jako pierwsze uroczyście otwarto Centrum
Upowszechniania Technologii Informa-
tycznych czyli w zgodnej opinii zwiedzających,
rybnickie „okno na świat”. Łączny koszt tej in-
westycji wyniósł ponad 5 mln zł, ale całość uda-
ło się zrealizować przy udziale środków Fun-
duszu Phare. CUTI to nowoczesny ośrodek in-
formatyczny, który ma służyć studentom ZSW

i mieszkańcom całego regionu, a umożliwia on
wszechstronny rozwój nowoczesnego społe-
czeństwa informacyjnego. Centrum ma połą-
czenie ze Śląską Siecią Akademicką.

Kolejną wstęgę przecięto w obiekcie dydak-
tycznym zaadaptowanym dla potrzeb Akade-
mii Ekonomicznej. Łączny koszt adaptacji
tego budynku wyniósł prawie 12 mln 300 tys.

zł. Obiekt AE o powierzchni
trzech tysięcy metrów kwadrato-
wych jest największym i najcie-
kawszym pod względem architek-
tonicznym budynkiem w rybnic-
kim kampusie. Całość inwestycji
została podzielona na dwa etapy.
Pierwszy z nich – już zakończony
– zakładał wykonanie sutereny,
parteru, części technicznej pod-
dasza, remont dachu oraz wymia-
nę instalacji. Wykonane zostały
również prace demontażowo–
wyburzeniowe, a renowacji pod-
dano zabytkową elewację klinkie-
rową. Wymieniono okna i drzwi
oraz dobudowano hol wejściowy
wraz z aulą, na dachu której znaj-
dzie się „zielony taras”.

— Do końca nie wierzono, że w
tak krótkim czasie może powstać coś
tak realnego. Jednak entuzjazm,

pomysłowość, pragmatyzm i kompetencja władz
Rybnika spowodowały, że przyjęliśmy to wyzwanie
i wspólnie, z fantazją, realizowaliśmy ten projekt,
który dzisiaj staje się rzeczywistością – mówił Flo-
rian Kuźnik, rektor Akademii Ekonomicznej.

W drugim etapie prac zostaną wykonane
instalacje etażowe, a także prace budowlane

oraz wykończeniowe na dwóch pozostałych pię-
trach i poddaszu. Prace końcowe obejmą zago-
spodarowanie „strefy przedwejściowej” budynku,
połączenie obiektu ze strukturą komunikacyjną
całego zespołu uczelnianego oraz wykonanie no-
wych sieci i przyłączy instalacyjnych. Dotychcza-
sowe prace pozwoliły jednak, by w tym roku na
Akademii Ekonomicznej podjęło naukę 265 stu-
dentów. Kształcą się oni na kierunkach: zarządza-
nie, informatyka, ekonometria oraz ekonomia.

Podczas uroczystego otwarcia budynku AE
prezydent Adam Fudali przybliżył zakres prac
wykonanych na terenie rybnickiego kampusu
czyli przypomniał „jak to się wszystko zaczę-
ło”. Jako pierwsza rozpoczęła tutaj działalność
Politechnika Śląska, której studenci podjęli
naukę już w październiku 2000 roku. Było to
możliwe dzięki adaptacji szpitalnej pralni
i kuchni. Koszt realizacji tej inwestycji wyniósł
5.625.000 zł. Aktualnie na wydziałach mecha-
nicznym i elektrycznym oraz automatyki, bu-
downictwa, inżynierii środowiska i energetyki,
organizacji i zarządzania studiuje 1.455 osób.

W ubiegłym roku do użytku oddane zostało
Laboratorium Nowoczesnych Technologii
Przemysłowych powstałe przy udziale środ-
ków europejskich. To tutaj wykonywane będą
certyfikacje i atestacje urządzeń kontrolno–
pomiarowych, badania eksperymentalne,
opracowania ekspertyz energetycznych oraz

zajęcia laboratoryjne, studia podyplomowe,
kursy i szkolenia. Prowadzona będzie również
działalność naukowo–badawcza w zakresie
ochrony środowiska.

W 2001 r. prawie dwustu studentów rozpo-
częło naukę na Uniwersytecie Śląskim,

Zespół Szkół Wyższych w komplecie!

Gaudeamus razy trzyGaudeamus razy trzyGaudeamus razy trzyGaudeamus razy trzyGaudeamus razy trzy

Pierwsza była Politechnika
Śląska. Później dołączył Uniwer-
sytet Śląski. Teraz przyszła pora
na Akademię Ekonomiczną. Tak
doszło do powstania Zespołu
Szkół Wyższych przy ul. Rudzkiej
w Rybniku, który obecnie tworzą
trzy największe śląskie uczelnie.

Trzej rektorzy trzech uczelni...        Zdj.: BRP UM

Rektor Politechniki Śl. prof. Wojciech Zieliński dokonuje immatrykulacji studentów.                          Zdj: F.K.

dokończenie na stronie 10
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„Studenci dla miast Ziemi Rybnickiej”
– taką nazwę nosiła wystawa zaprezento-
wana w TZR.

Znalazło się na niej 13 projektów przygoto-
wanych przez studentów Centrum Kształce-
nia Inżynierów Politechniki Śląskiej w Ryb-
niku, które powstały podczas ich praktyk se-
mestralnych. To kolejna już wystawa, na której
młodzi ludzie zaprezentowali swoje pomysły i
ciekawe rozwiązania architektoniczne i urba-
nistyczne. A dotyczyły one m.in. modernizacji
osiedla w Rybniku–Niedobczycach przy ul. An-
dersa i Paderwskiego, koncepcji zagospodaro-
wania terenu po byłej poczcie przy ul. Mała-
chowskiego czy adaptacji poddaszy budynków
mieszkalnych. Tematem rewitalizacji osiedla
familoków w Czerwionce–Leszczynach zajęli
się Zbigniew Pniak i Łukasz Korus,

A to oznacza, że w tym semestrze akademic-
kim będzie otrzymywać stypendium w wysoko-
ści 300 zł miesięcznie. Stypendia mają charak-
ter naukowo–socjalny i przyznawane są co pół
roku studentom wyższych uczelni, którzy uzy-
skali wysoką średnią ocen i znajdują się w trud-
nej sytuacji ekonomicznej.

Zbliża się kolejna, V już edycja programu
stypendialnego, której rozstrzygnięcie zaplano-
wano na marzec 2003 r. Osoby zainteresowa-
ne mogą przesłać podania po zakończeniu zimo-
wej sesji egzaminacyjnej na adres: Śląski Fun-
dusz Stypendialny, ul. Warszawska 3, 40–009
Katowice. Zgodnie z regulaminem, o stypendia
mogą ubiegać się wszyscy studenci wyższych
uczelni, mieszkańcy Śląska, którzy osiągnęli
w poprzedzającym stypendium semestrze wysoką
średnią ocen (min. 4,5) oraz udokumentują szcze-
gólnie trudną sytuację ekonomiczną. Śląski Fun-
dusz Stypendialny powstał w ubiegłym roku
i dzięki niemu stypendia otrzymało już blisko 100
studentów.                                                  (S)

PomysłyPomysłyPomysłyPomysłyPomysły
do wykorzystaniado wykorzystaniado wykorzystaniado wykorzystaniado wykorzystania

2 grudnia od godz. 9.00 do 14.00 w Zespole Szkół Ekonomiczno–Usługowych
w Rybniku przy ul. św. Józefa 30 odbędą się

targi edukacji Ochotniczych Hufców Pracy „Edukacja drogą do sukcesu”.
Są one adresowane dla gimnazjalistów i uczniów szkół średnich.

Organizatorem targów jest Młodzieżowe Biuro Pracy w Rybniku, filia Śląskiej Wojewódzkiej Komendy OHP.

na potrzeby którego zaadaptowano szpitalny od-
dział pediatrii. Dobudowano również aulę. Łączny
koszt całej inwestycji wyniósł 17.696.000 zł. W bie-
żącym roku akademickim na UŚl. kształci się
481 studentów na kierunkach ekonofizyka, hi-
storia, filozofia, politologia, socjologia oraz fi-
lologia polska, angielska i romańska.

— Na Zespół Szkół Wyższych w latach 1999–
2003 przeznaczono kwotę 44.111.000 zł, w tym
z budżetu miasta na zadanie to zaplanowano
prawie 37.000.000 zł. Środki zewnętrzne z Pro-
gramu Phare wyniosły 2.926.000 zł, a darowi-
zny i odsetki bankowe dały blisko 2.000.000 zł.
Pieniądze pochodziły również z budżetu państwa
– 1.471.000 zł i GFOŚiGW – 852.000 zł —
mówił A. Fudali.

Za zaangażowanie i wykonanie prac dzięko-
wał wszystkim prezes fundacji „Ekoterm Sile-
sia” Michał Śmigielski, a goszczący na uro-
czystości prof. Tadeusz Sławek mówił o cu-
dzie porozumienia: — Zważywszy na jakość
naszego życia publicznego, to co zdarzyło się w
Rybniku graniczy z cudem — mówił T. Sławek.

— Potrafili się dogadać politycy ze sferami biz-
nesu, lokalnym środowiskiem i akademiami.

W gronie studentówW gronie studentówW gronie studentówW gronie studentówW gronie studentów

Tego dnia oficjalnie otwarto również aulę
Uniwersytetu Śląskiego, gdzie odbyła się uro-
czysta międzyuczelniana immatrykulacja. Stu-
denci złożyli ślubowanie i z rąk rektorów trzech
uczelni odebrali indeksy. Rektor Politechniki
Śląskiej prof. Wojciech Zieliński życzył stu-
dentom samodzielności i zaangażowania w roz-
wój regionu, podkreślając warunki w jakich
przychodzi im studiować.

Rektor Akademii Ekonomicznej prof. F.
Kuźnik mówił o aliansach między uczelniami i
dziękował za trud wykonania i koncepcję po-
wstania ZSW: — Oto jakby w świecie wyczaro-
wanym z bajki wchodzimy do nowego, przygo-
towanego dla nas budynku. Mamy doskonałe
warunki lokalowe, możemy niejako z marszu
rozpocząć zajęcia ze studentami. Rektor życzył
również studentom, by dobrze wykorzystali lata
nauki, by wiele wymagali od siebie i od nauczy-
cieli akademickich oraz by byli samodzielni i ak-
tywni. Z kolei prof. Janusz Janeczek, rektor
Uniwersytetu Śląskiego, znakiem czasu nazwał

Gaudeamus razy trzy

Stypendia dla żakówStypendia dla żakówStypendia dla żakówStypendia dla żakówStypendia dla żaków

międzyuczelniany ośrodek akademicki i chwa-
lił umiejętność twórczego myślenia: — W Ryb-
niku grupa wizjonerów podjęła się kształtowa-
nia przyszłości tego miasta i regionu, widząc
w edukacji szansę dla młodych mieszkańców tej
ziemi.

W czasie uroczystej inauguracji roku akade-
mickiego wręczone zostały najwyższe uniwer-
syteckie odznaczenia przyznawane za dokona-
nia dla społeczności akademickiej. Złote od-
znaki zasłużonych dla UŚl otrzymali Michał
Śmigielski oraz Tadeusz Sopicki z fundacji
„Ekoterm Silesia”. Uroczystą inaugurację za-
kończył wykład na temat dylematów zarządza-
nia współczesnymi przedsiębiorstwami, a wy-
głosił go prof. Jerzy Rokita.

W roku akademickim 2002/2003 w Rybni-
ku studiuje 2201 studentów Politechniki Ślą-
skiej, Uniwersytetu Śląskiego i Akademii
Ekonomicznej. Mogą kształcić się w miejscu
swego zamieszkania, na różnych kierunkach,
a do tego w komfortowych warunkach. To
plusy, które sprawiają, że znów chciałoby się
wrócić na studia!                                          (S)

Zdjęcia z uroczystości na str. 2 okładki

a Sylwia Rymer opracowała projekt koncep-
cji hali widowiskowo–sportowej przy ul. Jan-
kowickiej. Studenci wzięli również na warsztat
zagadnienia związane ze szkolnictwem. Tak po-
wstała „Budowa segmentu gimnazjum w Jej-
kowicach”, praca przygotowana przez Patry-
cję Wala czy „Inwentaryzacja i koncepcja prze-
budowy szkoły podstawowej w Kaczycach”
opracowana wspólnie przez Iwonę Filusz,
Krzysztofa Golonkę i Agnieszkę Strzoda.
Kolejna z prac dotyczyła modernizacji i zmia-
ny kolorystyki elewacji Państwowej Wyższej
Szkoły Zawodowej wraz z projektem zagospo-
darowania terenu, a inna koncepcji inwesty-
cji polegającej na zabudowie kwartału miesz-
kalnego przy ul. Hibnera 40 i 44 w Rybniku.
Joanna Boda, Barbara Rejczak i Marcin
Kamiński przygotowali wspólnie inwentary-
zację fotograficzną miasta.

Jak co roku studenckie koncepcje poddawa-
ne są analizie i ocenie, a część z nich ma szan-
sę na praktyczne zastosowanie.

(S)

W październiku br. w sali Sejmu Śląskiego
w Katowicach odbyło się uroczyste podsumo-
wanie III edycji konkursu „Pomysł dla Ślą-
ska – Wizja Pokoleniowa”, który zorganizo-
wało Górnośląskie Towarzystwo Gospodarcze.

W swoich pracach konkursowych młodzież
szkolna prezentowała różne pomysły związa-
ne z rozwojem Śląska w ramach Unii Europej-
skiej w XXI w.

Wśród 8 laureatów znalazło się aż 5
uczniów II LO im. A. Frycza–Modrzew-
skiego w Rybniku. I nagrodę zdobył Marek

dokończenie ze strony 9
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Kaczyński, a III nagrodę otrzymali Tomasz
Kus, Kornelia Górecka i Wojciech Grusz-
czyk. Indeks i stypendium w Wyższej Szkole
Ekonomii i Administracji w Bytomiu czyli na-
grodę specjalną zdobyła Natalia Dąbrowska.
Opiekunem merytorycznym laureatów był
Krystian Tomiczek.

16 szczególnie uzdolnionych osób
z całego województwa otrzymało sty-
pendia, przyznawane przez Śląski
Fundusz Stypendialny. W tym gronie
znalazła się również mieszkanka Ryb-
nika – Marzena Urbańska, studentka
Wydziału Nauk Społecznych filii Uni-
wersytetu Śląskiego w Rybniku.
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Targi dla uczniów
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Uroczystość położenia kamienia węgielne-
go pod budowę Centrum Handlowo–Roz-
rywkowego Rybnik Plaza odbyła się w miej-
scu, gdzie ma powstać okazały kompleks czyli
na parkingu u zbiegu ulic Raciborskiej i Dwo-
rek. To właśnie tam z udziałem zaproszonych

gości, przedstawicieli władz miasta i inwesto-
rów odczytano i podpisano akt erekcyjny, któ-
ry wraz ze „znakami czasu” czyli monetami
i gazetami, został umieszczony w specjalnym
pojemniku, a następnie zamurowany. Plaza
oznacza dla Rybnika nowe miejsca pracy, po-
datki wpływające do kasy miasta, a także pod-
niesienie rangi całego subregionu: — Cała in-
westycja jest potrzebna z kilku względów. Po pierwsze
w procesie inwestycyjnym wydanych zostanie 100 mln
zł, a zatrudnienie znajdą pracownicy zarówno przy
budowie, jak i po jej zakończeniu — mówił
A. Fudali. — Lokale użytkowe nie będą konku-
rować z tymi sklepami, które już działają w na-
szym mieście. To bardzo ważne, gdyż w Plazie
znajdą się sklepy firmowe, jakich w Rybniku nie
ma. Poza tym Plaza będzie służyć nie tylko na-
szym mieszkańcom, ale i całego subregionu za-
chodniego.

Do tej pory w Europie powstało 18 centrów
tego typu – 15 na Węgrzech i 3 w Polsce. Z tej
niecodziennej formy rozrywki korzystają już
mieszkańcy Warszawy, Krakowa i Rudy Śląskiej.
Teraz przyszła kolej na Rybnik. Do centrum

można będzie przyjść codziennie od godz. 10.00,
a bawić się aż do późnych godzin nocnych.
Zmotoryzowani goście skorzystają z trzypozio-
mowego parkingu dla 475 samochodów. We-
wnątrz obiektu znajdzie się „rynek” i eliptycz-
na galeria na piętrze. Po budynku będziemy

Plaza Center zainwestuje

Wszystko dla wszystkich!Wszystko dla wszystkich!Wszystko dla wszystkich!Wszystko dla wszystkich!Wszystko dla wszystkich!
poruszać się za pomocą wind i ruchomych scho-
dów, które zaprowadzą nas m.in. do 8 sal ki-
nowych, kręgielni, sali bilardowej, kafejki in-
ternetowej, salonu gier, dyskoteki czy placu
zabaw. Jednak do Rybnik Plaza przyjdziemy
nie tylko z myślą o rozrywce. Tutaj zrobimy
zakupy, a do wyboru będziemy mieli 60 skle-
pów o różnej wielkości, od delikatesów o po-
wierzchni 2000 m2, poprzez sklepy specjali-
styczne i małe butiki, a na aptece skończywszy.
W rybnickim centrum handlowo–rozrywko-
wym zaspokoimy również kulinarne gusta, a ma
nam w tym pomóc 8 restauracji. Cały obiekt
upiększą sadzawki i fontanny, sprzężone ze
specjalnie dobranym światłem i muzyką. Za-
instalowane zostaną także podświetlane bilbor-
dy oraz lasery.

— Opieramy się na lokalnych najemcach, ale
istnieją też sieci handlowe, które towarzyszą nam
we wszystkich naszych centrach — mówił pre-
zes Plaza Center Sammy Smucha. — Przewi-
dujemy, że ok. 70% wszystkich lokali zostanie
wynajętych przez te sieci, a 30%  udostępnimy
lokalnym najemcom. Przy doborze lokalnych
dzierżawców Plaza będzie kierować się ich do-
świadczeniem, różnorodnością oferowanego
towaru i jakością usług. — Mamy dwa profile
stawek dla najemców. Różnica między cenami,
których żądamy w miastach takich jak Ruda
Śląska, a tych w Centrum Sadyba w Warszawie
jest bardzo duża. Stawki w mniejszych miastach
są zwykle o 40% niższe niż stawki w dużych mia-
stach — mówił S. Smucha.

Zgodnie z założeniami budowa ruszy w przy-
szłym roku i ma zostać zrealizowana w ciągu
12 miesięcy. Jak poinformował S. Smucha, przy
budowie znajdzie zatrudnienie około 1000
osób. Mniej więcej drugie tyle już po otwarciu.

Inwestorzy obiecują więc bardzo wiele, choć
nie wszystkie sprawy formalne zostały już do-
grane. Ale kamień już jest, teraz czekamy więc
na resztę!                                                        (S)

Prezydent Rybnika Adam Fudali z kielnią murarską w dłoni
– taki widok nie zdarza się często. Ale nieczęsto też wmurowywany
jest kamień węgielny pod budowę inwestycji wartej
ok. 20 mln dolarów.

Wmurowanie kamienia węgielnego

Tak obiekt Rybnik Plaza  wyobrażają sobie projektanci.                                                        Zdjęcia: F.K.

