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— Jak ocenia pan polemikę historyków wokół przyjętej przez miasto
daty obchodów jubileuszu VIII wieków Rybnika?

— Dla mnie, jak i zapewne dla wielu rybniczan, jest to przede wszyst-
kim okazja do poszerzenia wiedzy historycznej. Uświadomiliśmy sobie
bowiem, że wiele dat rocznic wydarzeń, które obchodzimy, to daty umow-
ne. I w środowisku historycznym nie jest to niczym nowym. Nie wywie-
raliśmy na historyków z kręgu rybnickiego Muzeum żadnego nacisku,
to od nich wyszła sugestia, że 1202 rok można przyjąć za datę przybycia
norbertanek, a to ważne wydarzenie dało początek Rybnikowi. Trudno
nas natomiast posądzać o próbę robienia kampanii wyborczej, bo na
dobrą sprawę, daty wyborów nie znamy do dziś...

Myślę, że dobrym pomysłem, sugerowanym zresztą przez wiele osób,
jest przekształcenie imprezy spod znaku jubileuszu 800—lecia w obcho-
dzone w maju Dni Rybnika z wieloma atrakcjami...

— Dopiero co zakończył się niezwykle intensywny tydzień głównych
uroczystości jubileuszu VIII wieków Rybnika. Jakie one miały, pana
zdaniem, znaczenie dla miasta?

— Przede wszystkim sięgając do korzeni przypomnieliśmy najdaw-
niejszą historię i, być może, zainteresowaliśmy tym tematem młodzież.
Wielką wagę przywiązuję do integracji społeczeństwa, a zapewne te kil-
ka dni wspólnej zabawy, ale i refleksji, do takiej integracji się przyczyni-
ło. Imprezy jubileuszowe, nagłośnione przez media, były  na pewno dobrą
promocją miasta. Obchody były też hołdem i podziękowaniem dla ca-
łych pokoleń tworzących miasto i przyczyniających się do  jego rozwoju.
Były poświęcone tym ludziom, którzy tu się urodzili, pracowali i tu umie-
rali. Ludziom, którzy sprawili, że Rybnik nie jest dla wielu ludzi na świe-
cie pustą nazwą i którzy promują go do dziś. Wszystkim żyjącym, którzy
przyczynili się do rozwoju miasta chcieliśmy podziękować, przyznając
im pamiątkowe Medale 800—lecia...

— W związku z tym nasuwa się pytanie, dlaczego wśród uhonorowa-
nych na gali w Teatrze Ziemi Rybnickiej zabrakło byłego prezydenta
Rybnika Józefa Makosza. Fakt ten był szeroko komentowany...

— O ogromnym wpływie Józefa Makosza na rozwój Rybnika w ostat-
nim dziesięcioleciu mówiłem wielokrotnie i przy każdej okazji. Jego
wkład w rozwój samorządności w okresie dwu pierwszych kadencji był
niebagatelny i zawsze będą to podkreślał. Niestety, z przykrością muszę
to powiedzieć, pan Makosz odmówił przyjęcia zaproszenia i nie dał nam
okazji do uhonorowania go Medalem 800—lecia. Informacja o tym na

gali mogłaby się okazać niepotrzebnym zgrzytem, więc pominęliśmy to
milczeniem. Chciałbym dodać, że pan Makosz jest konsekwentnie
zapraszany na miejskie uroczystości, szczególnie te związane z oddawa-
niem do użytku inwestycji, które rozpoczynane były za jego prezydentu-
ry. Niestety, odmawia brania w nich udziału. Tak było w przypadku
oddawania do użytku oczyszczalni ścieków, nowego skrzydła Urzędu
Miasta czy też nadania honorowego obywatelstwa ks. arcybiskupowi Da-
mianowi Zimoniowi. Powtarzam, mówię o tym fakcie z prawdziwą przy-
krością.

— Na obchody jubileuszu VIII wieków Rybnika zjechało wielu gości
z zagranicy. Jak wielką rolę przywiązuje pan do współpracy z miastami
zaprzyjaźnionymi i partnerskimi?

— Kontakty te opierają się na kilku podstawach: współpracy oficjal-
nej między władzami miast oraz pomiędzy stowarzyszeniami partner-
skimi, a także na przyjacielskich kontaktach mieszkańców. Najczęściej
kontakty te wzajemnie się przenikają i uzupełniają, ale za najbardziej
wartościowe uważam bezpośrednie więzi między mieszkańcami. Nie
ukrywam, że liczymy na skorzystanie z doświadczeń gospodarczych, ale
warto podtrzymywać też kontakty osobiste, bo one zawsze wzbogacają.

— Które z imprez organizowanych w ramach programu 800—lecia
uważa pan za najbardziej udane?

— Kulminacyjnym punktem była na pewno uroczysta gala, którą za-
szczyciło swoją obecnością wielu znakomitych gości jak choćby ks. arcy-
biskup, marszałek województwa śląskiego czy wybitni rybniczanie jak
Piotr Paleczny. Była ona podsumowaniem głównych obchodów, ale wiele
działo się również w dzielnicach, gdzie można było zaobserwować ogrom-
ne zaangażowanie mieszkańców. Jego efektem były wspaniałe korowo-
dy dzielnic, które są chyba ewenementem na skalę krajową. Przemarsz
19 z 27 dzielnic przez Rynek trwał 5,5 godziny. To niezwykle imponują-
ce przedsięwzięcie, angażujące i integrujące dzielnicową społeczność
– zarówno niedużą,  jak miało to miejsce w przypadku zwycięskiego Ra-
dziejowa, ale i wielkie osiedle,  jak zdobywca drugiego miejsca dzielnica
Maroko - Nowiny. Należy się z tego cieszyć, bo to dobrze wróży Rybni-
kowi – wielkiemu miastu małych społeczności. Przestajemy być anoni-
mowi, coraz więcej nawzajem o sobie wiemy, potrafimy i chcemy być
razem i pochwalić się tym, co nas różni, ale różnicami, które są dla mia-
sta siłą.

Rozmawiała: Wiesława Różańska

VIII WIEKÓW RYBNIKARozmowa z prezydentem Rybnika
Adamem Fudalim

��������	
�
�������	��
��
�	������
�������	�����

O
kł

ad
ka

: W
 c

za
si

e 
im

pr
ez

 z
w

ią
za

ny
ch

 z
 w

yb
or

em
 K

ró
la

 K
ur

ko
w

eg
o 

w
sp

ół
cz

es
no

ść
 s

pl
at

ał
a 

si
ę 

z 
hi

st
or

ią
...

   
   

   
   

   
   

  Z
dj

.: 
Z

. K
el

le
r



4
GAZETA  RYBNICKA Maj  2002GAZETA  RYBNICKA

G AZETA RYBNICKA

Jak jeden mąż!
Sesja Rady Miasta 15 maja
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Rada przyjęła sprawozdania finansowe
instytucji kultury za rok ubiegły.

Jak wynika z przedstawionych informacji,
cztery placówki – Muzeum, Powiatowa i Miej-
ska Biblioteka Publiczna oraz domy kultury
w Chwałowicach i Boguszowicach wykazały
straty na łączną sumę ponad 60 tys. zł. Z kolei
działalność Rybnickiego Centrum Kultury oraz
domów kultury w Niedobczycach i Niewiado-
miu w roku ubiegłym zamknęła się zyskiem. Jak
wyjaśnił Bogusław Paszenda, straty wynikają
z wysokich kosztów amortyzacji i nie stanowią
zagrożenia dla płynności finansowej placówek,
szczególnie kiedy pod uwagę weźmie się ich
przychody. Mimo iż miejskie instytucje kultury
prowadzą działalność finansową na ogólnych
zasadach, poza systemem budżetowym Rybni-
ka, są w przeważającej mierze dotowane z bu-
dżetu miasta. Jednak jak wynika z przedstawio-
nych materiałów, z roku na rok dotacje dla tych
placówek wykazują tendencję malejącą.

W myśl przepisów, obowiązek przyjęcia spra-
wozdania finansowego za miniony rok spoczywa
właśnie na Radzie Miasta, gdyż to ona jest orga-
nem założycielskim miejskich instytucji kultury.

��
�	����	�

Dwie rybnickie placówki oświatowe otrzy-
mały imiona wybitnych polskich poetów.

Zgodnie z propozycją Rady Pedagogicznej
i Rady Rodziców oraz Samorządu Szkolnego pa-
tronem Gimnazjum nr 1 został Adam Mic-
kiewicz. Natomiast Przedszkole nr 37, miesz-
czące się w Rybnickiej Kuźni, nosić będzie imię
autora popularnej „Lokomotywy” – Juliana
Tuwima.
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Miasto określiło zadania z zakresu re-
habilitacji zawodowej i społecznej, na
które przeznaczone zostały środki
z PFRON–u.

1.457.871 zł to kwota, jaką Rybnik otrzy-
mał z Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych na realizację wszyst-
kich zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej
i społecznej. Jak wyjaśnił referujący projekt
uchwały Leszek Kuśka, środki z Funduszu wy-
korzystane zostaną m.in. na dofinansowanie
zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przed-
mioty ortopedyczne i środki pomocnicze prze-
znaczone dla osób niepełnosprawnych oraz na
zwrot kosztów organizacji nowych stanowisk
pracy i szkoleń dla niepełnosprawnych.
W uchwale nie uwzględniono natomiast zadań
związanych z dofinansowaniem likwidacji ba-
rier architektonicznych, urbanistycznych i ko-
munikacyjnych, gdyż w planie finansowym
Funduszu PFRON na rok 2002 nie przewidzia-
no środków na te zadania.

W pierwszym kwartale tego roku otrzyma-
ne z Funduszu 377.577 zł, przekazano m.in. na
działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej
i turnusy rehabilitacyjne dla dorosłych, dzieci
i młodzieży.
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Rada upoważniła Zarząd Miasta do
zgłoszenia wniosku rozszerzającego dofi-
nansowanie ze środków Funduszu Dotacji
Lokalnych w ramach Programu Unii Eu-
ropejskiej Phare Inicjatywa II do jednej z
inwestycji w Zespole Szkół Wyższych.

Ta inwestycja to „Przebudowa istniejącej oraz
budowa nowej infrastruktury teletechnicznej
– teleinformatycznej łączącej budynek CUTI z ist-
niejącą infrastrukturą związaną z Zespołem Szkół
Wyższych”. Na realizację tego zadania w budże-
cie miasta na 2002 r. przeznaczono ze środków
własnych kwotę 283.000 zł. W wyniku dodatko-
wego zgłoszenia projektu do dofinansowania,
jeszcze w tym roku miasto uzyska na ten cel
dotację z UE w wysokości 229.184 zł, a z bu-
dżetu państwa kwotę 114.533 zł.

Jak wyjaśnił wiceprezydent Józef Cyran,
o przygotowanie wniosku rozszerzającego do-
finansowanie zwróciła się do miasta Polska
Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, która

zabiega o to, by w gminach, które już skorzy-
stały z Funduszu Dotacji Lokalnych Inicjaty-
wa II, zrealizować dodatkowe prace. Jednak
muszą być one bezpośrednio związane z dofi-
nansowaną wcześniej inwestycją. A taką
właśnie inwestycją było Centrum Upowszech-
niania Technologii Informatycznych przy Ze-
spole Szkół Wyższych. Stąd też miasto może
ubiegać się o dodatkowe fundusze na realiza-
cję związanego z CUTI nowego zadania.

����	�
	��	�	��

Radni poparli zmiany organizacyjne
w Urzędzie Miasta.

Jak poinformował prezydent Adam Fu-
dali, zmiany wynikają z realizacji „inwesty-
cji stulecia”, jaką jest kanalizacja i zobowią-
zań jakie podjął UM składając wniosek
o przyznanie środków pomocowych z fun-
duszu ISPA. Prowadzenie spraw związanych
z wdrażaniem projektu leżało do tej pory
w gestii Wydziału Gospodarki Komunalnej.
Z uwagi jednak na ogrom zadań dotyczących
realizacji tego projektu, jak i fakt, że zaj-
mowanie się tymi sprawami wymaga wyso-
kich kwalifikacji, konieczne stało się po-
wołanie odrębnej jednostki w strukturze
wewnętrznej UM. Będzie nią Biuro Reali-
zacji Projektu, które od tej pory zajmie się
organizacją, koordynacją i wykonywaniem
zadań związanych z realizacją inwestycji
współfinansowanej z Funduszu ISPA.

— Będzie to zespół ekspertów z dziedziny
finansowej, księgowej, prawniczej, czy Public
Relations – mówił A. Fudali. – Mamy już pew-
ne doświadczenia zdobyte na przykładzie in-
nych miast, które też były beneficjantami UE
i również musiały tworzyć podobne biura.

Zarząd myśli już o przyszłości i sytuacji
kiedy Polska wejdzie do UE, dlatego też sta-
wia na fachowość i kompetencję. W momen-
cie członkostwa pojawi się możliwość sko-
rzystania ze środków pomocowych funduszy
strukturalnych Unii, ale będzie to możliwe
tylko za sprawą wyjątkowych specjalistów,
którzy będą w stanie przygotować dobre
projekty. Stąd też wyjątkowa rola Biura
Realizacji Projektu.
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Już raz, w lutym tego roku, radni głoso-
wali uchwałę w sprawie szczegółowych za-
sad utrzymania czystości i porządku na
terenie miasta. Musieli jednak ponownie
ją rozpatrzyć. Dlaczego?

Otóż jak wyjaśnił Romuald Niewlet,
uchwała trafiła do nadzoru wojewody,
gdzie wskazano na konieczność dokładne-
go określenia jak na naszym terenie będzie
się odbywać selektywna zbiórka odpadów. Jej
zasady i sposób przeprowadzania musi określić
cała Rada Miasta, a nie jedynie Zarząd.
Stąd też do projektu uchwały wprowadzo-
no stosowne zapisy. Jakie? Otóż zielony,

Jak jeden mąż!
Tym razem radni byli wyjątkowo zgodni i wszystkie uchwały tej

sesji zostały przyjęte jednogłośnie. Poza tym, co nie zdarza się czę-
sto, zgłoszono niewiele uwag i pytań do proponowanych projektów.
Ta wyjątkowa małomówność radnych wynikała z pewnością ze spe-
cyfiki omawianych tematów, które nie wywoływały żadnych wątpli-
wości i kontrowersji. Największe zainteresowanie wzbudziła jedy-
nie uchwała związana z zachowaniem porządku i czystości w mie-
ście. Jednak dyskusja nad tym punktem nie była ani zbyt długa ani
tym bardziej szczegółowa, gdyż temat ten był już szeroko omawia-
ny na jednej z ostatnich sesji RM.
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żółty i czerwony to kolory worków plasti-
kowych, które posłużą do selektywnej
zbiórki odpadów. Trafi do nich odpowied-
nio: szkło, tworzywa sztuczne i metal. Wy-
wozu odpadów komunalnych z terenu
nieruchomości musi dokonać firma, która
posiada zezwolenie na działalność w zakre-
sie zbierania i transportu odpadów. Tak
więc nie będą one odbierane od osób indy-
widualnych. Częstotliwość wywozu odpa-
dów komunalnych z budynków jednoro-
dzinnych odbywać się będzie raz w miesią-
cu, a w przypadku pozostałych obiektów
w zależności od potrzeb, nie rzadziej jed-
nak niż raz na tydzień.

To tylko niektóre zapisy zawarte w przy-
jętym przez radnych zasadach utrzymania
czystości i porządku na terenie Rybnika.
Pozostałe wymogi dotyczą usuwania odpa-
dów ciekłych, odpowiednich zasad utrzymy-
wania zwierząt gospodarskich, futerkowych
i ptactwa oraz określają zakres obowiązków
dla osób utrzymujących zwierzęta domowe.
Są również inne zasady, które mają m.in.
przeciwdziałać składowaniu odpadów
w miejscach niedozwolonych i mobilizować
mieszkańców do podnoszenia czystości, po-
rządku i estetyki poprzez organizację róż-
nych konkursów.

Mimo iż selektywna zbiórka odpadów
była pilotażowo prowadzona w kilku dziel-
nicach, jej realizacja w całym mieście bę-
dzie zadaniem zupełnie nowym. Trudno za-
tem dziwić się pytaniom i wątpliwościom
radnych. Gerard Skupień chciał wiedzieć,
jakie tworzywa powinny trafić do żółtego
worka i czy metalowymi odpadami są wy-
łącznie puszki po piwie.

— Wszystkie zasady selektywnej zbiórki
odpadów zostaną szczegółowo określone
i szeroko rozpropagowane wśród mieszkań-
ców – wyjaśniał R. Niewlet.

Z kolei radny Wiesław Zawadzki pytał
o to, czy przyjęte zasady związane z czysto-
ścią dotyczą również wraków samochodów,
które coraz częściej szpecą nasze osiedla.
Jednak jak się okazuje tego typu przypad-
ki reguluje prawo drogowe i ta sprawa musi
być rozwiązana poprzez odrębną uchwałę.

Szczegółowe zasady utrzymania czysto-
ści i porządku na terenie Rybnika zostały
zmodyfikowane z uwagi na nowelizację
ustawy wprowadzoną przez Sejm. Więk-
szość obowiązujących przepisów podykto-
wanych jest perspektywą wejścia Polski do
UE i koniecznością dostosowania się do
unijnych wymogów.

Zasady dotyczące utrzymania czysto-
ści i porządku w Rybniku opublikuje-
my w całości w  jednym z kolejnych wy-
dań „GR”.

(S)

 Tegoroczne obchody Święta Konstytu-
c j i
3 Maja przebiegły przy wyjątkowo pięknej,
wręcz upalnej pogodzie.

Na Rynku uformował się pochód, którego
uczestnicy z Miejską Orkiestrą Dętą „Rybnik”
i majoretkami na czele przeszli do bazyliki św.
Antoniego, by wziąć udział we mszy św. w in-
tencji Ojczyzny, celebrowanej przez ks. pro-
boszcza Franciszek Musioła, ks. dziekana
Franciszka Skórkiewicza i ks. prałata Aloj-
zego Klona. W nabożeństwie wzięli udział
przedstawiciele władz miasta z prezydentem
Adamem Fudalim, radni, parlamentarzyści,
przedstawiciele środowisk kombatanckich,
służb mundurowych, przedsiębiorstw i instytu-
cji miejskich, młodzież szkolna i harcerska oraz
liczni wierni. Wiele organizacji wystawiło pocz-
ty sztandarowe, a mszę uświetnił chór im.
A. Mickiewicza.

W swojej homilii ks. dziekan Fr. Skórkiewicz
nawiązał do lwowskich ślubów króla Jana Ka-
zimierza i zawierzenia Polski Matce Boskiej.
Podkreślił nierozerwalność polskości z warto-
ściami chrześcijańskimi. Nie zabrakło też ak-
centów politycznych i żalu za „rozmienionym
na drobne” etosem „Solidarności”.

Po powrocie uczestników uroczystości na
płytę Rynku, ideę Konstytucji 3 Maja przypo-
mniał prezydent Adam Fudali, podkreślając

Uroczystości 3 Majowe

potrzebę ciągłego powrotu do jej niezaprze-
czalnych wartości.  Nawiązał też do 80 roczni-
cy powrotu Rybnika do Macierzy.

Następnie prezydent Adam Fudali, wicepre-
zydent Romuald Niewelt oraz przewodniczą-
cy RM Michał Śmigielski w imieniu Zarzą-
du i Rady Miasta złożyli kwiaty pod tablicą upa-
miętniającą powrót Śląska do Macierzy. Kwiaty
złożyli też przedstawiciele miejskich instytucji
i organizacji, młodzież i służby mundurowe.

Uroczystości przedpołudniowe zakończył
występ uczniów z I LO im. Powstańców Ślą-
skich, którzy przedstawili program poetycki
o tematyce powstańczej.

W Chwałowicach trzeciomajowe obchody
rozpoczęły się mszą świętą, po której delega-
cje pocztów sztandarowych przeszły pod po-
mnik bohaterów walki o wolność i niepodle-
głość, poległych i pomordowanych w latach
1939-1945r, gdzie złożyły kwiaty. W uroczysto-
ściach wzięli udział harcerze, kombatanci oraz
przedstawiciele władz miasta, szkół i Rady
Dzielnicy.

Wieczorem na rybnickim Rynku wystąpiła
Eleni, a jej koncert zgromadził bardzo wielu
rybniczan. Okazało się, że ta piosenkarka
z greckim rodowodem, ma w naszym mieście
mnóstwo wielbicieli. Po zejściu ze sceny Eleni
nie mogła wręcz przecisnąć się przez tłum fa-
nów i łowców autografów.
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Witaj, majowa jutrzenko...

Przedstawiciele władz miasta składają kwiaty pod tablicą na frontonie Ratusza.             Zdj. Z.K.
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Polski Związek Katolicko–Społeczny jest organizacją prowadzącą
działalność charytatywną i wychowawczą na rzecz dzieci dotkniętych
i zagrożonych zjawiskami patologii życia społecznego. Rybnicki oddział
PZK–S poprzez akcje społeczne i zbiórki organizowane na terenie pa-
rafii Matki Boskiej Bolesnej i w Gimnazjum nr 1 w Rybniku, zdoby-
wa własnymi siłami środki finansowe, zabiega też o wsparcie materialne
sponsorów, by zapewnić wakacyjny wypoczynek dzieciom z rodzin po-
trzebujących z terenu Rybnika.

W tym celu już po raz trzeci organizuje loterię fantową, z której do-
chód przeznaczony jest na sfinansowanie letniego wypoczynku. Zapra-
szamy zatem wszystkich mieszkańców Rybnika oraz okolic do udziału
w loterii fantowej, która przeprowadzona będzie w niedzielę 9 czerw-
ca br. w Gimnazjum nr 1 w godz. od 7.00 do 14.00. Losy będą
sprzedawane przed każdą mszą świętą na placu przed kościołem
Matki Boskiej Bolesnej. Każdy los wygrywa!

Ufamy, że wszyscy, którym los ludzi potrzebujących pomocy nie jest
obojętny, przyłączą się do tej akcji.

W ramach organizowanej w całej Polsce przez Unię Wolności akcji
„Referendum Europejskie”, lokalne koło UW w Rybniku przeprowadzi-
ło głosowanie, w którym mieszkańcy naszego miasta mieli okazję odpo-
wiedzieć na pytanie „Czy jesteś za czy przeciw przystąpieniu Polski do
Unii Europejskiej?”.

Głosy mieszkańców Rybnika zbierano do urn ustawionych na Rynku.
Łącznie głosy oddało 1295 osób, z tego 1016 osób opowiedziało
się za, a 265 osób przeciw przystąpieniu Polski do Unii Europej-
skiej. Głosować można było zarówno w dużych miastach jak i w małych
miejscowościach, wszędzie tam gdzie funkcjonują lokalne struktury UW.

Podczas spotkań przedstawicieli Zarzą-
du Miasta z mieszkańcami rybnickich dziel-
nic, kilkakrotnie poruszane były kwestie
wydatków na utrzymanie RM i funkcjono-
wanie administracji samorządowej. Sporo
emocji wzbudziły diety radnych, urzędnicze
pensje i uposażenia prezydenckie. I trudno się
dziwić. Temat pieniędzy zawsze wywoływał
zainteresowanie, szczególnie teraz kiedy ocze-
kiwania związane z oszczędnościami na biuro-
kracji są tak duże. Porównując wydatki na ad-
ministrację w poszczególnych samorządach,
można jednak wskazać te gminy, które dzia-
łają oszczędnie. Wśród nich jest również Ryb-
nik. Ile zatem płacimy na naszych urzędników?
Zdaniem czasopisma „Wspólnota”, które opu-
blikowało ranking dotyczący tego tematu,
w Rybniku na ten cel przeznacza się
115,67 zł (w przeliczeniu na jednego miesz-
kańca). Mniej w naszym województwie wydaje
tylko Sosnowiec – 93,48 zł. Dla porównania
- najwięcej na administrację wydaje Gorzów
Wielkopolski – 151 zł. Nieco ustępują mu
Szczecin – 147 zł, Warszawa – 146,86 zł oraz
Katowice – 142,03 zł i Gliwice – 139,91 zł. Oka-
zuje się zatem, że pod względem wydatków
na administrację Rybnik z pewnością nie
należy do „rozrzutnych” miast.                        (S)

Celem akcji było przygotowanie obywateli naszego kraju do zbliżające-
go się prawdziwego referendum, a także propagowanie tematyki euro-
pejskiej.

Rybnicka organizacja Sojuszu Lewicy Demokratycznej podsumo-
wała tegoroczną akcję – PIT (darmowej pomocy w rozliczaniu zeznań
podatkowych). Odbywająca się trzeci rok z rzędu akcja, tym razem
zorganizowana została przy współpracy z Powiatową i Miejską Bi-
blioteką Publiczną w Rybniku. Na parterze tej instytucji wszystkie
osoby fizyczne mogły w dni powszednie uzyskać darmową pomoc.
W założeniu dyżury specjalistów miały trwać po dwie godziny dzien-
nie, ale czasem ich czas wydłużał się nawet trzykrotnie. W wyniku prze-
prowadzonej w Rybniku i Czerwionce–Leszczynach akcji pomoc
uzyskało 1800 mieszkańców, nie tylko z terenu Rybnika i powiatu
rybnickiego. Pojawiły się również nieliczne osoby z Raciborza, Jastrzę-
bia i Żor.

W Szczyrku miało miejsce VIII Zgromadzenie Stowarzyszenia
Gmin Górniczych w Polsce, któremu przewodniczy Tadeusz
Chrószcz, wójt Marklowic.

Podczas spotkania, z udziałem prezydenta Adama Fudalego, omó-
wiono sprawy związane ze stanem finansów gmin górniczych. Przyby-
łym na obrady przedstawicielom rządu, posłom i senatorom przedsta-
wiono propozycje zmian legislacyjnych oraz analizę stanu finansów gmin
górniczych przeprowadzoną przez Regionalną Izbę Obrachunkową
w Katowicach.

Siedziba Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rybniku zo-
stała przeniesiona na Stadion Miejski przy ul. Gliwickiej 72. Zmia-
nie uległy numery telefonów ośrodka; oto aktualne numery: 42-278-37,
42-278-39, 42-278-53

Nie tak drogo!

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

Skrótem...
Wakacyjna loteria

Rybnik za...

Akcja PIT

Zgromadzenie Stowarzyszenia Gmin Górniczych

Nowa siedziba MOSiR–u

Na tle innych miast, koszty utrzymania administracji samorządowej są w Rybniku umiarkowane.
Zdj. Z.K.
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Na spotkanie w tej dzielnicy przyszło sporo

osób, mimo iż miało ono poważnego konku-
renta w postaci meczu piłkarskiej reprezenta-
cji Polski.  Dla mieszkańców ważniejsze były
jednak rozmowy m.in. na temat bezpieczeń-
stwa, gdyż w Niewiadomiu wciąż wzrasta ilość
niepokojących zdarzeń. Porachunki młodzie-
ży osiedli na Orłowcu i Wrębowej, dewastacje,
rozboje oraz strach przed nimi wciąż towarzy-
szy mieszkańcom tej dzielnicy. Szczególnie
uciążliwe są dni, kiedy w lokalu „Casablanca”
odbywają się dyskoteki, czyli aż cztery razy
w tygodniu. — Nie możemy spać spokojnie,
a po każdej dyskotece w dzielnicy mamy same
straty. — Uczestnicy dyskoteki dewastują samo-
chody, przebijają opony, urywają lusterka i wy-
bijają szyby — mówili oburzeni mieszkańcy,
którzy narzekali na opieszałość policji i apelo-
wali o likwidację dyskoteki. — Temat „Casa-
blanki” jest mi doskonale znany — zapewniał
prezydent Adam Fudali. Prezydent przypo-
mniał o zakazie wydanym przez Inspektora
Nadzoru Budowlanego i odebraniu koncesji ze
względu na sprzedaż alkoholu nieletnim. Jed-
nak od decyzji tych właściciel dyskoteki się
odwołał i cała procedura trwa. — Zażądam od
komendanta policji, by w chwili opuszczania
„Casablanki” młodzieży towarzyszyły wzmożo-
ne patrole. Jednak nie jesteśmy w stanie posta-
wić przy każdym młodym człowieku policjanta.
Warto może zastanowić się, gdzie są rodzice tych
dzieci — przekonywał prezydent. — Musimy
wspólnie dążyć do tego, by śląska rodzina znów
była śląską rodziną, z jej wartościami i tradycja-

mi. Konieczne jest wspólne działanie rodziców,
nauczycieli, policji i parafii.

O potrzebie zorganizowania wolnego czasu
młodzieży mówił również przewodniczący
Rady Dzielnicy Czesław Tkocz. Sporo uwagi
poświęcił on  także na podsumowanie zadań,
jakie w minionym roku udało się w Niewiado-
miu wykonać. To przede wszystkim parking,
garaże, chodniki i drogi, m.in. boczna Fronto-
wej i Szymanowskiego, to odnowione przed-
szkole, poczta oraz apteka. Uwagi wymagają
jeszcze rejony Beaty i Buzowic, a w tym roku
planuje się utwardzić systemem gospodarczym
kolejnych 440 mb niewiadomskich dróg.
Cz. Tkocz wspomniał również o likwidacji skut-
ków działania kopalni i o rosnącym bezrobo-
ciu. W trakcie spotkania prezydent A. Fudali
poruszył temat kanalizacji, która w Niewiado-
miu będzie budowana w latach 2005–2007 r.,
a jej koszt wyniesie 35 mln. zł. Mieszkańcy py-
tali o to, co stanie się w sytuacji kiedy Polacy
powiedzą „nie” Unii Europejskiej, co zrobić,
by śmieci nie trafiały do lasów oraz dlaczego
w Niewiadomiu zakłada się coraz mniej lamp
ulicznych. Narzekano na wodę przypominającą
„zupę pomidorową” i kurs  jednego z autobu-
sów do Rybnika, który, zdaniem mieszkańców,
trwa aż 50 minut. Przedstawiciele Zarządu
Miasta usłyszeli także słowa podziękowania za
modernizację stadionu i inwestowanie w ryb-
nicki żużel. Jak należało się spodziewać, po-
wróciła również sprawa Szkoły Podstawowej
nr 23, ale dyskusję przerwano, gdyż dla więk-
szości osób temat ten jest już sprawą zamkniętą.
Mając na uwadze znaczny niż demograficzny

pytano również o przyszłość gimnazjum:
— Gimnazjum jest i pozostanie jeszcze na wie-
le, wiele lat — zapewnił  wiceprezydent Jerzy
Frelich.