WWWWWssssszzzzzyyyyyssssstttttkkkkkooooo     dddddlllllaaaaa     wwwwwssssszzzzzyyyyyssssstttttkkkkkiiiiiccccchhhhh!!!!!
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1 grudnia obchodzić bę-
dziemy Światowy Dzień
AIDS. Niesie on przesłanie
współczucia, nadziei i soli-
darności z ludźmi żyjącymi
z HIV i AIDS, a także poma-
ga w zrozumieniu proble-
mów związanych z HIV
i AIDS w każdym kraju na
świecie

1 grudnia obchodzić bę-
dziemy Światowy Dzień
AIDS. Niesie on przesłanie
współczucia, nadziei i soli-
darności z ludźmi żyjącymi
z HIV i AIDS, a także poma-
ga w zrozumieniu proble-
mów związanych z HIV
i AIDS w każdym kraju na
świecie

Co wiemy o AIDS?
Celem seminarium było przekazanie spo-

łeczności lokalnej, a w szczególności wybranym
grupom zawodowym, informacji na temat za-
grożeń związanych z wirusem HIV i chorobą
AIDS. Dlatego też do udziału w nim zapro-
szeni zostali przedstawiciele służby zdrowia,
ośrodków pomocy społecznej i policji, pracow-
nicy socjalni, pedagodzy i nauczyciele, duchow-
ni oraz reprezentanci organizacji pozarządo-
wych m.in. z Rybnika, Raciborza, Wodzisławia
czy Jastrzębia. — Grupa zapaleńców nie zrobi
nic, jeśli nie uzyska wsparcia środowiska lokal-
nego. Pokazujemy jak opracowywać programy,
byście państwo tutaj – w Rybniku, Wodzisławiu

czy Żorach mogli tworzyć własne programy
profilaktyczne — mówił pełnomocnik woje-
wody śląskiego ds. zapobiegania AIDS
Ryszard Majer.

Jedną z prelekcji przygotowała przedstawi-
cielka Krajowego Centrum ds. AIDS z War-
szawy Elżbieta Ciastoń–Przecławska, która
przybliżyła założenia krajowego programu za-
pobiegania HIV i AIDS. Drugi, realizowany
obecnie w naszym kraju program będzie obo-
wiązywał do 2003 r. i ma do spełnienia dwa
podstawowej cele: — Po pierwsze – ogranicze-
nie rozprzestrzenia się zakażenia HIV w Polsce,
a po drugie – poprawę jakości i dostępności opie-
ki dla ludzi żyjących z HIV i chorych na AIDS
— mówiła E. Ciastoń–Przecławska. — Stawia-

my przede wszystkim na edukację ogółu społe-
czeństwa, a głównie młodzieży oraz na  działa-
nia profilaktyczne w grupie osób o zwiększonym
ryzyku zakażenia HIV. Mówiła ona również
o kontroli bezpieczeństwa krwi i środków
krwiopochodnych, kształceniu pracowników
medycznych oraz o trudnościach z realizacją
założeń Krajowego Programu Zapobiegania
HIV i AIDS, które wynikają z braku finansów.
E. Ciastoń–Przecławska radziła także jak na-
pisać dobry program, by uzyskać dofinansowa-
nie na jego realizację. Zainteresowani powin-
ni zajrzeć na stronę internetową
www.aids.gov.pl, gdzie znajduje się formularz

wniosku o dofinansowanie projektu w ra-
mach zadań z zakresu zapobiegania HIV
i AIDS finansowanych przez Krajowe Cen-
trum ds. AIDS ze środków ministra zdrowia.
Tam poznamy również tryb i zasady jego
przyznawania.

Ordynator Ośrodka Diagnostyki i Terapii
AIDS Szpitala Specjalistycznego w Chorzowie
Marek Beniowski, przedstawił zagadnienia
związane z medycznymi aspektami AIDS.
Uczestnicy seminarium poznali więc strukturę
wirusa, drogi jego przenoszenia i sposoby za-
rażania się HIV: — Przenosi się horyzontalnie
czyli z jednego człowieka na drugiego za pomocą
krwi, spermy i innych płynów ustrojowych, jak
również wertykalnie z matki na dziecko, co może

się zdarzyć zarówno w okresie ciąży, jak i około-
porodowo, na przykład podczas karmienia pier-
sią – wyjaśniał M. Beniowski. — Przetoczenie
zarażonej krwi nie skutkuje stuprocentowym ry-
zykiem przeniesienia zakażenia. Może być i tak,
że mimo iż pewna ilość wirusa znajduje się
w przetaczanej krwi, do zakażenia nie docho-
dzi. A to w sposób widoczny udowadnia, że nie
jesteśmy zupełnie bezbronni przed zakażeniem
tym wirusem. Ordynator wspomniał także
o pracach nad opracowaniem skutecznego
leku. Mimo, iż naukowcy wiedzą dziś o HIV
więcej niż o jakimkolwiek innym wirusie, opra-
cowanie właściwej szczepionki nastręcza wiele
trudności. Nie oznacza to jednak, że z tą cho-
robą nie można walczyć: — Arsenał leków jest
naprawdę duży. To niezwykle aktywna część me-
dycyny, a choroba ta poddaje się leczeniu, choć
do tej pory pozostaje, niestety, nieuleczalna —
mówił M. Beniowski.

Od 1985 r. do końca września 2002 r.
w Polsce odnotowano 7733 zakażonych ogó-
łem. W 2001 r. wirusem zaraziło się 560 osób.
I choć ilość nowych zachorowań wykazuje ten-
dencję malejącą, w przypadku ilości zgonów nie
widać zdecydowanej poprawy. Dzieje się tak
m.in. dlatego, że pacjenci zwykle zbyt późno
poddają się kuracji antyretrowirusowej lub nie
przestrzegają jej zasad.

W trakcie seminarium poruszono również
zagadnienia dotyczące m.in. wiedzy na temat
HIV i AIDS wśród młodzieży oraz programów
profilaktycznych realizowanych przez jednost-
ki samorządu terytorialnego. Uczestnicy po-
znali także funkcjonowanie systemu opieki
nad osobami uzależnionymi i zakażonymi
HIV, realizowanego w szpitalu w Chorzowie.
Każdy z gości seminarium otrzymał również
książki i broszury o tematyce AIDS, m.in.
„Współczesne leczenie HIV i AIDS”, czy
„AIDS i prawo”.

Organizatorem seminarium był Wy-
dział Polityki Społecznej Śląskiego Urzę-
du Wojewódzkiego wraz z Urzędem Mia-
sta Rybnika. Pierwsze seminarium z tego
cyklu odbyło się w Bielsku–Białej.

(S)

Co wiemy o AIDS?

W Rybniku zorganizowano seminarium
pod nazwą „Śląsk wobec AIDS”, przygotowane
w ramach kampanii edukacyjno–informacyjnej
na temat opieki nad żyjącymi z HIV
i chorymi na AIDS.

W konferencji wzięli udział m.in. Stanisław Urban – dyrektor Państwowego Szpitala dla Nerwowo
i Psychicznie Chorych i Krzysztof Kazek z Komendy Miejskiej Policji.

Zdj.: BRP UM
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Ognisko sercOgnisko sercOgnisko sercOgnisko sercOgnisko serc
Zmodernizowany budynek starej przychod-

ni w Niedobczycach służy obecnie młodym lu-
dziom, którzy borykają się z różnego rodzaju
trudnościami. To właśnie tutaj znajdą pomoc,
jakiej potrzebują. W Zespole Ognisk Wycho-
wawczych mieści się bowiem placówka wspar-
cia dziennego czyli świetlica środowiskowa,
w której najmłodsi mieszkańcy dzielnicy zjedzą

Jubileuszowe uroczystości zainaugurowała
msza św. w kościele p.w. Matki Boskiej Bole-
snej, w czasie której poświęcony został sztan-
dar szkoły. Następnie zgromadzeni goście wzię-
li udział w akademii szkolnej. Wśród uczestni-
ków „wiekowego” jubileuszu byli przedstawi-
ciele kuratorium oświaty, związków zawodo-
wych, uczniowie i nauczyciele oraz władze mia-
sta. W trakcie akademii przypomniano dzieje
szkoły, a także sylwetki dyrektorów oraz zna-
nych absolwentów, wśród których jest m.in.
wybitna pianistka Lidia Grychtołówna.
Uczestnicy akademii poznali także najważniej-
sze osiągnięcia wychowanków tej placówki, w
której aktualnie uczy się ponad 800 młodych
ludzi, ich sukcesy koszykarskie oraz muzycz-
ne. A te szkoła zawdzięcza przede wszystkim
znanemu i utytułowanemu chórowi „Andan-
tino” i jego dyrygentce Helenie Zaik.

W trakcie uroczystości dyrektor szkoły
Romana Olszewska odebrała okolicznościowe

ciepły posiłek i otrzymają pomoc m.in. przy
odrabianiu lekcji. Na parterze budynku znaj-
duje się również, licząca 10 miejsc, placówka
interwencyjna. Powstała ona z myślą o dzie-
ciach, które z różnych przyczyn nie mogą prze-
bywać w swojej rodzinie. Jednak nie oznacza
to, że tutaj pozostaną. Podejmowane przez
opiekunów placówki działania mają doprowa-
dzić do stworzenia sprzyjających warunków do

powrotu dziecka na łono rodziny, w której się
wychowały. W budynku znajduje się także dom
dziecka dla 24 młodych osób w wieku szkol-
nym. Wszystkie przebywające w placówce dzie-
ci mogą liczyć na wsparcie 22 wychowawców.
Zespół Ognisk Wychowawczych prezentuje się
bardzo okazale, a do tego jest nowocześnie
wyposażony.

Uczestniczący w uroczystym otwarciu pla-
cówki prezydent Rybnika Adam Fudali pod-
kreślał zaangażowanie osób, które troszczą się
o dzieci i gotowe są nieść pomoc potrzebują-
cym. Życzył również powodzenia w prowadze-
niu placówki jej dyrektorowi Jarosławowi
Pydynowi. Uczestnicy uroczystości, wśród
których byli m.in. przedstawiciele władz mia-
sta, duchowieństwa i nauczyciele, obejrzeli
krótki program artystyczny, który przygotowa-
ły dzieci. Dotychczas Zespół Ognisk Wycho-
wawczych mieścił się w Rybniku przy ul. Chro-
brego.

Nie jest to jednak jedyna placówka jaka po-
wstała z myślą o dzieciach. 25 października
w budynku TKKF – Piaski otwarto świetlicę
pobytu dziennego dla dzieci z dzielnicy Pa-
ruszowiec–Piaski. Placówka służy dzieciom
w wieku szkolnym i jest otwarta codziennie od
poniedziałku do piątku od godz. 13.00. Naj-
młodsi spędzają tutaj wolny czas, otrzymują
ciepły posiłek i pod okiem pedagogów odra-
biają lekcje. Świetlicę prowadzi Zespół Ognisk
Wychowawczych przy udziale przedstawicieli
Rady Dzielnicy Paruszowiec–Piaski, tamtejszej
parafii oraz Szkoły Podstawowej nr 3. Remont
pomieszczeń sfinansowało miasto.

(S)

listy gratulacyjne oraz wyróżnienia
przyznane m.in. przez Śląski Szkolny
Związek Sportowy, Rybnicki Klub
Olimpijczyka, Związek Nauczycielstwa
Polskiego oraz Polski Związek Chórów
i Orkiestr. Z okazji swoich setnych uro-
dzin placówka otrzymała również me-
dal VIII Wieków Rybnika.

Jubileusz 100–lecia szkoły połączono
także z uroczystym nadaniem placówce
imienia Adama Mickiewicza, który
w okresie międzywojennym był już pa-
tronem tej szkoły: — Gratuluję wyboru
— mówił prezydent Adam Fudali.
— To poeta nadziei, którego utwory prze-
trwały próbę czasu, a przekazywane wzor-
ce i postawy są wciąż aktualne. Z pewno-
ścią opieka takiego patrona sprawi, że ab-
solwenci tej szkoły wniosą do UE głoszo-
ne przez niego wartości.

(S)
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Jubileusz za jubileuszem

W sile wieku!
Gimnazjum nr 1, dawniej Szkoła Podstawowa nr 9, świętowało

100 lat swojego istnienia.

Z myślą o dzieciach

Ognisko sercOgnisko sercOgnisko sercOgnisko sercOgnisko serc
14 października w Niedo-

bczycach nastąpiło uroczyste
otwarcie i poświęcenie nowej
siedziby Zespołu Ognisk
Wychowawczych.

Okolicznościowe przemówienie wygłosiła Romana Olszewska –
dyrektorka „jubilatki”.                                                    Zdj.: s

Podczas otwarcia Zespołu Ognisk Wychowawczych dzieci wykonały krótki program artystyczny.
Zdj.: BRP UM
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Jest on adresowany do uczniów
gimnazjów i szkół ponadpodstawo-
wych. Prace należy przesyłać do
28.02.2003 r. na adres: V LO, 44–217
Rybnik, ul. Orzepowicka, z dopi-
skiem „Konkurs literacki”. Podsumo-
wanie nastąpi w kwietniu przyszłego
roku. Będzie to już trzeci tego typu
konkurs zorganizowany przez szkołę,
a honorowy patronat nad nim objął
Prezydent Miasta.

Ośrodek obozowy rybnickiego hufca ZHP
w Bielsku – Wapienicy istnieje od 1971 roku.
Latem tego właśnie roku harcerze rozbili na-
mioty na stoku Szyndzielni po raz pierwszy.
Zdecydowano, że na wynajmowanym dotąd
terenie powstanie stały obóz. Dzięki wykupo-
wi działki przez kop. „Borynia” na rzecz hufca
ZHP w 1974 roku, rybniccy harcerze otrzymali
„swoje miejsce na ziemi”.

W kwietniu 1994 roku ośrodkowi w Wa-
pienicy nadano imię hm. Stanisława Szy-
mańskiego, związanego z rybnickim harcer-
stwem przedwojennym, a osiadłego po wojnie
w Szkocji. W uroczystości wzięła udział jego
żona Klara, której pomysłem była budowa
w Wapienicy Domu Zucha z prawdziwego zda-
rzenia, będącego zalążkiem europejskiego cen-

trum upowszechniania idei skautingu oraz sie-
dzibą Klubu Kawalerów Orderu Uśmiechu Ślą-
ska i Opolszczyzny. Dh. Klara Szymańska za-
deklarowała również pomoc materialną,
przekazując na budowę cały swój majątek
– w ten sposób stała się głównym sponso-
rem budowy ośrodka. Komenda hufca nie-
zwłocznie przygotowała plan zagospodarowa-
nia ośrodka i podjęła decyzję o budowie Domu
Zucha na miarę XXI wieku, z zapleczem so-
cjalnym i kuchennym, zabezpieczającym także
coroczną Harcerską Akcję Letnią. Budowę
rozpoczęto 9 września 1999 roku.

Nadzór budowlany nad całością inwestycji
powierzono dh hm Andrzejowi Otrębskie-
mu. Przewidywany koszt całej inwestycji to
około 4,5 mln złotych. W bieżącym roku wy-

Napisz o Europie!Napisz o Europie!Napisz o Europie!Napisz o Europie!Napisz o Europie!

Wszyscy ofiarodawcy zostaną wpisani
do Honorowej Księgi Domu Zucha.

Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z Ustawą z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku
dochodowym od osób fizycznych, (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 14, póz. 176
z późniejszymi zmianami) darowizny na powyższy cel można odliczyć od dochodu.

Darczyńcy indywidualni, którzy wpłacą ponad 1000 złotych1000 złotych1000 złotych1000 złotych1000 złotych,
a instytucje i firmy, które wpłacą ponad 10.000 złotych10.000 złotych10.000 złotych10.000 złotych10.000 złotych,

zostaną dodatkowo uhonorowani
imiennymi cegiełkami wmurowanymi

na frontową ścianę obiektu.

Jeżeli chcesz i możesz pomóc
w spełnieniu marzeń

naszych harcerzy

...wesprzyj budowę Domu Zucha, Domu Zucha, Domu Zucha, Domu Zucha, Domu Zucha, wpłacając dowolną kwotę
na konto Komendy Hufca ZHP w Rybniku z dopiskiem

„Spełnienie marzeń”„Spełnienie marzeń”„Spełnienie marzeń”„Spełnienie marzeń”„Spełnienie marzeń” Związek Harcerstwa PolskiegoZwiązek Harcerstwa PolskiegoZwiązek Harcerstwa PolskiegoZwiązek Harcerstwa PolskiegoZwiązek Harcerstwa Polskiego
Komenda Hufca Ziemi Rybnickiej im. hm. Józefa Pukowca,

ul. Kościuszki 17, 44–200 Rybnik, PKO Bank Polski
Oddział Rybnik  90 10202472 10628307890 10202472 10628307890 10202472 10628307890 10202472 10628307890 10202472 106283078

Budowa Domu Zucha w Wapienicy

Spełnijmy marzenia harcerzySpełnijmy marzenia harcerzySpełnijmy marzenia harcerzySpełnijmy marzenia harcerzySpełnijmy marzenia harcerzy

Budowa Domu Zucha. Na zdjęciu (od lewej): dh Andrzej Otrębski – inspektor nadzoru, dh Hanna Frąckie-
wicz – na stałe mieszkająca w Edynburgu oraz dh Tadeusz Knura – komendant ośrodka w Wapienicy.

Spełnijmy marzenia harcerzySpełnijmy marzenia harcerzySpełnijmy marzenia harcerzySpełnijmy marzenia harcerzySpełnijmy marzenia harcerzy

datki na budowę zamkną się kwotą 1,5 milio-
na złotych (pokrycie gontem bitumicznym da-
chu, zamontowanie okien dachowych).

•   •   •

Harcerze w czasie akcji letniej poznają tajni-
ki harcerskiego życia, uczą się stosować zasady
przyjaźni i braterstwa, dbać o swój rozwój fizycz-
ny i duchowy oraz... marzą. Ich marzenia doty-
czące ośrodka są prozaiczne: chcieliby w czasie
akcji letniej w 2004 roku korzystać z części so-
cjalnej Domu Zucha, tj. kuchni, jadalni,
a przede wszystkim z nowych sanitariatów.

Rada Przyjaciół Harcerstwa przy Hufcu
Ziemi Rybnickiej im. hm. Józefa Pukowca
Związku Harcerstwa Polskiego w Rybniku pod-
jęła wprawdzie szereg działań zmierzających do
zgromadzenia odpowiednich środków, ale na
dzisiaj nie umożliwią one spełnienia marzeń
naszych harcerzy do końca.

V Liceum Ogólnokształcące
w Rybniku organizuje konkurs
literacki pod hasłem „Europa
dla początkujących i zaawan-
sowanych”.
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Bliżej Unii Bliżej Unii Bliżej Unii Bliżej Unii Bliżej Unii Europejskiej...Europejskiej...Europejskiej...Europejskiej...Europejskiej...
(9)

Forum informacyjne o UE skierowane było
do nauczycieli rybnickich gimnazjów i szkół
podstawowych, a miało na celu przede wszyst-
kim wypromowanie instytucji proeuropejskich
działających w naszym regionie. Pedagodzy
wysłuchali prelekcji m.in. na temat specyfiki
Regionalnego Centrum Informacji Euro-
pejskiej oraz Centrum Dokumentacji Eu-
ropejskiej. Placówka ta funkcjonuje od 1992r.,
a mieści się w Bibliotece Śląskiej w Katowicach.
Wszystkim zainteresowanym udziela informa-
cji na temat instytucji europejskich i ich zadań
oraz udostępnia adresy, publikacje i dokumen-
ty unijne. Znajdziemy tam również szczegóły
dotyczące etapów integracji Polski z UE.