	
����

Spotkanie w Ochojcu było wyjątkowe co

najmniej z kilku przyczyn. Po pierwsze dlate-
go, że to „najmłodsza” dzielnica miasta
i wszystkich ciekawiło, jak mieszkańcy oceniają
swój ponad roczny związek z Rybnikiem. Jed-
nak uczestnicy spotkania okazali się wyjątko-
wo dobrymi słuchaczami, rzadziej zaś mówca-
mi, a w związku z tym pytań i uwag do Zarzą-
du Miasta było jak na lekarstwo. W porówna-
niu z dzielnicami, w których dyskusje trwały
kilka godzin, a przedstawiciele władz miasta
musieli wyjaśniać najróżniejsze kwestie, była to
nieoczekiwana odmiana. W przypadku Ochoj-
ca sugerowano jedynie, by policyjna drogówka
pojawiała się częściej w centrum tej dzielnicy
i by realizowano plan budowy obwodnicy,
szczególnie zaś łącznik Gliwicka – Rudzka. Na-
tomiast najbardziej „polityczny” temat dotyczył
wyjaśnienia zarzutów zgłaszanych pod adresem
aktualnych władz przez byłego prezydenta Jó-
zefa Makosza. Spotkanie wypełniły wystąpie-
nia przedstawicieli ZM, którzy sami musieli
sygnalizować pewne tematy. Poruszono więc
sprawę wywozu śmieci i segregacji odpadów,
jakości wody, mówiono o przyszłości Centrum
Plaza oraz kanalizacji, która, jak wyjaśnił pre-
zydent Adam Fudali, w Ochojcu będzie kosz-
towała 6 mln. 300 tys. Wiceprezydent Romu-
ald Niewelt mówił o wodociągu i dużych stra-
tach wody w tej dzielnicy oraz chwalił zaanga-
żowanie strażaków z miejscowej OSP. Gosz-
czący na spotkaniu prezes Jacek Mura mówił
o kondycji „Huty Silesia” i próbach walki z bez-
robociem. Zdaniem policji, Ochojec nie nale-
ży do szczególnie niebezpiecznych. W trakcie
spotkania nie mogło zabraknąć również wystą-
pienia przewodniczącego Rady Dzielnicy Jana
Porały, który przypomniał procedurę przyłą-
czenia Ochojca do Rybnika, pierwsze posiedze-
nia i podjęte przez RM uchwały, a wspólnie
z radnym Michałem Bernackim dziękował
mieszkańcom i władzom miasta za wysiłek
i wkład pracy, jaki wniesiono, by Ochojec stał
się pełnoprawną, 27 dzielnicą miasta. Z pew-
nością miniony rok był dla Ochojca bardzo pra-
cowity i owocny. Opracowany został projekt
kanalizacji sanitarnej oraz projekt koncepcyj-
ny i techniczny budowy sali gimnastycznej i ze-
społu przedszkolnego. Powstał herb Ochojca,
zorganizowano również spotkanie seniorów,
turniej piłki nożnej oraz obchody Dnia Dziec-
ka. Wyremontowano boczny odcinek ul. Ryb-
nickiej, powstał parking i przystanek autobu-
sowy, a w budynku Ochotniczej Straży Pożar-
nej zainstalowano centralne ogrzewanie.
Łącznie wydatki w tej dzielnicy były dwukrot-
nie wyższe od osiąganych przychodów i wynio-
sły ponad 1mln 429 tys. zł. Najwięcej pienię-
dzy wydano na kulturę i oświatę, w dalszej ko-
lejności na drogi, wodociąg i opiekę społeczną.

Zakończył się trwający cały kwiecień cykl spo-
tkań samorządów dzielnic i władz miasta z miesz-
kańcami Rybnika. „Dzielnicowy maraton” przy-
niósł korzyści wszystkim zainteresowanym:
mieszkańcy poszczególnych dzielnic zapoznali się
ze sprawozdaniami z działalności swoich rad, ale
również z przedstawianą szeroko na każdym spo-
tkaniu przez prezydenta Adama Fudalego po-
lityką inwestycyjną miasta, prowadzoną zgodnie
z zasadą działać lokalnie, myśleć globalnie. Pre-
zydent mówił m.in. o problemach związanych
z kontynuacją budowy szpitala w Orzepowicach,
decyzji o dalszym jej kredytowaniu przez miasto
i możliwościach wejściach tej placówki do sieci
szpitali krajowych. Przybliżał też koncepcję Ze-
społu Szkół Wyższych i adaptacji budynku po
szpitalu przy ul. Powstańców dla potrzeb Szkoły
Muzycznej oraz potrzebę stawiania na edukację.
Przedstawiał planowane inwestycje drogowe:
kontynuację obwodnicy, budowę drogi regional-
nej Racibórz – Pszczyna i autostrady A–1, spo-

sób finansowania budowy 12 sal gimnastycznych
i modernizacji stadionu. Mówił o możliwościach
pozyskiwania środków pomocowych z Unii Eu-
ropejskiej i efektach tych zabiegów dla Rybnika
czyli „inwestycji stulecia” – definitywnym upo-
rządkowaniu gospodarki ściekowej i skanalizo-
waniu miasta za pieniądze z programu UE ISPA.
W ciągu 6 lat powstanie sieć kanalizacyjna dłu-
gości ponad 600 km, a zmodernizowana oczysz-
czalnia ścieków będzie wykorzystywała swój cały
potencjał.

Z kolei przedstawiciele władz miasta, a w spo-
tkaniach brali również udział pozostali członko-
wie Zarządu Miasta oraz radni, mogli zapoznać
się z bolączkami mieszkańców dzielnic: stanem
dróg, brakiem chodników, degradacją środowi-
ska z powodu działalności górniczej, uwagami na
temat wysokości diet radnych i opłat za wodę
i ścieki oraz polityką finansową miasta itp. I choć
niektóre zebrania trwały po kilka godzin, nie był
to zapewne czas zmarnowany...

Spotkania w dzielnicach

Działać lokalnie,
myśleć globalnie...

c.d. na stronie 8
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Jak wyjaśnił J. Porała, obecnie najważniejszą
sprawą jest budowa sali gimnastycznej i zespo-
łu przedszkolnego, powstanie ścieżek rowero-
wych oraz parkingu.

�������
Ponad siedemdziesiąt osób uczestniczyło

w dzielnicowym spotkaniu, którego głównym
tematem były sprawy infrastruktury dzielnicy.
Prowadził je przewodniczący Rady Dzielnicy
Andrzej Goldberg, a wzięli w nim również
udział członkowie RD, prezydent Rybnika
Adam Fudali oraz wiceprezydent Romuald
Niewelt. Na sali widać też było radnych Le-
sława Konkola i Wiktora Mandrysza oraz
Jacka Murę i Henryka Wilka – przewodni-
czących dzielnic Rybnik–Północ i Rybnickiej
Kuźni.

Po przedstawieniu przez RD sprawozdania
z jej działalności za ubiegły rok, prezydent
Adam Fudali opowiedział o najważniejszych
przedsięwzięciach prowadzonych w mieście.
Z kolei mieszkańcy obecni na spotkaniu pytali
o sprawy bezpośrednio ich dotyczące i zgłaszali
swoje problemy.

Z sali padły stwierdzenia, że trzeba rozwią-
zać kompleksowo sprawę „niskiej emisji”. Zgo-
dził się z tym prezydent A. Fudali, mówiąc jed-
nocześnie, iż produkcja ciepła opłaca się wte-
dy, jeżeli jest ona skojarzona z produkcją ener-
gii elektrycznej. Na konkretne rozwiązania
trzeba będzie jednak trochę poczekać (po wy-
budowaniu kanalizacji), choć istnieje możli-
wość załatwienia sprawy przy wykorzystaniu
środków Unii Europejskiej. Przy okazji przed-
stawiciele Zarządu Miasta przypomnieli,
że w UM można uzyskać dofinansowanie
(w ramach rocznych limitów), jeżeli zmienia się
ogrzewanie na „ekologiczne”.

Mieszkańcy zgłosili też problem słabego
oświetlenia dzielnicy. W odpowiedzi wicepre-
zydent R. Niewelt wyjaśniał, że w Rybniku
rocznie buduje się około 260 punktów świetl-
nych, a w samej dzielnicy od początku samo-
rządowej kadencji powstało ich ponad 30. Ro-
zumiejąc fakt dużych potrzeb w tej materii
stwierdził, że potrzeba instalowania nowych
lamp istnieje na wielu rybnickich ulicach, a ze
strony wojewody śląskiego – z którego budże-
tu finansowane jest oświetlenie dróg – płynie
na ten cel coraz mniej pieniędzy.

Wśród wielu poruszanych spraw obecni na
spotkaniu podnieśli też sprawę zachowania
młodzieży. I jak to zwykle bywa, mówiono
głównie o tym, co najbardziej rzuca się w oczy
– złe zachowanie, dewastacja dzielnicowego
sprzętu, itd… I tu dostało się rodzicom za to,
że nie interesują się tym, co robi młodzież.
Rada Dzielnicy, biorąc po części odpowiedzial-
ność za zorganizowanie młodym wolnego cza-
su, proponuje konkretne zajęcia – głównie
sportowe, a rodzice  (...) „nie przyjdą nawet
popatrzeć na swoje pociechy” – jak wyraził się
jeden z członków RD. Prezydent A. Fudali
podsumował ten wątek spotkania stwierdze-
niem, że każdy z nas powinien dać swoim dzie-

ciom przykład i zajęcie zarazem, które będzie
dla nich alternatywą w stosunku do zachowań
nagannych. Obecni w sali OSP byli zgodni co
do tego, że demokracja i wolność mylą się nie-
którym z dowolnością.

Nie zabrakło też tematu dzikich wysypisk
w lesie i związanego z tym ustawowego zakazu
wywożenia śmieci na składowisko przez osoby
indywidualne. Przy okazji R. Niewelt przedsta-
wił zasady utrzymania porządku na drogach
oraz terenach miejskich i lokalnych, wspomi-
nając, że w dzielnicy prowadzona jest selektyw-
na zbiórka odpadów.

Kolejnym tematem było odwodnienie
ul. Turystycznej, które w tym roku zostanie
ukończone (w kierunku studni przy ul. Za Wia-
duktem) przy okazji budowy kanalizacji i utwar-
dzenia dróg systemem gospodarczym. Ponie-
sione zostaną duże koszty, ale nie można
doprowadzić do sytuacji, w której zalewane
są domy.

Mieszkańcy żywo interesowali się budową
kanalizacji w dzielnicy i samym podłączeniem
do niej swoich domów. Wiceprezydent wyja-
śnił, że koszt budowy głównych jej ciągów
w Golejowie wyniesie około 14 milionów zło-
tych. Będzie to instalacja samospławna ze stud-
nią obok remizy. Warto zaznaczyć, że szcze-
gółowe informacje na temat zasad podłą-
czania swoich posesji do kanalizacji, jak
również wysokość kosztów związanych
z inwestycją, przekazane zostaną zaintere-
sowanym na specjalnych spotkaniach, któ-
re odbędą się we wrześniu br.

Na zakończenie przedstawiciele władz mia-
sta i dzielnicy zwrócili się do mieszkańców
Golejowa o sąsiedzką zgodę, zrozumienie
i pomoc w realizacji ogromnego przedsięwzię-
cia, jakim jest budowa kanalizacji.

����
���������
— To kura znosząca złote jaja — tak o swo-

jej dzielnicy mówił jeden z uczestniczących
w spotkaniu mieszkańców. A opinia ta wynika
z faktu, że głównie za sprawą elektrowni „Ryb-
nik”, dochody Rybnickiej Kuźni wynoszą po-
nad 14 mln zł., podczas gdy wydatki to „jedy-
nie” 4 mln 702 tys zł. Dlatego też mieszkańcy
sugerowali, by z uwagi na te proporcje więcej
w Kuźni inwestować . O tym, co już udało się w
tej dzielnicy zrealizować mówił podczas spo-
tkania przewodniczący Rady Dzielnicy
Henryk Wilk. Wspomniał on m.in. o I etapie
kanalizacji ściekowej i burzowej ul. Golejow-
skiej i wykonaniu systemem gospodarczym
bocznej drogi od ul. Golejowskiej. Przygoto-
wany został także projekt toru speedrowero-
wego wraz z widownią, powstały nowe zatoki
autobusowe, a przy gimnazjum rozpoczęto bu-
dowę parkingu. Najważniejsze miejsce w pla-
nach zajmuje budowa sali gimnastycznej przy
SP 15, która będzie ukończona już we wrze-
śniu. Jak zapowiedział H. Wilk, w tym roku
wykonany zostanie także chodnik na ul. Gole-
jowskiej, schody na ul. Kuźnickiej, zamonto-
wane zostaną dodatkowe punkty świetlne, a
Rada Dzielnicy będzie mogła dyżurować w wy-
remontowanej siedzibie.

W trakcie spotkania padło wiele pytań pod
adresem Zarządu Miasta. Mieszkańcy chcieli
wiedzieć czy będzie budowane rondo w Orze-
powicach, skąd tak wysoka cena wody i kiedy
kanalizacja obejmie Rybnicką Kuźnię. Cieka-
wiło ich również to, czy z UE można pozyskać
środki na budowę wodociągu oraz co zrobić,
by przetarg na kanalizację wygrały rybnickie
firmy. Pojawił się także typowy dla małych spo-
łeczności konflikt sąsiedzki, który był pretek-
stem dla wiceprezydenta Romualdowi
Nieweltowi do zapelowania o zażegnanie tego
typu niesnasek: — Potrzebna jest zgoda i są-
siedzka życzliwość. Jeżeli będą spory, to inwe-
stycja taka jak kanalizacja runie. I na nic zdają
się pieniądze unijne i wszystkie zabiegi z naszej
strony, jak między wami mieszkańcami, nie bę-
dzie zgody. To czas próby. Sąsiedzkie spory trze-
ba zażegnać — mówił Romuald Niewelt.

W czasie spotkania mieszkańcy zwrócili rów-
nież uwagę na kradzieże i włamania do samo-
chodów oraz złą jakość nawierzchni i brak chod-
nika na ul. Lipowej. Powróciła także sprawa gra-
nic między Rybnicką Kuźnią a Wielopolem,
a chwilowe „powiększenie” terenów Wielopo-
la przypisano nawet działaniom „Utopka, który
pozmieniał tablice z nazwami dzielnic”.

�	
������
Już na samym początku spotkania w nowej

sali gimnastycznej przy SP nr 32, zastępca prze-
wodniczącego RD Janina Jurkowska stwier-
dziła, przy okazji sprawozdania finansowo–rze-
czowego, że zebrało się bardzo mało osób. Ri-
postował prezydent Adam Fudali mówiąc,
że jeszcze w ubiegłym roku tego typu spotka-
nie miało miejsce w małej sali lekcyjnej, a na
dużej sali sportowej wrażenie jest zupełnie in-
ne…I miał rację, bo porównując frekwencję na
innych dzielnicowych spotkaniach, obecność
kilkudziesięciu osób była całkiem przyzwoitym
wynikiem. Po szczegółowym wyliczeniu ubie-
głorocznych dokonań w dzielnicy, przewodni-
czący RD Alojzy Hoła odniósł się do najwięk-
szych wydatków RD w kontekście budżetu
miasta 2001. W dzielnicy, z której dochody
wyniosły 1,7 miliona złotych, wydatki kształto-
wały się w granicach 4 milionów. Do najważ-
niejszych inwestycji realizowanych w ubiegłym
roku należy bez wątpienia budowa wspomnia-
nej sali gimnastycznej, nowego budynku OSP
czy też sieci wodociągowej przy ul. Długiej.

Mieszkańcy Orzepowic z zainteresowaniem
słuchali prezydenta A. Fudalego, który mówił
m.in. o sprawach związanych z funkcjonowa-
niem i organizacją rybnickiego szpitala znaj-
dującego się w dzielnicy. Wspomniał, że po-
większona zostanie liczba stanowisk funkcjo-
nującej tam jednej z lepszych w Polsce stacji
dializ. Mówił też, że istnieje możliwość utwo-
rzenia w szpitalu centrum ratownictwa drogo-
wego. Pogotowie dojeżdżałoby wtedy do po-
trzebujących pomocy w kilka minut. Nie wy-
kluczone również, ze szpital wpisany zostanie
w proponowaną przez ministra zdrowia sieć
szpitali krajowych, które z samego założenia
miałyby świadczyć specjalistyczne usługi
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i pozostałyby jednostkami państwowymi. Kon-
tynuując, prezydent wspomniał o moderniza-
cji orzepowickiej oczyszczalni ścieków i zwią-
zanym z nią programem budowy kanalizacji
w ramach europejskiego funduszu ISPA. Ka-
nalizacja w dzielnicy powstanie w latach 2003-
2004, a kosztować ma 18 milionów złotych.

Mówiono też o budowie nowej remizy. Pre-
zes OSP Ignacy Dwornik, opowiedział o za-
awansowaniu prac budowlanych, wymieniając
dokładnie co do tej pory udało się zrobić. Dzię-
kował zarazem mieszkańcom Orzepowic, Ra-
dzie Dzielnicy i władzom miasta za pomoc,
 zrozumienie i ogromne zaangażowanie w po-
wstanie obiektu.

Dyskusję zdominował jednak temat budo-
wy przyszłego odcinka obwodnicy, który pobie-
gnie przez teren dzielnicy. Wszystko zaczęło
się od stwierdzenia jednego z mieszkańców,
że aktualny plan zagospodarowania przestrzen-
nego (zatwierdzony w 1993 r.), nie odpowiada
aktualnym potrzebom Orzepowic. W związku
z tym trzeba go zmienić, uwzględniając zara-
zem zmianę koncepcji przebiegu przyszłej ob-
wodnicy. I trudno się dziwić zainteresowaniu
mieszkańców przebiegiem drogi, która pobie-
gnie w ich sąsiedztwie. Sprawę wyjaśnił wice-
prezydent Romuald Niewelt, który zaznaczył,
że przetarg na opracowanie nowego planu za-
gospodarowania przestrzennego z uwzględnie-
niem przyszłej obwodnicy odbędzie się już
w czerwcu br., a sam plan powinien powstać
do końca roku. Później zainteresowani miesz-
kańcy będą mieli czas na zgłaszanie swoich
opinii w stosunku do dokumentu, który po sze-
rokiej konsultacji Rada Miasta zatwierdzi
w formie uchwały. Prezydent A. Fudali dodał,
że budowa obwodnicy w dzielnicy nie ruszy
szybciej niż za trzy lata i zapewnił, że każdy ruch
w tym kierunku będzie realizowany w uzgod-
nieniu z mieszkańcami. Warto dodać, iż budo-
wa orzepowickiego odcinka obwodnicy kosz-
tować będzie 6 milionów złotych. Miasto może
wyłożyć 2 miliony, a nie jest wykluczone, że
reszta pieniędzy pochodzić będzie ze środków
Unii Europejskiej. W sprawie obwodnicy RD
powołała komitet społeczny, który od 3 lat
współpracuje z Zarządem Miasta, przedstawia-
jąc zgłaszane przez mieszkańców problemy
i opinie.

Spotkanie, na którym obecni byli również
radni Zygmunt Gajda, Wiktor Mandrysz,
Lesław Konkol oraz przewodniczący Mło-
dzieżowej Rady Miasta Wojciech Łępicki
i dzielnicowy Jacek Matczak – zakończył prze-
wodniczący A. Hoła, mówiąc o planach RD na
rok bieżący. Nie zabrakło też gromkich braw
skierowanych w stronę tych, którzy przyczynili
się do zafunkcjonowania w dzielnicy nowej sali
gimnastycznej.

��������
— W roku 2001 główne zadania inwestycyjne

w Popielowie zostały wykonane — mówił pod-
czas spotkania z mieszkańcami przewodniczą-
cy Rady Dzielnicy Marian Wolny. Zmoder-
nizowano nawierzchnię ul. Niemcewicza, chodnik
na ul. Wodzisławskiej, systemem gospodarczym

utwardzono boczne ul. Staffa i Konarskiego,
zorganizowano kilka imprez kulturalnych i fe-
stynów, a mieszkańcy mogli czytać biuletyn
„Wiadomości Popielowskie” – wymieniał
M. Wolny. W planach na ten rok znalazły się
m.in. wiaty autobusowe na trzech przystankach,
ścieżka rowerowa oraz punkty oświetleniowe
na ul. Wodzisławskiej, Puszkina, Niepodległo-
ści i Staffa. W pobliżu przedszkola ma także
powstać zatoka dla samochodów, a na ul. Ko-
narskiego parking. Na rozpatrzenie czeka rów-
nież 14 wniosków o utwardzenie dróg syste-
mem gospodarczym.

W trakcie spotkania mieszkańcy mieli spo-
ro pytań do przedstawicieli rybnickich władz.
Interesowała ich możliwość uzyskania środków
z Funduszu „Know How” na naukę języków
obcych w przedszkolach oraz  otrzymanie do-
tacji w przypadku zainstalowania pieca ekolo-
gicznego w nowo budowanym domu: — Wszyst-
ko zależy od możliwości finansowych Gminne-
go Funduszu Ochrony Środowiska, ale sprawa
jest słuszna i w przyszłości z pewnością podzieli-
my dotacje na dwie grupy, nie tylko dla tych, któ-
rzy wymieniają stare piece na nowe, ale również
dla osób, które jako pierwsze zakładają w swo-
ich domach ogrzewanie ekologiczne. Jednak
będzie to możliwe dopiero w przyszłym roku
— wyjaśnił Adam Fudali. Prezydent wspo-
mniał także o programie kanalizacji, która
w Popielowie będzie realizowana w 2005–2006,
a jej koszt wyniesie 14 mln zł: — Gdybyśmy bu-
dowali kanalizację korzystając tylko ze środków
budżetowych,  prace w mieście trwałyby od
40 do 50 lat — mówił o tej inwestycji prezy-
dent Adam Fudali. Podjęto też temat likwida-
cji niskiej emisji.

Podczas spotkania mieszkańcy skarżyli się
również na złą jakość chodnika przy ul. Różyc-
kiego oraz szkody górnicze, które powodują
zalewanie posesji. Proponowali częstsze sprzą-
tanie ul. Nowowiejskiego, wprowadzenie segre-
gacji odpadów i rozbudowę ciepłociągu. Mó-
wili o złej nawierzchni ul. Paska oraz boiska
szkolnego. Zdaniem uczestników spotkania
alternatywą dla uczniów jest modernizacja na-
wierzchni boiska lub... 400 par ochraniaczy na
kolana.

��������
Spotkanie w tej liczącej ok. 1900 mieszkań-

ców dzielnicy miało miejsce w Gimnazjum nr
13, gdzie zebrało się ok. 40 osób. Przy szkole
tej oddano niedawno do użytku nową salę gim-
nastyczną, co dla dzielnicy było ważnym wyda-
rzeniem. Przewodniczący RD Zygmunt
Gajda podkreślił, że sukcesem była też wymia-
na ponad 1400 mb wodociągu oraz utwardze-
nie systemem gospodarczym ponad 800 mb lo-
kalnych dróg. O polityce oświatowej miasta po-
informował mieszkańców wiceprezydent Jerzy
Frelich. Radziejów należy do dzielnic narażo-
nych na skutki eksploatacji górniczej i szkody
poczynione przez kopalnię „Chwałowice” to
duży problem dla jej mieszkańców. Zatem nie-
zwykle ważny był udział w zebraniu dyrektora
kopalni Stanisława Konska. Temat ten zdo-
minował zresztą dyskusję. Dyrektor St. Kon-

sek przedstawił perspektywy kopalni, która
w przyszłym roku będzie obchodzić jubileusz
100–lecia istnienia. Działalność kopalń wzbu-
dza od dawna ambiwalentne uczucia: z jednej
strony degradacja środowiska, z drugiej zapew-
nienie utrzymania dzięki miejscom pracy. Ten
dylemat ma miejsce również w Rybniku, w tym
w Radziejowie. Dyrektor kopalni potwierdził,
że mimo zmniejszenia eksploatacji pod dziel-
nicą, ruchy górotworu występują. Zapowiedział
też, że w przyszłym roku „fedrunek” pod Ra-
dziejowem będzie wznowiony. Mieszkańcy
upominali się przede wszystkim o rekultywa-
cję terenu Mośnika i Kielowca. Dyrektor za-
pewnił, że będzie ona prowadzona zaraz po
otrzymaniu oficjalnego zezwolenia, to co w tej
chwili się tam dzieje, to prace awaryjne. Pod-
niesiona została również sprawa nieutwardzo-
nego pobocza ul. Okulickiego od Mośnika
w stronę lasu, co przy coraz większym ruchu
staje się bardzo niebezpieczne. Z. Gajda poru-
szył także sprawę poszerzenia ul. Niemcewi-
cza, by stworzyć warunki do osiedlania się tu
rodzin przenoszonych z obszaru dużych szkód
górniczych od Potoku Radziejowskiego do gra-
nicy z Jankowicami.

Mocne lobby na zebraniu stanowili działa-
cze klubu MKS 32 „Radziejów”, którzy zabie-
gają o dokończenie budowy boiska oraz jego
zaplecza. Prezydent nie wykluczył wystąpienia
miasta o środki na to i podobne przedsięwzię-
cia w innych dzielnicach do Urzędu Kultury
Fizycznej i Turystyki.

���������
����	������
Podczas odbywającego się w Domu Kultury

spotkania, najwięcej uwag skierowano pod ad-
resem policji. I trudno się dziwić, gdyż dzielni-
ca Boguszowice – Osiedle uchodzi w oczach
mieszkańców za bardzo niebezpieczną. Mówio-
no o nieskuteczności funkcjonariuszy policji
i Straży Miejskiej, o kradzieżach, włamaniach
do sklepów, bójkach i licznych dewastacjach.
Narzekano na brak nocnych patroli i bezczyn-
ność władz, zgłaszano zastrzeżenia do pracy
pełnomocnika prezydenta ds. bezpieczeństwa
i porządku publicznego, żądano decyzji w spra-
wie komendant policji M. Świenty oraz likwi-
dacji Straży Miejskiej.

Oprócz kwestii bezpieczeństwa mieszkańcy
mówili również o innych, istotnych dla nich
sprawach. Proponowano zwiększenie kursów
autobusów do szpitala w Orzepowicach i wy-
dłużenie godzin otwarcia Domu Kultury,
by placówka ta w większym stopniu służyła
mieszkańcom. Wspomniano o opłatach za ga-
raże, lokalach zakłócających spokój, zniszcze-
niu ścieżek rowerowych oraz o złym stanie
dróg, m.in. przy poczcie. Pytano również
o przydział mieszkań komunalnych, o to, kto
płaci za remont szpitala na ul. Żorskiej i ile
kosztuje Straż Miejska. Padła także propozy-
cja przejęcia od spółdzielni dróg i oświetlenia
przez miasto, zwiększenia wydatków na remon-
ty bloków mieszkalnych oraz połączenia osie-
dla Północ i Południe. Uznano poza tym,

c.d. na stronie 10
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że kampus stanowi nadmierne obciążenie
dla budżetu Rybnika, a odejście przedstawicieli
władz miasta od AWS nazwano „...ucieczką
z tonącego statku”. Sugerowano również mon-
taż dodatkowych punktów świetlnych i wycin-
kę drzew.

— W dzielnicy zrobiono naprawdę wiele
– mówił w swoim sprawozdaniu Jan Kruk,
przewodniczący Rady Dzielnicy. Wydatki Bo-
guszowic to ponad 10 mln. zł. Sporo pochło-
nęły remonty dróg m.in. ul. Patriotów, Rajskiej,
czy Bogusławskiego. Systemem gospodarczym
wykonano kilka dróg dojazdowych oraz par-
kingów m.in. przed budynkiem na ul. Wazów,
przy ul. Rostka, Jastrzębskiej, Lompy i Patrio-
tów. Na terenie parku powstał mini „Skate–
Park”, wykonano dwa boiska do koszykówki
i prace adaptacyjne w przychodni rejonowej.
Ponad 3mln zł. wydano na szkoły podstawo-
we, ponad milion na gimnazjum i przedszkola.
Po wielu negocjacjach z kopalnią „Jankowice”
udało się uruchomić  budowę garaży przy pie-
karni „Gigant”. Docelowo ma tam powstać
ok. 230 boksów garażowych.

� �����!
��
Spotkanie, które odbyło się w Powiatowej

i Miejskiej Bibliotece Publicznej zdominowa-
ły pytania mieszkańców. Nie zabrakło jednak
informacji przygotowanej przez Radę Dzielni-
cy, choć w przypadku Śródmieścia odbiegała
ona od prezentowanych na pozostałych tego
typu spotkaniach. Przewodniczący Rady Dziel-
nicy Andrzej Waliszewski  wyjaśnienia na
temat tego, co w roku ubiegłym udało się
w dzielnicy zrobić, pozostawił bowiem prezy-
dentowi  Adamowi Fudalemu a sam skupił
się na zupełnie innych sprawach. Mówił m.in.
o komisji ds. bezpieczeństwa, ubogiej młodzie-
ży, biurokracji, jawności finansów, a nawet
o korupcji.

Jak wynika z planu przedstawionego przez
Radę Dzielnicy Śródmieście, zadania na naj-
bliższe lata dotyczyć będą w głównej mierze
bezpieczeństwa. Za najważniejsze uznano bu-
dowę systemu monitoringu Rynku i pasaży
oraz przygotowanie pomieszczenia dla poli-
cjantów dzielnicowych w budynku zlokalizowa-
nym na Rynku. Spośród innych zadań wyma-
gających realizacji w tej dzielnicy wymienia się
m.in. przebudowę targowiska, prace w kampu-
sie, adaptację placu naprzeciw Technikum
Górniczego, zagospodarowanie terenu „Gli-
nioka”, renowację zabytkowych obiektów sa-
kralnych oraz naprawę nawierzchni istnieją-
cych dróg
i chodników.