Rybnickie forum miało również pomóc
w zacieśnieniu współpracy pomiędzy tymi in-
stytucjami, a szkołami. Pedagodzy otrzymali
materiały pomocne w nauce swoich podopiecz-
nych, wskazówki jak skutecznie uczyć o Wspól-
nocie oraz kilka adresów internetowych,
na których znajdą potrzebne informacje. Za-
interesowanych odsyłamy na strony: www.eu-
ropa.eu.int, www.ukie.gov.pl, www.europa.del-
pol.pl.

Forum zorganizował Punkt Informacji
Europejskiej działający w PiMBP.

(S)

Unia dla uczniaUnia dla uczniaUnia dla uczniaUnia dla uczniaUnia dla ucznia

Odmienne smaki, wspólna Europa!Odmienne smaki, wspólna Europa!Odmienne smaki, wspólna Europa!Odmienne smaki, wspólna Europa!Odmienne smaki, wspólna Europa!

Wspólna wyprawa w Beskidy...                                                                                            Zdj. Arch.MDK

c.d. na stronie 16

Unijna rzeczywistość zbliża się do nas
dużymi krokami i choć nie bez problemów,
do UE mamy już „z górki”.  Czy zastanawia-
my się jednak nad tym, jacy są mieszkańcy
„piętnastki”, do których już niedługo dołączy-
my? Czy zadajemy sobie pytanie, jacy my je-
steśmy w porównaniu z nimi? Podejmijmy więc
nieśmiałą próbę statystycznej konfrontacji
z naszymi europejskimi kuzynami. Podstawą ku
temu będą wyniki badań prowadzonych
w ostatnim czasie przez Eurostat (Urząd Sta-
tystyczny Wspólnot Europejskich), Główny
Urząd Statystyczny oraz materiały Centrum
Informacji Europejskiej.

Przeciętny mieszkaniec Unii w wieku 15–24
lat jest względnie szczupły i przy wadze 72,6 kg
ma trochę ponad 177 cm wzrostu. Przedstawi-
cielki płci pięknej w tym samym wieku mierzą
około 165 cm i ważą 59,4 kg. Najwyższe jed-
nak są panie i panowie z Holandii, a najniżsi
Hiszpanie i Portugalki.

Statystyczna Europejka pierwsze dziecko
rodzi w wieku 29 lat. Najwcześniej na rodzi-
cielskie obowiązki decydują się Austriaczki,
mając prawie 28 lat. Z macierzyństwem zwle-
kają jednak Irlandki, Hiszpanki i Holenderki,
rodząc pierwsze dziecko po 30 roku życia.
Polki w porównaniu z ich unijnymi koleżanka-
mi zostają mamami dosyć wcześnie, bo mając
24 lata. Z kolei najwięcej dzieci przypada na
statystyczną matkę Irlandkę (1,92), mimo że
ma je później niż inne Europejki. Hiszpanki
i Włoszki mają najmniej dzieci, a Polki (1,37)
plasują się obok Austriaczek i Niemek. Wbrew
pozorom, polskie mamy znajdują się poniżej
unijnej średniej wynoszącej 1,44.

Przeciętny Europejczyk z wiekiem traci li-
nię, a jego waga po skończeniu 45 lat osiąga
ponad 80 kg. Najwięcej ważą Luksemburczy-
cy, Austriacy i Niemcy. Mieszkańcy Luksem-
burga (84,6 kg) piją zarazem najwięcej alko-
holu i być może dlatego średnia życia wypada
tam poniżej średniej unijnej. Krócej od nich
żyją jednak Portugalczycy i Duńczycy. Najbar-
dziej długowieczni są statystyczni Szwedzi (pa-
nowie 76,7 lat; panie prawie 82 lata) i Hiszpa-
nie (panowie ponad 75 lat, a panie 81,6). Polki
dożywają 77 lat, a nasi panowie 68,5. Brakuje
nam więc do średniej w Unii analogicznie
5,6 oraz 3,5 roku.

Grecy wydają się być największymi optymi-
stami z najniższym odsetkiem samobójstw.
W tej smutnej statystyce przodują Finowie.
W Polsce współczynnik samobójstw jest nieco
wyższy niż unijna średnia.

Tygodniowo najwięcej pracują zatrudnieni
„na etacie” Brytyjczycy (44,9 godzin) i Grecy
(44,4), a najmniej Duńczycy (39,9 godzin). Ale
zarazem są oni na drugim miejscu pod wzglę-
dem wydatków na konsumpcję. Lepsi od nich
są tylko Luksemburczycy, a najwięcej pracują-
cy Brytyjczycy plasują się tu dopiero na dzie-
siątym miejscu.

Im lepiej poznajmy naszych europejskich
partnerów, tym większe będą szanse na prze-
łamanie stereotypowego o nich myślenia. Naj-
lepsze są kontakty osobiste, ale warto już teraz
czerpać wiedzę z każdego dostępnego źródła.

Krzysztof Jaroch

Zapraszamy
wszytkie dzieci na spotkanie ze

św. Mikołajem
i widowisko oparte na baśni

z Tysiąca i Jednej Nocy

    „Sindbad”

 Rynek,
 6 grudnia,
 godz. 17.00

„Przez żołądek do serca” – takie hasło przyświecało międzynarodowej
wymianie młodzieży z Polski, Cypru, Portugalii i Bułgarii, zorganizowa-
nej przez Młodzieżowy Dom Kultury w Rybniku.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Gdzie i jak szukać wiadomości
o Unii Europejskiej, jak uczyć
dzieci o UE oraz co należy zrobić,
by w szkole powstał punkt infor-
macji europejskiej – odpowiedzi
na te i inne pytania padły podczas
forum zorganizowanego w Powia-
towej i Miejskiej Bibliotece
Publicznej.
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Dlatego właśnie mieszkańcy dzielnicy Bogu-
szowice – Osiedle zdecydowali się wziąć
udział w programie „Bezpieczny sąsiad – do-
bra dzielnica”. Wszystko po to, by zapewnić
sobie i swoim sąsiadom większe bezpieczeń-
stwo, a tym samym spróbować przekształcić
osiedla w miejsce bardziej przyjazne. Taką szan-
sę dało im Stowarzyszenie „Aktywna Dziel-
nica”, które chce rozwiązywać uciążliwe pro-
blemy lokalne i działać przeciwko przejawom
chuligaństwa i zła. Przewodniczącą stowarzy-
szenia została Ewa Sowa, inicjatorka całego
programu.

W zarządzie zasiedli również Waldemar
Brzózka, Romualda Filiks, Monika Gogul-
ska, Maria Rączka, Cezary Kaczmarczyk
oraz Marian Świerczyna. Program ruszył
w październiku, a potrwa do lutego przyszłego
roku. Zajęcia odbywają się w każdą środę
w tamtejszym Domu Kultury. Dzięki ścisłej
współpracy z policją, mieszkańcy z tzw. „pierw-
szej ręki” otrzymują najważniejsze informacje
i porady dotyczące zasad bezpieczeństwa. Uczą
się również jak zostać dobrym sąsiadem.
A dobry sąsiad to taki, który nie odmówi po-
mocy w opiece nad mieszkaniem podczas na-
szej nieobecności, zwróci uwagę na podejrza-
ne osoby kręcące się na klatkach schodowych
i przy samochodach, a co najważniejsze zare-
aguje kiedy zauważy coś niepokojącego: - Nie
ma nic gorszego od zobojętnienia i braku zdecy-
dowanej reakcji na wszelkie przejawy zła. Dla-
tego nie bądź obojętny i staraj się pomagać in-
nym! -  apelują autorzy programu. W Bogu-
szowicach powstały już 4 grupy pomocy są-
siedzkiej, które wspierają działania na rzecz
ograniczenia przestępczości na terenach, gdzie

mieszka dana grupa. (...) Dobrze zorganizowa-
ni, obdarzający się zaufaniem i przyjaźnią są-
siedzi mogą bardzo skutecznie przeciwstawić
się włamaniom do mieszkań, kradzieżom sa-
mochodów i chuligaństwu. Nawet najlepiej
zorganizowana i dobrze wyposażona policja
nie jest w stanie w 100% zapewnić bezpieczeń-
stwa mieszkańcom bez ich czynnego udziału
– napisano w ulotce na temat programu
„Bezpieczny sąsiad – dobra dzielnica”.

Jak mówi E. Sowa, program ma przede
wszystkim zintegrować mieszkańców, zachęcić
do aktywnego udziału w życiu dzielnicy i kre-
owaniu jej pozytywnego wizerunku. Tylko wte-

dy przyniesie on oczekiwane rezultaty. Pomoc-
ne w tym mają okazać się prelekcje, ale rów-
nież spotkania o nieco innym charakterze. Już
27 listopada o godz. 18.00 w boguszowickim
Domu Kultury odbędzie się biesiada „andrzej-
kowa”, a 4 grudnia o tej samej porze „Bar-
bórka 2002”. Wspólnie z SP 18 zorganizowane
zostanie także świąteczne spotkanie pod nazwą
„Wigilia dla każdego”. Z tej okazji ogłoszo-
ny został konkurs na najlepsze ciasto, a mogą
w nim wziąć udział wszyscy miłośnicy domo-
wych wypieków. Organizatorzy nie zapominają
jednak o typowych szkoleniach, spotkaniach
z funkcjonariuszami Policji i Straży Miejskiej
czy o akcji znakowania cennych przedmiotów.
Wspólnie z mieszkańcami opracowano również
mapę najbardziej niebezpiecznych miejsc Bo-

guszowic. Pozwoli to na wzmożone pa-
trolowanie tych rejonów przez policję.
Wkrótce zorganizowany zostanie tak-
że kurs samoobrony dla kobiet.
Wszystkie panie zainteresowane udzia-
łem w takim szkoleniu proszone są
o kontakt ze Stowarzyszeniem, którego
siedziba mieści się w Boguszowicach,
os. Południe 37, pokój 312. Biuro czyn-
ne jest w poniedziałki i wtorki od 10.00
do 12.00, a w środy, czwartki i piątki od
16.00 do 18.00, (tel. 73 94 250-3, wew.
101). W planach spotkań z mieszkańca-
mi przewiduje się również osobny blok
tematów dotyczących bezpieczeństwa
dzieci. Przedszkolaki i uczniowie I klas
otrzymali już znaczki odblaskowe, które
sprawiają, że są lepiej widoczni na dro-
dze, a to jest szczególnie przydatne
w okresie jesienno–zimowym.

Program „Bezpieczny sąsiad – do-
bra dzielnica” finansowany jest przez
Akademię Rozwoju Filantropii w Pol-

sce i Amerykańską Fundację Wolności oraz
miasto. O szczegółach z nim związanych
pisaliśmy we wrześniowym numerze „GR”.

                                                              (S)

Dla własnego dobra!
Bezpieczny sąsiad – dobra dzielnica

Poznają skuteczne sposoby zabezpieczania swojego mieszkania, piwnicy
czy działki. Uczą się dbać o własne mienie, unikać kradzieży, chronić sa-
mochody i radzić sobie podczas napadu.

Był to już piąty w tym roku projekt współ-
pracy z grupami zagranicznymi, realizowany
w ramach Programu Unijnego „Młodzież”
przez naszą palcówkę. Pomysł wzajemnego po-
znawania swoich kultur poprzez zwyczaje ku-
linarne każdego narodu okazał się wspaniałą
inicjatywą. Nasze odmienne smaki, specjały,
kulinarne gusta, obrzędy biesiadne stały się
ogniwem łączącym grupy partnerskie o najróż-
niejszych specjalnościach. Portugalię reprezen-
towała grupa ekologów z organizacji „Onda
Verde”, przedstawicielem Cypru był zespół
taneczny „Hermes”, z Bułgarii zaś przyjechali
do nas młodzi astronomowie i członkowie koła
teatralnego. Przedstawicielami grupy polskiej
– organizatora, koordynatora i gospodarza ca-

łej imprezy – byli nastoletni artyści z pracowni
plastycznej Młodzieżowego Domu Kultury.

Przez 10 październikowych dni gościliśmy
prawie 50. uczestników. Ta duża, wielojęzycz-
na grupa zwiedziła razem Kraków, Bielsko,
Pszczynę, Cieszyn i nasze rodzinne miasto –
Rybnik. Tutaj odwiedziliśmy Urząd Miasta,
potem przespacerowaliśmy się ulicami, aby
wieczorem spotkać się w Młodzieżowym Domu
Kultury z uczestnikami innych kół zaintereso-
wań. Nasi goście nie mieli, niestety, okazji po-
znać (tak zachwalanej i opisywanej przez nas)
„polskiej złotej jesieni”; doświadczyli za to
czym jest polski deszcz, polski wiatr i polska
mgła. Brak pięknej pogody nie przeszkodził
jednak w przeprowadzeniu wielu interesują-
cych zajęć. W programie, oprócz zwiedzania

miast i zabytków, znalazły się codzienne pre-
zentacje kulinarne, wycieczki, wędrówki gór-
skie, prezentacje narodowe, wieczory z gitarą i
piosenką, przedstawienia teatralne, zajęcia
sportowe, dyskoteki, warsztaty artystyczne
i podsumowujący happening – w formie kilku-
godzinnej kolorowej, twórczej i smacznej za-
bawy.

Wymiana pozwoliła nam poznać wiele sub-
telności sztuki kulinarnej. Być może są w na-
szym mieście inne osoby oprócz nas, które
znają smak cypryjskiego „challoumi” i „anari”,
portugalskiego „chourico” czy bułgarskiej „lu-
kanki”. Ale 30. naszych nowych przyjaciół to
jedyni ludzie w Haskovie (Bułgaria), Avintes
(Portugalia) i Aradippou (Cypr), którzy wiedzą,
jak smakują śląskie kluski z roladą i czerwoną
kapustą.

Aldona Kaczmarczyk–Kołucka

c.d. ze strony 15
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Autorzy „Plamy”, która od dwóch lat ukazuje się
raz na rok, mieli zapewne zaprezentować tajem-
niczą formację „Debiuty 2002”, ale ta przywiozła
sobie własnego konferansjera w osobie Arkadiu-
sza Kremzy. Ten w brawurowym stylu wywołał
Pawła Sarnę (rocznik 1977), autora tomiku „Bia-
ły Ojcze Nasz”, później Ryszarda Chłapka, auto-
ra „Wiecznej ospy” (obie książki poetyckie wydano
w Bibliotece Studium), wreszcie 17–letniego
Tobiasza Malanowskiego, któremu Fort Legni-
ca wydał „Wycieczki krajoznawcze”.

Młodzi autorzy uznali, że wystarczy przeczytać
po dwa wiersze i – nawet zaproszeni do stołu
z paluszkami i sokami – nie umieli wysiedzieć przed
dwudziestoosobową publicznością. Nie chcieli (nie
umieli?) nic więcej dodać od siebie. Podobnie roz-
biegani byli autorzy „Plamy” – M. Paprotny,
M. Bednarek, R. Rybicki. Tylko M. Stuchły
i P. Rakowski dotrzymali towarzystwa publicz-
ności, pierwszy – milcząc, drugi – czytając opowia-
danie „Garden party z trupem” – kolejny przykład
pokoleniowo–grupowego rozdrapywania ran tego
autora. Z wierszy twórców rozbieganych udało się
to i owo uchwycić jedynie z zaśpiewów nibylitur-
gicznych R. Rybickiego, ale niewiele.

Publiczność, która poezję szanuje, która jej
oczekuje, została zlekceważona. Zaprezentował
się nieźle zespół „Tresjazz” z Jastrzębia. Pozo-
stali przedstawiciele „środowisk twórczych” po-
zostawili publiczność nieusatysfakcjonowaną...

Opera komiczna – pokazana w reżyserii Jac-
ka Chmielnika, pod kierownictwem muzycz-
nym Tadeusza Biernackiego – została dobrze
przyjęta w Rybniku. Potraktowano ją jako pre-
tekst do kulturalnej rozrywki dla całych, wie-
lopokoleniowych rodzin. I słusznie. Mistrzow-
ska, potoczysta muzyka, pełna efektownych
arii, koloratur, duetów i kawatyn... Role Figa-
ra (Ireneusz Miczka), Rosiny (Agnieszka
Mazur–Świder), hrabiego Almavivy (Kry-

stian Krzeszowiak) i doktora Bortolo (Ma-
rek Dynowski) poprowadzone lekko i rzetel-
nie, tak, by nie popsuć tego, co mistrz zapisał
w nutach.

Satysfakcja pełna, bo przecież sympatyczni i
zakochani zostają tutaj nagrodzeni, gbura moż-
na przekonać sakiewką i nawet strażnicy miej-
scy okazują się mili. Proszę, trochę współcze-
śnie, a trochę baśniowo...

Na fotogramach pani
Anny widzimy jej córkę
Martynę w brązach i zło-
cieniach oraz córkę dru-
giej autorki – Magdę –
w czerniach i czerwie-
niach. I jeszcze dopełnie-
nie: na czterech fotosach
pani Magda występuje
z synem Tobiaszem (to je-
dyny męski, ale jednak
w dość odległej przyszło-
ści, akcent wystawy, gdyż
maleńki Tobiasz tu pełni
funkcję aniołka). Z ośmiu
prac M. Malczewskiej
cztery to rysunki tuszem,
lawowane, sugestywnie
przemawiające siłą linii

oraz z rzadka stosowanym kolorem – w oczach
postaci. Cztery obrazy – nowe wizje córek obu
artystek – operują już chętniej kolorem wśród
kobiecych atrybutów: feerii włosów, barwnych
wstążek, w scenerii fatałaszków bądź astralnej.

Wystawa otwiera działalność „Fotogale-
rii” Anny Foltynowicz–Koterskiej przy
ul. Kościuszki 16a (wejście od ulicy Mic-
kiewicza). Oprócz wielu miłych wspomnień
i wystąpień przybyłych gości, miejsce to ma
szansę zaistnieć jako dobry punkt promocji no-
wych wizji artystycznych w Rybniku.

Nowa galeria – rodzinna wystawa
Anna Foltynowicz–Koterska i Maria Budny–Malczewska zaprosiły

na wystawę fotograficzno–plastyczną miłośników swoich talentów.
„Moja i twoja...” – tytuł wystawy można różnie interpretować, ale na
pewno stała się ona wydarzeniem towarzyskim 9 października br.

Cyrulik – lekarz zranionych sercCyrulik – lekarz zranionych sercCyrulik – lekarz zranionych sercCyrulik – lekarz zranionych sercCyrulik – lekarz zranionych serc
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„Cyrulikiem sewilskim” Gioacchino Rossiniego w wykonaniu ar-
tystów Gliwickiego Teatru Muzycznego zakończyły się tegoroczne
Rybnickie Dni Literatury.

Program tegorocznych Rybnickich Dni
Literatury był tak bogaty, że relacja
z wszystkich imprez nie zmieściła się
w poprzednim numerze...

Debiuty i „Plama”

„Cyrulik sewilski” na deskach TZR.                                                                                        Zdjęcia: F.K.

Autorki wystawy „Moja i twoja...”.