Uczestników spotkania interesowały kwestie
remontu ul. Cmentarnej, rozdzielenia ścieżki
rowerowej od traktu dla pieszych na chodniku
przy ul. Kościuszki oraz przyszłość Plazy Ryb-
nik. Chwalono rozwiązania dla osób na wóz-
kach inwalidzkich i proponowano ulgi dla wy-
kupujących mieszkania komunalne, jeżeli
ukończyli 70 lat i mieszkają w danym lokalu
ponad 25 lat. Nie zabrakło również akcentów
politycznych. Pytano o realizację deklaracji

przedwyborczych, przyczyny zmiany „szyldu”
radnych spod znaku RRR i AWS, możliwość
współpracy z lewicowym rządem przy budowie
autostrady oraz o plany prezydenta w kontek-
ście wyborów samorządowych i deficytu budże-
towego: — Jestem kandydatem na urząd prezy-
denta miasta Rybnika — stwierdził Adam
Fudali. Jeden z mieszkańców chciał wiedzieć,
czy prezydent byłby w stanie dla zjednoczenia
prawicy zrezygnować z kandydowania na rzecz
Józefa Makosza: — Mogę z panem Makoszem
rozmawiać na każdy temat, który służyłby roz-
wojowi miasta — padło wyjaśnienie. Jak zwy-
kle sporą ciekawość wzbudziły pieniądze,
a przede wszystkim wydatki na UM, płace pre-
zydenta i wysokość diet radnych: — Proszę to
porównać z innymi miastami, gdzie diety
są znacznie wyższe. Rybnicki radny otrzymuje
800 zł., które przeznacza m.in. na telefon i do-
jazdy. Zarząd takich diet nie pobiera — wyja-
śniał prezydent. W trakcie spotkania mieszkań-
cy narzekali również na śmieci na ul. Łokietka,
złą jakość chodników na osiedlu Karolinka,
głośną muzykę w lokalach, brak progów spo-
walniających oraz wszechobecne graffiti. Mó-
wiono także o wzroście deficytu budżetowego
i łamaniu zasad parkowania, a Rybnik nazwa-
no „sportową pustynią”.

"�����
Tuż przed rozpoczęciem spotkania miało

miejsce niecodzienne zdarzenie. Dwóch chłop-
ców zajmujących się nagłośnieniem poprosiło
prezydenta o... autograf. Potem było już bar-
dziej konwencjonalnie i zgodnie z przyjętym
programem. W swoim wystąpieniu przewodni-
czący Rady Dzielnicy Kazimierz Salamon
sporo miejsca poświęcił imprezom kultural-
nym, z których Smolna słynie. Przy okazji wspo-
mniał również o dużej pomocy, jaką każdora-
zowo oferują sponsorzy. To dzięki sklepom
i lokalom w tej dzielnicy udaje się zorganizo-
wać Spotkania Smolnioków, Dzień Dziecka,
św. Mikołaja. Nie sposób zapomnieć o pomo-
cy osobom najbardziej potrzebującym. W ubie-
głym roku aż 15 najuboższych rodzin otrzyma-
ło bony żywnościowe warte 2 tys. zł. Zaanga-
żowanie firm jest dla dzielnicy tak ważne i po-
trzebne, że postanowiono przyznać honorowe
wyróżnienia najlepszym. I tak tytuł Sponsora
Roku 2001 dzielnicy Smolna otrzymała firma
AWIM–INWEST Róży Korbel. K. Salamon
mówił również o nowych inicjatywach pod-
jętych przez Radę Dzielnicy – spotkaniach
z seniorami i turnieju tenisa stołowego dla
amatorów.

W roku ubiegłym w dzielnicy Smolna odda-
no do użytku nowy odcinek obwodnicy, zmie-
niono nawierzchnię ul. Lektorskiej i chodnika
na ul. Sławików, odwodniono ul. Reymonta
i wykonano zatokę autobusową. Jednak dziel-
nica ta ma jeszcze wiele potrzeb. Jak mówił
K. Salamon, szczególnie ważne jest wykonanie
ekranu akustycznego wzdłuż obwodnicy oraz
modernizacja nawierzchni dróg i chodników.
Uczestniczący w spotkaniu mieszkańcy mieli
również wiele uwag do organizacji ruchu w ich
dzielnicy, szczególnie w przypadku ul. Kiliń-

skiego i tamtejszego osiedla. W czasie spotka-
nia pytano o to, gdzie można wywozić gruz, kie-
dy wycinane będą topole i czy miasto ma
program związany z powstaniem lokali socjal-
nych dla najuboższych. Narzekano również na
brak możliwości zaparkowania pod Urzędem
Miasta: — W centrum Rybnika jest kilka du-
żych parkingów — wyjaśniał prezydent. — Waż-
ne jest, by zmienić swoje przyzwyczajenia i zdać
sobie sprawę, że aby coś załatwić, nie musimy
koniecznie dojechać samochodem aż pod sam
budynek. Mieszkańcy mówili również o dewa-
stacjach dokonywanych przez młodzież wraca-
jącą z dyskoteki i prosili o rozwiązanie kwestii
osób żebrzących na terenie miasta.

#����$��
Spotkanie odbyło się w Szkole Podstawo-

wej nr 6 przy sporej, prawie 80 osobowej fre-
kwencji. Przewodniczący Władysław
Tomczak przedstawił prace wykonane w dziel-
nicy od początku kadencji, a działo się tu spo-
ro. Wymieniono ponad 400 mb wodociągu, sys-
temem gospodarczym utwardzono ponad 1,5
km dróg, zamontowano od dawna oczekiwaną
sygnalizację świetlną na skrzyżowaniu ulicy
Wodzisławskiej z Plebiscytową i Nacyńską. Wy-
remontowano też kapliczkę u zbiegu tych ulic.
W SP 6 wymieniono okna, a firmy absolwen-
tów szkoły zbudowały parking. Ale pozostało
sporo rzeczy do zrobienia: chodniki przy uli-
cach Niedobczyckiej, Pod Lasem, a przede
wszystkim na całej długości przelotowej, bar-
dzo ruchliwej ul. Wodzisławskiej. O uporząd-
kowanie terenu TKKF „Parys” zabiegali za-
równo mieszkańcy, jak i działacze klubu. Pre-
zydent poinformował o zamyśle miasta wystą-
pienia do UKFiT o środki na realizację pro-
gramu kompleksowego uporządkowania dziel-
nicowej bazy sportowej, w tym TKKF „Parys”,
który stara się o przejęcie go przez Miejski
Ośrodek Sportu i Rekreacji. Podniesiony zo-
stał problem zanieczyszczenia lasku w pobliżu
tego obiektu, a także konieczność spowolnie-
nia ruchu na ul. Witosa, mimo istniejących tam
znaków ograniczenia szybkości. Upomniano się
też o uporządkowanie poboczy ul. Niedobczyc-
kiej, Plebiscytowej do torów. Jeden z mieszkań-
ców wyraził zaniepokojenie sytuacją finansową
miasta i poziomem zadłużenia, które określił
jako niebezpieczne. W odpowiedzi prezydent
wytłumaczył procedury kredytowania samorzą-
du, przytoczył opinię Regionalnej Izby Obra-
chunkowej stwierdzając, że niepokój ten nie
jest uzasadniony. Wiceprezydent Józef Cyran
bronił koncepcji adaptacji budynku sióstr bo-
romeuszek na szkołę muzyczną, uważając, że
w przypadku oddania siostrom budynku po wy-
prowadzeniu szpitala, konieczny remont byłby
również bardzo kosztowny. Mieszkańcy poru-
szyli także wysokość diet radnych. Jak stwier-
dził prezydent – są one w Rybniku, w porów-
naniu z innymi miastami, umiarkowane.

Zamysłów został objęty planami „wielkiej
kanalizacji”. Prace mają się rozpocząć jeszcze
w tym roku, a środki jakie to przedsięwzięcie
pochłonie w tej dzielnicy to ok. 27 mln zł.
Uspokoił też część mieszkańców, że 261 mln zł,

c.d. ze strony 9
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które Rybnik pozyskał na tę inwestycję z pro-
gramu UE ISPA, to nie kredyt, ale bezzwrot-
na dotacja.

#�� ������
�
Na spotkanie w Zebrzydowicach przyszło

niewiele osób, ale nie wpłynęło to na ilość za-
danych w jego trakcie pytań. Mieszkańcy mieli
bowiem wiele spostrzeżeń i uwag do goszczą-
cych w ich dzielnicy przedstawicieli Zarządu
Miasta. Wskazano m.in. na brak należytego
oświetlenia i zły stan parkingu przy Szpitalu
Wojewódzkim oraz niewystarczające wyekspo-
nowanie izby przyjęć. Sugerowano zmniejsze-
nie wysokości opłat za korzystanie z miejskich
parkingów, szczególnie w sytuacji, gdy postój
trwa tylko kilka minut. Apelowano również
o poprawę nawierzchni rybnickich parkingów
po to, by cena szła w parze z jakością oraz
o zamontowanie luster przy wyjeździe z ulic
Zdrzałka i Kosów na ul. Zebrzydowicką. Skar-
żono się na częste awarie wodociągu i brak
możliwości zapłacenia ryczałtu za wodę za cały
rok „z góry”. Mieszkańcy pytali również o to,
jak rozwiązać problem z wywózką starych opon,
czy możliwe jest przeprowadzenie w ich dziel-
nicy zbiórki złomu i szkła oraz czy miasto po-
może w znalezieniu zatrudniania osobom, któ-
re zdobędą wykształcenie w rybnickim Zespo-
le Szkół Wyższych. W odpowiedzi prezydent
Adam Fudali mówił o możliwości samoza-
trudnienia i tworzeniu nowych miejsc pracy,
które powstaną dzięki rozwojowi miasta,
a Ewa Ryszka wspomniała o aktywnych for-
mach walki z bezrobociem.

Sporo pytań dotyczyło również kanalizacji
w tej dzielnicy. Wiadomo, że cała inwestycja
rozpocznie się w Zebrzydowicach już za rok
i potrwa do 2004r., a jej koszt wyniesie ponad
23 mln. zł. Mieszkańcy chcieli jednak wiedzieć
jakie trzeba będzie wnieść opłaty, by przyłą-
czyć się do nowej kanalizacji, czy będzie to obo-
wiązkowe i czy istnieje szansa na samodzielne
wykonanie takich prac. Mówiono również
o nadziejach związanych z tą ogromną inwe-
stycją i wymogach ograniczających udział lo-
kalnych firm w tym zadaniu.

W czasie spotkania wspomniano także o nie-
dokończonych pracach na ul. Malinowej
i ul. Buhla oraz o złej jakości ścieżki rowero-
wej. Nie zabrakło również podsumowania ubie-
głego roku z perspektywy Rady Dzielnicy. Prze-
wodniczący Roman Berger poinformował
o remontach lokalnych dróg, oświetlaniu ulic,
odwodnieniu rowów melioracyjnych, wydanych
opiniach na sprzedaż alkoholu oraz o pracach
w tutejszej szkole i przedszkolu. Mówił o uzu-
pełnieniu zbiorów bibliotecznych i udziale
w przetargach, a spośród już rozpoczętych prac
wymienił m.in. modernizację ul. Norwida, po-
wstanie dwóch wiat autobusowych oraz opra-
cowanie dokumentacji na kanalizację w tej
dzielnicy.

��$��

Kilkadziesiąt osób zebrało się w SP nr 5,

żeby wziąć udział w dzielnicowym spotkaniu.
Otworzył je przewodniczący RD Jacek Mura,

witając prezydenta Adama Fudalego, wice-
prezydenta Romualda Niewelta oraz prze-
wodniczącego Rady Miasta Michała Śmigiel-
skiego. J. Mura zwrócił uwagę na nietypowy
charakter swojej dzielnicy. Składa się ona
z trzech części – Północy, Wawoka i Karolin-
ki – i „dzielą” ją dwie parafie oraz ul. Gliwic-
ka. Dlatego też zagospodarowanie terenu
„Wiśniowca” może w znakomity sposób wpły-
nąć na integrację dzielnicowej społeczności.
Po krótkiej prezentacji dochodów i wydatków
w kontekście budżetu miasta na 2001 rok oraz
przedstawieniu planów dzielnicy na rok bie-
żący, zreferowane zostały wydatki RD, z za-
znaczeniem faktu, że nie ma potrzeby dzier-
żawienia lokalu na dyżury i spotkania Rady
Dzielnicy, ponieważ jej siedziba mieści się
w szkole. Członkowie rady podziękowali dy-
rektorowi placówki za nieodpłatne udostęp-
nienie pomieszczeń szkolnych.

O wspomnianym „Wiśniowcu” mówił też
przedstawiciel RD i jednocześnie opiekun
klubu speedrowera w Rybniku Józef Skrzy-
piec. Ten całkiem ciekawy kawałek gruntu
doskonale nadaje się na zagospodarowanie
pod kątem rekreacyjno–sportowym. I oka-
zuje się, że nie trzeba wiele – poza dobrym
pomysłem, zaangażowaniem kilku osób
i dobrej promocji samej idei – żeby za nie-
wielkie pieniądze i w krótkim czasie zorga-
nizować upragnione miejsce wypoczynku.
Oprócz toru saneczkowego, który pierwot-
nie miał się tam znaleźć, miasto wybuduje
również tor do wyczynowych wyścigów ro-
werowych ze skocznią. Ich otwarcie zapla-
nowano już na przyszły miesiąc. W okolicy
powstanie duży parking na 200 samocho-
dów. Cały teren zostanie oświetlony, wyty-
czone będą alejki, przy których można bę-
dzie odpocząć na ławeczkach, a wszystko to
blisko kąpieliska „Ruda”, stadionu i cen-
trum miasta.

Mieszkańcy z zaciekawieniem słuchali
prezydenta A. Fudalego, który przedstawił
najważniejsze przedsięwzięcia realizowane
w mieście ze szczególnym uwzględnieniem
tych, które dotyczą bezpośrednio mieszkań-
ców Północy. Zaznaczył przy tym, że wizyta
w tej dzielnicy ma dla niego szczególny cha-
rakter, a z racji swego w niej zamieszkania
nie ukrywał lekkiej tremy. Prezydent szerzej
omówił sprawę remontu stadionu miejskie-
go i pozyskiwania środków zewnętrznych na
inwestycje miejskie. W sumie przez ostat-
nie trzy lata udało się ściągnąć do Rybnika
około 300 milionów złotych.

Jednak „północne” spotkanie zdomino-
wał temat rozwiązań komunikacyjnych. Za-
częło się m.in. od zaznaczenia przez jedne-
go z mieszkańców, że nowy parking na
100 aut przy ul. Byłych Więźniów Politycz-
nych (za przychodnią) nie jest do końca wy-
korzystany. Ze względu na jego „świeżość”
kierowcy widocznie jeszcze nie przyzwycza-
ili się do korzystania z niego. Zgłoszono
również brak chodników na jednym z pierw-
szych rybnickich osiedli – Karolince i zwią-
zane z tym niebezpieczeństwo dla pieszych.

Mieszkańcy ul. Nadbrzeżnej podziękowali
władzom miasta i przedstawicielom PWiK za
sprawne załatwianie wszelkich spraw zgłasza-
nych w tym rejonie miasta. Sporo czasu po-
święcono też organizacji ruchu w rejonie ulic
Różańskiego i Webera (obok SP nr 5). Przed-
stawiano różne koncepcje, ale dyskusja zakoń-
czyła się na tym, że konkretne rozwiązania
opracują fachowcy od inżynierii ruchu, a
wszelkie zmiany będą konsultowane z zainte-
resowanymi mieszkańcami.

Jednak najwięcej emocji wzbudziło wpro-
wadzone w tym roku – zaadaptowane z Za-
chodu – tzw. wyciszenie ul. Żużlowej, czyli
ustawienie tam charakterystycznych szykanów.
Trzeba zaznaczyć, że jest ona typową ulica
osiedlową. Tymczasem wielu kierowców jeź-
dziło nią na skróty, omijając główne drogi.
Jezdnia jest tam prosta i szeroka, więc niektó-
rzy pędzili nawet ponad 100 km/h. Rezulta-
tem tego były – oprócz oczywistego zagroże-
nia dla mieszkańców – wypadki śmiertelne.
Teraz, kiedy ulicą trzeba jechać powoli, znów
zaczyna spełniać swoją pierwotną funkcję. Sy-
tuacja ta nie podobała się niektórym miesz-
kańcom dzielnicy, którzy widzieliby tam jed-
nak standardowe rozwiązania (ograniczenia
prędkości, garby i częstsze wizyty „drogówki”).
Ale – jak w życiu – to, co jednym spędza sen z
powiek innym wręcz się podoba, o czym też
świadczyły głosy z sali. Pozostaje nam więc tro-
szeczkę nauczyć się „kultury jazdy” i przyzwy-
czaić do nowych rozwiązań. Warto też trzy-
mać za słowo władze miasta, których przed-
stawiciele zapewnili, że jeżeli coś się nie spraw-
dzi, to będzie poprawione. W tym temacie wy-
stąpił również przewodniczący RM Michał
Śmigielski argumentując, że podobne rozwią-
zania od dawna funkcjonują we francuskim
mieście Alés, gdzie szykany ustawione są na-
wet na głównej drodze. Wspomniał też o za-
awansowaniu prac w rybnickim Zespole Szkół
Wyższych przy ul. Rudzkiej.

Wśród wielu spraw poruszono też problem
tzw. niskiej emisji. Ze względu na skoncentro-
waną zabudowę dzielnicy niezbędnym staje
opracowanie planu termomodernizacji budyn-
ków, przede wszystkim publicznych, celem zmi-
nimalizowania uciążliwości spowodowanych
kopcącymi kominami budynków jednorodzin-
nych. Jeżeli budynki zostaną ocieplone, to bę-
dzie można skorzystać z ciepła „ekologicznego”.
Będzie to jednak, według prezydenta A. Fuda-
lego, następnym tematem  po ogromnym przed-
sięwzięciu budowy rybnickiej kanalizacji w ra-
mach europejskiego funduszu ISPA. Co więcej,
likwidację niskiej emisji w dzielnicy przewiduje
też strategia rozwoju dzielnicy.

Mieszkańcy mówili o uciążliwym sąsiedz-
twie starych topoli obok szkoły, bezpieczeń-
stwie w dzielnicy i cenie za wodę. Sprawy ko-
rzystania z wodociągów, opłaty licznikowej
i remontów sieci wyjaśniał obecny na spotka-
niu Eugeniusz Skrzypiec z PWiK. Na koniec
J. Mura potwierdził swoją dyspozycyjność po-
dając swój numer telefonu, a przedstawiciele
władz miasta otrzymali piękne wiązanki kwia-
tów wraz z życzeniami pomyślności.

(S), kj, (r)
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W Ośrodku Szkoleniowym elektrow-
ni „Rybnik” odbyły się warsztaty po-
święcone odpowiedniemu przygotowa-
niu projektów w ramach funduszu
Unii Europejskiej ISPA.

Temat szkolenia dotyczył głównie ekono-
micznych aspektów przygotowywania wnio-
sków o dofinansowanie z funduszu UE oraz
pierwszych etapów wdrażania projektów
współfinansowanych przez dotacje z ISPY. Se-
minarium odbyło się w ramach niemiecko–pol-
skiego programu TRANSFORM, realizowa-
nego dla Urzędu Komitetu Integracji Europej-
skiej, przy bliskiej współpracy z Narodowym
Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki

Wodnej. Warsztaty adresowane były do osób
zaangażowanych w przygotowanie wniosków
i wdrażanie projektów na poziomie gmin czy re-
gionu i miały na celu pomoc potencjalnym be-
neficjantom Funduszu. Nie bez znaczenia jest
również współpraca z przedstawicielami Komi-
sji Europejskiej, która ma umożliwić skorzysta-
nie z ich doświadczeń i zapewnić spójne podej-
ście do przygotowywania i wdrażania projektów.

W szkoleniu wzięli udział przedstawiciele
urzędów i organizacji samorządowych z całego
Śląska. Rybnik reprezentował wiceprezydent
Romuald Niewlet wraz z osobami bezpośred-
nio związanymi z największym w Polsce progra-
mem rozbudowy sieci kanalizacyjnej, realizowa-
nym w oparciu o fundusze unijne.                (S)

Czy Unia Europejska jest zagrożeniem
dla Polski? Na to pytanie starali się zna-
leźć odpowiedź studenci, uczestniczący
w debacie oksfordzkiej, przygotowanej
przez Rybnickie Koło Politologów Uniwer-
sytetu Śląskiego.

Zasada debaty jest jedna – mówcy tzw. pro-
pozycji i opozycji przytaczają argumenty, któ-
re mają przekonać pozostałych uczestników do
swojego punktu widzenia. Taki sposób wystą-
pień nie jest młodym rybniczanom obcy. Swe-
go czasu podobną debatę zorganizowało m.in.
tutejsze koło Stowarzyszenia Młodych Demo-
kratów, a dyskutowano nad tym, czy aby zro-
bić karierę należy wyjechać z Rybnika. Tym
razem jednak debata adresowana była do stu-
dentów Zespołu Szkół Wyższych, a temat roz-
ważań dotyczył UE i zagrożeń, jakie stoją przed
Polską.

Młodzi ludzie przedstawili wiele różnych
argumentów popierających tezę bądź jej prze-
ciwnych. Warto przy okazji podkreślić, że zdo-
byta dzięki debacie umiejętność rzeczowej dys-
kusji na tak istotne tematy może okazać się
wyjątkowo przydatna. Dodatkowym atutem
jest fakt, że debata uczy jak występować pu-
blicznie i wyrabia umiejętność celnej argumen-
tacji. To właśnie dobrze dobrane argumenty
sprawiły, że w głosowaniu kończącym stu-
dencką debatę, uczestnicy zgodzili się ze sta-
nowiskiem opozycji, która udowodniła, że  UE
nie stanowi dla Polski zagrożenia.

W debacie, która odbyła się w UM wzięli
również udział zaproszeni goście, m.in. prze-
wodniczący Sejmiku Śląskiego Ryszard
Ostrowski oraz prezydent Adam Fudali.

(S)

Dyskutowali o Unii

ISPA na warsztacie
Młodzieżowe Biuro Pracy z Rybnika

otrzymało grant z Urzędu Miasta na reali-
zację programu „Młoda matka na rynku
pracy”.

— Bezrobocie wśród kobiet stanowi poważny
problem, który jest często potęgowany przez brak
kwalifikacji — mówi Ewelina Marszołek
–Polańczyk, kierownik Młodzieżowego Biu-
ra Pracy. — Dlatego też podstawowym celem po-
winno być zwiększenie szans na rynku pracy, po-
przez stworzenie możliwości podwyższania kwa-
lifikacji.

Właśnie w ten sposób zrodził się pomysł na
program „Młoda matka na rynku pracy”, który
adresowany był do kobiet w wieku 18–24 lat,

���������	�

��
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Bliżej
Unii Europejskiej...

(4)

Parlament Europejski jest największym
zgromadzeniem wielonarodowym na świecie
i jedyną instytucją Wspólnot w pełni demokra-
tycznie legitymizowaną. Powstał w 1957 roku jako
Europejskie Zgromadzenie Parlamentarne na
mocy układu o połączeniu Zgromadzeń Parla-
mentarnych EWG i EURATOM-u oraz Wspól-
nego Zgromadzenia EWWS. Z początkiem lat
‘60 Europejskie Zgromadzenie Parlamentarne
zmieniło nazwę na Parlament Europejski, w któ-
rym zasiada obecnie 626 deputowanych, od 1979
roku wybieranych w wyborach powszechnych
i bezpośrednich przez obywateli państw człon-
kowskich Wspólnot. Jego kompetencje są dużo
mniejsze niż zwykłych parlamentów narodowych,
ponieważ władza we Wspólnotach nie opiera się
na zasadzie tradycyjnego trójpodziału władzy.
Najistotniejszą rolę w procesie ustawodawczo-
wykonawczym spełnia jednak Rada Unii Euro-
pejskiej i Komisja Europejska.

Aktualna ordynacja wyborcza zapewnienia
dużym państwom jednakową liczbę deputowa-
nych i reprezentację wszystkich głównych par-
tii politycznych z państw mniejszych. Kaden-
cja trwa pięć lat, a europejscy posłowie nie za-
siadają w parlamencie według przynależności
narodowej, tylko według przynależności do
frakcji politycznej. Ostatnie europejskie wybory
odbyły się w czerwcu 1999 roku. Kolejne maja
być przeprowadzone w 2004 roku – prawdo-
podobnie już z naszym udziałem.

Parlament Europejski ma siedzibę we fran-
cuskim Strasburgu. Tam też europejscy de-
putowani gromadzą się raz w miesiącu na jed-
notygodniowych sesjach plenarnych. Dla uła-
twienia natomiast kontaktów z Komisją
i Radą Europejską, posiedzenia komisji par-
lamentarnych mają miejsce najczęściej
w  Brukseli – średnio dwa tygodnie w miesią-
cu. Czwarty tydzień miesiąca zarezerwowa-
ny jest na spotkania grup politycznych. Od
czasu do czasu deputowani wpadają też do
Sekretariatu Generalnego, który znajduje się
w Luksemburgu.

Sesje parlamentarne są otwarte dla publicz-
ności i prasy. Dostępne są również sprawoz-
dania z posiedzeń Parlamentu i publikowane
periodyki dotyczące jego prac. Informacje te
przekazywane są przez Generalną Dyrekcję
Informacji i Relacji Publicznej PE, jak rów-
nież przez biura Parlamentu w stolicach
państw członkowskich UE oraz przez specjal-
ne euro–info–centra.

Wszystkie debaty parlamentarne, jak rów-
nież posiedzenia komisji, mogą się odbywać
dzięki symultanicznym tłumaczeniom w jede-
nastu oficjalnie obowiązujących językach UE
(angielski, duński, fiński, francuski, grecki, hisz-
pański, holenderski, niemiecki, portugalski,
szwedzki, włoski). Również wszystkie doku-
menty parlamentu przekładane są na języki
państw członkowskich. Kolejne państwo
członkowskie Unii, to kolejny język, którym
formalnie będzie można posługiwać się w kon-
frontacji  z europejską administracją. I cho-
ciaż – jako potencjalny kraj członkowski UE
– z samą administracją jesteśmy w stanie so-
bie poradzić, to nie łudźmy się, że cała Euro-
pa zacznie się nagle uczyć naszego pięknego
języka.

Od czasu do czasu słychać głosy dotyczące
całkowitej zmiany roli i funkcji Parlamentu
Europejskiego. Chodzi o to, by nie pochodził
on z wyborów powszechnych i bezpośrednich,
ale – podobnie jak przed 1979 rokiem – był
reprezentacją parlamentów narodowych przez
nie wyłanianą, czy nawet reprezentacją po-
szczególnych regionów. Być może – według
autorów tych projektów – byłby to odwrót od
stosowanego obecnie rozszerzenia demokra-
tycznego przedstawicielstwa struktur europej-
skich, ale zarazem wzmocniłoby to pozycję
parlamentu i skuteczność jego działania po-
przez bezpośrednie związki z parlamentami
państw członkowskich UE, z których czerpał-
by swoje pełnomocnictwo do działań w imie-
niu całej społeczności Wspólnot.

Krzysztof Jaroch
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A najlepiej świadczy o tym fakt, że w czasie
tegorocznych Dni Promocji Zdrowia aż 300
osób poddało się badaniom określającym po-
ziom cholesterolu, 350 zbadało zawartość cu-
kru we krwi, a ponad 80 osób wykonało bada-
nia w kierunku osteoporozy. Sporo odwiedza-
jących zdecydowało się również na badanie
morfologii krwi, a wiele kobiet uczyniło pierw-
szy krok w walce z rakiem, poddając się palpa-
cyjnemu badaniu piersi.

— Tegoroczne Dni Promocji Zdrowia były
równie udane jak poprzednie. W ich trakcie pre-
zentowali się wystawcy, a całość wzbogacił
m.in. pokaz zdrowej żywności – mówi Mariola
Kujańska, przewodnicząca Regionalnego To-
warzystwa Oświaty Zdrowotnej w Rybniku.
— Po raz pierwszy w imprezie wzięli udział
uczniowie Medycznego Studium Zawodowego,
którzy również wykonywali badania. Były także
uczennice z klasy usług kosmetycznych, tak więc
panie mogły zrobić sobie masaż klasyczny czy
też pomalować paznokcie. A chętnych do wy-
konania manicure nie brakowało. Aż 500 pań
chciało w ten sposób upiększyć swoje dłonie.
Jednak w trakcie trwania Dni popularnością cie-
szyły się nie tylko zabiegi kosmetyczne. Można
było również zbadać słuch w kabinie audiolo-
gicznej, wykonać przesiewowe badanie depre-
sji, obejrzeć ćwiczenia korekcyjne w zakresie
wad postawy oraz poznać zasady pierwszej po-
mocy przedmedycznej. Nie zabrakło także po-
rad zielarskich i wskazówek dotyczących cukrzy-
cy oraz prezentacji sprzętu ortopedycznego

i rehabilitacyjnego. Jak co roku organizatorzy
przygotowali cykl wykładów, tym razem m.in.
na temat bioterroryzmu, manipulacji genetycz-
nych, nikotynizmu, przemocy, klonowania i hor-
monalnej terapii zastępczej. Odbył się również
kolejny Międzyszkolny Turniej Komunikacyj-
no–Zdrowotny, zorganizowany przez SP 11
oraz NZOZ Puls– Med. Wzięło w nim udział
ok. 150 uczniów klas trzecich rybnickich szkół
podstawowych i gościnnie SP 17 z Żor. Dzieci
popisywały się nie tylko wiedzą i znajomością
przepisów ruchu drogowego, umiejętnością
udzielania pierwszej pomocy, znajomością zdro-
wego żywienia, ale i swoją sprawnością fizyczną.

Wszystko dla zdrowia

posiadających niskie  wykształcenie, wychowu-
jących dzieci oraz pozbawionych perspektyw na
samodzielne podnoszenie  kwalifikacji. Z pro-
gramu skorzystało 8 kobiet z Rybnika i Radli-
na, które wytypowane zostały przez Ośrodek
Pomocy Społecznej. W ramach opracowane-
go programu panie uczyły się obsługi kas fi-
skalnych i odbyły szkolenie zakończone egza-
minem z zakresu minimum sanitarnego. Wzięły
również udział w warsztatach pod nazwą „Ja a
rynek pracy”, w czasie których dowiedziały się
jak skutecznie szukać pracy, na co zwrócić uwa-
gę podczas rozmowy z pracodawcą oraz jak
pisać podanie i życiorys. Poznały również za-
gadnienia z zakresu prawa pracy. Ostatnim eta-
pem programu „Młoda matka na rynku pra-
cy” będzie szkolenie z zakresu ruchu drogowe-
go, które adresowane jest głównie do dzieci
jego uczestniczek. Odbędzie się ono pod ko-
niec maja w DK w Boguszowicach. Jak mówi
E. Marszołek–Polańczyk, udział w programie
pozwolił kobietom, które znajdują się w bar-
dzo trudnej sytuacji życiowej, zwiększyć swoje

W trakcie turnieju przeprowadzono również
konkurs plastyczny „Żyj bezpiecznie i zdrowo”.
Zwyciężył Zespół Szkół Nr 7, drugie miejsce
zdobyła SP 28, a trzecie SP 11 i SP 3. Wszyscy
uczestnicy otrzymali nagrody. Pomoc w organi-
zacji turnieju zapewniły Jadwiga Lenort
i Bożena Nowicka ze SP 11 oraz Wiesława
Ciesiecka pielęgniarka z Puls–Med.

Jak mówi M. Kujańska, rybnickie Dni Pro-
mocji Zdrowia cieszą się dużym zainteresowa-
niem, co organizatorów utwierdza w przeko-
naniu, że są potrzebne i z całą pewnością będą
kontynuowane. To ważne, gdyż już za rok cze-
ka nas jubileuszowa impreza:  — Na X Dni Pro-
mocji Zdrowia planujemy coś szczególnego
– mówi M. Kujańska. — Planujemy przedłużyć
je o sobotę i niedzielę. W ten sposób skorzystały-
by nie tylko, osoby które dysponują czasem
w godzinach przedpołudniowych. Wszyscy pracu-
jący mogliby się zbadać w dniu wolnym od pracy.

(S)

kwalifikacje zawodowe i przygotował je do pra-
cy w handlu. Jak się okazuje, na tyle skutecz-
nie, że jeszcze przed zakończeniem programu,
jedna z jego uczestniczek znalazła zatrudnie-
nie w sklepie.

Program „Młoda matka na rynku pracy”
opracowały Ewelina Marszołek–Polańczyk
i Klaudia Grzesica–Wolczyńska, konsultant
do spraw bezrobocia przy OPS w Rybniku.
Pomoc w jego realizacji zaoferowała również
Miejska Stacja Sanitarno–Epidemiologiczna,
komenda policji oraz firma TECOM, zajmu-
jąca się systemami fiskalnymi.

Kolejny program, który wspólnie przygoto-
wały obie panie nosi nazwę „Wakacje z kom-
puterem” i jest adresowany do absolwentów
gimnazjów i szkół średnich. Ma on trafić przede
wszystkim do osób wywodzących się ze środo-
wisk wiejskich i rodzin niezamożnych. W jego
trakcie 24 młodych ludzi pozna obsługę kom-
putera, będzie mogło korzystać z dostępu do
Internetu i uczyć się, jak za pośrednictwem tej
sieci wyszukiwać oferty pracy i zamieszczać

w niej swoje ogłoszenia. Kurs odbywać się bę-
dzie w lipcu i sierpniu w Zespole Szkół Ponad-
podstawowych nr 3 w Rybniku. Wszystkich
młodych ludzi, którzy nie mają planów na
wakacje i są zainteresowani udziałem
w kursie odsyłamy do Młodzieżowego Biu-
ra Pracy w Rybniku (tel. 422 37 99). Naj-
prawdopodobniej już w przyszłym roku odbę-
dzie się podobny kurs, jednak tym razem tajni-
ki komputerów można będzie zgłębiać nie tyl-
ko podczas letnich wakacji, ale również w cza-
sie ferii zimowych. To nie jedyne plany na przy-
szłość Młodzieżowego Biura Pracy. Właśnie
rozpoczął swoją działalność punkt doradztwa
zawodowego dla osób niepełnosprawnych, uru-
chomiony w ramach programu „Jesteśmy dla
Ciebie”. Ma on pomóc osobom niepełno-
sprawnym w poszukiwaniu pracy oraz pozna-
niu zagadnień m.in. z zakresu prawa pracy.
Punkt doradztwa zawodowego, który ma
swoją siedzibę w Boguszowicach przy ko-
ściele św. Barbary, działa w każdy ponie-
działek w godzinach od 16.30–18.00.

(S)

Pokaz ćwiczeń korekcyjnych wad postawy.                                                                                     Zdj.: Z.K.

Od kilku już lat Regionalne Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej
przekonuje wszystkich, że „w zdrowym ciele zdrowy duch”.
I starania te przynoszą pożądany skutek. Obecnie coraz więcej
osób kładzie nacisk na profilaktykę i dba o własne zdrowie.
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Dni Kultury Brytyjskiej i Irlandzkiej

Od kilku lat w I LO im. Powstańców Śl.
w Rybniku odbywa się szkolny Festiwal
Teatrów Angielskich. Jednak impreza ta, ad-
resowana tylko do uczniów szkół średnich,
ma już konkurenta.

Trudno się dziwić rybnickim gimnazjalistom,
że pozazdrościli swoim starszym kolegom moż-
liwości szlifowania języka i umiejętności aktor-
skich i sami postanowili wystąpić w podobnym
przeglądzie. — Kiedyś sam brałem udział w fe-

stiwalu i bardzo mi się to podobało. Uznałem
zatem, że warto ten pomysł realizować nie tylko
z myślą o uczniach szkół średnich, ale już nieco
wcześniej czyli w gimnazjach — mówi inicjator
festiwalu, Marcin Szreter, anglista z Gimna-
zjum nr 8. Tak więc pomysł wprowadzono
w życie i pierwszy tego typu festiwal odbył się
w Domu Kultury w Boguszowicach. Do udzia-
łu w angielskim pojedynku na słowa zgłosili się
uczniowie czterech gimnazjów. — Poziom był
bardzo różny. Dwa spektakle były bardzo dobre,
dwa słabsze. Mam tu na myśli zarówno umie-
jętności aktorskie, jak i językowe — mówi
M. Szreter.

Od pięciu lat I LO w Rybniku wraz
z Lycee  Monteil z francuskiego Rodez
organizują międzyszkolną wymianę swoich
uczniów.

Również w tym roku grupa polskich uczniów
wraz z opiekunami wyjechała do tego miasta.
Mimo wcześniejszych obaw jak nas przyjmą
rodziny francuskie, na miejscu okazało się, że
są to ludzie bardzo przyjaźni, gościnni i mili.
Już podczas pierwszego wspólnego wieczoru
zaczęli zapoznawać nas z francuskimi zwycza-
jami i tradycją .

W ciągu tygodnia spędzonego w Rodez, pod-
czas gdy nasi francuscy przyjaciele przebywali
w szkole, my poznawaliśmy okolicę. Byliśmy
m.in. w starym opactwie Rocamadour , miej-
scu, w którym można zobaczyć wbity w skałę
miecz Rolanda. Trafiliśmy również do średnio-
wiecznego miasteczka Conques, zabytku klasy
zerowej UNESCO. Mieliśmy okazję zobaczyć
największy na południu Francji targ zwierząt
w Laissac oraz odwiedzić Muzeum Toulouse–
Lautreca w Albi. W samym Rodez znajduje się
katedra zwana Notre–Dame Południa. Kręty-

W ich programie znalazł się konkurs wiedzy o Wielkiej Brytanii, kon-
kurs praktycznej znajomości języka angielskiego, a także pokaz slajdów
i prezentacja muzyki irlandzkiej „Magia i tajemnica Irlandii”. Do finału
konkursu wiedzy o Wielkiej Brytanii weszło sześciu uczniów, zwyciężył zaś
Krzysztof Kula z kl. IVP. Zwycięzcami konkursu praktycznej znajomości
języka angielskiego zostali: Paweł Mańka z IIIL i Marcin Przeczek z kl.
IVM (poziom średniozaawansowany) oraz Rafał Groborz i Marcin Olma
z kl. IIIL (poziom podstawowy).

Na imprezę przybyli zaproszeni goście: Bożena Stankiewicz – meto-
dyk języka angielskiego oraz Kazimierz Piekarz – prezes Związku Na-
uczycielstwa Polskiego w Rybniku. Niespodzianką było przybycie „gościa
specjalnego” – brytyjskiej królowej w asyście dwóch ochroniarzy.

Imprezę przygotowały nauczycielki Beata Biel i Janina Filipowska.
Dni Kultury Brytyjskiej i Irlandzkiej odbyły się w ZST po raz pierwszy,
miejmy nadzieję, że nie ostatni.

Angielski
na scenie

mi schodami dotarliśmy na sam szczyt (na wy-
sokość 80 m), skąd mogliśmy podziwiać pano-
ramę miasteczka. Zostaliśmy również przyjęci
w merostwie, w którym poczęstowano nas tra-
dycyjnym ciastem tego regionu – la foisse i wy-
rażono nadzieję na dalszą współpracę. Późne
popołudnia i wieczory spędzaliśmy wraz z fran-
cuskimi przyjaciółmi. Jako, że zaplanowanie
weekendu było zadaniem Francuzów, mieliśmy
okazję zobaczyć, jak się bawią i co robią w wol-
nych chwilach. Ostatnim punktem w progra-

Pierwsze miejsce festiwalu zajęli młodzi ak-
torzy z Gimnazjum nr 10 z Rybnika, którzy
zaprezentowali współczesną wersję „Pięknej
i Bestii”. Drugą pozycję zajęli gospodarze prze-
glądu uczniowie Gimnazjum nr 8. To dzięki ich
sztuce, którą nazwali „Romea i Julio” publicz-
ność poznała nieco inną historię słynnych ko-
chanków z Werony. Trzecie miejsce jurorzy
przyznali gimnazjalistom z Żor. Wśród nagród
pierwszej edycji festiwalu znalazły się książki
oraz roczny kurs języka angielskiego. Jak mówi
M. Szreter,impreza będzie się odbywać cyklicz-
nie i ma objąć swym zasięgiem gimnazja z oko-
licznych miast.                                                   (S)

mie naszej wymiany było kilka godzin spędzo-
nych w Monaco.

Drugą częścią programu wymiany była wi-
zyta Francuzów w Polsce. Trzy dni spędzili
w Krakowie, kilka godzin byli w Zakopanem,
odwiedzili też Oświęcim, a pozostałe cztery dni
przebywali u nas, w Rybniku. Podczas week-
endu tym razem to my prezentowaliśmy im
nasze ulubione miejsca rozrywki oraz sposoby
spędzania wolnego czasu.

Tuż przed swoim wyjazdem do domu kilka
chwil spędzili u prezy-
denta naszego miasta.
A potem odjechali
z mocnym postanowie-
niem podtrzymywania
zawartych przyjaźni
i obietnicą spotkania się
za rok, na kolejnej wy-
mianie.

      Natalia Janke,
      Aldona

Żołnierz

Dni Kultury Brytyjskiej i Irlandzkiej

Uczniowie piszą
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Przed partnerską szkołą
w Rodez.

W Zespole Szkół Technicznych
odbyły się Dni Kultury Brytyjskiej
i Irlandzkiej.

○ ○ ○ ○ ○ ○
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W dzielnicy Ligota - Ligoc-
ka Kuźnia odbyła się już po
raz szósty Biesiada Śląska
pod hasłem „Śląsk - nasza
kochana Ojcowizna”.

Imprezę zorganizowała Rada
Rodziców Gimnazjum nr 10
przy współudziale Rady Dziel-
nicy i Klubu „Harcówka”.

Na biesiadzie nie zabrakło
biesiadnego śpiewu oraz śląskie-
go rubasznego humoru. Nad ca-
łością czuwali Ślązaczka Roku
2001 Betina Zimończyk oraz
Karol Fraoehlich w roli kon-
feransjera. Biesiadę uświetnił
występ Marcina i Ani Zimończy-
ków, którzy po śląsku opowie-
dzieli historię „Czerwonego Kap-
turka” oraz muzyka „Hajer Ka-
peli” z Chwałowic, przy której
w takt śląskich pieśniczek moż-
na było zatańczyć. Każdy bie-
siadnik został poczęstowany śląskim kołoczem,
krupniokiem i chlebem ze smalcem. Razem
z rodzicami uczniów gimnazjum i mieszkańca-
mi Ligoty bawili się nasi wspaniali sponsorzy
i zaproszeni goście: wiceprezydenci Jerzy Fre-
lich i Piotr Szczyrbowski. Cały dochód
z biesiady zostanie przeznaczony na potrze-
by Gimnazjum nr 10 w Ligocie.

...śpiewały, tańczyły i przedstawiały
widowiska obrzędowe dziecięce zespoły
z całego regionu w Domu Kultury w Bogu-
szowicach. W III Wojewódzkim Przeglądzie
Dziecięcych Zespołów Regionalnych „Zło-
ty Kłosik” wystąpiło 28 zespołów oraz so-
listów.

Jury w kategorii zespołów śpiewaczych
przyznało 2 miejsca ex aequo grupom „Mały
Koniaków” (OPP Koniaków) oraz „Cantate”
(DK Boguszowice), a 3 m. zespołowi „Małe
Jankowianki” z Jankowic k. Pszczyny. Wyróż-
nienie: zespół „Parole Melodiche” z gimna-
zjum w Suszcu.

W kategorii zespołów wokalno-tanecz-
nych 1 m. ex aequo zajęły „Kłomnickie Pło-
myczki” oraz Zespół Regionalny „Junior”
z Pierśćca, 2 m. – Młodzieżowy Zespół Folk-
lorystyczny „Raciborzanie”, 3 m. – Regional-
ny Zespół Pieśni i Tańca „Mały Ondraszek”
ze Szczyrku. Jury wyróżniło jeszcze zespoły
„Mały Koniaków”, „Przytup” z DK w Radli-
nie, „Sobótki z SP w Jankowicach, „Węgli-
ki” z DK w Jeleniu.

W kategorii małych form widowisk
obrzędowych zwyciężył Dziecięcy Zespół
Folklorystyczny „Raciborzanie”, który
przedstawił scenkę pt. „Pojechali na torg”.
Drugie miejsce zajął Zespół Obrzędowy
z SP 3 w Bierunku, a trzecie - „Bąble”

z MDK w Tychach. Wyróżniono jeszcze
Zespół Obrzędowy z Gimnazjum Publ.
Nr 3 w Pielgrzymowicach oraz „Kokotki”
z SP 19 w Rybniku - Kłokocinie. Spośród
solistów wyróżniono Dominikę Legierską
z OPP Koniaków za dwie pieśni górali be-
skidzkich.

��������	
�	�	
�������

Na scenie „Kokotki” z Kłokocina.                                                                                                 Zdj.: Z.K.

Dobiegł końca Wojewódzki Konkurs
Recytatorski Uczniów Gimnazjów i Szkół
Podstawowych. W sali MDK-u wystąpiło 31
najlepszych recytatorów–gimnazjalistów i tyluż
ze szkół podstawowych.

Wśród starszych Grand Prix zdobył Jakub
Kurzela z MDK Świętochłowice, a 1 m. otrzy-
mali ex aequo Wojciech Myrczek z Bielska-
Białej oraz Katarzyna Szymuś z Żor. Drugie
miejsce przyznano Marcie Koch (op. J. Go-
rzynska) z G 6 w Rybniku, trzecie ex aequo
- Jackowi Piesze (op. J. Rocznik) z Gimna-
zjum Społ. W Rybniku i Małgorzacie Bieli
z Międzybrodzia Bialskiego. Wyróżniono Ka-
się Jendrośkę (op. B. Maj) z G 13 w Rybniku
oraz Hanię Buch (op. E. Słota) z Jejkowic.

Oto werdykt dla uczniów szkół podstawo-
wych: 1 m. ex aequo Jakub Królak i Kinga
Hałys - oboje z SP 5 w Czerwionce; 2 m.
- Arkadiusz Widera z Żor; 3 m. ex aequo
Adam Szymura z Jejkowic i Marta
Szymczyk z Będzina. Wyróżnienie: Adam
Frydel z SP w Rybarzowicach.

Tegoroczny dowolny temat konkursu po-
zwolił opiekunom sięgnąć po sprawdzone
utwory mistrzów poezji i prozy. Poziom uczest-
ników był wysoki i wyrównany, a satysfakcja
z przesłuchań – wielka.

                                                                  (gw)

����������	��
Dyrekcja, grono pedagogiczne, uczniowie

i rodzice zapraszają absolwentów, byłych pracow-
ników Szkoły Podstawowej nr 4 oraz osoby
zainteresowane na uroczysty festyn z okazji
40-lecia szkoły, który odbędzie się 15 czerwca
br. na boisku szkolnym.  Program na plakatach.

Śląsk
nasza Ojcowizna
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Organizatorom należą się gratulacje za sprawną
obsługę licznych zespołów, które przyjeżdżały czę-
sto z daleka na 10 – 20–minutowy występ, a juror-
kom – Danuta Adamczyk, Renata Paryzek i
Janina Wystub – za trudne dzieło oceny tak barw-
nych i zróżnicowanych występów.

W przyszłym roku przegląd odbędzie się pod
znakiem Złotej... ale Kotewki. Tak kończą się
spory o prawa autorskie...

(gw)
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Tradycyjnym celem tej imprezy, organizowa-
nej wspólnie pod hasłem Smolnioki odpustują
przez Radę Dzielnicy Smolna, franciszkańską
parafię św. Józefa Robotnika i związane z nią
Stowarzyszenie Rodzin Katolickich, jest zebra-
nie środków na letni wypoczynek dzieci z ro-
dzin potrzebujących wsparcia. A ponieważ

Smoleń na Smolnej
festyn zbiega się z odpustem parafialnym,
atrakcji było co niemiara. Imprezę zainaugu-
rował zespół Carrantuohill, który brzmieniem
swej celtyckiej muzyki przyciągnął spore gro-
no słuchaczy. Wystąpiły też zespoły Qwadro
i A Due. Dzięki umiejętności pozyskiwania
przez organizatorów sponsorów uczestnicy fe-
stynu, szczególnie ci, którzy wykupili „cegieł-
ki”, mieli szansę na wygranie atrakcyjnych na-
gród. Zafundowane przez firmę Anza Travel
2–osobowe wczasy w Grecji wylosował Aleksan-
der Malgrab, kurs angielskiego w Centrum
Kursów Językowych „Albion” – Anna Rożek,
a rower Marian Szarpak. Pozostali sponso-
rzy to m.in: firma „Andal”, Compensa–Życie,

Maj to z pewnością jeden z tych miesię-
cy, który sprawia chwałowiczanom najwię-
cej radości. Nie muszą martwić się co zro-
bić z wolnym czasem, dlatego też dylematy
z piosenki W. Młynarskiego „W co się ba-
wić...” są im zupełnie obce.

1 maja pogoda była piękna, więc chętnych
do udziału w festynie w parku za Domem Kul-
tury nie brakowało. Szczególnie wiele powo-
dów do radości miały dzieci, które mogły ba-
wić się na karuzeli i w dmuchanym zamku oraz
wziąć udział w kilku konkursach. Również do-
rośli mogli spróbować swoich sił w tak nieco-
dziennych konkurencjach, jak choćby jedzenie
pączków na czas. Nie zabrakło także występów
artystycznych, a gwiazdą festynu był zespół
folklorystyczny „Kjele” z greckiej Larisy. Za-
prezentowały się również Majoretki i Miejska
Orkiestra Dęta Rybnik oraz zespoły Spek-
trum i Wagant, dzięki którym mieszkańcy ba-
wili się w takt znanych przebojów z repertuaru
grup Bajm, Golec u’Orkiestra, Budki Suflera,
czy Ich Troje. Potem przyszła pora na kolejną

zabawę festynową, podczas której zagrała Or-
kiestra Dęta Kopalni „Chwałowcie”, wystą-
piły: Hajer Kapela, Frank Prus Trio i Blue Mix.

W Chwałowicach nie zapomniano również
o Dniu Matki i zbliżającym się Dniu Ojca.
Tradycyjnie już z tej okazji najstarsi mieszkańcy
dzielnicy, spotkali się w DK na specjalnej uro-
czystości. Prawie 90–ciu sędziwych jubilatów
obejrzało występ dzieci oraz zespołu Złota Je-
sień. Dla wszystkich uczestników przygotowa-
no poczęstunek oraz paczki ze słodyczami i
kwiaty. Pomoc w organizacji spotkania z udzia-
łem seniorów powyżej 80 roku życia zaofero-
wała m.in. Rady Dzielnicy Chwałowice, Zwią-
zek Emerytów i Rencistów, właściciele lokal-
nych firm oraz uczniowie miejscowych szkół,
którzy również zbierali pieniądze na ten cel.
Uroczystości z udziałem seniorów, odbywają
się w Chwałowicach co roku. Główną inicja-
torką i organizatorką tych spotkań jest Eufe-
mia Kołek, która w tym roku również dołą-
czy do grona szacownych 80–latków.

(S)

W Szkole Podstawowej nr 29 w Rybni-
ku– Golejowie odbył się II etap – okręgowy
XXV Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy
o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego.

Jak pamiętamy, gospodarze turnieju mają
w tej dziedzinie  piękne tradycje. W turnieju
wystartowały drużyny ze szkół podstawowych
i gimnazjów. Szkoły podstawowe reprezentowa-
ło 14 drużyn, a gimnazja – 7 z terenu powiatów
rybnickiego grodzkiego, rybnickiego ziemskie-
go, mikołowskiego, raciborskiego, jastrzębskie-
go, wodzisławskiego i żorskiego. Uczestnicy wy-
kazali się bardzo dobrą znajomością przepisów
drogowych i doskonałą sprawnością na torze
przeszkód. Autorem testu był sierż. Adam Pły-
wacz. W rywalizacji szkół podstawowych wygra-
ła Szkoła Podstawowa nr 29 w składzie: Mo-
nika Kluczniok, Łukasz Dudzik, Krzysztof
Morgała. Opiekunem drużyny jest Anna Po-
rwoł. Indywidualnie najlepszy okazał się uczeń
Szkoły Podstawowej z Lysek – Wojciech Py-
tlik. Wśród gimnazjów zwyciężyła drużyna
z Gimnazjum z Lysek w składzie: Grzegorz
Prymus, Paweł Błaszczok, Przemysław Ma-
linowski. Opiekunem drużyny jest Bogusław
Niestrój. Najlepszym zawodnikiem była Alina
Grzenik z Gimnazjum nr 4 w Rybniku.

Kompleks Prywatnych Szkół Menadżerskich
i in. W czasie imprezy prezydent Adam Fudali,
pod którego patronatem się ona odbywała,
wręczył puchary zwycięzcom dzielnicowego
turnieju tenisa stołowego rozgrywanego
w SP 34. Uhonorowano też laureatów „kon-
kursu słowa mówionego i śpiewanego”. Po
podsumowaniu okazało się, że uzbierano
środków na pokrycie połowy kosztów wy-
jazdu 50 dzieci na wakacje w góry, do Ka-
siny Wielkiej.

Szczytny cel imprezy można było wspomóc
kupując okolicznościowe kubki i koszulki z na-
pisem „Każdy święty chodzi uśmiechnięty”. Ha-
sło nawiązuje do jubileuszu 80–lecia obecno-
ści ojców franciszkanów w Rybniku. Do tema-
tu tego wrócimy w „GR” później.

                                                                     (r)

Patrz: tytuł... Festyn rozpoczął występ zespołu Carrantuohill.                                                 Zdj.: Biuro Rzecznika UM
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Popularny przed laty „kabareciarz”
Bohdan Smoleń wystąpił na IX Spotkaniu
Smolnioków.

Chwałowice świętowały
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Turniej drogowy
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Przywieziona z Larissy wystawa składała się
z trzydziestu współczesnych prac młodych twór-
ców (...) czerpiących natchnienie i tworzących
u stóp Olimpu – świętej góry, siedziby nieśmier-
telnych bogów (...) Tesalia to znany na całym świe-
cie region o olbrzymiej wartości archeologicznej
(...) tesalska ziemia kryje w swoim wnętrzu cu-
downe pozostałości antycznej, hellenistcznej i bi-

zantyjskiej kultury – czytamy
w pięknie wydanym katalogu.
(...) Tak wymagające historyczne
otoczenie obliguje twórczość arty-
styczną do stałego rozwoju, czuj-
nej wyobraźni i zwartej narracji.

Na zakończenie inauguracyj-
nego wieczoru obejrzeliśmy mu-
sical „Zorba” Johna Kandera
w wykonaniu Teatru Muzyczne-
go w Łodzi. Cóż bardziej, oprócz
mitów i kultury antycznej, koja-
rzy się nam z Grecją? Zorba to nie-
mal archetyp Greka – beztrosko
żyjący z dnia na dzień, ceniącego

Europa, Europa...

Bliższe z nim kontakty Rybnik nawiązał przy
okazji jednej z edycji Festiwalu Orkiestr Dętych
„Złota Lira”, w czego efekcie wraz z Miejską
Orkiestrą Dętą „Rybnik” pod dyrekcją Maria-
na Wolnego Larissę odwiedzili parę lat temu
śp. Ewa Urbanek–Hołuj oraz dyrektor
MOSiR-u – Rafał Tymusz.

Larissa przygotowała interesującą ofertę,
którą RCK wzbogacił swoimi propozycjami.
Oficjalne otwarcie Prezentacji... poprzedziło
spotkanie delegacji greckiej z prezydentem Ada-
mem Fudalim w Urzędzie Miasta.Delegacji
przewodził dr Kostas Agorastos – przewod-
niczący Rady Miasta Larissa, zaś Galerię Sztuki
Współczesnej reprezentowali Christos Notas

i Andreas Gianoutsos. Obecny był również
współanimator kontaktów Dymitrios Tzawelas.
Atmosfera spotkania daje nadzieję na pogłębie-
nie kontaktów i współpracy.

Prezentacje Kultury Greckiej zainauguro-
wał wernisaż wystawy młodych plastyków
związanych z Larissą. Jej otwarcie poprzedzi-
ły wystąpienia prezydenta Rybnika, który wy-
raził zadowolenie z faktu goszczenia w na-
szym mieście delegacji greckiej – zarówno
oficjalnej, jak i artystów. Wpłynie to zapew-
ne na rozwój współpracy, której dobrym po-
czątkiem jest odkrywanie kultury mającej
swoje źródła w antyku. Taką nadzieję wyra-
zili również goście.

��������	�
�����
Rybnickie Centrum Kultury konty-

nuuje podjęty w ub. roku cykl imprez
prezentujących kulturę krajów Euro-
py. O ile w pierwszej imprezie
przybliżającej dorobek artystyczny
naszych najbliższych sąsiadów
– Czechów, wzięli udział artyści i ze-
społy z różnych stron tego kraju,
Prezentacje Kultury Greckiej oparto na
potencjale jednego miasta – leżącej
u stóp Olimpu Larissy.

Grupa folklorystyczna przedstawiła tańce z sześciu regionów Grecji.

Prezydent Adam Fudali przyjął oficjalną delegację
z miasta Larissy.                                          Zdj.: r

W repertuarze chóru złożonego z nauczycieli i absolwentów szkoły muzycznej w Larissie znalazły się również
utwory Mikosa Theodorakisa. Dyrygował Christos Ktistakis.                                               Zdjęcia: Z. Keller

drobne przyjemności człowiek, potrafiący śmie-
chem i ...tańcem zarazić nawet sztywnego Bry-
tyjczyka. Dlatego kochamy Zorbę – choć może
bardziej tego z książki i filmu, niż musicalowe-
go... Goście greccy byli wzruszeni, że zobaczyli
swojego ziomka na rybnickiej scenie.

Organizatorzy zadbali również, by z kulturą
grecką miała kontakt młodzież. Gliwicki Te-
atr Muzyczny zaprezentował spektakl o roli
i sposobie wykorzystania masek w teatrze, przy-
bliżając w ten sposób starożytne dramaty Sofo-
klesa i Arystofanesa. Reakcje uczniów rybnic-
kich szkół pokazały, że taki sposób nauki bar-
dzo im odpowiadał. W Domu Kultury w Chwa-
łowicach wystąpił teatr lalek „Tiritomba” z La-
rissy. Niezwykle widowiskowo zaprezentowały
się na rybnickim Rynku greckie grupy folklory-
styczne: „Kjele” i „Stawrajtos” które przedstawiły
tańce i pieśni ludowe z sześciu różnych regionów
Grecji. Zainteresowanie wzbudziły nie tylko cha-
rakterystyczne tańce, ale i męskie stroje z białą
krótką, szeroką spódniczką i buty z pomponami.

dokończenie na stronie 38
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Trzeciego maja br. minęła 10 rocznica śmier-
ci Janiny Podlodowskiej – nauczycielki, poet-
ki, działaczki społecznej, związanej z Rybni-
kiem od pierwszych powojennych lat. Śmierć
zabrała ją w pełni sił twórczych, do końca pisa-
ła wiersze i zdobywała za nie kolejne nagrody.

Urodzona w Krakowie, młodość spędziła na
Podbeskidziu i w Katowicach, studiowała po-
lonistykę na Uniwersytecie Jagiellońskim
w Krakowie, a od końca wojny osiedliła się
w Rybniku. W 1945 roku zaczęła pracę jako
nauczycielka w Technikum Ekonomicznym, Li-
ceum Pedagogicznym, a potem aż do końca
swej pracy zawodowej w 1979 roku w II LO,
dziś im. A. Frycza–Modrzewskiego.

Od 1946 roku była stałym współpracowni-
kiem Nowin Rybnickich, a potem „Gazety Ryb-
nickiej”, w których zamieszczała swe wiersze,
opowiadania, recenzje i reportaże. Prowadzi-
ła teatr poezji „Słowem i barwą”. W 1961 roku
wraz z grupą młodych pisarzy i poetów uczest-
niczyła w założeniu Klubu Literackiego „Kon-
takty” przy Rybnickiej Fabryce Maszyn, który

zainicjował Rybnickie Dni Literatury. Była wi-
ceprzewodniczącą Nauczycielskiego Klubu Li-
terackiego w Katowicach, członkiem Klubu
Literackiego „Gronie” im. E. Zegadłowicza
w Bielsku Białej, członkiem Stowarzyszenia
Autorów Polskich. Pisała od lat gimnazjalnych,
publikując wiersze i opowiadania w „Kuźnicy”,
„Polsce Zachodniej” i „Na straży”. W 1930 r.
została członkiem Klubu Literackiego na Ślą-
sku z legitymacją nr 5, wśród takich pisarzy jak
Gustaw Morcinek, Zofia Kossak–Szczucka
i Władysław Żelechowski.

Jej twórczość ukształtowała atmosfera domu
rodzinnego przepojona humanizmem i patrio-
tyzmem oraz matka Helena Bielenin–Rozwa-
dowska, kobieta silna, ale i niezwykle wrażli-
wa, znana aktorka Teatru im. St. Wyspiańskie-
go w Katowicach.

J. Podlodowska wydała 5 tomików poezji,
zaś bibliofilski tomik poezji ukaże się jesienią
br. Jej opowiadania: „Sobótka w Pszowie”, „Jak
rycerz Wojsław Lubomkę dostał” oraz opowia-
danie dla dzieci „Baśń o psie Niezgodzie i kocie
Dołędze” były publikowane w odcinkach
w „Gazecie Rybnickiej” w 1991 i 1992 r.

Zdobyła szereg nagród i wyróżnień na kon-
kursach literackich, Złotą Honorową Lampkę
Górniczą za „(...) wychowanie kilku pokoleń
w miłości do słowa ojczystego, zorganizowanie
środowiska literackiego w Rybniku i wkompono-
wanie Śląska we własny pejzaż poetycki”.