W Sali Kameralnej TZR, pod hasłem
prezentacji środowisk twórczych
spotkali się z publicznością redakto-
rzy „Plamy” i kilku młodych autorów
tomików poetyckich
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Muzyczne urodzinyMuzyczne urodziny
Jej początki sięgają roku 1947 i związane były

z Głównymi Warsztatami Mechanicznymi przy
kop. „Rymer”. Pierwszym dyrygentem zespo-
łu był Franciszek Pawelec. Później orkiestrę
prowadzili Paweł Michalski, Maksymilian
Szczyra i Herbert Demela. W 1960 r. orkie-
stra została pełnoprawnym członkiem Stowa-
rzyszenia Śląskich Kół Śpiewaczych i Instru-
mentalnych (obecnie Polski Związek Chórów
i Orkiestr). W październiku 1984 roku kierow-
nictwo muzyczne orkiestry objął dyrygent
Marian Wolny, który pełni tę funkcję do dnia
dzisiejszego. Od 1993 r. zespół działa jako Miej-
ska Orkiestra Dęta „Rybnik”, a dwa lata temu
uzyskał osobowość prawną jako stowarzysze-
nie. Wspólne muzykowanie przyniosło orkie-
strze niezliczoną ilość nagród i wyróżnień
na przeglądach i festiwalach w kraju i za gra-
nicą. Rybniccy muzycy zagrali koncert dla pa-
pieża w Watykanie, występowali w Czechach,
Włoszech, Francji, Szwajcarii, Niemczech,
Austrii, Grecji i na Węgrzech. Orkiestra ma na
swoim koncie udział w nagraniach programów
muzycznych w Polskim Radio, uczestniczyła

W czasie siódmej już edycji tej imprezy hu-
mor można było sobie poprawić na wiele spo-
sobów - oglądając „świńską” wystawę, obser-
wując mecz kabaretowy Rybnik – Reszta Świata
czy też uczestnicząc w koncercie Trzech Teno-
rów. To w jego trakcie popis umiejętności
w rozśmieszaniu dali Tomasz Jachimek, któ-
ry do niedawna występował w kabarecie „Strza-
ły z Aurory”, Steffen Möller, Niemiec radzą-
cy sobie z zawiłościami języka polskiego i ... na-
szej mentalności oraz niezwykle lubiany w Ryb-
niku Grzegorz Halama. Do łez rozbawiły
publiczność skecze i piosenki kabaretów rywa-
lizujących o „Złote Koryta”. A konkurencje,
które pozwoliły wyłonić zwycięzców, nie były
łatwe, ani tym bardziej zwyczajne – „Jestem
z innej planety”, „Nie mam... ale będę miał”,
„Tera jem” czy „ZSRR wiecznie żywy” – oto
tematy, które należało rozgryźć, a przy okazji
rozśmieszyć publiczność. Satyrycy, jak zwykle,
stanęli na wysokości zadania, zaskakując rywali
i publiczność swoimi pomysłami. Udało im się
rozbawić wszystkich, m.in. dzięki śpiewające-
mu stworkowi w formalinie, wyjątkowym trzem
królom, jurorom programu „Idol” czy też
„żonie śląskiej inaczej”.

— Pełna sala pokazuje, że młodzi wykonaw-
cy umieją być prześmiewcami i pokazać absur-
dy naszego życia, a my, widzowie, owacyjnie od-
bieramy to, co oni przygotowują. A to znaczy,
że warto śmiać się z życia – mówił Jerzy Cha-
chuła, prezes elektrowni „Rybnik”, głównego
sponsora festiwalu.

W tym roku do „Złotego Koryta” „pchali się”
laureaci ogólnopolskich przeglądów kabaretowych
czyli „Noł Nejm” i „Szpik” z Rybnika, „Dno”

„Dno” – jeden z najzabawniejszych kabaretów „Ryjka”.                                                                    Zdj.: M.T.

z Dąbrowy Górniczej, „Szum”, „Projekt H”
i „E.K.” z Zielonej Góry, „Limo” z Gdańska, „Ani
Mru–Mru” z Lublina, „Jachim Presents”
z Warszawy oraz „Kwartet okazjonalny” z Kra-
kowa. Po raz pierwszy w historii festiwalu w głoso-
waniu kabaretów zwyciężyły dwa z nich – „Dno”
i „Projekt H”, a publiczność swoje „Złote kory-
to” postanowiła przyznać rybnickiemu kaba-
retowi „Noł Nejm”.

w paradach ulicznych i od lat uświetnia wiele
lokalnych uroczystości. Kontakty Mariana Wol-
nego i jego orkiestry z podobnymi zespołami
w całej Europie zaowocowało organizacją
w Rybniku Międzynarodowego Festiwalu
Orkiestr Dętych „Złota Lira”.

Podczas koncertu jubileuszowego w DK
w Niedobczycach, na którym zjawiło się wielu
gości i przyjaciół zespołu, członkowie orkiestry

zostali uhonorowani odznakami Polskiego
Związku Chórów i Orkiestr. Były życzenia i li-
sty gratulacyjne, a „jubilatka” dała popis swo-
ich umiejętności, wykonując m.in. kankana
z uwertury do „Orfeusza w piekle”, utwory ze-
społu „Bee Gees” i wiele innych, świadczących
o bardzo szerokim repertuarze orkiestry.

Zespołowi życzymy kolejnych lat wspól-
nego muzykowania.                                 (S)
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Orkiestra uświetnia wiele lokalnych imprez.                                                                                 Zdj.: F.K.

Miejska Orkiestra Dęta „Rybnik”
gra już od 55 lat.

Co zrobić, aby jesienią mieć
dobry humor? Odpowiedź jest
prosta – wystarczy wziąć udział
w „Ryjku” czyli Rybnickiej Jesie-
ni Kabaretowej, a na świat spoj-
rzymy przez różowe okulary.

Świnia by się uśmiała!

dokończenie na stronie 22
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O górnictwie raz jeszcze

Źródłem inspiracji były dla nich zarówno obiekty przemysłowe, na-
rzędzia, strój górniczy jak również obyczaje i wierzenia. Te wszystkie
elementy znalazły odzwierciedlenie w kilkudziesięciu akwarelach, ob-
razach olejnych, grafikach, fotografiach oraz rzeźbach w węglu i grafi-
cie.  — Wydawałoby się, że obiekty górnicze wpisane są w krajobraz Ślą-
ska na zawsze, jednak w nieodległej przyszłości ślad po nich może zagi-
nąć. Dlatego też zachodzi potrzeba zachowa-
nia i przekazania przyszłym pokoleniom naj-
cenniejszych dóbr związanych z uprzemysło-
wieniem Śląska — twierdzi Aleksandra
Grabiec, kurator wystawy.

Na wystawie poznamy więc historię
kopalń oraz górnicze życie rodzin-
ne i zawodowe. — Nasze działa-
nie w zakresie wzbogacania zbio-
rów o nowe nabytki dokumentują-
ce górniczą przeszłość i dzień dzi-
siejszy jest od 27 lat wspierane przez
Stowarzyszenie Inżynierów i Techni-
ków Górnictwa Oddział w Rybniku –
mówiła o współpracy z SIiTG dyrek-
tor Muzeum Genowefa Grabowska.

W uroczystym otwarciu wystawy wzięli udział m.in. przedstawiciele
kopalń z naszego regionu, a zwiedzający zobaczyli prace m.in. Pawła Stel-
lera, Ludwika Holesza, Stanisława Domaradzkiego, Jana Kszuka,
a także Heleny Dobrzańskiej–Kasiura. Całość uświetnił występ big
bandu Państwowej Szkoły Muzycznej I i II Stopnia w Rybniku.

(S)

W bibliotece Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Bogu-
szowicach od 21 do 31 października br. trwała wystawa malarstwa Ka-
rola Kurzydyma, wnuka utalentowanego malarza–amatora Ludwika
Holesza (wraz z pracami dziadka, babci Agnieszki i mamy Weroniki
Kurzydym). To trzecia wystawa z cyklu „Barwy Śląska” pokazana w tym
miejscu staraniem nauczyciela historii i wos–u, Zbigniewa Szafrań-
skiego. Wcześniej wystawiało tu pięciu twórców malujących Śląsk (rok
temu) oraz rzeźbiarz Stanisław Uchyła z Roju (w marcu br.).

10–letni Karol maluje swoje barwne opowieści z użyciem soczystych
kolorów i mocnego konturu. Obrazy kipią życiem, mnóstwo na nich pta-
ków, domków, wiele twarzy w postaci jakby masek. Urzekają i niepo-
koją zagęszczeniem motywów i nasyconych barw. Widzowie zebrani na
wernisażu postulowali kształcenie plastyczne chłopca pod kierunkiem
artystów–pedagogów. Tylko taka droga zapewnić może Karolowi roz-
wój jego umiejętności i ochronę przed popadnięciem w nieautentyczną
manierę twórczą.                                                                                    (gw)

To właśnie tutaj
swoje prace prezen-
tują artyści zrzesze-
ni w Zespole Twór-
ców Nieprofesjonal-
nych „Oblicza”. Elż-
bietę Rozkwitalską,
magister wychowa-
nia fizycznego, zain-
teresowanie sztuką
skłoniło do wyrażania
na płótnie swych pra-
gnień, doznań i wzru-
szeń. Od 1980 roku
E. Rozkwitalska jest
członkiem Zespołu
Twórców Nieprofe-
sjonalnych „Oblicza”
i jak twierdzi jego za-
łożyciel, artysta ma-

larz Marian Rak, w jej pejzażach i martwych naturach z kwiatami, utrzyma-
nych w szlachetnych, srebrzystych szarościach, uderza siła światła.             (S)

Autorka prac prezentowanych w Galerii „Oblicza”.    Zdj.: s

— W tym roku wszystkie kabarety zasłużyły na nagrodę. „Ryjek” jest
jedyną znaną mi imprezą kabaretową, na której publiczność może obej-
rzeć 80 premier – piosenek, skeczy i filmów. Chylę czoło przed wszystkimi
kabaretami, które nas rozbawiają — mówił Grzegorz Porowski, tego-
roczny „tajny juror”, który przyznał nagrodę kabaretowi „Dno”. Nie było
to jednak ostatnie wyróżnienie dla tego kabaretu. „Dno” otrzymało rów-
nież „Melodyjną nagrodę Artura”, ufundowaną przez „Grupę Mocar-
ta”. W czasie koncertu laureatów wręczono również „Super świnię”,
którą na poprzednich festiwalach otrzymali Władysław Sikora i Ire-
neusz Krosny. Teraz do tego grona dołączył Aleksander Chwastek,
w podziękowaniu za stworzenie festiwalu i wspieranie młodych, rybnic-
kich kabaretów. Specjalne wyróżnienia otrzymali również Jadwiga
Demczuk–Bronowska i Wojciech Bronowski:  — Dziękujemy im za
dobre słowo, ale i krytykę oraz fakt, że cały czas nas wspierają — mówił
Robert Korólczyk z rady artystycznej festiwalu.

Wszyscy laureaci zaprezentowali swoje najlepsze skecze i piosenki
podczas koncertu finałowego w TZR, który zakończył się występem
Jerzego Kryszaka. Aktor jak zwykle drwił z polskiej sceny politycznej.
No cóż, kabarety młodego pokolenia już dawno odeszły od tej tematyki
i była to z pewnością słuszna decyzja.                                               (S)

W TZR swoją wystawę
prezentuje Jastrzębski
Klub Fotograficzny „Nie-
zależni”. To jubileuszo-
wa ekspozycja, którą
obejrzeli już miłośnicy
fotografii w Krakowie
i Jastrzębiu. Teraz zdję-
cia mogą oglądać rybni-
czanie.

           Zdj.: F.K.

Nowe „Oblicza”
Miłośnicy malarstwa wzięli udział w uroczystym

otwarciu wystawy prac Elżbiety Rozkwitalskiej. W ten
sposób w Teatrze Ziemi Rybnickiej nowy sezon arty-
styczny zainaugurowała Galeria „Oblicza”.
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Świnia by się uśmiała!
c.d. ze strony 21

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

W rybnickim Muzeum otwarto wystawę „Górnictwo
w sztukach plastycznych”. To kolejna ekspozycja zwią-
zana ze Śląskiem, na którą złożyły się prace twórców
profesjonalnych i nieprofesjonalnych, głównie górników.

O górnictwie raz jeszcze
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Karol, wnuk LudwikaKarol, wnuk LudwikaKarol, wnuk LudwikaKarol, wnuk LudwikaKarol, wnuk Ludwika

„Elwer szoł 2000” to najbardziej
śląskie z wszystkich śląskich wido-
wisk rewiowych. Na pomysł pełnego
humoru widowiska o bezrobotnej arty-
stce rewiowej, która wygrywa teleturniej
„Milionerzy” i zakłada rewię, wpadł au-

tor „Pomsty” Marian Makula. Występują aktorzy i tancerze scen śląskich,
w tym „Kabaret Śląski” i „Raki z Nowej Paki”.

Spektakl obejrzymy w Teatrze Ziemi Rybnickiej 7 grudnia
o godz. 17.00 w ramach Gali Konkursu Gawędziarzy.

Niezależni...Niezależni...Niezależni...Niezależni...Niezależni...Niezależni...Niezależni...Niezależni...Niezależni...Niezależni...
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Czas wspomnień

Z polskigo na nasze...

— Zaduszki to czas refleksji, zadumy oraz
nadziei, że nasze życie doczesne jest tylko czę-
ścią wielkiej całości - mówił dyrektor DK Chwa-
łowice Michał Wojaczek. — To również czas
wspomnień, których nie zabraknie podczas tego
koncertu zaduszkowego.

I nie mylił się, gdyż recital Joanny Liszow-
skiej, aktorki Teatru Narodowego i Teatru
Komedia w Warszawie, laureatki Przeglądu
Piosenki Aktorskiej we Wrocławiu pełen był
refleksji i liryzmu. Wyjątkowy nastrój podkreślała
oprawa muzyczna. Aktorce towarzyszył skrzypek
Michał Półtorak z „Piwnicy pod Baranami”
i grupy „Anawa”, a na fortepianie zagrał

Aleksander Brzeziński, kompozytor i muzyk
związany z artystycznym środowiskiem Krakowa.

— Każdy z utworów tego koncertu zawiera
refleksje o śmierci, ale również o życiu. To pio-
senki różnych gatunków muzycznych, wykonaw-
ców i autorów. Są wspomnieniem o tych, któ-
rych już nie ma, jednak ich utwory wciąż są żywe,
jak choćby te Agnieszki Osieckiej czy Marleny
Dietrich. To piosenki, które są mi bliskie — mó-
wiła aktorka.

Rybnicka publiczność pamięta J. Liszowską
z udziału w Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki
Artystycznej, który wygrała wyjątkową interpre-
tacją i piękną barwą głosu: — Cieszę się, że jestem
znów w Rybniku, mieście, w którym w 2001 r. otrzy-
małam pierwszą nagrodę — mówiła J. Liszow-
ska. — Chętnie wraca się do miłych miejsc.

(S)

W swojej najnowszej książce „Ślązoki nie
gęsi...” Marek Szołtysek poszedł dalej niż ks.
Tischner w swojej „Filozofii po góralsku”, bo
wziął na warsztat nie tylko greckich filozofów,
ale i doktorów kościoła, teksty biblijne, arcy-
dzieła literatury polskiej i światowej wszystkich
epok aż do hitów ostatnich lat. Tezę, że Śląza-
cy mają swoją godkę udowadnia podejmując się
tłumaczenia fragmentów tych pereł literatury
na śląską gwarę. By się na to zdecydować, trze-
ba mieć odwagę łamania pewnych kanonów
myślenia o rzeczach uznanych za wielkie i nie-
tykalne i nadania im cech plebejskości.
A Marek oporów przed takimi poczynaniami
nie ma. Tak więc rozpoczynamy podróż od
„Odysei” Homera: (...) Po leku się Trojoki przy
koniu zbiyrają, drapko powrozy bierą, już napo-
czynają przekulać ta naprowdy wielgo konstruk-
cyjo. I wszyjscy pomogają, co we Troi żyją.  Po-
tem dowiadujemy się, że „Umrzić se werci”

(frag. dialogu Platona „Obrona Sokratesa”), a jesz-
cze dalej, że „Hobbity niy lubią larma” (frag. książ-
ki Tolkiena „Hobbit czyli tam i z powrotem”).

Nie zabrakło Harry Pottera, rozpisanej na
role bajki o „Czerwonym kapturku” i dramatu
„Romeo i Julia”, ale, o dziwo, z happy endem.
Znamy podobne próby, ale chodziło w nich
najczęściej o osiągnięcie efektu humorystycz-
nego. Czy takie zamiary miał również Marek
Szołtysek? Dowiódł za to na pewno, że np.
„Pieśniczka nad Pieśniczkami” (frag. biblijnej
„Pieśni nad Pieśniami”) ma w gwarze tak samo
wiele uroku jak oryginał. Książkę uzupełnia
kilka komiksów, których bohaterami są Antek
i Francek, ale, jak się wydaje, zamieszczenie
ich w tym miejscu burzy jednorodność książki.
Obojętnie jednak jak ambiwalentne uczucia
towarzyszą jej czytaniu, trudno nie podziwiać
inwencji i pomysłowości autora.

(r)

Podczas konferencji naukowej o „Tożsamo-
ści społeczno–kulturowej współczesnego miasta
w Polsce” (11–12.X.br Warszawa – Pułtusk),
wśród wielu referatów licznych znakomitości
naukowych Maria Budny–Malczewska mó-
wiła o „Wpływie środowiska plastycznego
na kulturę i sposób życia mieszkańców Rybnika
i regionu”. Referentka podkreśliła rolę twór-
ców w przekształcaniu oblicza miasta z ośrod-
ka górniczego w usługowo–handlowe centrum
regionu z bogatą ofertą edukacyjną i kultu-
ralną. Koło ZPAP – jedyne w Polsce, a dodat-
kowo tak liczne – i jego współpraca z Muzeum,
promocja miejsca zamieszkania, sprawdzanie
się twórców sztuki w rolach pedagogów,

terapeutów, projektantów, postulowanie utwo-
rzenia liceum plastycznego i Domu Twórcy
z salą wystawową, galerią sprzedaży oraz klu-
bem środowisk twórczych – to tylko niektóre for-
my aktywności rybnickich artystów. Referat uzu-
pełniał 10–minutowy film Janusza Rzymanka
o rybnickim kole ZPAP oraz katalog wystawy
„Tam, gdzie jesteśmy – współczesna sztuka
w zbiorach Muzeum w Rybniku” – oba przyję-
te z zainteresowaniem.

Podczas konferencji (zorganizowanej oprócz
PTEM przez Wyższą Szkołę Humanistyczną
w Pułtusku oraz Ośrodek Konsultacji i Dialo-
gu Społecznego Miasta St. Warszawy) odwo-
ływano się do wspólnej publikacji PTEM i Mu-
zeum w Rybniku, którą „Gazeta Rybnicka”
omówiła w numerze z września br.

Przemiany poczucia tożsamości, zanik związ-
ków lokalnych i więzi sąsiedzkich to problemy

Poczucie tożsamości w Rybniku i gdzie indziejPoczucie tożsamości w Rybniku i gdzie indziejPoczucie tożsamości w Rybniku i gdzie indziejPoczucie tożsamości w Rybniku i gdzie indziejPoczucie tożsamości w Rybniku i gdzie indziej ośrodków wielkich jak Warszawa. Procesy za-
chodzące w ośrodkach miejskich będą nadal
badane. Kolejną konferencję poświęconą
tożsamości miast, już z międzynarodową obsadą,
zapowiedział dyrektor PTEM Andrzej Stawarz
w Cieszynie. Na pewno znajdzie się na niej
miejsce również dla badaczy z Rybnika.

Przypomnijmy, że rybnickie środowisko pla-
styczne było w ostatnim roku niezwykle aktyw-
ne. Prezes rybnickiego oddziału ZPAP–u
Krzysztof Dublewski był autorem udanego
loga uroczystości 800–lecia Rybnika, z inicja-
tywy m.in. Andrzeja Obuchowicza powstała
galeria „Inna”, a artysta ten, wraz z Grażyną
Zarzecką–Czech otrzymał tegoroczną nagro-
dę prezydenta miasta w dziedzinie kultury.
Obszerny artykuł pióra Danuty Lubiny–Ci-
pińskiej o rybnickim środowisku plastycznym
ukazał się w tym roku na łamach miesięcznika
„Śląsk”.

(gw)

Rozwija się współpraca rybnickiego
Muzeum z Polskim Towarzystwem
Etnologii Miasta.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Czas wspomnień

Joanna Liszowska podczas ubiegłorocznego Ogól-
nopolskiego Festiwalu Piosenki Artystycznej w Ryb-
niku.                                                Zdj.: arch red.

W zaduszkowy wieczór w Domu
Kultury w Chwałowicach odbył się
nastrojowy koncert.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Z polskigo na nasze...



24
GAZETA  RYBNICKA Listopad  2002GAZETA  RYBNICKA

GAZETA RYBNICKA

Kochajmy ich jak... Irlandię!Kochajmy ich jak... Irlandię!Kochajmy ich jak... Irlandię!Kochajmy ich jak... Irlandię!Kochajmy ich jak... Irlandię!

Dziś „carrantuohille” to szacowni jubilaci,
a od gwiazd występujących gościnnie na ich
ostatniej, siódmej już płycie aż robi się jasno...
U źródeł sukcesu zespołu leży zapewne kon-
sekwencja: od momentu kiedy przed 15 lat

zachwycili się muzyką celtycką, nie zmienili
swoich upodobań, a co najwyżej wzbogacili ir-
landzkie granie słowiańską duszą. Prawie nie
zmienił się też żorsko–rybnicki skład zespo-
łu, który dziś przedstawia się następująco:
Dariusz Sojka, multiinstrumentalista i pomy-
słodawca grania muzyki irlandzkiej, Adam
Drewniok (git. basowa), Maciej Paszek
(skrzypce), Marek Sochacki (perkusja – w ze-
spole od 5 lat), Zbigniew Seyda (git. akustycz-
na, bouzuki i in.) oraz Bogdan Wita (git. aku-
styczna, menadżer). Odbiór ich muzyki po-
twierdza obiegową opinię o podobieństwach
mentalnych Polaków i Irlandczyków. Po latach
grania muzyki z Zielonej Wyspy, dali się do-
skonale poznać w „kołach zbliżonych do Irlan-
dii”. Są zapraszani do udziału w uroczysto-
ściach związanych z patronem Irlandii św. Pa-
trykiem (17 marca), znają ich polskie i irlandz-
kie puby, w których muzykowanie to rzecz na-
turalna, kilkakrotnie bywali w Irlandii, w tym z
Jurkiem Owsiakiem, bo udział w Wielkiej Or-
kiestrze Świątecznej Pomocy to dla zespołu
oczywistość. Jako jedyna polska grupa folkowa
wystąpili na festiwalu EuroWoodstock w Buda-
peszcie. Towarzyszyli krakowskiemu spotkaniu
noblistów: Czesława Miłosza i Irlandczyka Sea-
musa Haeney'a, co zaowocowało wyprawą na za-

proszenie Miłosza do Kalifornii. I wciąż grają
na celtycką nutę... I to tak dobrze, że przeko-
nali do gościnnego udziału w płycie „Inis” Fiolkę
Najdenowicz, Annę Marię Jopek, Stanisła-
wa Sojkę, Pawła Kukiza, a także Anitę Lip-

nicką, Roberta Kasprzyckiego, Annę
Chwieduk i Kubę Badacha. Czterej ostatni
wykonawcy przyjęli też zaproszenie występu w

Kochajmy ich jak... Irlandię!Kochajmy ich jak... Irlandię!Kochajmy ich jak... Irlandię!Kochajmy ich jak... Irlandię!Kochajmy ich jak... Irlandię!
Carrantuohill gra już 15 lat!

Najtrudniej być prorokiem we własnym kraju – mówi przysłowie, dlatego
też „Carrantuohill” jest jedyną z nielicznych miejscowych grup muzycz-
nych zdolnych do zapełnienia sali Teatru Ziemi Rybnickiej do ostatniego
prawie miejsca.

promującym płytę koncercie jubileuszowym,
jaki odbył się w Teatrze Ziemi Rybnickiej. Z
zespołem zagrała też sekcja dęta złożona z
uczniów szkoły muzycznej w Żorach oraz gita-
rzysta basowy Michał Barański. Gośćmi ho-
norowymi byli poeta i były ambasador RP w
Irlandii, znawca i miłośnik tamtejszej kultury,
autor kilku tekstów na płycie Ernest Bryll oraz
zaprzyjaźniony z zespołem i czasem z nim pod-
śpiewujący Irlandczyk mieszkający w Polsce,
Ollie Morgan. Zapraszając na scenę poszcze-
gólnych wykonawców Darek Sojka z uznaniem
mówił też o pracy realizatora dźwięku na pły-
cie Andrzeja Czubińskiego oraz projekcie
graficznym płyty autorstwa Krzysztofa Pietr-
ka. Trzeba przyznać, że „opakowanie” krążka
z oryginalną, harmonijkową książeczką jest
równie interesujące jak jego zawartość. A sa-
mej płyty omawiać nie będziemy, tego trzeba po
prostu posłuchać... Warto może tylko dodać, że
celtycka nuta została na niej wzbogacona o indy-
widualne wartości prezentowane przez każdego
z wykonawców. Dodajmy, że wszyscy wykonaw-
cy spotkają się w Sali Kongresowej w Warszawie
w Dniu św. Patryka w marcu przyszłego roku,
a koncert ten będzie najważniejszym punktem
promocji płyty i zespołu.

Na wstępie koncertu jubilaci odebrali gra-
tulacje z rąk członkini Zarządu Miasta Ewy
Ryszki, występującej w imieniu prezydenta
miasta, zaś na finał  Anita Lipnicka zaintono-
wała wspólne odśpiewanie „Stu lat”. Na kon-
cercie nie zabrakło największego fana rybnic-
kiego zespołu, nauczyciela z Oleśnicy
o dźwięcznym pseudonimie Forest Banan.

Na koniec miła wiadomość dla rybniczan:
prowadzący koncert dyrektor RCK Adam
Świerczyna zapowiedział na wiosnę przyszłe-
go roku organizację przy współudziale zespo-
łu „Carrantuohill”, Dni Kultury Irlandzkiej.

(r)

Jubilaci wraz z muzykami występującymi gościnnie i na płycie, i na koncercie.                           Zdj.: F.K.

Darek Sojka w kuluarowej rozmowie z Anitą Lipnicką i Ernestem Bryllem.                                   Zdj.: M.T.
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Wystawa
w klatce

Półwiecze we dwojePółwiecze we dwojePółwiecze we dwojePółwiecze we dwojePółwiecze we dwoje
Pary małżeńskie, które przeżyły wspól-

nie 50 lat spotkały się w Urzędzie Miasta
na jubileuszu Złotych Godów.

Z tej okazji prezydenci Adam Fudali i Je-
rzy Frelich oraz kierownik Urzędu Stanu Cy-
wilnego Maria Cwenar, złożyli jubilatom
życzenia zdrowia i wszelkiej pomyślności oraz
wręczyli medale za długoletnie pożycie małżeń-
skie przyznawane przez Prezydenta RP.

A otrzymali je państwo: Bronisława i Je-
rzy Wowrowie, Genowefa i Karol Papiero-
kowie, Elżbieta i Benedykt Kominkowie,
Maria i Józef Smyczkowie, Krystyna i Mi-
chał Dobrzanieccy, Izabela i Eugeniusz Ko-
manieccy, Antonina i Kazimierz Krypczy-
kowie, Anna i Rajmund Mielimonkowie,
Helena i Brunon Prusowie, Aniela i Józef
Pawlasowie, Tusnelda i Henryk Plintowie,
Maria i Antoni Macherzyńscy, Maria
i Eryk Polokowie, Aniela i Emil Malinowie
oraz Anna i Jerzy Kaczorowie.

— To wyjątkowy jubileusz, który skłania do
wspomnień i spojrzenia w przeszłość. To były trud-
ne czasy, które z pewnością nie ułatwiały państwu
stworzenia domowego ogniska. Jednak wam się
udało, a to świadczy, o tym, że miłość i wsparcie
wszystko zwycięży. Jesteście tego dowodem. Gra-
tuluję i życzę wam zdrowia i jeszcze raz... pienię-
dzy — mówił sędziwym małżonkom A. Fudali.

Spotkanie było okazją do wspomnień
i wspólnych rozmów, a także do wysłuchania
informacji na temat tego, co ciekawego dzieje
się w naszym mieście. Uroczystość uświetnił
również zespół „Gama”, którego członkowie
nie musieli zbyt długo namawiać jubilatów
do wspólnego śpiewania.                              (S)
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

— Mamy tutaj prawie 300 ptaków — mówi Edward
Mrowiec, prezes rybnickiego oddziału Polskiej Fede-
racji Ornitologicznej, która wzorem lat ubiegłych zor-
ganizowała tę wystawę. A było co oglądać, a nawet...
posłuchać, gdyż kanarki nie marnowały okazji do mu-
zycznych treli. Oprócz nich prezentowały się również
wielobarwne papugi, a jednym z wyjątkowych ptasich
okazów był najmniejszy gołąb świata – gołąbek dia-
mentowy. Jednak championem tegorocznej wystawy
został kanarek czerwony z hodowli Roberta Wi-
śniewskiego. W kategorii ptaków egzotycznych
tytuł championa zdobyły rozelle, których właścicie-
lem jest Eugeniusz Staniek. Tradycyjnie już trzy-
dniową imprezę zakończyła giełda ptaków, a jedną
z atrakcji wystawy była loteria, dzięki której przy
odrobinie szczęścia można było stać się właścicie-
lem kanarka lub papużki.

Organizatorzy serdecznie dziękują dyrekcji Ryb-
nickiego Centrum Kultury oraz władzom miasta
za udostępnienie pomieszczeń na wystawę.           (S)Najpiękniejszy kanarek wystawy. Zdj.: s

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Rybniku
poinformowała o rozporządzeniu Ministra
Obrony Narodowej w sprawie przeniesienia czę-
ści poborowych do rezerwy.

Rozporządzenie określa przeniesienie części po-
borowych, w tym również absolwentów szkół wy-
ższych, do rezerwy bez odbycia zasadniczej służby
wojskowej lub przeszkolenia wojskowego przed ukoń-
czeniem przez nich 24 i 28 lat życia. Do dnia 31 grud-
nia do rezerwy przeniesieni zostaną mężczyźni uro-
dzeni w 1980r. i starsi, którzy posiadają na wyłącz-
nym utrzymaniu żonę, dzieci lub rodziców, nie ukoń-
czyli szkoły podstawowej lub wykształcenie podsta-
wowe zdobyli z dwuletnim i większym opóźnieniem,
bądź ci którzy ukończyli szkołę specjalną. Do wojska
nie pójdą również mężczyźni prawomocnie skazani
za przestępstwo, którym wymierzono karę pozbawie-
nia wolności na czas niekrótszy niż 3 lata. Rzecz do-
tyczy również absolwentów szkół wyższych, którzy w
tym roku lub wcześniej ukończyli ostatni rok nauki
na studiach magisterskich lub wyższych zawodowych.

Poborowych, o których mowa przenosi się do
rezerwy po złożeniu przez nich udokumentowa-
nego wniosku w tej sprawie. Druki wniosków
można uzyskać w WKU Rybnik.                    (S)

Do rezerwy!

Półwiecze we dwojePółwiecze we dwojePółwiecze we dwojePółwiecze we dwojePółwiecze we dwoje

Zdjęcia: Foto–Łękawski

Wystawa
w klatce
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— Te są ładne, zobacz — mówiły zachwyco-
ne dzieci. Co tak bardzo im się spodobało?
Amadyny wspaniałe, rozelle, papużki nieroz-
łączki oraz kanarki. Wszystkie one prezen-
towały swoje kolorowe upierzenie i piękne
głosy podczas wystawy zaprezentowanej
w Teatrze Ziemi Rybnickiej.
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W latach 80. XX wieku, studiując na KUL–u,
miałem niewypowiedzianą przyjemność pod-
różowania po świecie jako śpiewak tamtejsze-
go chóru akademickiego. Moi towarzysze pod-
róży  zauważali na Zachodzie Europy prawie
wyłącznie różnice: kolorowe neony, pełne skle-
py, lepsze samochody, gustowne ubrania...
Ja jednak skupiony byłem na tym co mnie
z Zachodem łączy, a nie dzieli. Wtedy zdałem
sobie sprawę, że jako jedyny w tej grupie Ślą-
zok patrzę na Europę i świat odrobinę inaczej.

Wszystko zaczęło się od spotykanych przy
austriackich czy niemieckich drogach figur
św. Jana Nepomucena –  ja czułem się wów-
czas jak w domu, zaś inni mieli trudną za-
gadkę z historii sztuki. Innym razem kiedy
na przyjęciu po koncercie w Grazu był nie-
świeży „kartofelsalad”, to ja później wraz
z Austriakami miałem „durchfall”, zaś moi
koledzy z chóru cierpieli na „rozwolnienie”.

Takie drobne z pozoru różnice pomagały mi
czuć się bardziej obywatelem świata. Jednak
prawdziwa radość odkrywania podobieństw
czekała mnie w austriackich, niemieckich czy
francuskich domach, bowiem ze względów
oszczędnościowych nie mieszkaliśmy podczas
podróży w hotelach, lecz „u dobrych ludzi”.
Jeszcze się nie weszło do domu, a już z ogród-
ka moich zachodnioeuropejskich dobroczyń-
ców witały mnie czerwone czapy „cwergów”
czyli krasnoludków, zaś pod płotem pachnia-
ły „floksy” czy „gladiole” – takie same jak
„we zogrodzie mojej babci”. Nieraz w przed-
pokoju stały kwietniki zrobione ze starych
„singerek”, a na ścianach dla ozdoby wisia-
ła porcelana – dokładnie taka sama stoi jesz-
cze dzisiaj „we bifyju naszyj staryj ciotki”.
Jednak cały festiwal podobieństw rozpoczy-
nał się dopiero po kolacji, kiedy gospoda-
rze pokazywali swoje rodzinne albumy.

Ich i moi dziadkowie i pradziadkowie walczyli
w tych samych wojnach i często w tych samych
mundurach. Tak samo tęsknili, tak samo mieli
dosyć „kajzera” i podobne wysyłali z frontu „feld-
postkarty”. Przeglądając te zagraniczne albumy
zauważyłem, że „chałpa od staroszka mojej
mamy” była nawet większa i  ładniejsza, no bo
w końcu mój pradziadek zarobił na „grubie”
więcej niż te biydoki w Dolnej Austrii czy Ba-
warii. Z wielką satysfakcją zauważałem też, że
chociaż ja wówczas miałem na sobie szare ubra-
nie „made in PRL”, a oni kolorowe „fruit of the
loom”, to jednak nasi wspólni przodkowie ubie-
rali się identycznie. Natomiast eksplozję dumy
poczułem kiedyś w Szwajcarii, gdy moja gospo-
dyni chwaliła się, że jeszcze niedawno Szwajca-
rzy nie zamykali domów, bo nie było złodziei.
— Zmieniło się to – tłumaczyła – kiedy zje-
chali się do nas kolorowi emigranci. Powie-
działem wówczas, że na Śląsku było podob-
nie. Wprawdzie ludzie zamykali drzwi na klucz,
ale chowali go pod wycieraczką.
— A co, do was też przyjechali kolorowi? – zapy-
tała się Szwajcarka.  — Też przyjechali – odpo-
wiedziałem – ale kto inny. Ale tego moja roz-
mówczyni nie była w stanie zrozumieć.

Stoimy u bram Unii Europejskiej, zastanawia-
jąc się nad wysokością dopłat bezpośrednich i do-
tacji. Ale istota integracji leży przede wszystkim
w kulturze, a ta rozpoczęła się już dawno, dawno
temu... zwłaszcza na Śląsku! Kiedy więc Unia  Eu-
ropejska przekroczy już granice naszych śląskich
miejscowości, to niechaj – broń Boże! – jakiś sa-
morządowy czy rządowy polityk nie „wręcza” jej
kluczy do bram naszych śląskich miast. Ten klucz
bowiem od dawna leży pod wycieraczką!

Tekst i fotokopia: Marek Szołtysek

ŚLĄSK w EUROPIE
czyli klucz pod wycieraczką

Abecadło rzeczy śląskich

To dobrze, że w prasie jest wiele dyskusji o tym co Śląsk dał Europie
i światu. Wylicza się w tych rankingach śląskich noblistów, świętych,
kompozytorów... Nie pomija się śląskich klusek, rolad ani pszczół
i miodów ks. Dzierżona. Wszystko to prawda. Zastanówmy się jednak,
co postawić na pierwszym miejscu. Myślę, że przede wszystkim Śląsk
dał światu sam siebie! Jak to dał siebie? Europeizując się i uniwersa-
lizując, a może nawet globalizując swoją śląską, regionalną kulturę!
Co ja przez to rozumiem?

Widoczni na zdjęciu ele-
ganccy panowie, to nie
profesorowie uniwersyte-
tu ani biznesmeni, ale
górnicy z Rydułtów. Zdję-
cie z około 1900 roku.
Czy to dziwi?
Na początku XX wieku
statystyczny mężczyzna
na Śląsku, w Bawarii czy
Lotaryngii nie tylko
ubierał się na odpowied-
nim poziomie, ale żył jak
Europejczyk. Dopiero po
1945 roku staliśmy się
ludźmi, których można
było poznać po butach,
kroju marynarki czy
płaszcza. Ale oczywiście
nie wystarczy odwiedzić
drogiego sklepu, by stać
się Europejczykiem!
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Kontynuujemy nasz cykl prezentujący stare zdjęcia przedstawiające losy Rybnika
i rybniczan na przestrzeni ostatnich 150 lat. Każda publikowana fotografia otrzyma
swój numer. Ułatwi to dyskusję z Czytelnikami na temat przedstawionych na zdjęciu
wydarzeń, rzeczy i osób. Zachęcamy więc Czytelników do wycinania tych stron i zbie-
rania ich w segregatorze.

Ponadto proponujemy Czytelnikom współredagowanie cyklu – zachęcamy do przy-
noszenia do redakcji starych zdjęć będących świadkami minionych czasów. Najbar-
dziej interesujące zamieścimy w „GR”. Za każde zdjęcie wybrane do druku, zapłacimy
10,00 zł. Sponsorem akcji jest Wydawnictwo „Śląskie ABC” z Rybnika. Za powierzo-
ne nam zdjęcia – dziękujemy.