Jej poezja: (...) „za pomocą bardzo prostych
środków i obrazów, w skromnym oddaleniu od
mód i póz literackich tropi meandry ludzkiej
kondycji, subtelnie rysuje stany emocjonalne
i przede wszystkim pragnie nazwać możliwości
 i granice refleksji ludzkiej”. (L. Żuliński, „Tu
i teraz” nr 31 z 1984 r.).

Ewa Podlodowska

Najpiękniejsze lata szkolne to czasy nauki
w Liceum Pedagogicznym w Rybniku. Pani Pod-
lodowska była dla nas niedościgłym wzorem
– umiała wszystko. Uczyła nas mądrości i poko-
ry, radości i zadumy, a przede wszystkim pochy-
lenia się nad dzieckiem. Wprowadzała w świat
poezji i uczyła magii słowa. Nade wszystko jed-
nak zakorzeniła w nas to, co dziś  jest rzadko-
ścią: tolerancję wobec drugiego człowieka.

Gdy dowiedziała się, jakie daliśmy Jej prze-
zwisko – nie powiedziała słowa. Otworzyła tyl-
ko słownik a potem figlarny błysk w oku był
przyzwoleniem. I zostało już Flora – kwitną-
ca.Zawsze w maju szłam z bukietem lewkonii
na długie, długie rozmowy. Wychodziłam
oczyszczona i wyprostowana. A potem nagle
odeszła. A przecież tyle było jeszcze do powie-
dzenia! Nie zdążyłam! Ale to, czego nauczy-
łam się, przekazywałam swoim wychowankom.
Cieszyłaby się bardzo z moich osiągnięć. Prze-
cież to Ona – Flora zaraziła mnie teatrem, po-
ezją, zaszczepiła umiłowanie do folkloru. To
Florze – Mojej Wielkiej Pani zawdzięczam to,
jaka jestem teraz. Tylko moje pióro już skrzy-
pi i nie kwitną już lewkonie...

Stefania Szewioła–Grzegorzyca

�����������		�	
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Florze...

Samotna toczę kamienie na piaszczyste plaże
      (J. Podlodowska, Dlaczego piszę)

Nasza łączność duchowa zaczęła się w cza-
sach szkolnych w rybnickim Liceum Pedago-
gicznym. Pani Janina Podlodowska – Nasza Pani
– była moją wychowawczynią i polonistką – wzo-
rem kultury osobistej, nieprzeciętnej erudycji
i elegancji. Cechowała Ją równowaga mędrca,
niezależnego w swych sądach i świadomego
ważności praw wyznawanych i głoszonych.

Zbliżała nas poezja – ja ją jedynie recytowa-
łam i uczyłam się na pamięć poetyckich tek-
stów mojej Profesorki. Łączył nas również kult
teatru, sztuki, która była wielkim Jej umiłowa-
niem. I to stanowiło intelektualne tło naszych
kontaktów (zaczęłam studia polonistyczne).
Ale nie tylko to było ważne. Uczyła nas tej Zie-
mi, miłości do niej, gdy pisała:

do tej ziemi trzeba dojrzewać
jak dojrzewa owoc

długo i z namysłem brać
jak chleb codzienny
aż ci w sercu zapuści
pazury korzeni
kolczasty krzak miłości.

(Ziemia węgla)
Wprowadzała nas w życie kulturalne miasta,

gdyż spełniała w rybnickim środowisku dużą
rolę – wywierała wpływ na życie umysłowe po-
przez utworzony z Jej inicjatywy Klub Literac-
ki Kontakty, zapoczątkowane pierwsze Dni
Poezji, które przekształciły się w Rybnickie Dni
Literatury. Pisała o nich w Kronikach Rybnic-
kich, uzasadniając swą działalność przekona-
niem o konieczności przybliżania naszego re-
gionu reszcie Polski przez wzajemne poznanie.
„Rybnickie to region ciekawy – pisała – wyróż-
niający się nie tylko bogatą przeszłością histo-
ryczną, pięknem krajobrazu, zasobami skarbów
kopalnych, ale także bogactwem działań ludz-
kich i dążności do tworzenia nowych wartości”.
Chciałoby się, aby to przesłanie brzmiało i
dziś.

Motto:
NOKTURN II
Pamięci poety

Są takie ciernie co ranią bez krzyku
takie odejścia, gdy fraza się kończy
i ślepną wiersze
.........
Gdy poeta odchodzi dogasają światła
w czarnej bramie ciszy milknie

biały wiersz
jeszcze tylko kroki w plątaninie echa
jeszcze tylko to imię

jak iskra
jak płomień
i jeszcze słowa jak srebrne ptaki
w gotyckiej nawie

– Błogosławionyś
który niesiesz nadzieję

Janina Podlo-
dowska

Mistrz i uczeń Była nam bliska, rozumiała zwykłe ludzkie
kłopoty swoich uczniów. Gdy już po latach,
w dorosłym życiu, zwierzałam się z problemów,
zagubiona w niemożności trudnych wyborów -
moja Pani podsunęła mi swój wiersz:

tańczyłam niegdyś zawisłam
na linie pomiędzy za
do zawrotu głowy (...)] i przeciw...
ale lina pękła I ty również? - zapytała?
Dziesięć lat temu dla naszej Pani Profesor

czas się zatrzymał, a ja doganiam ją i z tej per-
spektywy mogę spojrzeć na nasz nauczycielski
trud; słowo „nasz” – Jej zawdzięczam – owej
polonistycznej pasji MISTRZA,  który znalazł
ucznia.

Wspomnieniom towarzyszy pytanie: czy wów-
czas, gdy gaśnie człowiek twórczy, a takim była
Pani Profesor, zanika wraz z nim źródło energii
duchowej niczym niezastąpionej? Czasem tak,
ale nie wtedy, gdy tak wiele po Mistrzu zostaje
w uczniach i wówczas nabiera racjonalności po-
wracanie myślą i sercem do BLISKICH – MI-
NIONYCH.                          Edyta Korepta
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Harcerski rajd
Ideały są jak gwiazdy. Jeżeli nie moż-

na ich osiągnąć należy się według nich
orientować.

Pod takim hasłem 6 kwietnia 2002 r.
ulicami naszego miasta wędrowali harce-
rze – uczestnicy Rajdu Szlakiem Bohater-
skich Harcerzy Rybnika. Trasa rajdu pro-
wadziła od nowej siedziby Hufca Ziemi
Rybnickiej  przy ul .  Kościuszki  przez
Chwałowice, Boguszowice do Gotartowic.
21 patroli złożyło wieńce i zapalało zni-
cze na grobach i pomnikach swoich bo-
haterów.

W SP 20 w Gotartowicach harcerze
uczestniczyli w polowej mszy św., którą
odprawiał kapelan ks. Stanisław Koło-
dziej. Oprawę muzyczną mszy przygoto-
wali instruktorzy z kręgu „Drzizga”. Na
kominku rozpalonym przez zaproszonych
gości: wiceprezydenta Jerzego Frelicha,
przewodniczącego Sądu Harcerskiego
Szczepana Balickiego, dyrektorkę SP 20
Urszulę Stajer, przewodniczącą kręgu
„Czarne Diamenty” hm Stefanię Oleś,

Na pierwszy rzut oka trudno dociec, dlaczego nazwano
ją „Inna” i na czym ta inność polega? Placówka, powstała
w ramach programu „Schizofrenia – otwórzcie drzwi”,jest nie-
jako filią galerii „Pod Wieżą” prowadzonej przez plastyka
i artoterapeutę Andrzeja Obuchowicza w Szpitalu dla Ner-
wowo i Psychicznie Chorych w Rybniku. Wystawiać w niej
będą pacjenci szpitala, chorzy najczęściej na schizofrenię,
niejednokrotnie wielce utalentowani plastycznie. — Chciał-

 Czy „Inna”?

O programie „Schizofrenia – otwarte drzwi” mówi Janusz Kuraś. Na zdjęciu również (od
lewej) wiceprezydent Piotr Szczyrbowski i dyrektor szpitala Stanisław Urban.

       Zdjęcia: r

Galerią opiekuje się plastyk i artoterapeuta Andrzej Obuchowicz.

Rybnik wzbogacił się o kolejną galerię pla-
styczną usytuowaną w pasażu łączącym ul. So-
bieskiego i parking przy ul. Brudnioka.

bym, aby w tym miejscu panowała
pełna integracja, by zacierały się gra-
nice między profesjonalizmem, a
sztuką amatorską — powiedział A.
Obuchowicz na wernisażu, który
zgromadził wiele osób ze środowi-
ska plastycznego Rybnika. Był
również obecny dyrektor szpitala
Stanisław Urban oraz przedsta-
wiciele władz miasta, wiceprezy-
dent Jerzy Frelich, Piotr Szczyr-
bowski oraz Maria Z. Smołka,
którym animatorzy przedsięwzię-
cia dziękowali za udostępnienie

pięknego, dwupoziomowego lokalu i rezygna-
cję z czynszu. W galerii znalazło się ponad
100 prac nie tylko pacjentów szpitala, ale rów-
nież słuchaczy Państwowego Ogniska Plastycz-
nego w Rydułtowach, uczestników Warsztatów
Terapii Zajęciowej oraz plastyków profesjonal-
nych. Zresztą rybnicki oddział Związku Pol-
skich Artystów Plastyków objął nad galerią pa-
tronat. Organizatorzy galerii z koordynatorem
programu „Schizofrenia –otwarte drzwi” Janu-
szem Kurasiem, nawiązali też współpracę ze
Stowarzyszeniem Homo Homini, działającym
na rzecz byłych pacjentów oraz chorych z ryb-
nickiego szpitala.                                               (r)

Harcerski rajd

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

przewodniczącego kręgu „Drzizga” Ja-
nusza Piotrowskiego i członka Zarządu
Miasta Leszka Kuśkę, spotkało się kil-
ka pokoleń harcerzy.

O tamtych trudnych czasach opowiadał
phm Jerzy Frelich i hm Szczepan Balicki.
A potem popłynęła harcerska piosenka...

Komendant rajdu phm Ewa Łogasz
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Jubileusz ogniska muzycznego

Salę zapełnili licznie zgromadzeni pracow-
nicy i nauczyciele SOM (dawni i obecni),
uczniowie (sprzed lat i ci teraźniejsi) oraz ich
rodzice i goście. Oprócz przemówień i nagród
dyrektora wręczono także odznaczenia Stowa-
rzyszenia SOM licznym pracownikom Ogniska.

Rybnickie SOM działa od początku 1952
roku, aż do 1970 roku – pod dyrekcją Karola
Szafranka. Później – do 1977 – dyrektorował
mu Juliusz Malik, w latach 1977–1982 – Jan
Zorychta, a od 1982 r. do dziś (obchodząca
jubileusz dwudziestolecia na tym stanowisku)

– Łucja Stawarska. Zasługi Ogniska w dzie-
dzinie umuzykalnienia Ziemi Rybnickiej są nie-
podważalne, choć dane na temat ilości uczniów

i wychowanków w półwieczu są
znane tylko wyrywkowo. Na przy-
kład w roku szkolnym 1973/74
uczyło się w nim 442 uczniów,
a obecnie 25 nauczycieli kształci
221 uczniów. Wychowankowie
rozpalają serca słuchaczy na kon-
kursach, audycjach dla dzieci
(w tym charytatywnych), festiwa-
lach, koncertach i popisach.

W koncercie jubileuszowym
wystąpiło piętnaścioro wycho-

wanków SOM - od siedmiolatków po dorosłych
- grających na organach elektronicznych, for-
tepianie, skrzypcach, gitarze, klarnecie i akor-
deonie. Osobny recital na skrzypcach dał
Paweł Stawarski, absolwent Akademii Mu-
zycznej w Krakowie. Z akompaniamentem for-

tepianowym Katarzyny Balon zagrał on „So-
natę F-dur” F. Mendelssohna oraz „Etiudę”
w formie walca K. Saint–Saensa – E. Ysayego.
Po koncercie była też okazja do licznych spo-
tkań i wspomnień.

 (gw)

Jubileusz ogniska muzycznego
Piękny jubileusz półwiecza istnienia

Społecznego Ogniska Muzycznego
w Rybniku uczczono okazjonalnym
koncertem w TZR.

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

Grają wychowankowie ogniska.                                                                          Zdjęcia: Z.K.

III Alternacje Teatralne w Chwałowi-
cach za nami.

Teatr Świnia z Częstochowy wystąpił ze
spektaklem pt. „Saxofonista” – studium pozy
aktora prowincjonalnego, który próbuje
wcielić się w gwiazdę (aluzja do roli J. Stuh-
ra w „Kontrabasiście). Wojciech Kowalski
w głównej roli pokazał niemały wachlarz
środków aktorskiej ekspresji. Rybnicka gru-
pa organizatora imprezy, Macieja Kozakie-
wicza, Theatrum Verum pokazała dwuna-
sty już spektakl pt. „De profundis, czyli opo-
wieść o narodzinach, miłości, zdradzie i śmier-
ci...”, tym razem o zagubieniu jednostki
w obcym świecie.

Prezentowały się kolejno Teatr Monito-
ring z Jastrzębia–Zdroju z pełnym akcji,
barw i świateł, lecz pozbawionym słowa spek-
taklem pt. „Człowiek wielopojawieniowy”.
Nowa grupa Teatr Wyobraźni z Niedobczyc
pokazała dwie jednoaktówki pt. „Berta” (de-
biut) oraz „Sakramencka ulewa”. Odważnie,
bo młodzi adepci aktorstwa próbują swoich

Alternacje III sił przy pomocy tradycyjnych środków wyra-
zu, co w przyszłości pozwoli ocenić ich po-
stępy. O toksycznym związku matki i córki
opowiadał ostatni już, gdański spektakl pt.
„Światłowsręt”. Ciekawy jako studium psy-
chologiczne oraz gry aktorskiej.             (gw)

Dyrektor Łucja Stawarska (z lewej) wręcza nagrody wyróżniającym
się nauczycielom Społecznego Ogniska Muzycznego w Rybniku. Przyjaciół i znajomych śp. Eugeniusza

Stawarskiego zawiadamiamy, że w piątek
7 czerwca o godz. 7.30 w kościele parafial-
nym w Lyskach odprawiona zostanie msza
św. w intencji zmarłego niedawno dyrektora
Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia
w Rybniku, z okazji Jego urodzin.

Na scenie zespół gospodarzy – Alternatywny Teatr Ruchu „Theatrum Verum”.                             Zdj. Z.K.
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Skomponował go na tę okoliczność Miro-
sław J. Błaszczyk, dyrektor Filharmonii Ślą-
skiej, dyrygent Filharmonii Rybnickiej, rybni-
czanin od lat 15, zaś na trąbce hejnał odegrał
członek MOD „Rybnik” Damian Maciej-
czyk. Prezydent Adam Fudali ogłosił oficjal-
ne rozpoczęcie obchodów jubileuszu i zaprosił
do świętowania.

Przewodniczką po Rybniku w filmowym do-
kumencie przygotowanym przez TVP3, a po-
kazanym na telebimie była Ślązaczka Roku
2001 Betina Zimończyk. Oprowadziła nas po
swoich ulubionych zakątkach - od familoków
na Piaskach, przez „Antoniczka” do I LO
im. Powstańców Śląskich. Ujrzeliśmy Rybnik
w przekroju historycznym i Rybnik współcze-
sny - z rondami, oczyszczalnią ścieków, Zespo-
łem Szkół Wyższych, nowymi salami gimnastycz-
nymi i in. inwestycjami. Jednym słowem
- Rybnik „w pigułce”, stolicę subregionu, ważny
ośrodek nauki, kultury i ... przedsiębiorczości.

W czasie występu zespołu „6 na 6” w niebo
poszybowało 800 gołębi na 800–lecie...Tuż
przed występem gwiazdy wieczoru – zespołu
„Elektryczne gitary”, gospodarze miasta raz
jeszcze zaprosili do świętowania zdradzając, że
do końca lata rybniczanom okazji do zabawy
nie zabraknie. A potem na Rynku niepodziel-
nie zapanował Kuba Sienkiewicz...

c.d. ze strony 2

Inauguracja...

c.d. ze strony 2

Gala...

Natomiast wicewojewoda śląski Marek
Sztolcman w podsumowaniu adresu skiero-
wanego do władz Rybnika przez wojewodę Le-
chosława Jarzębskiego podkreślił, że nieza-
przeczalnym bogactwem Rybnika są jego
mieszkańcy. Podwójnie uhonorowano wybitne-
go pianistę Piotra Palecznego, który w dniu
uroczystości obchodził urodziny. Dziękując za
odśpiewanie Stu lat... podkreślił, że mimo fi-

VIII WIEKÓW RYBNIKA

Ukoronowaniem gali w Teatrze Ziemi Ryb-
nickiej był piękny koncert w wykonaniu Filhar-
monii Rybnickiej im. Braci Szafranków pod
dyrekcją Mirosława Jacka Błaszczyka
i połączonych chórów rybnickiego oddziału

Polskiego Związku Chórów i Orkiestr: im. Sło-
wackiego z Radlina (dyr. Jerzy Michalski),
im. Mickiewicza (dyr. Wacław Mickiewicz),
chóru rybnickiej szkoły muzycznej (dyr. Zy-
glinda Lampert–Raszyńska), chór I LO
„Bel Canto” (dyr. Lidia Blazel–Marszolik),
chóru „Seraf” (dyr. Krystyna Lubos), zespo-
łu „6 na 6” pod kierunkiem Michała
Myszora oraz chóru „Regina Apostolorum”
(dyr. Janusz Popek)

Na wstępie orkiestra wykonała uwertu-
rę do Nieszporów Sycylijskich Verdiego,
a chór Pieśń niewolników z opery Nabuc-
co tego samego kompozytora. Potem za-
brzmiało  piękne Alle lu ja  z  Mes jasza
Haendla i utwór Bacha, którego wykona-
nie M.J. Błaszczyk poświęcił pamięci Eu-
geniusza Stawarskiego. Usłyszeliśmy też
dwie poruszające kompozycje Wojciecha
Kilara: Victorię i Exodus. Całość zwieńczył
fragment Ody do radości z IX Symfonii
Bethovena czyli hymn Unii Europejskiej...
Emocje publiczności sięgnęły zenitu...

zycznego oddalenia, pozostał rybniczaninem.
— Widziałem w życiu wiele pięknych miast, ale
w moich oczach  Rybnik jest najpiękniejszy...

Występujący po kolei przedstawiciele miast
partnerskich i zaprzyjaźnionych tuż po życze-
niach przypominali przebieg współpracy z Ryb-
nikiem, wyrażając nadzieję na jej kontynuację
i podkreślając szczególnie aspekt przyszłej
współpracy w ramach Unii Europejskiej.— Od-
kryliśmy, że takie wasze cechy, jak odwaga i go-
ścinność łatwiej pozwolą nam istnieć we wspól-
nej Europie, której dziećmi wszyscy jesteśmy
— powiedział Alain Philibert, mer Saint–Val-
lier. Deputowany do francuskiego parlamentu,
mer Liévin Jean – Pierre Kucheida ze wzru-
szeniem odkrył, że część jego rodziny pochodzi
z Rybnika. — Dowiedziałem się o tym po podpi-
saniu partnerskiego porozumienia, czyli w stronę
waszego miasta kierował mnie los... Walczmy za-
tem razem o Europę jakiej pragniemy – konty-
nent pokoju i współpracy.

Burmistrz Dorsten Lambert Lütkenhorst
podkreślił umiejętność przełamywania barier
dzięki zbliżaniu się do siebie ludzi, mających
w perspektywie wspólny dom – Europę.
— Życzę wam, byście za Rzymianami mogli po-
wtórzyć: jestem dumny, że jestem rybniczani-
nem... — Podobnie jak wy, my również boryka-
my się z naszą historią mówił Ken Robinson,
radny z  Newtownabbey. —  Ale łatwiej ten
bagaż nieść wspólnie – we wspólnej Europie. Wi-
cemer Mazamet Pascal Rouanet wspomniał in-
tensywność kontaktów i zasługi w ich nawiąza-
nie i animacji Jacques’a Beaulieu. Burmistrz
Bedburg —  Hau Hans Geurts przypomniał
źródła kontaktów – współpracę między rybnic-
kim szpitalem psychiatrycznym i kliniką w Bed-
burg–Hau oraz ich przełożeniu na szerszą współ-
pracę. Stanisława Stankiewicz z samorządu
Rejonu Wileńskiego dziękowała za pomoc Ryb-
nika dla Polaków z Wileńszczyzny i szczególne
zainteresowanie szkołami polskimi. Pozdrowie-
nia z Szolnok przywiózł też wiceprezydent tego
miasta Libor Kovacs.

Prof. Antoni Barciak wystąpił z wykładem „Rybnik
przez wieki”

Uhonorowani medalem 800–lecia: ks. arcybiskup Damian Zimoń, Mirosław Jacek Błaszczyk, Piotr
Paleczny i Tadeusz Kijonka.



22
GAZETA  RYBNICKA Maj  2002GAZETA  RYBNICKA

G AZETA RYBNICKA

NNNNN
orbertanki... Ta wystawa to ważny
i  mocny punkt programu   obcho-
dów VIII wieków Rybnika, bo prze-

cież na dacie posadowienia norbertanek
w Rybniku oparto czas jubileuszu.

Otwierający ekspozycję prezydent Adam
Fudali zaproponował, by poświęcić ją wszystkim,
którzy przez te osiem wieków współtworzyli na-
sze miasto. Sylwetkę założyciela zgromadzenia
św. Norberta oraz losy norbertanek rybnickich
przedstawił Bogdan Kloch, autor ciekawego
szkicu pomieszczonego w pięknie wydanym ka-
talogu wystawy, oprawionym plastycznie przez
Marię Budny–Malczewską. O pracy nad po-
zykaniem eksponatów mówiła kurator wystawy
dr Elżbieta Bimler–Mackiewicz.

Uroczyste otwarcie wystawy „Norbertanki...
całkowicie oddać się Bogu” poprzedził występ
chóru z Gimnazjum nr 1 pod dyrekcją Heleny
Zaik, który wprowadził uczestników w odpowied-
ni nastrój wykonaniem hymnów „Gaude Mater
Poloniae” i „Bogurodzica”.

Przytoczone w tytule zdanie ...całkowicie od-
dać się Bogu wyszło z ust św. Norberta i jest, jak
powiedziała Elżbieta Bimler–Mackiewicz,
esencją życia tego  żeńskiego zgromadzenia,
o bardzo surowej regule. Do dziś krata oddziela
norbertanki od „światowego życia”. Dlatego nie
było norbertanek na wystawie im poświęconej.
Byli za to norbertanie z Żeliva w Czechach. Za-
proszony przez Muzeum przybył opat tego domu,
o. Bronisław i opowiedział interesująco o swoim
zgromadzeniu.

Na wystawę pt. „Norbertanki... całkowicie od-
dać się Bogu” prezentowaną w rybnickim Mu-
zeum wybrać się musi każdy, komu bliska jest hi-

storia Rybnika i całego regionu. Udało się na niej
zgromadzić zabytki rangi niezwykłej. Chociaż obec-
ność klasztoru sióstr norbertanek w Rybniku moż-
na (w wariancie najbardziej optymistycznym) za-
mknąć datami 1196 - 1228, to przecież z dziewięciu
najstarszych przekazów pisanych o Rybniku z XIII
wieku, aż sześć wiąże się z tym zgromadzeniem za-
konnym.

Bodaj nigdy jeszcze początki naszego miasta nie
były prezentowane przy pomocy dokumentów
nadania klasztorowi w Rybniku dziesięcin przez
biskupa wrocławskiego Wawrzyńca (z 1223 r.) oraz
wzięcia tegoż klasztoru pod opiekę przez papieża
Grzegorza IX (z 1227 r.). Możemy też ujrzeć sko-
rupy naczyń z wykopalisk rybnickich i wodzisław-
skich, datowane na XIII - XIV wiek, podobnie jak
ciekawe obiekty numizmatyczne z XIII i XIV wie-
ku. Kiedy znowu (jeśli nie teraz) będziemy mogli
ujrzeć u nas pisma z oryginalnymi pieczęciami wład-
ców piastowskich i papieską bullę?

Ale tej wystawy nie należy traktować wyłącznie
jako dodatku do obchodów 800-lecia Rybnika. Mi-
łośnika rybnickich „starożytności” może tylko cie-
szyć rozwój rzetelnej dyskusji naukowej nad począt-
kami miasta. Jednakże nie jest to wystawa poświę-
cona tylko norbertankom w Rybniku, a przede
wszystkim dziejom zakonu premonstratensów (bo
i tak nazywano białych mnichów, od nazwy doliny,
w której Norbert powołał swój zakon ok. roku 1120)
w całej Polsce. Współdziałanie instytucji kościel-
nych (w tym jedynie dwóch czynnych obecnie spo-
śród ongiś bardziej licznych klasztorów żeńskich
norbertanek w Imbramowicach i na krakowskim
Zwierzyńcu), muzeów, archiwów i osób prywatnych
oraz cierpliwość i wiedza kuratora przyniosły nie-

88888
00 lat, a może więcej... Przyję-
ta przez miasto data obchodów
800–lecia Rybnika wciąż wy-

wołuje kontrowersje, ale dobrą
stroną tego sporu jest wzbudzenie za-
interesowania pradziejami naszego
grodu.

Nawet specjaliści nie są w stanie
określić precyzyjnie jego wieku. Kilku
z nich wzięło udział w pierwszej sesji
naukowej, pt. „Rybnik w systemie śre-
dniowiecznego osadnictwa na Śląsku”,
jaką zorganizowało w Powiatowej
i Miejskiej Bibliotece Publicznej ryb-
nickie Muzeum w ramach konferen-
cji historycznej „Sacrum i profanum.
Klasztory i miasta w rzeczywistości Gór-
nego Śląska w średniowieczu. Profesor
dr hab. Idzi Panic z Uniwersytetu
Śląskiego, który przedstawił rolę i zna-
czenie Rybnika w XII w., skłania się
raczej do twierdzenia, że Rybnik jest
zdecydowanie starszy niż owe przypi-
sywane mu 800 lat, biorąc pod uwagę
choćby fakt konsekrowania tu świąty-
ni przed 1198 rokiem. Jego kolega
z uczelni prof. dr hab. Antoni
Barciak mówił o Rybniku XIII–wiecz-
nym i początkach osady tkwiących wła-
śnie w tym czasie. Twierdzi on też, że
przyjęcie daty umownej jest uzasad-
nione. Na sesji wystąpili też archeolo-
dzy Mirosław Furmanek i Sławomir
Kulpa oraz młode pokolenie „rybnic-
kich” historyków: Bogdan Kloch, któ-
rego zainteresował szczególnie prze-
łom XIII i XIV wieku oraz Marek
Szołtysek przedstawiając dzieje Ryb-
nika na podstawie „Kroniki...” Fran-
ciszka Idzikowskiego. Jednak żaden
z prelegentów nie odniósł się bezpo-
średnio do daty rocznicy. Będzie jesz-
cze do tego okazja, gdyż druga sesja
naukowa, której tematem będzie „Ryb-
nik w systemie średniowiecznych funda-
cji klasztornych”, odbędzie się 5 czerw-
ca w Zespole Szkół Wyższych.

VIII WIEKÓW RYBNIKA

PPPPP
od znakiem Ryby... Sobotę 11
maja, przedostatni dzień obcho
dów jubileuszu, rozpoczęła uro-

czysta msza św. w bazylice św. Antoniego
w intencji miasta z udziałem władz samo-
rządowych Rybnika, zaproszonych gości,
przedstawicieli instytucji miejskich, służb
mundurowych, młodzieży.

Nabożeństwo koncelebrowało kilkunastu
rybnickich duchownych z ks. dziekanem Fr.
Skórkiewiczem, ks. pro-
boszczem Fr. Musiołem i
ks. prałatem Alojzym Klo-
nem na czele, pod przewod-
nictwem ks. biskupa Stefa-
na Cichego. W jubileuszowej
homilii ks. biskup nawiązał
do znaku ryby, która widnie-
je w herbie Rybnika, ale była
przecież również znakiem
pierwszych chrześcijan. —
Trudno nie zauważyć zbieżno-
ści tych faktów — mówił
ksiądz biskup. Przy okazji po-
dzielił się miłą informacją, że
wydany niedawno oficjalny
watykański dokument traktu-

jący o pobożności ludowej, został zilustrowany na
stronie tytułowej zdjęciem z rybnickiej pielgrzymki
do Częstochowy. Uroczysty charakter nabo-
żeństwa podkreśliła obecność kilku pocztów
sztandarowych oraz Miejskiej Orkiestry
Dętej „Rybnik” i męskiego chóru z Dor-
sten, a także dar w postaci kielicha mszalne-
go, jaki na ręce ks. bpa Stefana Cichego zło-
żyli prezydent Adam Fudali i przewodniczący
RM Michał Śmigielski.

c.d. na stronie 23
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działających w tej dzielnicy zakładów pracy. Był
nawet kucharz z jednej z tamtejszych restauracji,
który częstował mieszkańców tortem.

Korowód Chwałowic prowadził górnik w to-
warzystwie rolnika, gdyż jak się okazuje, była to
kiedyś typowo rolnicza dzielnica. O początkach
Chwałowic opowiedziała Ślązaczka Roku Beti-
na Zimończyk, która nie jest wprawdzie miesz-
kanką tej dzielnicy, ale uczy języka francuskie-
go w jednej z tamtejszych szkół. Zaśpiewano rów-
nież piosenkę skomponowaną specjalnie na
jubileusz 800–lecia, a oprócz harcerzy, piłkarzy
i uczniów z gigantycznymi ołówkami, pojawili
się również przedstawiciele miejscowej OSP,
którzy z jadącego wozu wypuszczali gołębie.

Grupa mieszkańców Orzepowice wjechała na
Rynek bryczką. Towarzyszył jej również wóz dra-
biniasty oraz... łódka, a jeden z uczniów podzielił
się z publicznością opowiedzianą w gwarze hi-
storią o wybudowanej w Orzepowicach sali gim-
nastycznej. Historyczną opowiastkę o swojej
dzielnicy przygotowały Gotartowiece, dzielni-
ca która posiada najstarszą OSP w Rybniku i
jak na taką przystało, zaprezentowała zabytko-
wy wóz bojowy. Na Rynku pojawił się również
jeden z samolotów z tamtejszego Aeroklubu.

„Pięknie wos witomy i dziubeczka posyłomy”
tak witali mieszkańców przedstawiciele Rybnic-
kiej Kuźni, którzy zaprezentowali m.in. umie-
jętności speedrowerowców.

Goście
c.d. ze strony 24

Dzielnice w pełnej krasie
c.d. ze strony 25

odróż w czasie... Od 11 maja Ryb-
nik ma nowego króla. Jest nim
miłościwie nam panujący

Leszek Mariański, którego uroczysta intro-
nizacja odbyła się na Rynku miasta. Jej
uczestnikami byli ustępujący Król Kurkowy, ry-
cerze, damy dworu, dostojni goście i mieszkań-
cy. Do Rybnika zjechała również husaria i dru-
żyna kusznicza z Czerwionki – Leszczyn oraz
bractwa strzeleckie m.in. z Wrocławia, Żor,
Otwocka, Ogrodzieńca, Pszczyny, Cieszyna oraz
z... Dorsten. Insygnia władzy przekazał nowemu
królowi ustępujący monarcha Wincenty Klyta.
Uroczystościom towarzyszyły potężne salwy ar-
matnie, a poddani wiwatowali na cześć nowego
króla. Nie zabrakło również życzeń „by panował
długo i miał za co”, pokłonów i prezentów, m.in.
kufla na szlachetne napoje i stosownego trunku.
W swojej mowie nowy król mówił m.in. o zasa-

PPPPP dzie godnej przestrzegania, która brzmi: „ćwicz
oko i dłonie w ojczyzny obronie”. W czasie uroczy-
stości poświęcono również proporzec i chorągwie
Rybnickiego Bractwa Kurkowego, a starosta Da-
mian Mrowiec otrzymał z rąk króla łańcuch pro-
tektora, zaś prezydent Adam Fudali  – łańcuch
namiestnikowski. Honorowym członkiem Bractwa
został także wiceprezydent Piotr Szczyrbowski.
Nowy król nagrodził również najlepszych strzel-
ców z broni czarnoprochowej. A później, jak to
na wszystkich dworach królewskich bywało roz-
poczęły się walki rycerskie. Uroczystość i atrak-
cyjny pokaz zorganizowało rybnickie Bractwo Kur-
kowe z Lechem Gęborskim na czele. W zorga-
nizowanym również przez rybnickie Bractwo Kur-
kowe na strzelnicy w Paruszowcu III, już między-
narodowym, turnieju z replik broni historycznej,
wzięło udział 14 bractw, w sumie 90 strzelców
z kraju i zagranicy. Wygrali bracia z Otwocka.

Maroko–Nowiny przedstawiło młodych ka-
rateków i popisy jazdy na hulajnodze, Golejów –
chór szkolny i parafialny „Zorza” oraz młodych
piłkarzy, a Meksyk nawiązał do gorących, połu-
dniowych rytmów. Nie obyło się więc bez cha-
rakterystycznych kapeluszy sombrero i kaktusów.
W korowodzie Smolnej przeważały dzieci w lu-
dowych strojach. Byli członkowie zespołu „Przy-
goda”, a nawet ministranci. Niesiono sieć rybacką,
która miała przypomnieć o historii Rybnika.

Korowody dzielnic był bardzo pomysłowe
i barwne, dlatego też jurorzy mieli trudne zadanie
wyboru najlepszego. Podziwiać należy wyjątkowe
zaangażowanie dzielnicowych społeczności
w przygotowanie przemarszów.

W czasie pracy zrodził się wśród nich prawdziwy
duch rywalizacji, a mieszkańcy udowodnili jak bliska
jest im ich Mała Ojczyzna. Ostatecznie trzecie miej-
sce przyznano Chwałowicom, drugie dzielnicy Ma-
roko–Nowiny, a pierwsze zdobył Radziejów.

— Nie celowaliśmy w pierwsze miejsce, ale
skoro się udało, to cieszymy się ogromnie – mówił
Zygmunt Gajda, przewodniczący Rady Dziel-
nicy, odbierając okazały puchar z rąk Prezy-
denta Miasta. Zwycięski korowód nawiązywał
do założyciela osady, średniowiecznego ryce-
rza Radzieja, którego drużyna rycerska wjecha-
ła paradnie na koniach. Przypomniano też suk-
cesy sportowe, m.in. gimnastyków, sztangistów
i żużlowców, z mistrzem polski Jerzym Gry-
tem, pochodzącym z tej dzielnicy. Tu z kolei
zagrały konie mechaniczne.

— Chcę podziękować za ogromne zaangażo-
wanie wszystkim uczestnikom korowodów — pod-
sumował przemarsz dzielnic prezydent Adam
Fudali. — Po raz pierwszy tyle lokalnych społecz-
ności, tych małych ojczyzn w tak wyjątkowy spo-
sób się zaprezentowało. To ewenement.

Jednym z elemetów dzielnicowej rywalizacji
było zaprezentowanie malarskiej panoramy
– widokówki swojej dzielnicy. W konkursie przy-
gotowanym przez Dom Kultury w Boguszowi-
cach wzięło udział 16 dzielnic. Pierwsze miejsce
przyznano dzielnicy Smolna, drugie ex aequo
zdobyły dzielnice Maroko–Nowiny i Ligota–
Ligocka Kuźnia, a trzecie również ex aequo
Kłokocin i Golejów. Jedną z nagród będzie
publikacja panoram na kolorowych stronach
„Gazety Rybnickiej” w wydaniu czerwcowym.

złożyć Rybnikowi – jubilatowi „urodzinowe”
życzenia i wymienić się upominkami. Następnie
zagraniczni goście wzięli udział w otwarciu wy-
stawy w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece
Publicznej „Rybnik – Europa”, zorganizowa-
nej przez Stowarzyszenie Współpracy Mię-
dzynarodowej Rybnik – Europa przy wydat-
nej współpracy rybnickiego Muzeum i pomocy
biblioteki. Na wystawie zgromadzono oryginały
umów o współpracy, pamiątki z pobytów gości
z miast partnerskich w Rybniku oraz wizyt rybni-
czan w tychże miastach, a także inne eksponaty

oraz fotografie i wycinki prasowe dokumentują-
ce współpracę z: Dorsten, Bedburg – Hau
i Eurasburgiem w Niemczech, Saint–Val-
lier, Mazamet i Lévin we Francji, Hader-
slev w Danii, Szolnok na Węgrzech, Larissą
w Grecji, Iwano–Frankiwskiem na Ukra-
inie, Newtownabbey w Irlandii Płn. i Rejo-
nem Wileńskim na Litwie. Kilka rybnickich
szkół: I LO im. Powstańców Śl., II LO im.
J. Frycza–Modrzewskiego, Prywatne Li-
ceum Ogólnokształcące Sióstr Urszulanek,
Zespół Szkół Elektryczno–Mechanicz-
nych oraz Zespół Szkół Ponadpodstawo-

wych nr 3 zaprezentowały swoją wymianę
uczniowską.

Przed symbolicznym otwarciem wystawy, któ-
rego dokonał prezydent Adam Fudali, przed-
stawiciele stowarzyszeń partnerskich: z Mazamet
– Nicole Beaulieu; z Eurasburga – Rosemarie
Tröscher; z Saint–Vallier Jean Rousseau;
z Dorsten – Hans–Joachim Thelen przybliżyli
historię kontaktów oraz charakter współpracy.
Składając życzenia z okazji jubileuszu VIII wie-
ków Rybnika, przedstawiciele partnerskich sto-
warzyszeń wyrazili chęć kontynuowania i rozwo-
ju kontaktów. Dodajmy, że gość z Dorsten prof.
Manfred Ludes zaprezentował w bazylice
św. Antoniego wystawę fotograficzną pt. „Budow-
nictwo sakralne w Północnej Nadrenii–Westfalii”,
opatrując ja bardzo ciekawym wykładem.

Zorganizowana wspólnie przez Stowarzysze-
nie Współpracy Międzynarodowej Rybnik – Eu-
ropa oraz miasto w cechowym „okrąglaku” mię-
dzynarodowa biesiada kończąca przedostatni
dzień obchodów, była okazją do uhonorowania
Medalami 800–lecia gości z miast partnerskich
i zaprzyjaźnionych. (Lista na str. 30)

Goście wzbogacili stronę kulinarną biesiady:
Francuzi z wszystkich trzech miast przywieźli
wyborne wina, Niemcy z Bawarii piwo, pasztety
i „białą” kiełbasę, zaś dorsteńczycy przygotowali
chleb ze smalcem, wędzoną szynką i suchą kieł-
basą oraz pyszny deser na bazie homogenizowa-
nego twarożka i pumpernikla. O sferę duchową
zadbał męski chór z Dorsten, który wcześniej
uświetnił też otwarcie wystawy „Rybnik - Euro-
pa” i uroczystą mszę jubileuszową W „integra-
cyjnej atmosferze” biesiada trwała do późnych
godzin nocnych...
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A znalazły się tam wyroby kowalstwa arty-
stycznego, lustra i rzeźby, można było zasięgnąć
porad kosmetycznych i wybrać kolekcję odzie-
ży. „Serwowano” chleb ze smalcem lub z salce-
sonem, kiełbaski z rożna oraz słodkości. Z oka-

zji jubileuszu 800- lecia specjalne wypieki przy-
gotowali również piekarze. Na jarmarku znala-
zło się także stoisko medyczne, na którym moż-
na było m.in. zmierzyć ciśnienie, a to mogło
okazać się pomocne, gdyż atrakcji przyspiesza-
jących bicie serca nie brakowało. Szczególnie
gdy odbywał się pokaz mody ślubnej oraz będą-

c.d. ze strony 26

Jarmark po raz trzeci

o prostu przyjaciele... Obok de-
legacji oficjalnych, do Rybnika
zjechały zespoły artystyczne za-

przyjaźnionych europejskich miast, a tak-
że członkowie partnerskich stowarzyszeń
i po prostu... przyjaciele.

Wielu z nich znalazło gościnę w domach ryb-
niczan, a w całą machinę organizacyjną zaanga-
żowane były, obok miasta, rybnickie stowarzy-
szenia, w tym kluby sportowe, Stowarzyszenie
Rybnik - Europa, a także placówki oświatowe.

Niezwykle serdecznie młodzież z Rejonu
Wileńskiego przyjęła dzielnica Niewiadom,
a szczególnie Zespół Szkolno–Przedszkolny
nr 2, Gimnazjum nr 12, tamtejsza parafia
pod wezw. Bożego Ciała i św. Barbary oraz
mieszkańcy dzielnicy. Dorsteńskim chórem za-
opiekowała się parafia św. Teresy w Chwało-
wicach i działający przy niej chór. Bezpośred-
nie kontakty mieszkańców Rybnika i gośćmi to
najlepszy sposób na europejską integrację.

Wszystkie zespoły artystyczne, które przyje-
chały z Niemiec, Francji i Rejonu Wileńskiego
miało okazję zaprezentować się nie tylko na
rynkowej scenie, ale również w czasie wielu
imprez dzielnicowych, w tym na Festynie Far-

skim w Paruszowcu-Piaskach oraz III Mię-
dzynarodowym Integracyjnym Pikniku
Muzycznym w Niedobczycach. Furorę zro-
bili Bawarczycy z Eurasburga prezentując nie
tylko świetną muzykę „dęta”, ale i piękne ba-
warskie stroje. Blaskapeli towarzyszył żeński,
taneczny zespół Trachtenverein. Mogliśmy
podziwiać także grupę folklorystyczną Karlik
oraz jazzowy zespół Musique All Jazz z fran-
cuskiego Liévin. Mazamet reprezentował
z prawdziwie francuskim wdziękiem i lekko-
ścią grający na akordeonie oraz innych instru-
mentach klawiszowych Frédéric Agar. Zaś
z Rejonu Wileńskiego przyjechały zespół wo-

kalno–muzyczny Wileńskie Dzwoneczki ze
szkoły w Egliszkach oraz ludowy zespół gawę-
dziarski z Muzeum Palm, którego członkinie
zabawiały publiczność przyśpiewkami oraz
„pletły” słynne wileńskie palmy.

W programie Festynu Farskiego na Paru-
szowcu–Piaskach znalazł się również prze-
marsz mieszkańców, loteria fantowa, zaś o po-
prawę humoru zadbały Betina Zimończyk i
Maria Pańczyk oraz Grzegorz Stasiak, sym-
patyczny instruktor nauki jazdy z TVN. Zagrały
Gorgonie, Hajer Kapela, orkiestra dęta kop.
„Jankowice”. W Niedobczycach, zaprezento-
wały się także rodzima Hajer Kapela i Spek-
trum, a mieszkańcy Niedobczyc mogli wziąć
udział w zabawie tanecznej z zespołem Wagant.
Organizator pikniku – niedobczycki Dom Kul-
tury przyjął zagranicznych gości również obia-
dem i serdecznie się nimi zaopiekował.

cych marzeniem nie tylko panów - motorów
Harley–Davidson. Piękna panna w sukni ślub-
nej na Harleyu – to jest widok! O dobrą zabawę
w trakcie jarmarku zadbały zespoły z MDK, Ślą-
skiego Centrum Muzycznego i szkoły muzycz-
nej. Wystąpiła również „Przygoda”, grupa „Za-
kątek” i „Undeground”. Zorganizowano konkur-
sy w zawodach spożywczych, stolarskich, krawiec-
kich, fryzjerskich, motoryzacyjnych i kowalskich.

— W historii Rybnika i innych miast zawsze
ważną rolę odgrywali rzemieślnicy. To oni z cza-
sem zrzeszali się w Cechy i w ten sposób wpływali
na rozwój swoich miast, w tym także Rybnika
– mówił o początkach rzemiosła prezydent Adam
Fudali. Podczas otwarcia Jarmarku Śląskiego na
Rynku, prezydent przekonywał by rybniccy rze-
mieślnicy odnaleźli się w nowej rzeczywistości
i by wiedzieli dla siebie przyszłość w naszym mie-
ście. — Mam nadzieję, że współpraca rzemieślni-
ków z Rybnikiem będzie się rozwijać, a rzemiosło
będzie rosło w siłę – mówił Józef Gawliczek Star-
szy Cechu Rzemiosł oraz Małej i Średniej Przed-
siębiorczości. Wręczone zostały również najbar-
dziej prestiżowe wyróżnienia. Laureatem kon-
kursu „Rzemieślnik Roku 2001” został
Marian Płaszczyk z Knurowa, który  specjali-
zuje się w wyrobie wędlin. Podczas jarmarku
odbyła się również licytacja złotej, srebrnej i brą-
zowej podkówki, z której dochód w wysokości
2700 zł., przekazany zostanie na organizację
Dnia Dziecka.

VIII WIEKÓW RYBNIKA

Laureaci konkursu Rzemieślnik Roku 2001.

PPPPP
Chór z Dorsten uświetnił kilka jubileuszowych imprez.
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SSSSS
cenki średniowieczne... Piękna
pogoda sprzyjała młodzieży
wszystkich szkół średnich, które

przygotowały średniowieczne scenki rodza-
jowe – plenerowe widowisko „historyczno
– rzemieślnicze”.

Po Rynku przechadzali się średniowieczni

c.d. ze strony 23
Wielkim burmistrzom

TTTTT
rafione logo... Wyjątkowe zainte-
resowanie, w tym gości z zagra-
nicy, wzbudziło logo obchodów

jubileuszu 800–lecia Rybnika projektu ar-
tysty–plastyka Krzysztofa Dublewskiego.

Wielokrotnie tłumaczyliśmy gościom jego sym-
bolikę: trzy gwiazdy symbolizujące osady Rybi-
nek, Zagrodniki i Łony, od których swój począ-
tek wziął Rybnik, dwie fale to dwie przepływają-
ce przez Rybnik rzeki: Nacyna i Ruda oraz wpi-
sująca się w nie ryba, będąca jednocześnie her-
bem i stylizowanym zapisem nazwy miasta.

Opinie były zgodne – artysta trafił w samo sed-
no, wykorzystując przy tym gwiazdy i fale – elementy
zdobnicze często występujące we wczesnym śre-
dniowieczu, czasie, kiedy Rybnik powstawał.

VIII WIEKÓW RYBNIKA
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tudenckie wystawy... „40 lat dzia-
łalności Politechniki Śląskiej
w Rybniku” oraz „Rybnik w rysun-

kach” to dwie wystawy otwarte w Galerii
„Oblicza” oraz sali kameralnej TZR.

Potwierdzają one żywą obecność w mieście
studentów Centrum Kształcenia Inżynierów
Politechniki Śląskiej w ilości 2700 tu studiują-
cych.

Najciekawsze na obu wystawach są plansze
zawierające prace własne studentów. Na pierw-
szej zgromadzono projekty 42 studentów Wy-
działu Budownictwa, specjalizacji budowlano–
architektonicznej wykonane w latach 1998–
2001 w ramach praktyk semestralnych trzecie-
go roku oraz prac dyplomowych. Znajdziemy
tu m.in. bogato ilustrowane fotografiami i opa-

Rybnicka młodzież przeniesiona w czasie...

Obaj przyczynili się do rozwoju miasta. Wyróż-
niali się pracowitością i zaangażowaniem w to
co robili. Z okazji obchodów jubileuszu VIII
wieków Rybnika uhonorowano obu, odsłania-
jąc u wejścia do starego Ratusza tablice im po-
święcone. W uroczystości wzięli udział były
przewodniczący Miejskiej Rady Narodowej,
bardzo już sędziwy Maksymilian Miłek oraz
równie wiekowy Gerhard Kubatz, związany
kiedyś z Rybnikiem prezes Związkowej Grupy
Ojczyźnianej Rybnik – Śląsk, inicjator ufundo-
wania tablic, będących pięknym przykładem
współpracy „polskiego i niemieckiego żywio-
łu”.  — Historia zatoczyła koło. Dziś my konty-
nuujemy przedsięwzięcie kanalizacyjne zapocząt-
kowane na początku XX w. przez Otto Günthe-
ra — powiedział prezydent Adam Fudali,
odsłaniając tablice wspólnie z Gerhardem
Kubatzem. Poświęcił je ks. dziekan Franciszek
Skórkiewicz. Odsłonięcie tablic uświetnił kon-
cert absolwenta rybnickiej szkoły muzycznej
Artura Hesa, wyrastającego na pianistę wiel-
kiego formatu.

grupy o nieco ostrzejszym brzmieniu – Ice Ma-
chine, Atak, Hakelbery i Faces Gallery. Nato-
miast 9 maja w Dniu Europy zaprezentowały
się działające w mieście placówki kultury. Jako
pierwsze na rybnickiej scenie wystąpiła Przy-
goda. Publiczność dowiedziała się o zbliżają-
cym się jubileuszu tego popularnego zespołu,
zaangażowaniu rodziców i osobach, które po-
magają w działalności zespołu. — Prezentacja
naszej placówki nie zaczyna się dzisiaj, ale roz-
poczęła się już kilka dni temu, kiedy to na tej
scenie wystąpił zespół „6 na 6” oraz grupy  „Atak”
i „Hakelbery”– mówił Michał Wojaczek, dy-
rektor DK w Chwałowicach. Przedstawił on
ofertę programową tej instytucji. Wspomniał
o działających w niej zespołach tanecznych,

c.d. ze strony 26

Pod znakiem tańca i muzyki warsztatach wokalnych, Alternatywnym Te-
atrze Ruchu, czy też Klubie Filmu Nieza-
leżnego. Nie zabrakło również występów arty-
stycznych, które ze szczególną uwagą oglądali
rodzice,  filmując i robiąc zdjęcia swoim pocie-
chom. Podobnie było podczas występów pod-
opiecznych Domu Kultury z Boguszowic,
kiedy to na scenie w programie estradowym
zaprezentował się zespół „Cantate”. Wszyscy,
którzy przybyli tego popołudnia na Rynek mo-
gli dowiedzieć się również jakie formy spędza-
nia wolnego czasu oferuje Młodzieżowy Dom
Kultury oraz zobaczyć występy działających
w tej placówce zespołów: „Pieguski”, „Domi-
no” i „Enigmat”. Dzieci zaprezentowały rów-
nież swoje umiejętności malarskie, a prace wy-
konane w czasie tego wyjątkowego pleneru tra-
fią na wystawę do MDK. Obchody Dnia Euro-

mieszczanie oraz rzemieślnicy, sklepikarze, ry-
cerze, żakowie, rozmodleni mnisi i mniszki oraz
wyższa hierarchia duchowna, a nawet... kat.
U wylotów Rynku stały karczma, kuźnia, roz-
łożyły się kramy, a wszystko toczyło się średnio-
wiecznym życiem... Całość przedsięwzięcia ko-
ordynowała Młodzieżowa Rada Miasta i ryb-
nickie Bractwo Kurkowe.

trzone planami „Inwentaryzację terenu poszpi-
talnego w Rybniku przy ul. Rudzkiej” (autorzy:
K. Rozkosz, M. Zaremba) czy „Projekt koncep-
cji rewaloryzacji zabudowy ul. Korfantego
w Rybniku” (A. Dudek).

W drugiej sali studenci Zespołu Sztuk Pla-
stycznych Katedry Architektury Politechniki Śl.
prezentują 73 prace poplenerowe z widokami
rybnickich obiektów, m.in. budynki Urzędu
Miasta, Politechniki Śl., Teatru Ziemi Rybnic-
kiej, bazyliki, różne detale architektoniczne czy
pomniki.

Studenci dziękują mieszkańcom Rybnika,
włodarzom miasta i uczelni „za ciepły uśmiech
i dobre słowo”. Równie dobrze to my możemy
im podziękować za utrwalenie oblicza chwili
obecnej i wizje rybnickiego jutra.

py zakończyła prezentacja dwóch Domów
Kultury – z Niewiadomia i Niedobczyc. Na
scenie wystąpił zespół tańca nowoczesnego
„Problem” grupa rockowa „Szok” oraz niedo-
bczyckie Majoretki i Miejska Orkiestra Dęta
„Rybnik”.
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ks. dr Damian Zimoń – arcybiskup, Metro-
polita Katowicki
Mieczysław Brzost – autor książki pt. „Ryb-
nicki Inspektorat Armii Krajowej”
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Jan Olbrycht – Marszałek Województwa
Śląskiego
Lechosław Jarzębski – Wojewoda Śląski
Wojciech Czech – były Wojewoda Śląski
Eugeniusz Wróbel – były Wicewojewoda Śląski

Roland Blatmann – Konsul Generalny Fran-
cji w Polsce – zaangażowany w rozwój współ-
pracy pomiędzy Rybnikiem, a miastami fran-
cuskimi
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Piotr Paleczny – laureat Konkursu Chopi-
nowskiego, wybitny pianista
Lidia Grychtołówna – światowej sławy pia-
nistka
Henryk Mikołaj Górecki – wybitny kompozytor
Adam Makowicz - sławny pianista jazzowy
Mirosław Jacek Błaszczyk - dyrygentem Fil-
harmonii Rybnickiej
Tadeusz Kijonka – redaktor naczelny mie-
sięcznika „Śląsk”, autor wielu zbiorów wier-
szy i poematów
Józef Musioł – inicjator i współorganizator
Rybnickich Dni Literatury
Stanisław Krawczyk – poeta i prozaik
Longin Musiolik – współzałożyciel Muzeum
w Rybniku, autor książek o Rybniku
Franciszek Pieczka – wybitny aktor teatral-
ny, filmowy i telewizyjny
Zbigniew Jankowski –poeta, założyciel Klu-
bu Literackiego „Świt”
Norbert Prudel – muzyk, lekarz stomatolog, pre-
zes Towarzystwa Muzycznego im. Braci Szafranków
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ks. Franciszek Skórkiewicz – dziekan de-
kanatu Rybnik
ks. Henryk Kołodziej – dziekan dekanatu
Golejów
ks. Rudolf Myszor – dziekan dekanatu Bo-
guszowice

ks. Hubert Wieczorke – dziekan dekanatu
Niedobczyce
ks. Teodor Suchoń – proboszcz parafii p.w.
Św. Teresy od Dzieciątka Jezus
ks. Franciszek Radwański – proboszcz pa-
rafii p.w. Matki Boskiej Bolesnej
ks. Franciszek Musioł – proboszcz parafii
p.w. św. Antoniego
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prof. dr hab. inż. Bolesław Pochopień – rek-
tor Politechniki Śląskiej, członek założyciel
Rady Zespołu Szkół Wyższych w Rybniku
prof. dr hab. Jan Wojtyła – rektor Akade-
mii Ekonomicznej, członek założyciel Rady
Zespołu Szkół Wyższych w Rybniku
prof. dr hab. Tadeusz Sławek – b. rektor
Uniwersytetu Śląskiego, członek założyciel
Rady Zespołu Szkół Wyższych w Rybniku
prof. dr hab. Janusz Janeczek – rektor Uni-
wersytetu Śląskiego
doc. Szczepan Wyra – dziekan Centrum
Kształcenia Inżynierów
Stefan Makosz – dyrektor Centrum Kształ-
cenia Inżynierów
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Bolesław Piecha – poseł na Sejm RP,
były dyrektor Szpitala Wojewódzkiego Nr 3
w Rybniku
Andrzej Zając – poseł na Sejm RP
Bernard Drzęźla – senator RP
Adam Graczyński – senator RP
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Andrzej Ryszard Ostrowski – poseł na Sejm
RP III kadencji,  przewodniczący Sejmiku Wo-
jewództwa Śląskiego
Paweł Musioł – poseł na Sejm RP I kadencji
Józef Meisel – poseł na Sejm RP I kadencji
Czesław Sobierajski – poseł na Sejm RP I i
III kadencji
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Maksymilian Miłek – Prezydent Miasta
w latach 1971–1973
Tadeusz Meisner – Prezydent Miasta w latach
1973–1978
Eugeniusz Szymik – Prezydent Miasta w latach
1978–1990
Józef Makosz – Prezydent Miasta w latach
1990–1998
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Cech Rzemiosł oraz Małej i Średniej
Przedsiębiorczości w Rybniku – medal na
ręce Józefa Gawliczka – Starszego Cechu
Izba Przemysłowo–Handlowa Rybnickiego
Okręgu Przemysłowego – medal na ręce
Andrzeja Żylaka – prezesa zarządu
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Jarosław Sroka – redaktor naczelny „Pulsu Biznesu”
Jerzy Wójcik – redaktor naczelny katowickiej
redakcji „Gazety Wyborczej”
ks. Stanisław Tkocz – redaktor naczelny
„Gościa Niedzielnego”
Janusz Król – redaktor naczelny „Wspólno-
ty”
Leopold Kurek – prezes zarządu Polskiego
Radia Katowice
Andrzej Mielimonka – prezes zarządu Radia '90
Marek Błoński – kierownik oddziału PAP
w Katowicach
ks. Joachim Oleś – prezes zarządu Radia „eM”
Bartosz Świderski – redaktor programowy
Radia „Flash”
Jacek Folęga – redaktor naczelny Radia
„VANESSA”
Andrzej Janicki – dyrektor TVP O/Katowice
Maciej Siembieda – redaktor naczelny
„Trybuny Śląskiej”
Bogdan Ścibut – prezes Wydawnictwa POLSKA-
PRESS Sp. z o.o. o/Prasa Śląska w Katowicach
Marek Chyliński – redaktor naczelny
„Dziennika Zachodniego”
Grzegorz Kowalczyk – redaktor naczelny „Nowin”
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Alojzy Nikel – b. prezes Przedsiębiorstwa
Wodociągów i Kanalizacji
Erwin Jaworudzki – komendant Komendy
Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Rybniku
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Michael Bromberger – burmistrz Eurasburga
Hans Fischhaber – były burmistrz tego miasta
Rosemarie Tröscher – przewodnicząca Sto-
warzyszenia Niemiecko–Polskiej wymiany
w zakresie młodzieży i kultury
Hans Geurts – burmistrz Bedburg–Hau
Lambert Lütkenhorst – burmistrz Dorsten
Heintz Ritter – były burmistrz Dorsten
Hans–Joachim Thelen – założyciel Koła
Przyjaciół Rybnika w Dorsten
Vera McWilliam – burmistrz Newtownabbey
Jean Pierre Kucheida – deputowany, mer
Liévin
Jean Rousseau – radny Liévin, przewodniczą-
cy Komisji Miast Bliźniaczych
Michel Bourguignon – mer Mazamet
Jacques Beaulieu – przewodniczący Stowa-
rzyszenia Rybnik–Mazamet
Alain Phillibert – mer Saint Vallier
Marcel Bouteloup – były mer Saint Vallier
Jean Rousseau – z-ca mera Saint Vallier,
przewodniczący Komitetu Miast Bliźniaczych
Fearenc Szalay – prezydent Szolnok
Leokadia Januszauskienie – mer Samorzą-
du Rejonu Wileńskiego
Gerhard Kubatz – prezes Związkowej Gru-
py Ojczyźnianej

VIII WIEKÓW RYBNIKA
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Mikołaj Kubica
Lidia Malinowska–Sarzyńska
Joachim Maj
Jerzy Makula
Mirosław Małek
Czesław Mojżysz
Franciszek Pelczar
Antoni Pietruszek
Piotr Pyszny
Weronika Stelmach
Romuald Student
Grażyna Szulik
Henryk Śpiewok
Tadeusz Śpiewok
Witold Tendera
Andrzej Tkocz
Stanisław Tkocz
Barbara Wajerowska–Oniszczuk
Justyn Węglorz
Gabriela Wistuba
Andrzej Wyglenda
Wacław Wypiór
Stefan Zaik
Henryk Zorychta
Antoni Woryna
Piotr Bobrowski

GGGGG
ala sportowa... W trakcie Gali
Sportowej inaugurującej dzia-
łalność Klubu Olimpijczyka

„Sokolnia” w Rybniku, hala sportowa Ze-
społu Szkół Ekonomiczno–Usługowych
otrzymała imię prof. Alojzego  Jochemczy-
ka, jednej z najbardziej zasłużonych dla
rozwoju rybnickiego sportu postaci w po-
wojennej historii naszego miasta.

Po odsłonięciu, w obecności rodziny patrona
i prezydenta Adama Fudalego,  pamiątkowej
tablicy legendarnego nauczyciela, przedstawiciele
Polskiego Komitetu Olimpijskiego przekazali So-
kolni flagę olimpijską oraz certyfikat, przyjmu-
jąc tym samym Klub Olimpijczyka w poczet klu-
bów działających na rzecz ruchu olimpijskiego.

W trakcie gali wybitni sportowcy, trene-
rzy oraz działacze zostali odznaczeni pa-
miątkowymi Medalami 800-lecia. Rozstrzy-
gnięto również dwa konkursy:  plastyczny dla
uczniów szkół podstawowych „ Sport w oczach
dziecka”, a zwyciężczynią została Sandra
Gańszczyk, uczennica V klasy Szkoły Podsta-
wowej nr 22 w Rybniku oraz konkurs dla gim-
nazjów „Na olimpijskim szlaku”. Zwyciężyli
w nim uczniowie Gimnazjum nr 12.

Galę Sportową zakończyła barwna prezen-
tacja wyczynowych sekcji młodzieżowych ryb-
nickich klubów sportowych.