 11/1

Na zbiorowej fotografii widzimy uczniów Szkoły Podstawowej nr 5 w Rybniku
przy ulicy Mikołowskiej (dzisiaj II LO). Zdjęcie wykonano w  roku szkolnym 1935/36
w sali „Świerklańca”, gdzie dzieci wystawiły sztukę o życiu w lesie. Zdjęcie przyniosła
pani Irena Kolorz, która jest na nim obecna oraz rozpoznała się na zdjęciu sprzed
kilku miesięcy (nr 7/2).

Zdjęcie to wykonał i do redakcji dostarczył Rudolf
Krawczyk, który pamiętnej nocy, w środę 14 październi-
ka 1959 roku osobiście sfotografował pożar północnej
wieży dzwonnicy kościoła św. Antoniego w Rybniku. Wieża
była wówczas nie do uratowania, gdyż najwyższa rybnic-
ka drabina straży pożarnej miała tylko 40 metrów, zaś
wieża kościelna 95 metrów.

Panu Rudolfowi gratulujemy udanej fotografii sprzed
prawie półwiecza!

Zdjęcie to udostępniła nam pani Apolonia Gryt, której ojciec pracował w rybnickiej straży pożarnej. A trzeba wiedzieć, dawniej
remiza strażacka w Rybnika mieściła się na ulicy Chrobrego. Tam właśnie wykonano to zdjęcie około 1930 roku. Na uwagę
zasługuje pierwszy rybnicki wóz strażacki, który wygląda imponująco. Może ktoś wie  jakiej był marki i co się z nim stało? Prosimy
o informacje listowne na adres redakcji.

 11/2

Wielki album RybnikaWielki album RybnikaWielki album RybnikaWielki album RybnikaWielki album Rybnika
(cz.11)

Wielki album RybnikaWielki album RybnikaWielki album RybnikaWielki album RybnikaWielki album Rybnika

 11/3
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Już po raz trzeci odbyły się rozgrywki

piłkarskie ministrantów o puchar dzieka-
nów Rybnika.

Zgłosiło się 35 drużyn z wszystkich dzielnic
miasta. Mecze toczyły się w trzech kategoriach
szkoła podstawowa, gimnazjum i starsi. Naj-
więcej chętnych do grania było z gimnazjum.
Mecze były niezwykle zacięte, o czym świadczą
wyniki niektórych z nich zkończone dopiero po
rzutach karnych. Zawodowi sędziowie podkre-
ślali bardzo dobrą atmosferę – nie musieli uży-
wać żółtych ani czerwonych kartek. Wśród
najmłodszych po raz trzeci z rzędu zwycię-
żyła drużyna ministrantów z Golejowa
i zdobyła puchar na własność. W kategorii
gimnazjum najlepsi byli ministranci z Wie-
lopola, a wśród starszych z Popielowa.
Wszystkie mecze odbyły się na boisku RKP
w Rybniku. Za udostępnienie boisk i życzliwe
przyjęcie prezesowi RKP, działaczom i gospo-
darzowi serdecznie dziękują organizatorzy.

Ks. Zygmunt Klim

Tegorocznym zmaganiom biegaczy, a było
ich ponad 700, oprócz zimowej aury towarzy-
szyły występy zespołów artystycznych oraz po-
licyjny pokaz. Dla zwycięzców w poszczegól-
nych kategoriach organizatorzy przygotowali
puchary oraz nagrody rzeczowe, dla zwycięz-
ców biegu głównego przygotowano nagrody
pieniężne (I miejsce 600 zł). Najlepsze szkoły
podstawowe, gimnazja i szkoły ponadpodsta-
wowe otrzymały puchary Prezydenta Miasta
Rybnika.

Oto wyniki poszczególnych kategorii:
Szkoły podstawowe: dziewczęta – 1. Katarzy-
na Kłusek (SP 18 R–k), 2. Danuta Podbioł
(SP 32 R–k), 3. Klaudia Wawoczny (SP 5 R–k);
chłpocy – 1. Andrzej Katana (Jastrzębie),
2. Robert Jojko (Marklowice), 3. Dawid Bo-
ber (ZS–P nr 1 R–k),

Klasyfikacja drużynowa szkół podstawo-
wych: 1. SP nr 5 Rybnik, 2. SP Gaszowice,
3. SP nr 37 Rybnik.

Gimnazja: dziewczęta – 1. Monika Gluza
(G 4 Żory), 2. Edyta Burda (G Jejkowice),
3. Ewa Cieślok (G 1 Rybnik); chłopcy –
1. Grzegorz Psota (G Jejkowice), 2. Ireneusz
Gawron (G 1 Rybnik), 3. Rafał Wrożyna (G 3
Czerwionka).

Klasyfikacja drużynowa gimnazjów: 1. Gim-
nazjum Jejkowice, 2. Gimnazjum Marklowi-
ce, 3. Gimnajzum nr 9 Rybnik.

Szkoły ponadpodstawowe: dziewczęta –
1. Magda Konsek (ZSB R–k ), 2. Ewelina
Brzezina (V LO R–k), 3. Maria Wiencek (I LO
R–k); chłopcy – 1. Dawid  Wojtalik (ZSP
nr 2 R–k), 2. Mirosław Gutt (ZST R–k), 3. To-
masz Sopa (LO Rydułtowy).

Klasyfikacja drużynowa szkół ponad-
podstawowych: 1. ZST Rybnik, 2. ZSP nr 2
Rybnik, 3. I LO Rybnik,

Bieg główny kobiet: 1. Patrycja Włodarczyk
(Jaworzno), 2. Anna Jakubczak–Pawelec (Skra
Warszawa), 3. Beata Szyjka (Racibórz). Bieg
główny kobiet urodzonych w 1983 r.  i młod-
sze: 1. Magdalena Konsek, 2. Alicja Mojżysz,
3. Ewelina Brzezina (wszystkie RMKS Rybnik).

Bieg główny kobiet ur. w latach 1961–47:
1. Alicja Włodarczyk (Jaworzno) 2. Ewa Kle-
in–Styperek (Rybnik). Bieg główny kobiet ur.
w 1946 r.  i starsze: 1. Orlik Janina (Gliwice).

Bieg główny mężczyzn: 1. Wojciech Ka-
łudowski (Lechia Gdańsk) 2. Eryk Szostak
(Kraków), 3. Krzysztof Stefanowicz (Wrocław).
Bieg główny mężczyzn ur. 1983 r. i młodsi:
1. Adam Szczuka (Rydułtowy), 2. Tomasz
Olaniszyn (Racibórz), 3. Jerzy Halfar (Raci-
bórz). Bieg główny mężczyzn urodzonych
w latach  1961–47: 1. Stanisław Orlicki
(Szczygłowice), 2. Wiesław Jasiński (Jastrze-
bie), 3. Andrzej Siwczyk (Rybnik). Bieg
główny mężczyzn urodzonych w  1946 r.
i starsi: 1. Wacław  Dziuk (Radlin),
2. Edward Tyka (Świętochłowice), 3. Norbert
Sielski (Rybnik).

Na rybnickiej strzelnicy w dzielnicy Paruszo-
wiec–Piaski zarząd miejski Ligi Obrony Kraju,
rybnickie Bractwo Kurkowe, Wojskowa Ko-
menda Uzupełnień i MKS LOK Rybnik byli
organizatorami ogólnopolskich zawodów strze-
leckich z okazji Święta Niepodległości.

Wystartowało w nich 114 zawodników, któ-
rzy za zadanie mieli oddanie 20 strzałów w cią-
gu 10 minut i 10 strzałów w ciągu 1 minuty.

W klasyfikacji indywidualnej zwyciężył Jan
Pas z Katowic, drugi był Marek Wolski z Rado-
mia, a trzeci Henryk Salbert ze Świętochłowic.
Na 6 miejscu sklasyfikowany został najlepszy
rybniczanin Zbigniew Winiatorski (MKS
LOK Rybnik). W klasyfikacji drużynowej zwy-
ciężył MKS LOK Rybnik (1146 punktów).
Drugie miejsce zdobyła drużyna ze Świętochło-
wic (tyle samo punktów, ale mniej trafionych
„dziesiątek”), a trzecie z Wołomina (1140
punktów).

VIII Bieg NiepodległościVIII Bieg NiepodległościVIII Bieg NiepodległościVIII Bieg NiepodległościVIII Bieg Niepodległości
Już po raz ósmy na ulicach

Rybnika odbył się Bieg Niepod-
ległości o Puchar Prezydenta
Miasta Rybnika. Jego organiza-
torami byli , jak co roku MOSiR
Rybnik, Wydział Edukacji Urzę-
du Miasta, RMKS Rybnik i SZS
w Rybniku.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Niepodległościowe strzelanieNiepodległościowe strzelanieNiepodległościowe strzelanieNiepodległościowe strzelanieNiepodległościowe strzelanie

Zdj.: F.K.

Zdj.: M.T.

Ministranci w akcjiMinistranci w akcjiMinistranci w akcjiMinistranci w akcjiMinistranci w akcji
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Mirosław Woźniak jest instruktorem sek-
cji modelarstwa pływającego, która działa na
Chabrowej w Rybniku od 20 lat (na zdjęciu –
drugi z prawej). Na tegorocznych Mistrzostwach
Polski Modelarzy w Iławie. Jego podopieczni
i on sam zdobyli liczne tytuły, medale i dyplo-
my. Jarek Pachuła (lat 14, trzeci od lewej)
zdobył dwa tytuły mistrza Polski: w klasie mo-
deli redukcyjnych (oceniana jest wierność od-
tworzenia i czy-
stość pokonania
trasy) oraz w kla-
sie modeli zesta-
wów fabrycznych
(ocena za wyko-
nanie i czystość
pokonania trasy).
Został też wicemi-
strzem Polski
w klasie modeli
wolnokonstruk-
cyjnych (za moto-
rówką policyjną).
Olek Rosół (lat
13, czwarty od le-
wej) zdobył
4. miejsce w klasie
modeli z zesta-
wów gotowych
oraz – wspólnie

W Powiatowej i Miejskiej Bibliotece w Ryb-
niku odbyło się spotkanie żużlowych kibiców
RKM–u Rybnik z trenerem Janem Grabow-
skim, mechanikiem Ryszardem Małeckim
oraz honorowym prezesem RKM Rybnik
Józefem Cyranem.

Na spotkaniu zorganizowanym przez dzien-
nikarzy tygodnika „Nowiny” padały pytania
o przyszłość klubu, zawodników jak i stadio-
nu, który  jest od kilku lat modernizowany.
O ile plany dotyczące stadionu są znane
(w przyszłym roku pojawi się 12 tys. krzesełek),
o tyle na temat przyszłości sportowej RKM
trudno jest cokolwiek powiedzieć. Wiele rze-
czy powinno się wyjaśnić po walnym zebraniu
RKM, które zaplanowano na 15 listopada.

Za zespołami biorącymi udział w rozgryw-
kach rybnickiej Amatorskiej Ligi Piłki Siat-
kowej  już 5 rozegranych kolejek i jak na razie,
miano niepokonanych drużyn zachowały ze-
społy Fox Pszów (grupa A), AKS Artus Żory
(grupa B), Beer Team Rybnik i Preem Rybnik
(grupa C). Po jednej porażce na swoim koncie
mają Expert Team Rybnik (grupa A), Eltomont
Wodzisław Śl. (grupa B). Zaś na trzecich miej-
scach w swoich grupach plasują się: TKKF Pia-
ski, Błysk Rybnik i Dream Team Zabełków.

Na wodach rybnickiego zalewu rozegra-
no pod koniec października ostatnie w tym
sezonie regaty o „Puchar Rybnika”.

Przy zmiennej i wietrznej pogodzie odbyło
się 10 wyścigów, w których wystartowało po-
nad 120 łodzi z Białorusi, Czech i Słowacji
i Polski. W poszczególnych klasach zwyciężali:
Optymist – 1. Ondriek Bobek (Ostrawa),
3. Filip Piecha (RKS Energetyk Rybnik);
Europa  – 1. Natalia Kowalska (Pocztowiec
Poznań); Laser – Aleksander Mumyga
(Mińsk); Laser Radial – Sergiej Desukie-
vicz (Mińsk); Kadet – Michał i Paweł Wy-
soccy (Wrocław), 3. Małgorzata Uniwersał
i Sabina Neuman (RKS Energetyk Rybnik).

Klub Energetyka był organizatorem XII
rodzinnego turnieju szachowego, do które-
go zgłosiło się 18 szachowych duetów z ca-
łego Śląska.

Jego zwyzięzcami zostali bracia Tomasz
i Michał Światłoch z Katowic, którzy na swo-
im koncie zgromadzili 11 punktów. Na drugim
miejscu uplasował się Tadeusz i Michał
Olchowy (ojciec i syn), a trzeci był rybnicki
duet Kazimierz Szydłowski z córką Martą.

W hali sportowej w Rybniku–Boguszowicach
spora rzesza sympatyków tej dyscypliny sportu
obserwowała poczynania 85 zawodników z 37
klubów z całej Polski, w tym 9 reprezentantów
rybnickiego klubu.

Dwóch z nich zakwalifikowało się do nie-
dzielnych finałów: Patryk Cichocki musiał
uznać wyższość swojego rywala z Chojnic, a
Piotr Buchta pokonał zawodnika z Piotrko-
wa Trybunalskiego. Ponadto na trzecim stop-
niu podium stanęli Kamil Łukaszuk, Tomasz
Bandachowicz i Marcin Cichocki (wszyscy
RMKS Rybnik). Poza nimi barw rybnickiego

zespołu w finale bro-
nili: Wojciech Pod-
górny (5 miejsce),
Marek Szarubka (5–6
miejsce), Radek Ga-
bryszewski (6 miej-
sce), Adam Koniecz-
ny (7 miejsce).

W klasyfikacji dru-
żynowej zwyciężył
RMKS Rybnik – 25
punktów, drugi był
Star Starachowice 22
pkt., a trzecia Walka
Zabrze 18 punktów.
Zatem w imprezie tej
gospodarze odnieśli
podwójny sukces: nie
tylko organizacyjny,
ale również sportowy.

Medaliści Pucharu Polski w boksie (od lewej) Piotr Buchta i Patryk Cichocki
z gościem zawodów Krzysztofem „Diablo” Włodarczykiem (w środku). Zdj.: M.T.

z Mirosławem Woźniakiem – tytuł mistrza Pol-
ski, medal i dyplom w klasie modeli pokazo-
wych (holownik z motorówką dymiły, świeciły
i gasiły najlepiej!). Instruktor M. Woźniak zdo-
był jeszcze 3. miejsce w prestiżowej klasie naj-
większych modeli redukcyjnych (za wierność
odtworzenia i jakość pływania modelu).
Radosław Antoniewicz (pierwszy z lewej)
zdobył 5. miejsce w klasie modeli wolnokon-
strukcyjnych. Mistrzom z Chabrowej życzy-
my dalszych sukcesów.

(gw)

Najlepsi kadeci w PolsceNajlepsi kadeci w PolsceNajlepsi kadeci w PolsceNajlepsi kadeci w PolsceNajlepsi kadeci w Polsce
Sekcja bokserska RMKS–u Rybnik

była organizatorem Finału Pucharu
Polski kadetów w boksie.
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Mistrzowie z ChabrowejMistrzowie z ChabrowejMistrzowie z ChabrowejMistrzowie z ChabrowejMistrzowie z Chabrowej

Po piątej kolejcePo piątej kolejcePo piątej kolejcePo piątej kolejcePo piątej kolejce

Na zakończenie sezonuNa zakończenie sezonuNa zakończenie sezonuNa zakończenie sezonuNa zakończenie sezonu

Rodzinnie przy szachownicachRodzinnie przy szachownicachRodzinnie przy szachownicachRodzinnie przy szachownicachRodzinnie przy szachownicach

Spotkanie z kibicamiSpotkanie z kibicamiSpotkanie z kibicamiSpotkanie z kibicamiSpotkanie z kibicami

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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Imre Kertész, Los
utracony. Wyd. W.A.B.,
Warszawa 2002

Tegoroczna Literacka
Nagroda Nobla – czyż może
być lepsza rekomendacja?
Autor – węgierski Żyd – za-
warł w swojej opowieści
część własnych losów – kil-

kunastolatka więzionego w niemieckich obo-
zach koncentracyjnych.

•   •   •

Jerzy Pilch, Upadek
człowieka pod Dworcem
Centralnym. Wyd. Lite-
rackie, Kraków 2002

Autor, laureat Nagrody
Nike w ub. roku za utwór
„Pod Mocnym Aniołem”,
tym razem raczy nas zbio-
rem tekstów ogłaszanych w
„Polityce” od 1999 roku. I choć prawie w każ-
dej jego powieści krytycy dopatrywali się wąt-
ków autobiograficznych dość niepokornego
pisarza, tym razem on sam uznał zbiór książką
bardzo osobistą.

•   •   •

Dwukropek, nr 1 (1)
listopad 2002

Nowe pismo poświęco-
ne awangardzie artystycz-
nej: poezji i prozie, sztu-
kom wizualnym i perfor-
mance, muzyce, fotografii...
Kolejne, niszowe, jak się

zdaje, pismo dla niewielkiego, ale zdecydowa-
nego w swych gustach grona wyznawców.

•   •   •

CD Tori Amos, Scar-
let's Walk. Sony Music
Entertainment, 2002

Zapis artystyczny „podró-
ży” Tori – autorki wszystkich
utworów, które znaczą
mapę USA wieloma kolorami. Nastrojowe pio-
senki o symbolicznych, poetyckich tekstach
to prawdziwe, znane w indiańskiej kulturze,
„łapacze snów” (dream catcher), takie jak ten
widniejący na krążku.

Już po raz drugi, od reaktywowania w 1996 r.
działalności samorządu rolniczego w Polsce, wy-
brani zostaną przedstawiciele do organów statu-
towych izb rolniczych. (...) Ci, których wybierze-
my, muszą być najlepsi, cieszyć się uznaniem i za-
ufaniem, posiadać w środowisku autorytet, a nad-
to wolę bezinteresownego działania dla dobra
wspólnego, a nie dla własnych interesów — czyta-
my w piśmie zarządu Śląskiej Izby Rolniczej.

A to za sprawą wprowadzonego w Polsce
Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt.
Pierwszym jego etapem jest bezpłatne kolczy-
kowanie bydła, wykonywane przez lekarzy we-
terynarii. Dotrą oni do każdego go-
spodarstwa oraz wypełnią druk
zgłoszenia pierwszego kolczy-
kowania bydła. Na podstawie
tego druku wystawiony zo-
stanie bezpłatny dokument
identyfikacyjny zwierzęcia
czyli paszport.

Sprawność Systemu Identyfika-
cji i Rejestracji Zwierząt jest podsta-
wowym warunkiem, by Polska została
uznana przez UE za kraj wolny od chorób za-
kaźnych zwierząt gospodarskich. Umożliwi to
sprzedaż zwierząt, mięsa i jego przetworów na
rynkach krajów UE jeszcze przed przystąpieniem
Polski do unijnych struktur. Zabrane informacje
pozwolą na ograniczenie występowania oraz za-
pobieganie rozprzestrzenianiu się chorób zakaź-
nych, w tym także BSE. Poza tym, po przystąpie-
niu Polski do UE dopłaty bezpośrednie do pro-
dukcji zwierzęcej otrzymają tylko ci rolnicy, któ-
rzy zakolczykują i zarejestrują zwierzęta. Tylko
zwierzęta oznakowane i z paszportem mogą być
przedmiotem obrotu handlowego z krajami UE.