WWWWW
 programie ob-
chodów jubileu-
szu VIII wieków

Rybnika zaplanowano wiele
imprez sportowych. Wzięła
w nich udział przede wszystkim
młodzież, w tym z miast part-
nerskich i zaprzyjaźnionych.
Uhonorowano także wielkie
sportowe nazwiska.

Czesław Grzonka
Serafin Janik
Tadeusz Jarnecki
Aleksander Kubin
Kazimierz Mikołajec
Ryszard Pawelec
Ryszard Rejdych
Andrzej Zygmunt
Rafał Kowalczyk
Antoni Adamczyk
Stefan Adamczyk
Adam Bezeg
Jan Gustyn
Jan Liszka
Piotr Majza
Walenty Wilczok
Franciszek Wrana
Mieczysław Korbasiewicz
Henryk Tomaszewski
Mieczysław Mielcarek
Janusz Nowakowski
Jerzy Pośpiech
Lidia Dutkiewicz
Jerzy Michalski
Henryk Frystacki
Lech Kowalski

Jacek Bednarek
Monika Bobrowska
Ignacy Dybała
Antoni Fojcik
Eugeniusz Frelich
Andrzej Frydecki
Gabriela Fulbiszewska
Józef Gach
Józef Gawliczek
Józef Golla
Jerzy Gryt
Henryk Grzonka
Marcin Herok
Piotr Herok
Artur Kejza
Franciszek Kańczok
Arkadiusz Konsek
Gabriela Konsek
Kordian Korytek
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NNNNN
a strzelnicy w Paruszowcu

Zarząd Miejski LOK zorganizo-
wał 28 edycję Turnieju o Złotą

i Srebrną Krócicę.
Zwycięzcami w obu kategoriach zostali:

Henryk Salbert (LOK – Huta „Florian”)
– I miejsce oraz rybniczanie: Zbigniew Ciasz-
kiewicz – II miejsce i Władysław Szafoni –
III miejsce

Hali sportowej przy ZSE–U nadano imię prof. Alojzego Jochemczyka.

Klub Olimpijczyka „Sokolnia” otrzymał sztandar Polskiego Komitetu Olimpijskiego.
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RRRRR
ybniczanie najlepsi... Na rybnic-
kim torze żużlowym odbył się
z okazji 800–lecia Rybnika Mło-

dzieżowy Turniej Par.
Wystartowało w nim siedem  zespół repre-

zentujących drużyny ekstraligi, I i II ligi żużlo-
wej. Zwycięzcami turnieju zostali zawodnicy
RKM–u Rybnik Łukasz Szmid, Marek
Szczyrba i Janusz Różek , którzy zgromadzli
24 pkt. Na miejscu drugim uplasowali się
żużlowcy Wandy Kraków (22 pkt), a na trze-
cim reprezentanci WTS-u Wrocław (18 pkt).

VVVVV
III Igrzyska podstawówek i gim-
nazjów... Przez trzy dni obiekty
sportowe rybnickiego MOSiR-u

pełne były uczniów 23 szkół podstawowych
i 14 gimnazjów, którzy brali udział w VIII
Igrzyskach Szkół Podstawowych i Gimna-
zjów Rybnik 2002.

W programie Igrzysk znalazło się 8 konku-
rencji: piłka nożna, siatkówka dziewcząt i
chłopców, koszykówka dziewcząt i chłopców,
szachy, pływanie oraz lekkaatletyka. W każdej
z nich punktowanych było osiem pierwszych
miejsc, a te z kolei były wliczane do punktacji
generalnej Igrzysk. Za każdy punkt szkoła
otrzyma 25 zł na zakup sprzętu sportowego.

W kategorii szkół podstawowych zwycięzcą
została Szkoła Podstawowa nr 11, która zdo-
była 46 pkt. Na drugim miejscu uplasowała się
Szkoła Podstawowa nr 34 – 44 pkt. a na trze-
cim Szkoła Podstawowa nr 5 – 31 pkt.

Oto zwycięzcy poszczególnych konkurencji:
piłka nożna – SP 35, szachy – SP 15, lekka-
atletyka – SP 18, koszykówka dziewcząt
– SP 34, koszykówka chłopców – SP 3, siat-

kówka dziewcząt – SP 26, siatkówka chłopców
– SP 28, pływanie – SP 34.

W kategorii gimnazjów z dorobkiem 83 punk-
tów zwyciężyło Gimnazjum nr 2, na drugim
miejscu uplasowało się Gimnazjum nr 1
– 75 pkt, a na trzecim Gimnazjum nr 6 – 36 pkt.

Zwycięzcy poszczególnych konkurencji: pił-
ka nożna – G 7, szachy – G 1, lekkaatletyka
– G 1, pływanie – G 2, koszykówka dziewcząt
– G 2, koszykówka chłopców – G 1, siatkówka
dziewcząt – G 8, siatkówka chłopców – G 8.

Dla 3 najlepszych drużyn lub zawodników organi-
zatorzy Igrzysk przygotowali pamiątkowe dyplomy
oraz medale, a zwycięzcy poszczególnych konkuren-
cji otrzymali dodatkowo puchar oraz upominki.

Na igrzyskach nie
mogło  zabraknąć
znicza...

Wśród  dyscyp l in
była też żeńska ko-
szykówka

SSSSS
zermierczy turniej Integracyj-
ny... Sekcja szermierki RMKS-u
Rybnik była organizatorem

Międzynarodowego Turnieju Integracyjne-
go w szermierce.

Poza zawodnikami z 10 klubów polskich,
wystąpili w nim również przedstawiciele
z Czech, Niemiec oraz Słowacji. W ramach tur-
nieju rozegrano 4 konkurencje. We florecie
dziewcząt do lat 15 na wysokim trzecim miejscu
uplasowała się zawodniczka RMKS-u Izabela
Sajewicz, zaś we florecie dziewcząt do 18 lat na
pierwszych dwóch stopniach podium stanęły
dwie zawodniczki z Rybnika. Pierwsza była Da-
ria Hetman, a druga Roma Kowolik.  Najwię-
cej, bo aż 75 zawodników wystąpiło w turnieju
szpady chłopców, po nich o miano najlepszej
walczyły zawodniczki zgłoszone do rywalizacji
w szabli dziewczat. W turnieju tym na miejscu
trzecim uplasowały się rybniczanki I.Sajewicz
oraz Aleksandra Kapuścińska.

Wieczorem na Rynku miała miejsce gala
szermiercza, na której zaprezentowano walki
w różnych rodzajach broni.

MMMMM
TPN na 3 miejscu... Miejskie
Towarzystwo Piłki Nożnej
w Rybniku było organiza-

torem IV Międzynarodowego Turnieju Pił-
ki Nożnej Dzieci i Młodzieży Rybnik 2002.

Poza trzema zespołami z Polski, wystąpili
w nim zawodnicy z Czech, Niemiec, Litwy,
Francji i Węgier. W „polskim” finale piłka-
rze Odry Wodzisław dopiero w rzutach karnych
pokonali zawodników Piasta Gliwice, a w me-
czu o 3 miejsce gospodarz turnieju MTPN
Rybnik, również w rzutach karnych pokonał
czeski zespół Topolczany.

Gala szermiercza.
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DDDDD
ni sportu studenckiego... Już po
raz czwarty Akademicki Zwią-
zek Sportowy działający przy

Centrum Kształcenia Inżynierów zorgani-
zował Dni Sportu Politechniki Śląskiej
w Rybniku.

Uczestniczyło w nich ponad 500 osób rywali-
zujących w zawodach pływackich, w turnieju pił-
ki nożnej, koszykówce i siatkówce oraz cieszą-
cym się największym zainteresowaniem – wielo-
boju wydziałów, w skład którego wchodziły takie
konkurencje jak: przeciągnie liny, rzut piłką le-
karską, konkurencje ze skakankami, wyścigi
w workach, oraz turnieje siłowe: „O Hela” dla
kobiet i i „Turniej Małego Arnolda” dla mężczyzn.

Zwycięzcą wieloboju został Wydział Zarządza-
nia i Marketingu, który w nagrodę za trzykrotne
już zwycięstwo w wieloboju otrzymał puchar na wła-
sność. Na miejscu drugim uplasował się występują-
ca gościnnie w wieloboju drużyna Uniwersytetu
Śląskiego, a na trzecim Wydział Informatyki.

TTTTT
urniej młodzieży rzemieślniczej...
Cech Rzemiosł oraz Małej i Śred-
niej Przedsiębiorczości w Rybni-

ku był organizatorem czwartego już Tur-
nieju Rekreacyjno – Sportowego Młodzie-
ży Rzemieślniczej Rybnik 2002.

Uczestniczyło w nim ponad 200, zawodników
reprezentujących siedem szkół zawodowych z Psz-
czyny, Jastrzębia, Żor oraz Rybnika. Uczestnicy
turnieju rywalizowali ze sobą w turnieju piłki noż-
nej, turnieju siłaczy (rzut piłką lekarską), przecią-
ganiu liny, skoków z miejsca i w biegu sztafeto-
wym 4 x 200 m. O miejscu zajętym przez drużynę
w punktacji generalnej, decydowała suma punk-
tów uzyskanych w poszczególnych konkurencjach.

Zwycięzcami turnieju zostali uczniowie Ze-
społu Szkół Mechaniczno – Elektrycznych
w Rybniku, którzy zgromadzili 29 pkt. Na miej-
scu drugim uplasowała się Zasadnicza Szkoła
Zawodowa z Jastrzębia (26 pkt), a trzeci był
Zespół Szkół Budowlanych z Rybnika (22 pkt).

Zwycięska szkoła otrzymała Puchar IV turnie-

W istniejącym od 1999 roku w Gimna-
zjum nr 9 (Zespół Szkół Ponadpodstawo-
wych nr 2 im. Józefa Rymera w Niedobczy-
cach) Uczniowskim Klubie Sportowym
„BUSHI” w roku szkolnym 2002/2003 po-
wstanie klasa sportowa o profilu judo.
Wszystkich zainteresowanych informujemy, że
zajęcia naborowe obywają się w każdy czwar-
tek i piątek w godzinach 16.00 – 17.00 na
szkolnej sali gimnastycznej. Zajęcia te prowa-
dzi trener II klasy judo Damian Cieślik.

Zawodnicy UKS-u „Bushi” do najbardziej
udanych pod względem sukcesów sportowych
zaliczą bieżący rok. W styczniu na Mistrzo-
stwach Śląska judocy wywalczyli 8 medali,

ju z okazji 800-lecia  Rybnika, a triumfatorzy po-
szczególnych konkurencji otrzymali pamiątkowe
statuetki i medale oraz nagrody rzeczowe.

Spotkaniem w Rawiczu żużlowcy RKM-
u Rybnik zaliczą półmetek I rundy tego-
rocznych rozgrywek o mistrzostwo I ligi.
Jak na razie, w ligowej tabeli RKM z dorob-
kiem 10 punktów plasuje się na drugim miej-
scu, tracąc 2 punkty do niepokonanej do tej
pory drużyny z Zielonej Góry. Na miejscu
trzecim ze stratą 2 pkt. do RKM-u plasuje się
Start Gniezno.

Najważniejsze dla końcowego układu tabeli
przed rozgrywkami play-off będą spotkania
rundy rewanżowej, szczególnie z zespołami, z
którymi RKM sąsiaduje w tabeli. 23 czerwca
rybniczanie rozegrają spotkanie wyjazdowe w
Gnieźnie. W pierwszym meczu tych zespołów
RKM na własnym torze pokonał zespół z Gnie-
zna 55:35. Tydzień później, 30 czerwca w Ryb-
niku, RKM zmierzy się z zespołem z Zielonej
Góry i z pewnością będzie chciał odrobić stra-
ty z pierwszego meczu, kiedy to uległ w Zielo-
nej Górze 40:50.

Poza wydarzeniami ligowymi warto odnoto-
wać zwycięstwo R.Szombierskiego w rybnic-
kim krajowym finale Indywidualnych Mi-
strzostw Europy. Na 4 miejscu w tym turnie-
ju uplasował się Ł.Romanek, który również
zajął 2 miejsce w krajowym finale Indywidual-
nych Mistrzostw Świata juniorów i 2 miejsce
w krajowym finale Indywidualnych Mistrzostw
Europy juniorów.

1 maja w Domu Kultury w Chwałowicach
rozegrano otwarty turniej szachowy o Pu-
char Starosty Powiatu Rybnickiego.

Do rywalizacji przystąpiło 40 uczestników z
Czech i Polski. Trzech najlepszych zawodników
z każdej grupy awansowało do finału, w któ-
rym najlepszym szachistą okazał się Tadeusz
Helis z Rybnika i on też zdobył puchar. Na
drugim miejscu uplasował się Adrian Wi-
snieśwski z Rybnika, a trzeci był Vladimir
Talla z Czech.

Wśród juniorów zwyciężył Szymon Koło-
dziej, druga była Agnieszka Wodniak, a trzeci
Karol Wodniak. Najstarszym uczestnikiem
turnieju szachowego był 83 letni Józef Lazar,
a najmłodszym 6 letni Daniel Machoczek.

W klasyfikacji drużynowej turnieju Puchar
Przewodniczącego Rady Powiatu Rybnic-
kiego zdobyli goście z Czech, druga była Czer-
wionka, a na trzecim miejscu uplasowali się
zawodnicy Klubu Energetyka Rybnik.

Na sali MOSiR-u w Rybniku odbył się fi-
nałowy turniej tegorocznej edycji Amator-
skiej Ligi Piłki Siatkowej Rybnik 2001/2002.
Wszystkie zespoły biorące udział w tegorocz-
nych rozgrywkach rozegrały po jednym spotka-
niu, decydującym o końcowym miejscu w tabe-
li.

W najciekawszym pojedynku, którego
stawką było 1 miejsce w lidze, EXPERT
TEAM Rybnik pokonał 3:0 AKS ARTUS
Ż o r y ,
a w meczu o 3 miejsce BEER TEAM Rybnik
pokonał 3:1 PREEM Rybnik.

Była to już trzecia edycja rozgrywek rybnic-
kiej Amatorskiej Ligi Piłki Siatkowej, wcześniej
jej zwycięzcami byli: AKS ARTUS Żory i El-
tomont Wodzisław Śl.

Tegoroczny zwycięzca rozgrywek Expert Team
Rybnik będzie reprezentować rybnicką  ligę na
Mistrzostwach Województwa Śląskiego Lig Ama-
torskich, które odbędą się w Bielsku Białej.
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Młodzicy (rocznik 1987 i młodsi) sekcji
siatkówki RMKS-u Rybnik awansowali do
finału Mistrzostw Polski, w którym znala-
zło się 8 najlepszych zespołów  z 4 roze-
granych pod koniec kwietnia półfinałów.
Rybnicki zespół turniej półfinałowy rozgrywał
w Warszawie, gdzie poza miejscowymi siatka-
rzami rywalami rybniczan byli zawodnicy z Lę-
borka i Nowego Sącza.

Po dwóch wygranych spotkaniach: z UKS-
em Nowy Sącz 2:1 (24:26, 25:17, 15:12) i z Po-
gonią Lębork 2:0 (25:18, 25:21), rybniczanie
pewni już awansu do turnieju finałowego spo-
tkali się z nie tylko faworytem tego turnieju,
ale przede wszystkim z głównym pretendentem
do tytułu Mistrza Polski - drużyną Metro War-
szawa, któremu ulegli 0:2 (20:25, 18:25).

Najlepszym zawodnikiem rybnickiego zespo-
łu został wybrany Michał Łata, on też wspól-
nie z Adamem Grzelcem otrzymał powoła-
nie na konsultacje do kadry Polski.

w tym 1 złoty Agnieszki Zalewskiej, 1 srebr-
ny Szymona Rycia i 6 brązowych, a zdobyli
je: Paweł Masłowski, Wojciech Górnik, Ka-
rol Kula, Agata Kalemba, Hanna Wojcie-
rowska i Agata Kozłowska. Na początku
marca br. w Jastrzębiu odbył się Ogólnopol-
ski Turniej Klasyfikacyjny, na którym
A. Zalewska uplasowała się na 3 miejscu.
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Zdjęcia w bloku poświęconym obchodom VIII wie-
ków Rybnika: Zenon Keller, Celestyna Chlubek–
Adamczyk, Marcin Troszka, Krzysztof Jaroch
(Biuro Rzecznika UM), ZSP nr 2 w Niewiadomiu,
RD Radziejów

VIII WIEKÓW RYBNIKA
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Księga MagiiKsięga Magii
Abecadło Rzeczy Śląskich

Cystersi wybudowali w Rudach klasztor, kościół, z czasem założyli
ogród, park, wybudowali tartaki, kuźnie, smolarnie, stawy, huty szkła,
uprawiali ziemię, na której nawet założyli winnice. Działalność zakon-
ników „promieniowała” na całą okolicę nie tylko nowinkami gospodar-
czymi, ściąganymi z całego świata. Cystersi przede wszystkim ewangeli-
zowali, do czego potrzebowali solidnego intelektualnego i duchowego
przygotowania. Do nauki zaś potrzebowali własnej biblioteki. Niewąt-

pliwie od samego początku rudzcy zakonnicy mieli już namiastkę
biblioteki, która w XVIII wieku rozrosła się do zbioru liczącego 120 tys.
książek (!). Pośród zakonników rudzkich nie brakowało też pisarzy, au-
torów ksiąg. Jednym z nich był rudzki cysters o imieniu Rudolf, który
pod koniec XIII wieku napisał  po łacinie książkę: „Summa de confes-
sionis discretione” co można przetłumaczyć – „Dzieło o rozumieniu
wyznawanych grzechów”. Jego niezwykłość nie wynika jedynie stąd, że
jest wyjątkowo stare, prawie idealnie zachowane i nie mające odpowied-
nika pośród najstarszych polskich rękopisów. Wyjątkowość dzieła Ru-
dolfa polega przede wszystkim na unikalnych wiadomościach, jakie
z niego czerpiemy. Aby zrozumieć dzieło Rudolfa musimy pamiętać, że
był to zakonnik ze święceniami kapłańskimi, któremu leżała na sercu
pobożność mieszkańców Rud i całej Polski. Pomysł napisania dzieła
powstał  w konfesjonale. Rudolf słuchając spowiedzi, dowiadywał się o
wielu magicznych, zabobonnych, pogańskich praktykach, które ciągle
uprawiali jego wierni. Pisze o tych ludziach m.in.: „Przez takie i tym podob-
ne praktyki powracają do Egiptu, to znaczy do pogaństwa, z którego
zostali odkupieni tak wielkim cierpieniem Jezusa Chrystusa”.
Dlatego właśnie Rudolf napisał swoją książkę, która miała być
nauką dla innych spowiedników. W ten sposób Rudolf pragnął ich
uczulić na pogańskie praktyki, bo spowiednikowi tego typu grze-
chy umknęły podczas „słuchania grzechów” w konfesjonale. To
dzieło Rudolfa potocznie zaczęto nazywać „Katalogiem magii”.
Dzisiaj oczywiście nie jest już materiałem naukowym dla spowied-
ników, ale niezwykle cennym źródłem poznania zwyczajów wsi
polskiej w XIII wieku. A oto niektóre praktyki magiczne zapisane
w dziele Rudolfa z Rud:

Praktyki magiczne matek
• Kobiety (...) uszy zajęcy, nóżki kretów i wiele innych rzeczy kładą do

kołyski, a robią to, aby dzieci nie płakały
• Do pierwszej kąpieli dziecka (matki) wkładają jajko, które ojcu dają

do zjedzenia
• Matki po chrzcie nóżkami dziecka dotykają gołego ołtarza, sznur dzwo-

nu kładą mu na usta, a rączkę dają na księgę, aby się dobrze uczyło.
Obrusem z ołtarza głaszczą też twarz dziecka, aby było piękne.

• Wodę z kąpieli dziecka wylewają pod płot innej matki, aby tamto
dziecko płakało, zaś ich było spokojne

Praktyki magiczne dziewczyn
• Dziewczęta zapytują księżyc i gwiazdy, chcąc podobnie jak Bóg znać

przyszłość
• Przy pomocy pięciu kamieni wróżą sobie kto ma być ich przyszłym mężem
• Robią mydliny i razem z grzebieniem, owsem i kawałkami mięsa usta-

wiają koło ustępu i mówią: przyjdź diable, wykąp się i uczesz. Konio-
wi twojemu daj owsa, jastrzębiowi mięso, a mnie pokaz mojego męża

Praktyki magiczne żon
• Żeby ich mężowie kochali (...) przygotowują dla nich
ciastka, do których mieszają włosy z całego ciała i nieco
swojej krwi
• (...) również trzy rybki wkładają, jedną do ust, drugą
pod piersi, a trzecią w drogi rodne, Kiedy zdechną, mielą
je i dają mężom do potraw
• A co niektóre wyprawiają z żabami, olejem świętym,
woda święconą i z postaciami Komunii św., tego nie da
się wprost opowiedzieć
• Inne kobiety, które się uważają za mądrzejsze w tej sza-
tańskiej sztuce, robią sobie figurki z ciasta lub innego ma-
teriału i wrzucają je albo do ognia, albo do mrowiska, aby
ich kochankowie cierpieli
• Gdy siedzą albo leżą kładą pod siebie kilka palców.
Wierzą mianowicie, że tyle lat nie zajdą w ciążę, ile pal-
ców pod siebie podłożyły
Praktyki  magiczne dla osiągnięcia szczęścia
• W nocy Bożego Narodzenia zastawiają stół dla „królo-
wej nieba”, która nazywają „holdą” – aby ich wspomagała
•Ludzie w kątach domów zakopują garnki dla „bogów do-
mowych”, których powszechnie nazywają opiekunami domu

• Odgryzają kawałek chleba i sera, a potem rzucają tym przez głowę,
aby zawsze żyli w dostatku

• Nie wchodzą do domu przez drzwi,  którymi wynosi się umarłego
• Składają ofiary owym trzem siostrom, które poganie nazywają Clotho,

Lachesis i Atropos, aby im użyczyły bogactwa (...) oprócz tego wiele jest
zaklęć i zamawiania starych bab. Ale któż mógłby to wszystko wyliczyć?

Tekst i zdjęcie:  Marek Szołtysek

Dzieło mnicha cysterskiego Rudolfa zwane „Katalogiem magii” powstało w drugiej połowie XIII
wieku w Rudach. Na zdjęciu: Kościół w Rudach i wymagający renowacji pałac opacki.

Na przestrzeni lat 1252–1258, około 10 km na zachód
od Rybnika, wśród lasów nad rzeką Rudą zakonnicy cysterscy
założyli swoje opactwo.

Podobno im większy pompon... tym chłopak bogatszy. Antyk i folklor to
oczywiście nie wszystkie atuty greckiej kultury. Zespół rockowy „Młyn
1927”, którego nazwa pochodzi od miejsca prób, zaprezentował anglosa-
skie przeboje w interesującej interpretacji, ale również sięgnął do ludowej
tradycji – nie mogło więc zabraknąć „Zorby” i charakterystycznych dźwię-
ków buzuki. Tancerze, już w cywilu, porwali do tańca rybniczan i integra-
cyjna zabawa trwała aż do momentu rozpoczęcia spektaklu „Tańczące fon-
tanny”. Larissa jest miastem fontann i w nawiązaniu do tego faktu, organi-
zatorzy postarali się, by i u nas „zagrały” kolorowe fontanny. Atrakcyjne
widowisko „światła i dźwięku” zakończyły Dzień Grecki na Rynku.

Prezentacje Kultury Greckiej wzbogacił 3 Majowy występ Eleni, zaś koń-
cowym ich akcentem był koncert chóru mieszanego z Larissy oraz recital
fortepianowy Christosa Ktistakisa.

Prezentacje... były okazją do promocji europejskiego kraju, będącego dla
Polaków przede wszystkim kolebką antyku, idei olimpijskiej oraz miejscem
letniego wypoczynku. Poznając współczesne malarstwo i muzykę, a przede
wszystkim ludzi, mieliśmy okazję ten stereotyp poszerzyć i wzbogacić...      (r)

dokończenie ze strony 17
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Opracowanie i fotokopie: Marek Szołtysek
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Kontynuujemy nasz cykl, prezentu-
jący stare zdjęcia przedstawiające losy
Rybnika i rybniczan na przestrzeni
ostatnich 150 lat. Każda publikowa-
na fotografia otrzyma swój numer.
Ułatwi to dyskusję z Czytelnikami na
temat przedstawionych na zdjęciu wy-
darzeń, rzeczy i osób. Zachęcamy
więc Czytelników do wycinania tych
stron i zbierania ich w segregatorze.

Ponadto proponujemy Czytelnikom
współredagowanie cyklu – zachęcamy
do przynoszenia do redakcji starych
zdjęć będących świadkami minionych
czasów. Najbardziej interesujące za-
mieścimy w „GR”. Za każde zdjęcie
wybrane do druku, zapłacimy 10,00
zł. Sponsorem akcji jest Wydawnictwo
„Śląskie ABC” z Rybnika. Za powie-
rzone fotografie dziękujemy.

Zdjęcie to, przekazane nam przez panią Florentynę
Maińczyk, przedstawia pracowników magazynu to-
warów gotowych huty „Silesia” na Paruszowcu. Zdję-
cie wykonano we wtorek 27 kwietnia 1937 roku. Warto
przypomnieć jak potężna to była kiedyś fabryka, któ-
ra tylko w dziale, który dzisiaj zostałby nazwany dzia-
łem sprzedaży  – zatrudniała ponad 80 pracowni-
ków. Przypomnijmy, że początki paruszowickiego
hutnictwa sięgają 1753 roku, kiedy hrabia Ema-
nuel Węgierski wybudował w pobliżu rzeki Rudy
pierwszy piec hutniczy. Później huta na Paruszowcu
przechodziła z rak do rąk, zaś nazwę „Silesia” przy-
jęto dopiero w 1898 roku.  Zakład ten w połowie 90.
lat XX wieku zaczął podupadać, dziś „wskrzeszony”
dzięki spółce „Silesia Rybnik”.

Zdjęcia pochodzą ze zbiorów Józefa
Kałuży, a  dokładniej z albumu jego
nieżyjącej żony Joanny, która w dzie-
ciństwie uczęszczała do przedszkola,
(zwanego dawniej ochronką)  prowa-
dzonego przez rybnickie siostry ur-
szulanki. Obie fotografie wykonano
w okresie świąt Bożego Narodzenia
w roku szkolnym 1934/1935. Na jed-
nym zdjęciu dzieci siedzą przy stołach
i rysują, zaś na drugim grupa przed-
szkolaków stoi przy choince. Obok
choinki stoi drewniany żłóbek, w któ-
rym nie ma jeszcze Dzieciątka. Moż-
na z tego wnioskować, że zdjęcie wy-
konano kilka dni przed Wigilią, bo
w przeciwnym wypadku żłóbek nie
byłby pusty. Przypomnijmy, że sio-
stry urszulanki przybyły do Rybni-
ka w 1923 roku i energicznie zajęły
się organizowaniem kształcenia
dzieci i młodzieży.
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Klub Międzynarodowej Prasy
i Książki Rybnik, ul.Sobieskiego

18, tel. 42 38 703

David Mitchell. Sen
numer 9. Wyd. Literac-
kie, Kraków 2002

Autor jest Brytyjczy-
kiem, ale interesuje go
mentalność mieszkańców
Japonii, gdzie sam spędził
8 lat dorosłego życia. Po-
wieść o wielu wątkach –
gangsterskim, romanso-

wym, historycznym i o interaktywnych grach
wideo. Odpowiedź na niektóre pytania zna
tylko czytelnik...

•••
Neil Johnson. Szkoła

fotografowania dla dzieci.
Wyd. National Geografic.

Praktyczny poradnik na-
pisany prostym językiem, by
zrozumiały go dzieci. Książ-
ka ilustrowana zdjęciami -
przykładami. Do publikacji
dołączony... jednorazowy
aparat fotograficzny. Niech dzieci uczą się od
najlepszych...

•••
Polskie Wędkarskie

„Eldorado”. Biblioteka
„Wiadomości Wędkar-
skich”

Czasopismo dla „moczą-
cych kije”, a w nim 100 no-
wych łowisk z mapkami i in-
nymi ważnymi informacja-
mi. Ponadto wykaz jezior,

rzek i kanałów Przedsiębiorstwa Rybackiego
PZW w Rucianem–Nidzie w br. oraz konkurs,
a w nim do wygrania 100 kołowrotków.

•••
CD A tribute to Aerton

Senna. A music doku-
mentary

Polecana przez Program
III PR płyta poświęcona
Aertonowi Sennie, brazylij-
skiemu kierowcy Formuły I,
który zginął na torze w 1994 roku. Wśród wy-
konawców są zespół Quinn, Tina Turner, Lisa
Stanfield, Chris Rea, Pink Floyd, a także nasza
Kasia Kowalska. Między utworami wypowiedzi
m.in. Senny.

Mimo, że od zakończenia II Wojny Świa-
towej minęło ponad pół wieku, wciąż jesz-
cze wydarzenia tamtych lat są żywe w ser-
cach i myślach osób nimi dotkniętych.

Wciąż też nie do końca znamy dzieje żoł-
nierzy podziemia z naszego regionu, walczą-
cych z niemieckim okupantem. Kolejną „białą
plamę” w historii ruchu oporu na Górnym Ślą-
sku wypełnił swoją książką „Działacze rybnic-
kiego ZWZ/AK w obozach koncentracyjnych”
rodowity rybniczanin Jerzy Klistała. Książ-
ka jest rozwinięciem artykułu o KL Auschwitz,
jaki J. Klistała opublikował w miesięczniku
„Śląsk” (1999). Temat ten został zainspiro-
wany osobistymi przeżyciami autora, którego

ojciec Jan Klistała – jeden z bohaterów książ-
ki – został rozstrzelany w obozie w Oświęci-
miu w czerwcu 1943 roku. Obok historii ojca,
autor przytacza jeszcze pięć życiorysów ryb-
niczan więzionych w obozach za przynależ-
ność do ruchu oporu, a są to Stanisław Sobik,
Jan Sobik, Franciszek Ogon, Karol Miczaj-
ka i Stefania Kaszuba–Łęgowska. Dzieje
każdego z nich to żywy kawałek historii tam-
tych czasów. Relacje wzbogacono fotogra-
fiami, wzruszającymi listami pisanymi do ro-
dziny, kopiami dokumentów. Książka zawie-
ra także bardzo ciekawe aneksy. W pierw-
szym – autor przytacza dowody działalności
konspiracyjnej Stanisława Sobika, komendan-
ta Rybnickiego Obwodu, o którym nie ma
wzmianki w książce Mieczysława Brzosta
„Rybnicki Inspektorat Armii Krajowej”; drugi
zawiera objaśnienia ważniejszych terminów
związanych z obozami; trzeci – to wykaz człon-
ków i współpracowników Związku Walki
Zbrojnej/AK w Rybniku w latach 1940–1945.
Książka zawiera również indeks nazwisk oraz
wybrane źródła bibliograficzne.