Zgodnie z zapisami ustawy weterynaryjnej,

właściciele zwierząt są zobowiązani do ozna-
kowania ich kolczykami (z wyjątkiem

koni) oraz do  poinformo-
wania Agencji Restruktu-
ryzacji i Modernizacji
Rolnictwa w ciągu 7 dni
o każdym urodzeniu się

zwierzęcia w gospodarstwie,
jego sprzedaży, wywozie czy

uboju. W pierwszej kolejności
oznakowane zostanie bydło, a następnie syste-
mem identyfikacji objęte zostaną kozy, owce,
trzoda chlewna, konie, a także jelenie i danie-
le utrzymywane w warunkach fermowych.

System Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt jest
częścią Zintegrowanego Systemu Zarządza-
nia i Kontroli (IACS), który stworzy najbar-
dziej szczegółowy w historii polskiego rolnictwa
zbiór danych o gospodarstwach, gruntach i zwie-
rzętach gospodarskich. Jednak najistotniejsze
jest to, że rejestr pozwoli naliczać i wypłacać na-
szym rolnikom dopłaty bezpośrednie zarów-
no do produkcji zwierzęcej jak i roślinnej.

 Biuro Powiatowe IACS Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa ma swoją siedzibę w Ryb-
niku przy ul. Białych 7. (Tel. 694 405 226).      (S)

Prawo kandydowania do organów izb rolniczych i
uczestniczenia w ich wybieraniu przysługuje wszystkim
osobom będącym płatnikami podatku rolnego. W gmi-
nie, w której powierzchnia użytków rolnych nie przekra-
cza 4 tys. ha, do rady powiatowej izby wybiera się jedne-
go członka, a gdy przekracza 4 tys. ha – dwóch. W okrę-
gu wyborczym stanowiącym obszar miasta na prawach
powiatu, wybiera się tylko jednego przedstawiciela.

Dodatkowe informacje na temat wyborów
można otrzymać w biurze Śląskiej Izbie Rol-
niczej, ul. Grabowa 3, 40–172 Katowice, pod
numerem telefonu (032) 258 04 45 – osoba od-
powiedzialna – Bożena Hankiewicz.

(...) Apelujemy, do wszystkich rolników o ma-
sowy udział 8 grudnia 2002 roku, w  wyborach do
samorządu rolniczego. Pokażmy, że jesteśmy silni
i zwarci — przekonuje Zarząd ŚIR.             (S)

Hity na listopadHity na listopadHity na listopadHity na listopadHity na listopadHity na listopadHity na listopadHity na listopadHity na listopadHity na listopad

Klub Międzynarodowej Prasy i KsiążkiKlub Międzynarodowej Prasy i KsiążkiKlub Międzynarodowej Prasy i KsiążkiKlub Międzynarodowej Prasy i KsiążkiKlub Międzynarodowej Prasy i Książki

Rybnik, ul. Sobieskiego 18,Rybnik, ul. Sobieskiego 18,Rybnik, ul. Sobieskiego 18,Rybnik, ul. Sobieskiego 18,Rybnik, ul. Sobieskiego 18,

tel. 42 38 703tel. 42 38 703tel. 42 38 703tel. 42 38 703tel. 42 38 703

Rolnicy do urn!Rolnicy do urn!Rolnicy do urn!Rolnicy do urn!Rolnicy do urn!
Krajowa Rada Izb Rolniczych zarzą-

dziła na dzień 8 grudnia 2002 r., prze-
prowadzenie w całym kraju wyborów
do rad powiatowych izb rolniczych
i nowych walnych zgromadzeń.
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Rusza System Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt

„Biżuteria”
dla krów

Już wkrótce każda krowa będzie
posiadała... kolczyki i paszport.

Rozwiązanie krzyżówki z nr 10 „GR” - „DYŻUR”Rozwiązanie krzyżówki z nr 10 „GR” - „DYŻUR”Rozwiązanie krzyżówki z nr 10 „GR” - „DYŻUR”Rozwiązanie krzyżówki z nr 10 „GR” - „DYŻUR”Rozwiązanie krzyżówki z nr 10 „GR” - „DYŻUR”

Nagrody, dwa bony towarowe po 50 zł każdy otrzy-

mują:

HANNA OPILSKAHANNA OPILSKAHANNA OPILSKAHANNA OPILSKAHANNA OPILSKA i  i  i  i  i BARBARA CIECIORBARBARA CIECIORBARBARA CIECIORBARBARA CIECIORBARBARA CIECIOR z Rybnika z Rybnika z Rybnika z Rybnika z Rybnika

Nagroda za rozwiązanie krzyżówkiNagroda za rozwiązanie krzyżówkiNagroda za rozwiązanie krzyżówkiNagroda za rozwiązanie krzyżówkiNagroda za rozwiązanie krzyżówki

dwa bony towarowe wartości 50 zł każdydwa bony towarowe wartości 50 zł każdydwa bony towarowe wartości 50 zł każdydwa bony towarowe wartości 50 zł każdydwa bony towarowe wartości 50 zł każdy

ufundowane przez 

Klub Międzynarodowej Prasy i KsiążkiKlub Międzynarodowej Prasy i KsiążkiKlub Międzynarodowej Prasy i KsiążkiKlub Międzynarodowej Prasy i KsiążkiKlub Międzynarodowej Prasy i Książki
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Rozwiązania na kartkach pocztowych prosimy przysyłać

do redakcji na adres: „Gazeta Rybnicka”, Rynek 12a,

skr. poczt. 96, 44-200 Rybnik do 11 grudnia br.11 grudnia br.11 grudnia br.11 grudnia br.11 grudnia br.

Rozwiązaniem krzyżówki będzie wyraz, który powstanie z liter
w polach oznaczonych kropkami

KrzyżówkaKrzyżówkaKrzyżówkaKrzyżówkaKrzyżówka
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Założenia projektu budżetu na 2003 r. podporządkowane są rozbu-
dowie kanalizacji sanitarnej, najważniejszej inwestycji miejskiej w tym
stuleciu, na którą miasto Rybnik uzyskało zapewnienie udzielenia przez
Komisję Europejską bezzwrotnej pomocy finansowej (ISPA) w wyso-
kości ponad 71 mln euro. Kompleksowe uregulowanie gospodarki ście-
kowej jest nie tylko sprawą dociążenia zmodernizowanej i rozbudowa-
nej oczyszczalni ścieków, lecz wręcz historyczną koniecznością.

Prognozując przyszłoroczne dochody budżetowe miasta uwzględnio-
no zagrożenia wynikające z nowelizacji ustaw podatkowych, z uchwalo-
nej przez Radę Miasta możliwości restrukturyzacji niektórych należno-
ści od przedsiębiorców z tytułu zobowiązań podatkowych, a także z pro-
gramu restrukturyzacji przemysłu górniczego. Zagrożeń tych nie moż-
na oszacować, a planowane dochody obarczone są znacznym ryzykiem.

W założeniach budżetowych oprócz kanalizacji przyjęto wydatki na
kontynuację szeregu ważnych zadań inwestycyjnych, jak szpital

procesu może opóźnić prace nad budżetem.
Radni RIO przekonywali, że komisje bez prze-
wodniczących i tak nie mogą zająć się budże-
tem, a poza tym nic nie stoi na przeszkodzie,
by następną sesję zwołać już za 10 dni. Osta-
tecznie jednak zdecydowano, że sprawa będzie
omawiana już podczas tego posiedzenia, po
uprzednim zarządzeniu przerwy, w czasie któ-
rej kluby ustalą swoje stanowiska w tej kwestii
i przedstawią je prezydium RM. Klub RIO
postulował wyłączenie pomocy społecznej z za-
proponowanej w projekcie komisji samorządu
i bezpieczeństwa lub połączenie jej z komisją
zdrowia. Podobnie uważało SLD-UP, które
zgłosiło w tej sprawie formalny wniosek. Jed-
nak pomysł utworzenia komisji zdrowia i po-
mocy społecznej nie zyskał akceptacji większo-
ści radnych – „za” głosowało 10 osób, przeciw
było 13, a jedna wstrzymała się od głosu. Na-
stępnie głosowaniu poddano całą uchwałę,
którą poparło 13 radnych, przeciw było 10,
a 1 wstrzymał się od głosu.

• Prezydenckie przyrzeczenie• Prezydenckie przyrzeczenie• Prezydenckie przyrzeczenie• Prezydenckie przyrzeczenie• Prezydenckie przyrzeczenie
Adam Fudali złożył ślubowanie wobec rady:

— Obejmując urząd prezydenta miasta, uroczy-
ście ślubuję, że dochowam wierności prawu,
a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla
dobra publicznego i pomyślności mieszkańców
miasta. Tak mi dopomóż Bóg. Następnie prze-
wodniczący Rady ogłosił, że w myśl ustawy
o samorządzie gminnym, A. Fudali przejął peł-
nienie obowiązków prezydenta miasta.

przy ul. Orzepowickiej (28 mln zł), adaptacja budynków poszpitalnych
na potrzeby Szkoły Muzycznej (4,1 mln zł) i Akademii Ekonomicznej
(2,7 mln zł), modernizacja stadionu (5,8 mln zł), budowa sali gimna-
stycznej z zapleczem i przedszkolem w dzielnicy Ochojec (1,5 mln zł),
inwestycje drogowe (2,6 mln zł). Wydatki majątkowe stanowią 26,11%
wszystkich wydatków.

Zadaniem władz miasta jest zabezpieczenie finansowe funkcjonowa-
nia jednostek organizacyjnych, w szczególności oświatowych zakładów
budżetowych. Miasto wywiązuje się z tego zadania kosztem wydatków
własnych, dofinansowując realizowane zadania zlecone przez państwo.
Ogółem dopłaty ze środków własnych do tych zadań wyniosą w przy-
szłym roku ok. 17,5 mln zł, w tym do zadań oświatowych finansowanych
subwencją – 15 mln zł.

Projekt budżetu na 2003 rok zamyka się kwotami: dochodów 307,7 mln zł
i wydatków 338,7 mln zł, a planowany deficyt wyniesie 31 mln zł. Po-
ziom zadłużenia miasta spełnia kryteria ustawowe; przewidywane za-
dłużenie narastająco na koniec 2003 r. osiągnie 39,71% prognozowa-
nych dochodów (wg ustawy max. 60%).

Aby w pełni zrealizować zaplanowane wydatki na rok przyszły konieczne
będzie – oprócz emisji obligacji komunalnych w kwocie 31,5 mln zł – za-
ciągnięcie kredytów lub pożyczek na kwotę 10 mln zł.

Sytuacja finansowa Miasta jest coraz trudniejsza, co wynika między
innymi z problemów, z jakimi boryka się polska gospodarka. Wymaga
to od wszystkich wykonawców budżetu miasta olbrzymiego zdyscypli-
nowania w jego realizacji; niezbędna jest oszczędność i gospodarność.

Od redakcji: Gdy tylko nowa Rada Miasta wybierze składy Komisji, przystąpią
one do pracy nad projektem budżetu. Prezydent Miasta proponuje uchwalenie bu-
dżetu na sesji w dniu 15 stycznia 2003 r. „Gazeta Rybnicka” niezwłocznie poinfor-
muje swych Czytelników o uchwalonym budżecie.

• Pensja bez zmian• Pensja bez zmian• Pensja bez zmian• Pensja bez zmian• Pensja bez zmian
RM ustaliła miesięczne wynagrodzenie pre-

zydenta. Wynagrodzenie zasadnicze jakie bę-
dzie otrzymywał A. Fudali wynosi 4860,00 zł.
Pensję uzupełni dodatek funkcyjny w wysokości
250% najniższego wynagrodzenia – 1775,00 zł
oraz dodatek za wysługę lat i dodatek specjal-
ny przyznany na okres 1 roku. Wynosi on 40%
wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funk-
cyjnego, czyli 2654,00 zł. Warto dodać, że pre-
zydencka pensja nie zmieniła się w porówna-
niu do tej, jaką A. Fudali pobierał dotychczas.
Po wyjaśnieniu wątpliwości radnych
K. Zięby i W. Zawadzkiego dotyczących skła-
dowych wynagrodzenia, projekt przyjęto 18
głosami „za” przy 6 wstrzymujących się. A sko-
ro o finansach mowa, warto wspomnieć, że rad-
ni są zobowiązani do złożenia oświadczenia
o swoim stanie majątkowym.

• I wszystko jasne• I wszystko jasne• I wszystko jasne• I wszystko jasne• I wszystko jasne
Prezydent podał nazwiska swoich zastęp-

ców. Zostali nimi Ewa Ryszka, Józef Cyran
i Jerzy Frelich, radni BSR. Tak więc podob-
nie jak to miało miejsce w przypadku prezy-
denta, objęcie przez nich funkcji zastępców
związane jest z koniecznością zrzeczenia się
mandatów. W tej sprawie przyjęto również
stosowne uchwały. Od tego momentu utracili
oni prawo głosu. W czasie kolejnych sesji będą
zasiadać wspólnie z prezydentem przy osob-
nym stole. Radnym przedstawiono również
projekt legitymacji, zaś na wniosek Stanisła-
wa Lenerta (SLD-UP) przegłosowano pro-
pozycję zamieszczenia w legitymacji zdjęć rad-
nych. Poparło ją 11 osób.

• Budżet w kalendarzu• Budżet w kalendarzu• Budżet w kalendarzu• Budżet w kalendarzu• Budżet w kalendarzu
Radni zapoznali się z harmonogramem prac

nad budżetem miasta na 2003 rok. Do końca
grudnia odbywać się będą posiedzenia komisji
branżowych, które przekażą swoje wnioski ko-
misji finansów i prezydentowi. 2 stycznia pre-
zydent rozpatrzy te wnioski i ewentualnie zleci
wprowadzenie korekt do projektu uchwały bu-
dżetowej. Na 6 stycznia zaplanowano posiedze-
nie komisji finansów, a dwa dni później odbę-
dzie się posiedzenie prezydium Rady Miasta.
Jeszcze tego samego dnia każdy z radnych znaj-
dzie w swojej skrytce ostateczną wersję projek-
tu uchwały budżetowej. 15 stycznia odbędzie
się sesja budżetowa.

• Rada dla „GR”• Rada dla „GR”• Rada dla „GR”• Rada dla „GR”• Rada dla „GR”
Wśród zgłoszonych tego dnia interpelacji

radny K. Zięba zaproponował stworzenie dla
„Gazety Rybnickiej”  rady programowej, by
(...) „GR nie była gazetą jednego ugrupowania”.

• Elektroniczne „liczydło”• Elektroniczne „liczydło”• Elektroniczne „liczydło”• Elektroniczne „liczydło”• Elektroniczne „liczydło”
Dodać należy, że uszczuplona do 25 osób

Rada zasiadła w zmodernizowanej sali sesyjnej,
w której, obok nowego stołu i krzeseł, zamon-
towano urządzenia do elektronicznego głoso-
wania, a także mikrofony sprzężone z kamerą.
Mówca włączający mikrofon jest automatycznie
widoczny na dużym monitorze. Dzięki temu sys-
temowi sesję można śledzić w innych pomiesz-
czeniach Urzędu Miasta. Jednak na pierwszej
sesji radni korzystali jedynie z mikrofonów, zaś
posługiwanie się systemem do głosowania odło-
żono do następnej sesji 3 grudnia, przed którą
odbędzie się krótkie szkolenie.                   (r), (S)

Informacja Prezydenta Miasta Rybnika
o założeniach projektu budżetu na 2003 rok
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c.d. ze strony 6

...mając na względzie dobro...mając na względzie dobro...mając na względzie dobro...mając na względzie dobro...mając na względzie dobro

mojej gminy i jej mieszkańcówmojej gminy i jej mieszkańcówmojej gminy i jej mieszkańcówmojej gminy i jej mieszkańcówmojej gminy i jej mieszkańców

Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustępujący Zarząd Miasta przedłożył
w dniu 15 listopada br. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach projekt
uchwały budżetowej na 2003 rok. Równocześnie projekt ten został złożony w Biurze
Obsługi Rady Miasta Rybnika.
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ul. Raciborska 3,ul. Raciborska 3,ul. Raciborska 3,ul. Raciborska 3,ul. Raciborska 3,
I piętro, 44-200 Rybnik,I piętro, 44-200 Rybnik,I piętro, 44-200 Rybnik,I piętro, 44-200 Rybnik,I piętro, 44-200 Rybnik,

tel. (032) 42 23 871tel. (032) 42 23 871tel. (032) 42 23 871tel. (032) 42 23 871tel. (032) 42 23 871

od poniedziałku do piątkuod poniedziałku do piątkuod poniedziałku do piątkuod poniedziałku do piątkuod poniedziałku do piątku
10.00 – 18.0010.00 – 18.0010.00 – 18.0010.00 – 18.0010.00 – 18.00

w sobotyw sobotyw sobotyw sobotyw soboty
10.00 – 13.0010.00 – 13.0010.00 – 13.0010.00 – 13.0010.00 – 13.00

Prosimy o rejestrację telefonicznąProsimy o rejestrację telefonicznąProsimy o rejestrację telefonicznąProsimy o rejestrację telefonicznąProsimy o rejestrację telefoniczną

Autoryzowany partnerAutoryzowany partnerAutoryzowany partnerAutoryzowany partnerAutoryzowany partner

Skup surowców wtórnych Skup surowców wtórnych Skup surowców wtórnych Skup surowców wtórnych Skup surowców wtórnych s.c.s.c.s.c.s.c.s.c.

makulaturymakulaturymakulaturymakulaturymakulatury
złomu stalowego i żeliwnegozłomu stalowego i żeliwnegozłomu stalowego i żeliwnegozłomu stalowego i żeliwnegozłomu stalowego i żeliwnego

złomu metali kolorowychzłomu metali kolorowychzłomu metali kolorowychzłomu metali kolorowychzłomu metali kolorowych
złomu akumulatorów z elektrolitemzłomu akumulatorów z elektrolitemzłomu akumulatorów z elektrolitemzłomu akumulatorów z elektrolitemzłomu akumulatorów z elektrolitem

Skup surowców wtórnych Skup surowców wtórnych Skup surowców wtórnych Skup surowców wtórnych Skup surowców wtórnych s.c.s.c.s.c.s.c.s.c.

44-206 Rybnik–Chwałowice, ul. 1 Maja 57 (za kopalnią)44-206 Rybnik–Chwałowice, ul. 1 Maja 57 (za kopalnią)44-206 Rybnik–Chwałowice, ul. 1 Maja 57 (za kopalnią)44-206 Rybnik–Chwałowice, ul. 1 Maja 57 (za kopalnią)44-206 Rybnik–Chwałowice, ul. 1 Maja 57 (za kopalnią)

tel. 739 37 54tel. 739 37 54tel. 739 37 54tel. 739 37 54tel. 739 37 54

Czynne od poniedziałku do piątku od 7.00 do 15.00Czynne od poniedziałku do piątku od 7.00 do 15.00Czynne od poniedziałku do piątku od 7.00 do 15.00Czynne od poniedziałku do piątku od 7.00 do 15.00Czynne od poniedziałku do piątku od 7.00 do 15.00

zakupi każdą ilośćzakupi każdą ilośćzakupi każdą ilośćzakupi każdą ilośćzakupi każdą ilość

Polskie CentrumPolskie CentrumPolskie CentrumPolskie CentrumPolskie Centrum
Terapii TlenowejTerapii TlenowejTerapii TlenowejTerapii TlenowejTerapii Tlenowej

®®®®®

Bar tlenowyBar tlenowyBar tlenowyBar tlenowyBar tlenowyBar tlenowyBar tlenowyBar tlenowyBar tlenowyBar tlenowy®®®®®

ZapraszamyZapraszamyZapraszamyZapraszamyZapraszamy

dzień otwartych drzwidzień otwartych drzwidzień otwartych drzwidzień otwartych drzwidzień otwartych drzwi
w każdą sobotę do końca 2002 roku
zapraszamy na bezpłatne konsultacje

oraz pomiar wieku tlenowego

oferta specjalna dla firmoferta specjalna dla firmoferta specjalna dla firmoferta specjalna dla firmoferta specjalna dla firm
• jeśli jesteś przemęczony

• jeśli twoi pracownicy sa przemęczeni
• jeśli chcesz poprawić wydajność pracy

proponujemy terapię tlenową,
która podnosi sprawność umysłową

i fizyczną
wystawiamy faktury VAT

atrakcyjne bonifikaty dlaatrakcyjne bonifikaty dlaatrakcyjne bonifikaty dlaatrakcyjne bonifikaty dlaatrakcyjne bonifikaty dla
• studentów
• emerytów
• rencistów

czynne od 8 do 20czynne od 8 do 20czynne od 8 do 20czynne od 8 do 20czynne od 8 do 20czynne od 8 do 20czynne od 8 do 20czynne od 8 do 20czynne od 8 do 20czynne od 8 do 20

GozdekGozdekGozdekGozdekGozdek
serwis samochodowyserwis samochodowyserwis samochodowyserwis samochodowyserwis samochodowy

Żorska 250 aŻorska 250 aŻorska 250 aŻorska 250 aŻorska 250 a

zapraszamyzapraszamyzapraszamyzapraszamyzapraszamy
     ((((( 42 18 735 42 18 735 42 18 735 42 18 735 42 18 735

pn.–pt.pn.–pt.pn.–pt.pn.–pt.pn.–pt.

44–314 Radlin, ul. Narutowicza 122
tel. 032/45 70 448, fax 0/32 45 70 100

Firma TECH–MET jest firmą działającą od 1994 rokuFirma TECH–MET jest firmą działającą od 1994 rokuFirma TECH–MET jest firmą działającą od 1994 rokuFirma TECH–MET jest firmą działającą od 1994 rokuFirma TECH–MET jest firmą działającą od 1994 roku

•serwis ogumienia •wymiana oleju • wymiana filtrów

Rydułtowy, ul. Raciborska 40c (obok szybu Agnieszka)(obok szybu Agnieszka)(obok szybu Agnieszka)(obok szybu Agnieszka)(obok szybu Agnieszka)

tel. 45 79 556

Usługi w zakresie
produkcji i montażu

– ogrodzeń posesji, balkonów,
krat okiennych, bram przesuwnych

– poręczy, balustrad
w tym dla niepełnosprawnych
(również ze stali nierdzewnej)

– zadaszeń nad wejścia z poliwęglanu
– tablic informacyjnych zewnętrznych

i wewnętrznych
– elementów architektury ogrodowej
   (lampy, stoliki, płotki, ławki)



Tel. 42–28–825, 42–60–070
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mgr fizjoterapii i odnowy biologicznej
 Andrzej Myśliwiec

REHABILITACJA, MASAŻ,
GIMNASTYKA KOREKCYJNA

TERAPIA MANUALNA

Rybnik–Wielopole, ul. Weteranów 9,
tel. 0–604–254–312, 42–650–86

SERDECZNIE   ZAPRASZAMY!

odtruwanie,odtruwanie,odtruwanie,odtruwanie,odtruwanie,
esperal,esperal,esperal,esperal,esperal,

psychoterapiapsychoterapiapsychoterapiapsychoterapiapsychoterapia

AlkoholizmAlkoholizmAlkoholizmAlkoholizmAlkoholizm

„COUNSELORS”„COUNSELORS”„COUNSELORS”„COUNSELORS”„COUNSELORS”
0-32/423–04–000-32/423–04–000-32/423–04–000-32/423–04–000-32/423–04–00

zarządzanie i administrowaniezarządzanie i administrowaniezarządzanie i administrowaniezarządzanie i administrowaniezarządzanie i administrowanie
budynkamibudynkamibudynkamibudynkamibudynkami

zarządzanie i administrowaniezarządzanie i administrowaniezarządzanie i administrowaniezarządzanie i administrowaniezarządzanie i administrowanie
budynkamibudynkamibudynkamibudynkamibudynkami

tel.\fax (0-32) 422 74 02, 0604 242 085

Uprawniony Zarządca Nieruchomości
mgr Romuald Jokel

ścianki działoweścianki działoweścianki działoweścianki działoweścianki działowe           ściany nośne          ściany nośne          ściany nośne          ściany nośne          ściany nośne

14 cm14 cm14 cm14 cm14 cm wysokośćwysokośćwysokośćwysokośćwysokość 14 cm14 cm14 cm14 cm14 cm
12 cm12 cm12 cm12 cm12 cm szerokośćszerokośćszerokośćszerokośćszerokość 25 cm25 cm25 cm25 cm25 cm
38 cm38 cm38 cm38 cm38 cm długośćdługośćdługośćdługośćdługość 38 cm38 cm38 cm38 cm38 cm

TRANSPORT

ZA- I WYŁADUNEK
oferuje wytwórnia Rybnik-Golejów,

tel. (0-32) 426 55 37, 0602 622 439

PROMOCJA

PUSTAKI

WYCENA
NIERUCHOMOŚCI

Uprawniony Rzeczoznawca Majątkowy

tel.\fax 423 53-23, 0502 692 063, Rybnik, Plac Wolności 2

mgr inż. Krzysztof URBAŃCZYK

POŚREDNICTWO KUPNA–SPRZEDAŻYPOŚREDNICTWO KUPNA–SPRZEDAŻYPOŚREDNICTWO KUPNA–SPRZEDAŻYPOŚREDNICTWO KUPNA–SPRZEDAŻYPOŚREDNICTWO KUPNA–SPRZEDAŻY
SZKODY GÓRNICZE,SZKODY GÓRNICZE,SZKODY GÓRNICZE,SZKODY GÓRNICZE,SZKODY GÓRNICZE,     DORADZTWODORADZTWODORADZTWODORADZTWODORADZTWO

„POSESOR”„POSESOR”„POSESOR”„POSESOR”„POSESOR”     inż. Irena Kuczera, inż. Mirosława Grycmaninż. Irena Kuczera, inż. Mirosława Grycmaninż. Irena Kuczera, inż. Mirosława Grycmaninż. Irena Kuczera, inż. Mirosława Grycmaninż. Irena Kuczera, inż. Mirosława Grycman

Rybnik ,  u l .  Kraszewskiego 7 ,  te l .  755 86 40,  422 86 78Rybnik ,  u l .  Kraszewskiego 7 ,  te l .  755 86 40,  422 86 78Rybnik ,  u l .  Kraszewskiego 7 ,  te l .  755 86 40,  422 86 78Rybnik ,  u l .  Kraszewskiego 7 ,  te l .  755 86 40,  422 86 78Rybnik ,  u l .  Kraszewskiego 7 ,  te l .  755 86 40,  422 86 78

WYCENY  NIERUCHOMOŚCIWYCENY  NIERUCHOMOŚCIWYCENY  NIERUCHOMOŚCIWYCENY  NIERUCHOMOŚCIWYCENY  NIERUCHOMOŚCI

Dojazd

GRATIS!

pralek, lodówekpralek, lodówekpralek, lodówekpralek, lodówekpralek, lodówek
NAPRAWANAPRAWANAPRAWANAPRAWANAPRAWA
pralek, lodówekpralek, lodówekpralek, lodówekpralek, lodówekpralek, lodówek
NAPRAWANAPRAWANAPRAWANAPRAWANAPRAWA

42 19 227, 0 692 123 04042 19 227, 0 692 123 04042 19 227, 0 692 123 04042 19 227, 0 692 123 04042 19 227, 0 692 123 040

Dojazd

GRATIS!
AMICA, ARDO, BOSCH,

CANDY, POLAR,
ZANUSSI, WHIRPOOL

Jerzy Ogon

Naprawa telewizorów, magnetowidów,
monitorów, tunerów SAT i audio HI-FI

firm krajowych i zagranicznych:
OTAKE, ORION, CURTIS, ROYAL-LUX, GRUNDIG, THOMSON,

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

Zakład Serwisowy „Emiter”,Rybnik, ul. Hutnicza 21, (boczna Kościuszki), tel. 423 96 06

FIRMA ODZIEŻOWA „SMUDA”
Producent odzieży

damskiej, męskiej, młodzieżowej, dziecięcej
44–200 Rybnik, ul. Świerklańska 40, tel. 42 26 967

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

• LO EKSTERNISTYCZNIE (zajęcia w II LO; 1,5 r. - 3 semestry)
• PRZYGOTOWAWCZY DO EGZ. GIMNAZJALNYCH (III KL.)
• ANGIELSKI, NIEMIECKI
• KSIĘGOWO–PODATKOWY
• OBSŁUGI KOMPUTERA
• WYCHOWAWCÓW KOLONII
• KAS FISKALNYCH

KURSY XKURSY XKURSY XKURSY XKURSY XIIIIII 2002!I 2002!I 2002!I 2002!I 2002!
ZAMÓW REKLAMĘZAMÓW REKLAMĘZAMÓW REKLAMĘZAMÓW REKLAMĘZAMÓW REKLAMĘ

W GAZECIEW GAZECIEW GAZECIEW GAZECIEW GAZECIE
RYBNICKIEJRYBNICKIEJRYBNICKIEJRYBNICKIEJRYBNICKIEJ

TEL. 423 80 90TEL. 423 80 90TEL. 423 80 90TEL. 423 80 90TEL. 423 80 90

Rybnik, ul. Ks. Brudnioka 4
tel./fax 423-87-44, kom. 0601 44 88 67

Rydułtowy, Ofiar Terroru 61
Rybnik, ul. Zebrzydowicka 117 (dawne PRB)
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Dyżury Powiatowego Rzecznika Konsumentów
w Rybniku odbywają się

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

Telefon zaufania: 42-33-555
Czynny w dni powszednie od 17.00 do 7.00.

W soboty, niedziele i święta całodobowo.

NAJWIĘKSZY   LOKALNY    NAKŁADNAJWIĘKSZY   LOKALNY    NAKŁADNAJWIĘKSZY   LOKALNY    NAKŁADNAJWIĘKSZY   LOKALNY    NAKŁADNAJWIĘKSZY   LOKALNY    NAKŁAD
TWOJEGO  OGŁOSZENIATWOJEGO  OGŁOSZENIATWOJEGO  OGŁOSZENIATWOJEGO  OGŁOSZENIATWOJEGO  OGŁOSZENIA

Telefon informacyjny

Anonimowych Alkoholików
253-79-83

czynny poniedziałek, środa, czwartek w godz. 17.00 do 20.00
Autoryzowane laboratorium
Fuji EXPRES Leszek Ronczka,
44-200 Rybnik, ul. Reja 2, tel. 42–39-200

Zapraszamy do nowootwartego
zakładu fotograficznego ze studiem.

Rybnik, os. Nowiny, obok kościoła św. Jadwigi. Przed zakładem dogodny parking

Zarząd Zieleni Miejskiej w RybnikuZarząd Zieleni Miejskiej w RybnikuZarząd Zieleni Miejskiej w RybnikuZarząd Zieleni Miejskiej w RybnikuZarząd Zieleni Miejskiej w Rybniku

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

* wynajęcie karawanu,
* całodobowy przewóz zwłok,
* szeroki asortyment trumien,
* kosmetykę, ubranie i przechowywanie
  zwłok w chłodni - I  doba bezpatnie,
* wynajęcie kaplicy do pogrzebu
   z możliwością odprawienia mszy św., Ceny konkurencyjne

Dział Usług Pogrzebowych, ul. Rudzka 70 b, Cmentarz Komunalny,  tel. 42-28-991Dział Usług Pogrzebowych, ul. Rudzka 70 b, Cmentarz Komunalny,  tel. 42-28-991Dział Usług Pogrzebowych, ul. Rudzka 70 b, Cmentarz Komunalny,  tel. 42-28-991Dział Usług Pogrzebowych, ul. Rudzka 70 b, Cmentarz Komunalny,  tel. 42-28-991Dział Usług Pogrzebowych, ul. Rudzka 70 b, Cmentarz Komunalny,  tel. 42-28-991

DRUK I REALIZACJA:
INFOMAX, REDAKTOR PROWADZĄCY: Jacek Szczęsny
BIURO OGŁOSZEŃ: INFOMAX, Rybnik, Rynek 12a,
tel. 423–80–88, tel./fax 423–80–90 od 8.00 do 15.00

Rybnickie Stowarzyszenie AbstynenckieRybnickie Stowarzyszenie AbstynenckieRybnickie Stowarzyszenie AbstynenckieRybnickie Stowarzyszenie AbstynenckieRybnickie Stowarzyszenie Abstynenckie
zaprasza codziennie od 16.00 do 21.00 do

Klubu Abstynenckiego „Zgoda”,Klubu Abstynenckiego „Zgoda”,Klubu Abstynenckiego „Zgoda”,Klubu Abstynenckiego „Zgoda”,Klubu Abstynenckiego „Zgoda”,
który mieści się w Domu Stowarzyszeń, przy ul. Kościuszki 17.

Rybnickie Stowarzyszenie AbstynenckieRybnickie Stowarzyszenie AbstynenckieRybnickie Stowarzyszenie AbstynenckieRybnickie Stowarzyszenie AbstynenckieRybnickie Stowarzyszenie Abstynenckie

Dyżury Miejskiej KomisjiDyżury Miejskiej KomisjiDyżury Miejskiej KomisjiDyżury Miejskiej KomisjiDyżury Miejskiej Komisji
ds. Rozwiązywaniads. Rozwiązywaniads. Rozwiązywaniads. Rozwiązywaniads. Rozwiązywania     Problemów AlkoholowychProblemów AlkoholowychProblemów AlkoholowychProblemów AlkoholowychProblemów Alkoholowych     w Rybniku,w Rybniku,w Rybniku,w Rybniku,w Rybniku,

ul. Hallera 8 (pokój nr 11)
Poniedziałek 13.00–14.30; Wtorek 15.30–17.00; Środa 15.30–17.00
Czwartek 15.30–17.00 Telefon: 42-26245

Dyżury radnych Sojuszu Lewicy DemokratycznejDyżury radnych Sojuszu Lewicy DemokratycznejDyżury radnych Sojuszu Lewicy DemokratycznejDyżury radnych Sojuszu Lewicy DemokratycznejDyżury radnych Sojuszu Lewicy Demokratycznej
w każdy czwartek w miejsko–powiatowym biurze SLD

w godzinach od 16.00 do 18.00, tel. 42 27 914, Plac Wolności 7/12

Dyżury PODyżury PODyżury PODyżury PODyżury PO
Platforma Obywatelska zaprasza wszystkich sympatyków na spotka-

nia otwarte w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca o godz. 20.00
do biura w Rybniku przy ul. 3 Maja 30 (biurowiec naprzeciw dworca PKS).

Osoby chętne do aktywnego działania zapraszamy na spotkania
Zarządu PO w każdy trzeci poniedziałek miesiąca również
o godz. 20.00 w siedzibie PO.

Dyżury Platformy Obywatelskiej w Rybniku, w czasie których
udzielimy Ci wszelkich wiadomości i porad, odbywają się

w każdy poniedziałek od godz. 18.00 do 20.00 w siedzibie PO.

Dyżury poselskie PiSDyżury poselskie PiSDyżury poselskie PiSDyżury poselskie PiSDyżury poselskie PiS
Poseł PiS Bolesław Piecha pełni dyżury poselskie

w poniedziałki od 14.00 do 16.00 przy ul. Sobieskiego 14 a (w pasażu).
Uprasza się o wcześniejsze umawianie telefoniczne lub osobiste.

Tel. 42-28453ADRES REDAKCJI:
44-200 Rybnik
Rynek 12a (oficyna)
Skrytka pocztowa 96
tel./fax 42–28–825, 42–60–070
e-mail: gazeta@um.rybnik.pl,
http://www.rybnik.pl/gazeta

Redakcja czynna od poniedziałku do piątku

GAZETA RYBNICKA. Miesięcznik kulturalno–społeczny.
REDAKTOR NACZELNA: Wiesława Różańska.
REDAKTOR TECHNICZNY: Edyta Szymaszek–Górczyńska
WYDAWCA: Rybnickie Centrum Kultury na zlecenie Rady Miasta.

Zastrzegamy sobie prawo skracania tekstów i zmiany tytułów.
Za treść ogłoszeń redakcja nie odpowiada.

12.00012.00012.00012.00012.00012.00012.00012.00012.00012.000
NAKŁADU   GRATIS!

w siedzibie redakcji „Gazety Rybnickiej”
 Rynek 12a, tel. 42 288 25

BEZPŁATNE BEZPŁATNE BEZPŁATNE BEZPŁATNE BEZPŁATNE      PORADPORADPORADPORADPORADY Y Y Y Y PRAWNIKAPRAWNIKAPRAWNIKAPRAWNIKAPRAWNIKA

w piątki w godz. 15.00 -16.00

Obywatelski Ruch Obrony BezrobotnychObywatelski Ruch Obrony BezrobotnychObywatelski Ruch Obrony BezrobotnychObywatelski Ruch Obrony BezrobotnychObywatelski Ruch Obrony Bezrobotnych
Stowarzyszenie OgólnopolskieStowarzyszenie OgólnopolskieStowarzyszenie OgólnopolskieStowarzyszenie OgólnopolskieStowarzyszenie Ogólnopolskie

Obywatelski Ruch Obrony BezrobotnychObywatelski Ruch Obrony BezrobotnychObywatelski Ruch Obrony BezrobotnychObywatelski Ruch Obrony BezrobotnychObywatelski Ruch Obrony Bezrobotnych

zaprasza od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 17.00

Oddział Rybnik, ul. Białych 7/304, tel. 739 50 47

Masz problemy? Potrzebujesz pomocy?
A może pomożesz innym? Skontaktuj się z nami.

Uwaga! Panie po amputacji piersi AmazonkoAmazonkoAmazonkoAmazonkoAmazonko

Spotkania „Amazonek” w każdy II wtorek miesiąca o 16.00 przy ul. Kościuszki 17.Spotkania „Amazonek” w każdy II wtorek miesiąca o 16.00 przy ul. Kościuszki 17.Spotkania „Amazonek” w każdy II wtorek miesiąca o 16.00 przy ul. Kościuszki 17.Spotkania „Amazonek” w każdy II wtorek miesiąca o 16.00 przy ul. Kościuszki 17.Spotkania „Amazonek” w każdy II wtorek miesiąca o 16.00 przy ul. Kościuszki 17.

Stowarzyszenie Amazonek „Odnowa”,
Rybnik, ul. Kościuszki 17, tel. 42-35-511,

poniedziałek 10 - 12, środa 15 - 17, piątek 10 - 12