Pozycja ta jest cennym i poważnym wkładem
w dzieło udokumentowania historii lat okupa-
cji i wspaniałą, opartą na dokumentach i bez-
pośrednich relacjach, lekcję historii. Wypada
też wspomnieć, że finansowego wsparcia przy
jej wydaniu udzielił Urząd Miasta Rybnika,
a także rybniczanie Mariola i Andrzej Roj-
kowie, Józef Łęgowski oraz rybnickie firmy
„Hydrotech” SA, Hal–Res SA i Regaz SA,
a także Fundacja Pamięci Ofiar Obozu Za-
głady Auschwiatz– Birkenau.

Książka jest dostępna w Powiatowej i Miej-
skiej Bibliotece Publicznej oraz w bibliotekach
szkolnych.                                                             (r)
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  Rozwiązania na kartkach pocztowych
prosimy przysyłać lub przynieść do redak-
cji: „Gazeta Rybnicka”, Rynek 12a, skr.
poczt. 96, 44-200 Rybnik do 12 czerwca
br.

Wśród autorów prawidłowych rozwiązań
rozlosujemy dwa bony towarowe, po 50 zł
każdy, ufundowane przez Empik.

Krzyżówka    Rozwiązaniem krzyżówki będzie wyraz, który
powstanie z liter w polach oznaczonych kropka-
mi.Nagroda za rozwiązanie krzyżówki

- dwa bony towarowe wartości
50 zł każdy

ufundowane przez 
Klub Międzynarodowej

Prasy i Książki

Rozwiązanie krzyżówki z nr 4 „GR” – AORTA
Nagrody, dwa bony towarowe, po 50 zł każdy otrzymują: JERZY WILKOŃ z Rybnika
i JACEK WIDERA z Rydułtów
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U C H W A Ł Y  •  P R Z E T A R G I  • Z A R Z Ą D Z E N I A  • O G Ł O S Z E N I A

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY

ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2002 R.
Klasyfikacja budżetowa:
dział  900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
rozdział  90011 – Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Plan 2002 r. Po zmianie
Stan funduszu obrotowego na początek roku

0 zł 2 915 361 zł
Przychody GFOŚ 3 000 000 zł 3 000 000 zł

RAZEM 3 000 000 zł 5 915 361 zł

Rozchody
I GOSPODARKA WODNO–ŚCIEKOWA I WODNA

 1 Budowa kanalizacji sanitarnych w Rybniku
 2 Opracowanie dokumentacji kanalizacji sanitarnej dla dzielnic: Nie-

dobczyce, Orzepowice, Zebrzydowice
 3 Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków
4 Utrzymanie rowów odwadniających w stanie gwarantującym swo-

bodny przepływ wody
 5 Zabezpieczenie przeciwpowodziowe ul. Nadbrzeżnej - przebudo-

wa potoku Młynówka
 6 Obwodnica ul. Rudzka - Gliwicka - budowa kanalizacji deszczowej

wraz z urządzeniami podczyszczającymi i przepustami
 7 Dofinansowanie zakupu aparatury do kontroli jakości wody pitnej

przez Miejską Stację Sanitarno-Epidemiologiczną
 8 Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Zespole Szkół Wy-

ższych w Rybniku
 9 Budowa instalacji do wykorzystania wód deszczowych z obiektów

ZZM do podlewania

UCHWAŁA NR 715/XXXV/2001 RADY MIASTA RYBNIKA
z dnia 19 grudnia 2001 w sprawie:

projektu zestawienia przychodów
i wydatków Gminnego i Powiatowego Funduszu

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2002 r.
Działając na podstawie:
art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy o Samorządzie gminnym z dnia 8 marca

1990 r. (Dz.U. Nr 13, poz. 74  z 1996 r. z późniejszymi zmianami) oraz
art. 420 ustawy Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r.

(Dz.U. Nr 62, poz. 627 z 2001 r.)
na wniosek Zarządu Miasta i Komisji Ekologicznej

Rada Miasta Rybnika postanowiła:
§ 1.

Zatwierdzić projekt zestawienia przychodów i wydatków Gminnego i
Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na
2002 r. w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 w odniesieniu do
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz
w załączniku nr 2 w odniesieniu do Powiatowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2002 r. i podlega poda-

niu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

Podział Gminnego i Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej na 2002 r. został zatwierdzony Uchwałą RM Ryb-
nika z dnia 19 grudnia 2001 nr 715/XXXV/2001 a następnie zmieniany
dwoma uchwałami RM:  nr769/XXXVII/2002 z dnia 27 luty 2002 r. oraz
nr 793/XXXVIII/2002 z dnia 27 marca 2002 r.

10 Wykonanie inwentaryzacji sieci kanalizacji deszczowej dróg miejskich
RAZEM : 2 010 000 zł 3 025 111 zł

II UTRZYMANIE I URZĄDZANIE TERENÓW ZIELENI

 1 Zakup materiału roślinnego do nasadzeń w terenach zieleni miasta
 2 Koszenie parków i zieleńcy przez wykonawców obcych
 3 Urządzanie terenów zieleni wraz z pielęgnacją drzew na terenie miasta
 4 Zakupy inwestycyjne planowane przez Zarząd Zieleni Miejskiej:
   nożyce spalinowe do cięcia żywopłotu 2 szt
   piły 2 szt
   piła spalinowa na wysięgniku Ps–50
   spalinowa dmuchawa do zbierania liści – naburtowa
 5 Remont ścieżek w Parku Bukówka oraz odwodnienie terenu
 6 Nasadzenia oraz zakup materiału roślinnego przy Zespole Szkół Wy-

ższych w Rybniku
 7 Prace pielęgnacyjne starodrzewu na terenie Państwowego Szpitala

dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku
 8 Kontynuacja tworzenia parku leśnego – Wiśniowiec
 9 Prace pielęgnacyjne starodrzewu na terenie miasta
10 Obwodnica ul. Rudzka – Gliwicka – humusowanie skarp wraz z ich obsianiem
11 Zagospodarowanie terenu w Rybniku–Chwałowicach
12 Zabezpieczenie skarp na Grzybówce
13 Przebudowa drzewostanu w pasie zieleni ul. Krzyżowej
14 Zagospodarowanie zielenią placu przy ul. Rybnickiej w dz. Ochojec

RAZEM : 280 000 zł 972 750 zł

III WSPIERANIE DZIAŁAŃ PRZECIWDZIAŁAJĄCYCH ZANIECZYSZCZENIOM

 1 Budowa ekranów wzdłuż Obwodnicy Południowej (odc. od ul. Wo-
dzisławskiej do ul. Raciborskiej)

 2 Dofinansowanie zakupu sorbentów dla Komendy Miejskiej Państwo-
wej Straży Pożarnej

 3 Modernizacja ogrzewania w budynku DK w Ochojcu
 4 Modernizacja kotłowni na kempingu Hossa
 5 Budowa instalacji ogrzewania w Ochotniczej Straży Pożarnej - Kamień
 6 Likwidacja niskiej emisji w budynkach przy ul. Hetmańskiej
 7 Wykonanie ekranów wzdłuż Obwodnicy Północnej ul. Rudzka - Gliwicka
 8 Budowa kotłowni przy sali gimnastycznej w Gimnazjum nr 11
 9 Opracowanie „Projektu planu energetycznego”
10 Likwidacja niskiej emisji w szkołach podstawowych
11 Likwidacja niskiej emisji w budynku przy ul. Gliwickiej 54

RAZEM : 395 000 zł 1 119 500 zł

IV PROFILAKTYKA ZDROWOTNA DZIECI NA OBSZARACH, NA KTÓRYCH

WYSTĘPUJĄ PRZEKROCZENIA STANDARDÓW JAKOŚCI ŚRODOWISKA

 1 Profilaktyka zdrowotna dzieci na obszarach szczególnej ochrony środowiska
RAZEM : 20 000 zł  20 000 zł

V EDUKACJA EKOLOGICZNA

 1 Edukacja ekologiczna realizowana przez placówki komunalne
 2 Dofinansowanie zadań realizowanych przez stowarzyszenia pozarządowe
 3 Opracowanie i wydanie folderu „Miejskie parki i zieleńce”
 4 Doposażenie w aparaturę badawczo-naukową laboratorium nowocze-

snych technologii przemysłowych ZSW w Rybniku przy ul. Rudzkiej
RAZEM : 25 000 zł 245 000 zł

VI INNE ZADANIA

 1 Dofinansowanie modernizacji lokalnych kotłowni
 2 Kontynuacja realizacji ścieżek rowerowych
 3 Budowa i remonty gniazd dla bocianów
 4 Obwodnica ul. Rudzka-Gliwicka utworzenie ścieżki rowerowej
 5 Opracowanie programu ochrony środowiska i gospodarki odpadami

dla miasta Rybnika
 6 Zakup sprzętu do prowadzenia ewidencji psów

RAZEM : 270 000 zł 533 000 zł

dokończenie na stronie 42



42
GAZETA  RYBNICKA Maj  2002GAZETA  RYBNICKA

G AZETA RYBNICKA

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
POWIATOWEGO FUNDUSZU OCHRONY

ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2002 R.

Klasyfikacja budżetowa:
dział  900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
rozdział  90011 - Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Plan 2002 r. Po Zmianie
Stan funduszu obrotowego na początek roku

0 zł 2 227 150 zł
Przychody PFOŚ 1 200 000 zł 1 200 000 zł

RAZEM 1 200 000 zł 3 427 150 zł

Rozchody
I GOSPODARKA ODPADAMI

 1 Modernizacja składowiska odpadów komunalnych
 2 Dofinansowanie segregacji odpadów w dzielnicach Rybnika
 3 zakup worków do segregacji odpadów
 4 Zakupy inwestycyjne Rybnickich Służb Komunalnych:

zakup zamiatarki BRODDWAY i samochodu wywrotki
do współpracy z zamiatarką

Ogłoszenia o przetargachOgłoszenia o przetargach
Zarząd Miasta Rybnika

ogłasza konkurs na stanowisko dyrektorów
niżej wymienionych przedszkoli:

1. Przedszkole nr 7  Rybnik, ul. Solskiego 2
2. Przedszkole nr 18  Rybnik, ul. Małachowskiego 59
3. Przedszkole nr 23  Rybnik, ul. Górnośląska 21
4. Przedszkole nr 31  Rybnik, ul. Grodzka 14
5. Przedszkole nr 39  Rybnik, ul. Oś. Południe 20
6. Przedszkole nr 41  Rybnik, ul. Chabrowa 11
7. Przedszkole nr 42  Rybnik, ul. Stalmacha 8
8. Przedszkole nr 43    Rybnik ul. Broniewskiego 26
Do konkursu przystąpić mogą osoby spełniające wymogi określone w

Rozporzadzeniu  M.E.N z dnia 15 luty 1999 r. w sprawie wymagań ja-
kim  powinny odpowiadać osoby zajmujące stanowiska dyrektorów oraz
inne stanowiska kierownicze w poszczególnych typach szkół i placówek
opublikowanych w D.U. Nr 14 z 1999 r. poz. 126, z późniejszymi zmia-
nami, a także osoby nie będące nauczycielami, posiadające wymagane
kwalifikacje – art. 36 ustawy z dnia 7 września 1991 r o systemie oświaty
(Dz.U. nr 67 poz. 329 z 1996 r. z późniejszymi  zmianami).

Oferty kandydatów zawierające:
1. kwestionariusz osobowy
2. dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie, kwalifikacje za-

wodowe, ukończone kursy oraz stopień awansu zawodowego nauczy-
ciela mianowanego lub dyplomowanego

3. ocenę pracy wystawioną w okresie ostatnich 5–ciu lat
4. zaświadczenie o stanie zdrowia
5. pisemną koncepcję kierowania pracą  placówki
6. dokument potwierdzający co najmniej 5–letni staż pracy pedagogicz-

nej na stanowisku nauczyciela, nauczyciela akademickiego lub 5–let-
ni staż pracy zawodowej dla kandydatów nie będących nauczycielami
należy składać w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Rybnika ul.

3–go Maja 27 (pokój nr 1) w zaklejonych  kopertach opisanych
imieniem i nazwiskiem oraz nazwą placówki, której dotyczy kon-
kurs w terminie do dnia  7 czerwca 2002 r.

Wszelkich dodatkowych informacji udziela Wydział Edukacji, tel.
4225377 od poniedziału do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.

Miasto Rybnik, 44-200 Rybnik, woj. śląskie, ul. B. Chrobrego 2,
tel. (0-32) 4223011, fax (0-32) 4224124,

ogłasza przetarg nieograniczony na
Wymiana instalacji elektrycznej w budynku IV Liceum Ogólno-

kształcącego w Rybniku–Chwałowicach przy ul. 1 Maja 93.
Termin realizacji – 2003.07.30.
Wadium - 7 500 zł. Specyfikację istotnych warunków zamówienia (cena

– 61 zł) można odebrać w siedzibie zamawiającego, pok. 254 lub za zali-
czeniem pocztowym. Uprawniony do kontaktów z oferentami - Cze-
sław Gatnarczyk, tel. 4223011 w. 7252, pok. 252, w godz. 800 - 1500.

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, pok. 254. Ter-
min składania ofert upływa dnia 2002.06.13 o godz. 1000. Otwarcie
ofert nastąpi dnia 2002.06.13 o godz. 1200 w siedzibie zamawiającego,
pok. 257.

Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem preferencji kra-
jowych.

Postępowanie nie zostało poprzedzone wstępną kwalifikacją.
W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie

art. 19 i art. 22 ust. 7, spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 2 ustawy
o zamówieniach publicznych oraz warunki dodatkowe:

1. w ciągu ostatnich 3 lat zrealizował co najmniej 2 zadania podobne
do przedmiotu zamówienia i o wartości wynoszącej min 30% zamówie-
nia

2. posiada min. 2 referencje potwierdzające wykonanie z należytą sta-
rannością zadań podobnych do przedmiotu zamówienia i o wartości
wynoszącej min 30% zamówienia

3. zatrudnieni pracownicy (elektrycy) muszą posiadać zaświadczenia
kwalifikacyjne grupy „E”, dozór - zaświadczenia kwalifikacyjne grupy
„D”, kierownik budowy - uprawnienia budowlane w zakresie instalacji
elektrycznych

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:
1. cena (koszt) - 100%

zakup odkurzaczy do liści      2 szt
zakup samochodu do opróżniania koszy ulicznych

 5 Likwidacja dzikich wysypisk
 6 Zbiórka przeterminowanych leków oraz zużytych baterii
 7 Druk materiałów informacyjnych dotyczących selektywnej zbiórki
odpadów wraz z edukacją ekologiczną
 8 Kompostownia odpadów roślinnych na terenie Zarządu Zieleni

Miejskiej w Rybniku
 9 Budowa gminnego punktu zbiórki wyznaczonych odpadów niebez-

piecznych
10 Utworzenie składowiska odpadów mineralnych - obojętnych
11 Zakup koszy ulicznych do gromadzenia odpadów
12 Opracowanie zasad gospodarowania i segregacji odpadów komunal-

nych
RAZEM : 1 140 000 zł 2 927 150 zł

II OCHRONA POWIERZCHNI ZIEMI

1 Likwidacja stacji paliw na terenie Rybnickich Służb Komunal-
nych
2 Zakup sprzętu dla RSK do ograniczenia zanieczyszczenia środo-
wiska w okresie zimy - urządzeń do przygotowania i wykorzystania
solanki

RAZEM : 60 000 zł 500 000 zł

OGÓŁEM PFOŚ  : 1 200 000 zł
3 427 150 zł
Planowany stan na koniec roku 2002 r. 0 zł 0 zł

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

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

dokończenie ze strony 41

OGÓŁEM GFOŚ : 3 000 000 zł 5 915 361 zł
Stan funduszu na koniec roku 2002 r. 0 zł 0 zł
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Miasto Rybnik, 44-200 Rybnik, woj. śląskie, ul. B. Chrobrego 2,

tel. (0-32) 422311, fax (0-32) 4224124,
ogłasza przetarg nieograniczony na

Opracowanie w systemie dg Dialog numerycznej mapy zasadni-
czej miasta Rybnika o pełnej treści

i założenie ewidencji budynków w granicach 8-miu
obrębów ewidencyjnych oraz konwersję mapy numerycznej

2 - ch obrębów ewidencyjnych do systemu dg Dialog.
Termin realizacji – do 15.12.2002.
Wadium - 9 000 zł. Specyfikację istotnych warunków zamówienia (cena

– 18,30 zł) można odebrać w siedzibie zamawiającego, pok. 357 lub za
zaliczeniem pocztowym. Uprawniony do kontaktów z oferentami - Ru-
dolf Besuch i Maksymilian Szeliga, tel. 422011 w. 7353 i 7359, pok. 353
i 359, w godz. 800 - 1500.

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, pok. 357. Termin
składania ofert upływa dnia 10.06.2002 o godz. 1100. Otwarcie ofert na-
stąpi dnia 10.06.2002 o godz. 1200 w siedzibie zamawiającego, pok. 264.

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

art. 19 i art. 22 ust. 7, spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 2 ustawy
o zamówieniach publicznych oraz warunki dodatkowe:

1. roczny obrót (2001 r.) nie mniejszy niż 900 000,00 (zad 1,2,3);
400 000, 00 (zad 4)
2. minimalna liczba zatrudnionych 25 osób (nie dotyczy zad 4)
3. posiadanie niezbędnych uprawnień geodezyjnych:
zakres 1 - min 5 osób, zakres 2 - min 5 osób (nie dotyczy zad 4)
4. posiadanie licencji dg Dialog i EGB IV
5. referencje

- minimalna liczba zrealizowanych zamówień w żądanym programie: 1
obiekt o wartości nie mniejszej niż 90 000 zł

- wykonanie prac o podobnej wielkości (min 70% wartości poszczegól-
nego zadania) i rodzaju w ostatnich 3 latach (minimum jeden obiekt)

- udokumentowane doświadczenie prac na katastrze pruskim - obiekty
o powierzchni 2 ha, podziały, rozgraniczenia potwierdzone przez ośro-
dek dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej (nie dotyczy zad 4)
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:
1. cena (koszt) - 80%
2. termin wykonania - 10%
3. warunki gwarancji i serwisu - 10%

Miasto Rybnik, 44-200 Rybnik, woj. śląskie, ul. B. Chrobrego 2,
tel. ((0-32)) 4223011, fax ((0-32)) 4224124,

ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę i montaż siedzisk
na stadionie miejskim w Rybniku przy ul. Gliwickiej.

Termin realizacji – I etap do 15.09.2002; II etap do 30.09.2003; Sala
widowiskowo-sportowa do 30.09.2002.

Wadium - 35 000 zł. Specyfikację istotnych warunków zamówienia (cena
– 36,60 zł) można odebrać w siedzibie zamawiającego, pok. 254 lub za
zaliczeniem pocztowym. Uprawniony do kontaktów z oferentami - Hen-
ryk Stopnicki, tel. (0-32) 4223011 w. 7253, pok. 253, w godz. 800 - 1500.

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, pok. 254. Termin
składania ofert upływa dnia 2002.07.02 o godz. 1000. Otwarcie ofert na-
stąpi dnia 2002.07.02 o godz. 1200 w siedzibie zamawiającego, pok. 257.

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

art. 19 i art. 22 ust. 7, spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 2 ustawy
o zamówieniach publicznych oraz warunki dodatkowe:

1. w ciągu ostatnich 3 lat zrealizował co najmniej 3 zadania tożsame z
przedmiotem zamówienia i o wartości wynoszącej min. 30% przedmio-
towego zamówienia

2. posiada minimum 2 referencje potwierdzające wykonanie z nale-
żytą starannością zadań tożsamych z przedmiotem zamówienia

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:
1. cena (koszt) - 70%
2. warunki gwarancji i serwisu - 30%

W Zespole  Szkół Technicznych odbyło się spotkanie młodzieży klas
maturalnych z Tadeuszem Chrószczem – wójtem Marklowic, prze-
wodniczącym Zarządu Stowarzyszenia Gmin Górniczych w  Polsce,
członkiem Komitetu Wykonawczego Euro–Acom (organizacji krajowych
stowarzyszeń gmin górniczych w UE), laureatem nagrody „Loży Lide-
rów”.

T. Chrószcz gościł w ZST już po raz drugi, tym razem tematem spo-
tkania było omówienie struktury samorządu gminy oraz plusy i minusy
bezpośrednich wyborów wójtów i burmistrzów. Po krótkim wykładzie
gościa wywiązała się dyskusja z młodzieżą, dla której była to wspaniała
lekcja wychowania obywatelskiego i okazja do powtórki przed maturą.

Oficjalnie przywitał naszą grupę dyrektor gimnazjum PetrinumWol-
fgang Gorniak, zaś po Dorsten oprowadzał główny organizator wymia-
ny ze strony niemieckiej Dietmar Jelinek. Była też okazja do spotkania
młodzieży z prasą i burmistrzem Dorsten Lambertem Lütkenhorst.
Zwiedziliśmy Essen i Kolonię, a w niej słynną katedrę wraz z wieżą, na
którą prowadziło 509 schodów. Wrażenia na szczycie były niesamowite,
a i dojście na szczyt wymagało niemałej odwagi. Przewodnik bardzo inte-
resująco, po niemiecku, opowiadał o mieście. Mieliśmy też okazję zwie-
dzić zabytkowe miasto Münster, a także Oberhausen, jedno z najwięk-
szych centrów handlowych w Europie. Weekend zorganizowały nam ro-
dziny niemieckie i każdy spędził go inaczej. Większość z uczestników miała
okazję pierwszy raz zagrać w kręgle oraz bardzo mile spędzić czas na ba-
senie.

Dzięki temu wyjazdowi młodzież polska miała okazję przyjrzeć się
zwyczajom niemieckim, podszlifować i osłuchać się z językiem niemiec-
kim oraz nawiązać wiele nowych i interesujących przyjaźni. Mam na-
dzieję, że kiedy młodzież niemiecka odwiedzi nas za rok w kwietniu,
wtedy to ja w rewanżu będą mogła ugościć ich w swoim domu.

Dorota Trybuś

Przyjemne z pożytecznym
- czyli nauka i zabawa jednocześnie!

Od lewej Andrzej Pałach - dyrektor ZST, Tadeusz Chrószcz, Janina Filipowska

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

W kwietniu dwudziestoosobowa grupa młodzieży z I LO
w Rybniku pod okiem wychowawców Ewy Sierny, Aleksan-
dry Kosior oraz Stanisława Kucharczaka wyjechała na
ośmiodniową „wymianę” do Dorsten w Niemczech. Wra-
żeń było sporo.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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Uczniowie piszą
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Pierwsze szkoły niepubliczne zaczęły po-
wstawać na początku lat dziewięćdziesiątych.

7 lipca 1992 r. decyzją Kuratora Oświaty
w Katowicach zostało wpisane do ewidencji
szkół i placówek niepublicznych Prywatne
Policealne Studium Menadżerskie, któ-
re wraz ze 120 słuchaczami rozpoczęło  dzia-
łalność w gościnnych murach Politechni-
ki Śląskiej, a rok później przeniosło się
na ulicę Hallera 19.

W tym roku szkoła skończy 10 lat.
Każda okrągła rocznica skłania
do refleksji, ale także stawia pytania
co dalej?

Dlatego nowym wyzwaniem dla nas jest
wdrażanie systemu zarządzania jakością

Umożliwimy Ci zdobycie tytułu technika
• informatyki

• rachunkowości
• administracji

• handlowca
• obsługi turystycznej

Certyfikujemy się w oparciu o normę
ISO 9001:2001

Prywatne Policealne Studium Menadżerskie
Rybnik,  ul. Hallera 19 (obok o.o. Franciszkanów)

Tel. 42-28-108,  www.ekonomic.rybnik.pl

Certyfikat na 10–lecie

STUDIUM

i uzyskanie certyfikatu ISO 9001:2001. Jakość
kształcenia i ciągłe ulepszanie organizacji pra-
cy  jest bowiem przedmiotem szczególnej tro-
ski w naszej szkole.

Szeroka gama usług edukacyjnych oraz poja-
wiające się na rynku ciągle nowe szkoły konku-
rują ze sobą prześcigając się w atrakcyjności ofert.

Klient wybierając dla siebie szkołę, coraz
częściej szuka takiej, która ma uwiarygodnio-
ne certyfikaty. Zanim zapadła  decyzja o pod-
daniu się procedurze certyfikacji w szkole po-
dejmowano  wiele działań mających na celu
podnoszenie poziomu usług. Jednakże uważa-
my, że poddanie się certyfikacji uwiarygodni
naszą jakość w oczach  potencjalnych klientów.

Chcemy aby nasi absolwenci ukończyli
dobrą, policealną szko-
łę zawodową, a ich
przyszli pracodawcy
wiedzieli, że przyjmują
do pracy osoby solidnie
przygotowane, które
po zdobyciu zawodo-
wego doświadczenia
staną się wartościowy-
mi pracownikami.

Stale także poszerzamy ofertę kształce-
nia oraz uczymy słuchaczy jak znaleźć się
na coraz trudniejszym rynku pracy i stara-
my się odpowiadać na sygnały płynące
z tego rynku.

Swój sukces mierzymy satysfakcją naszych
absolwentów. Miarą ich zadowolenia
niech będzie to, że z naszych usług korzy-
stają koledzy, znajomi i rodziny naszych
byłych słuchaczy.

I choć nasze 10 lat w porównaniu z ośmio-
ma wiekami Rybnika to niewiele, to utrzy-
manie się na tak konkurencyjnym rynku
uważamy za sukces.

B. Krzyształowicz,
Z. Mahlke, B. Francuz

Certyfikat na 10–lecie
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Naprawa pralek, lodówek. 42 19 227
•••

MAZURY - czartery jachtów 739 62 95,
www.ref.rybnik.pl sprzedamy jacht FOKA 4

•••
Kafelkowanie, murowanie, tynkowanie,
roboty ogólnobudowalne 0 692 979 140

•••
Zatrudnię fryzjerów w Rybniku

i Jastrzębiu, tel. 476 31 96

Ogłoszenia drobne
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WYCENA
NIERUCHOMOŚCI
Uprawniony Rzeczoznawca Majątkowy

mgr inż. Krzysztof URBAŃCZYK
tel. 42-35-323,

Rybnik, Plac Wolności 2

KURSY
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• LO EKSTERNISTYCZNIE (1,5 r., II LO)
• KSIĘGOWO–PODATKOWY
• OBSŁUGI KOMPUTERA
• KIEROWNIKÓW I WYCHOWAWCÓW KOLONII
• J. ANGIELSKI, J. NIEMIECKI
• KAS FISKALNYCH

Alkoholizm
odtruwanie, esperal, psychoterapia

„COUNSELORS” 0-32/42-30-400
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Uprawniony Zarządca Nieruchomości

mgr Romuald Jokel
tel. (0-32) 42-274-02, 0-604-242-085
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firm krajowych i zagranicznych: OTAKE, ORION,
CURTIS, GRUNDIG, THOMSON, PANASONIC,

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

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

PUSTAKI - TRANSPORT
ZA- I WYŁADUNEK

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

PROMOCJA

LABORATORIUM
ANALIZ LEKARSKICH

mgr Piotr Zieliński
ul. M.C. Skłodowskiej 7,

tel. 42 38 313, od pon. do piątku
od 700 do 1700, sobota od 700 do 1200

Filia: Leszczyny, Pl. Matejki 1,
pon., środa, piątek od 700 do 1800

mgr fizjoterapii i odnowy biologicznej Andrzej Myśliwiec
REHABILITACJA, MASAŻ, GIMNASTYKA KOREKCYJNA

Rybnik–Wielopole, ul. Weteranów 9, tel. 42–46–098, 0–604–254–312, 42–650–86
SERDECZNIE   ZAPRASZAMY!

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

ADRES REDAKCJI:
44-200 Rybnik
Rynek 12a (oficyna)
Skrytka pocztowa 96
tel./fax 42-28-825, 42-60-070
e-mail: gazeta@um.rybnik.pl, http://www.rybnik.pl/gazeta
Redakcja czynna od poniedziałku do piątku

GAZETA RYBNICKA. Miesięcznik kulturalno-społeczny.
WYDAWCA: Rybnickie Centrum Kultury na zlecenie Rady Miasta.
REDAKTOR NACZELNA: Wiesława Różańska.
REALIZACJA: INFOMAX
BIURO OGŁOSZEŃ: INFOMAX, Rybnik, Rynek 12a,
tel. 423-80-88, tel./fax 423-80-90 od 8.00 do 15.00
Zastrzegamy sobie prawo skracania tekstów i zmiany tytułów.
Za treść ogłoszeń redakcja nie odpowiada.
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strony czarno-białe
ogłoszenia drobne
słowo - 0,99 zł
słowo wytłuszczone -

1,49 zł
w ramce, z tłem - 1,99 zł
Ceny ogłoszeń drobnych z podatkiem VAT

ogłoszenia ramkowe
cała strona -

990 zł
1/2 strony -

549 zł
1/4 strony -

299 zł
poniżej 1/4 strony   - 2,99 zł/cm2

Artykuł sposnorowany
1 strona -

890 zł

strony kolorowe:
strona wewnętrzna
cała strona - 1590 zł
1/2 strony -   899 zł
1/4 strony -   499 zł
strona ostatnia
cała strona  - 1990 zł
1/2 strony -  1099 zł
1/4 strony -    599 zł
RABATY:
cykl   3 emisji -   5%
cykl   6 emisji - 10%
cykl 12 emisji - 15%

ceny netto + 22% VAT
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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

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

Dyżury Miejskiej Komisji
ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 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 T e l e -
fon: 42-26245

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.

Dyżury 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 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. 42-28453

Masz problemy? Potrzebujesz pomocy? A może pomożesz in-
nym? Skontaktuj się z nami. Stowarzyszenie Amazonek „Odno-

wa”,
Rybnik, ul. Kościuszki 17, tel. 42-35-511, poniedziałek 10 - 12,

środa 15 - 17, piątek 10 - 12
Spotkania „Amazonek” w każdy II wtorek miesiąca o 16.00

przy ul. Kościuszki 17.

Uwaga! Panie po amputacji piersi

Amazonko

Dyżury 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.

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

Telefon informacyjny

Anonimowych Alkoholików
253-79-83

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

w siedzibie redakcji „Gazety Rybnickiej”
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w środy w godz. 15.00 -16.00

w piątki w godz. 15.00 -16.00

Firmy “Passa” s.c., z ul. Kościelnej 4




