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Urząd Miasta będzie widoczny z dachu Teatru Ziemi Rybnicl 
tylko do momentu zabudowania placu b. browaru przez centri 
handlowo-rozrywkowe Focus Park.

„Agata” zapowiada przyjęcie pierwszych klientów 
25 listopada br.

fe Gdyby ktoś się nie domyślał, te tajemnicze kwadraty to fundamenty 
pod długo oczekiwane centrum Rybnik Płaza.
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—P1 11II l*Wil ...................
Czy wykonawcy dotrzymają terminu i hipermarket „Tesco"otworzy 
swoje podwoje jeszcze przed świętami'!

», Rondo u zbiegu ulic Rudzkiej 
ji i Podmiejskiej oczekuje no ele- 
X men! dekoracji związany z elek- 
-ji trownią „Rybnik", która inwe- 
P stycjf współfinansowała.

Leader Price i nowa stacja benzynowa Neste szczególnie efektownie 
wyglądają nocą. Ponadto inwestycje te przyczyniły się do zagospo
darowania zaniedbanego dotąd terenu.

Zdjęcia wykonano w połowie 
listopada br.

'fjm Więcej na temat inwestycji na rfc.. 
'jfZ vi stronie 15.

Zcjjęcia: M.T., S T.

Przy okazji nowych inwestycji powstają również nowe rozwiązanie 
komunikacyjne, jak rondo Raciborska~Dworek i modernizacja 
ul. Żorskiej.
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Drodzy Rybniczanie!
Trwają przygotowania do nowego roku budżetowego. Powstał już projekt budżetu 

miasta, który będzie w dużej mierze kontynuacją wyznaczonych już w ubiegłym roku 
priorytetów. To projekt ambitny i zarazem realny. To odpowiedź na najistotniejsze 
problemy Rybnika i jego mieszkańców, uwzględniająca możliwości finansowe miasta 
oraz szeroko pojęte potrzeby inwestycyjne.

Przyszłoroczny budżet miasta oparty więc będzie na sprawie najistotniejszej dla Ryb
nika - kontynuacji budowy sieci kanalizacyjnej w dzielnicach miasta, współfinansowanej z pieniędzy

również przy finansowym wsparciu środków europejskich. To przede wszystkim modernizacja ryb-

życia samych rybniczan, ale również przyciąganiu nowych inwestorów. W przyszłym roku stawki 
podatku od nieruchomości (np. od domów jednorodzinnych) oraz od środków transportowych 
nie wzrosną i pozostaną na niezmienionym poziomie czwarty rok z rzędu. Będą też obowiązywały 
dotychczasowe zwolnienia w podatku od nieruchomości w istniejących czterech strefach poprze- 
mysłowych. Dodatkowo, wprowadzone zostaną zwolnienia podatkowe dla inkubatorów technolo
gicznych, a bezrobotni podejmujący działalność gospodarczą będą nadal zwalniani z opłaty za wpis 
do ewidencji. Zyskają też drobni kupcy, którzy od 1999 roku płacą niepodwyższaną stawkę opłaty 
targowej - w przyszłym roku zapłacą mniej i to o blisko 20 proc.

Stawiam też ciągle na inwestycje, których poziom wyniesie w przyszłym roku prawie 46 proc. 
ogólnej kwoty budżetu. Oprócz budowy kanalizacji i dróg położony zostanie nacisk na odnowę 
oraz rozbudowę bazy sportowej przy placówkach oświatowych. Ważna będzie również likwidacja 
azbestu w budynkach szkolnych i mieszkalnych. W celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców 
uruchamiany będzie monitoring wizyjny miasta. Nie bez znaczenia pozostają również inwestycje 
w zakresie pomocy społecznej oraz kultury. Zakończona zostanie modernizacja Rybnickiego Centrum 
Kultury, a jeśli pozytywnie rozstrzygnięty zostanie jeden z konkursów na unijne dofinansowanie, 
rozpocznie się remont Domu Kultury w Boguszowicach. W tej samej dzielnicy rozpocznie się również 
budowa niedokończonego basenu krytego, a przy udziale środków unijnych chciałbym, aby wieża 
ciśnień zabytkowej kopalni „Ignacy" w Niewiadomiu zaadaptowana została na cele turystyczno- 
-rekreacyjne.

Tak więc przed nami kolejny rok ambitnego inwestowania w naszą przyszłość. Rok gwarantujący 
intensywny rozwój Rybnika, przy jednoczesnym zabezpieczeniu niezbędnych pieniędzy na obo
wiązkowe zadania miasta i normalne jego funkcjonowanie. Rok oszczędnego, ale gwarantującego 
przyzwoity standard, zarządzania gminą.

Jestem przekonany, że przyjęta w Rybniku polityka finansowo-inwestycyjna i atrakcyjny poziom 
podatków pozwolą z powodzeniem utrzymać Rybnik w ekstralidze polskich miast, z korzyścią dla 
jego mieszkańców.

nickiego odcinka drogi krajowej nr 78 Gliwice-Chałupki oraz kolejny etap północnej obwodnicy 
miasta łączący ul. Gliwicką z Wielopolską. Trzeci filar przyszłorocznego budżetu, to finansowanie 
tzw. wkładu własnego w realizacji innych zadań, zwłaszcza tych za pieniądze europejskie.

unijnych. Kolejnym priorytetem będzie budowa dróg i poprawa układu komunikacyjnego Rybnika,

Istotną sprawą jest również elastyczna polityka podatkowa. Służy ona nie tylko poprawie jakości
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Z serdecznym pozdrowieniem
Adam Fudali 

Prezydent Rybnika



rybMcka
Sesja Radv Miasta - 19 października

Polemika poza uchwałami
Tym razem to nie projekty ochwat przedstawione radnym wzbudziły 

największe poruszenie. Szczególne kontrowersyjne okazały się natomiast 
tematy, nie będące przedmiotem projektów uchwał, związane ze skutkami 
eksploatacji węgla przez kopalnię „Rydułtowy - Anna” pod dzielnicą 
Niewiadom oraz problemy z realizacją kanalizacji.

Nim jednak rozgorzała dyskusja dotycząca 
tych właśnie kwestii, prezydent Adam Fudali 
zwyczajowo poinformował radnych o pro
wadzonych inwestycjach, w tym stanie robót 
kanalizacyjnych, toczących się postępowaniach 
przetargowych, przygotowywanych wnioskach 
na dofinansowanie różnych przedsięwzięć ze 
środków zewnętrznych oraz innych aktualnych 
pracach w mieście. I tak m.in. w SP 11 oddano 
do użytku dwa boiska szkolne ze sztuczną 
nawierzchnią, zmodernizowano ogrzewanie 
w ZSP nr 2 w Niedobczycach oraz w Ośrodku 
Interwencji Kryzysowej przy ul. Chrobrego. 
Zakończył się remont hotelu „Arena” przy 
stadionie (d. „Speedway”), działa już zmoder
nizowana restauracja „Olimpia”, a w ośrodku w 
Kamieniu postępują dalsze prace, ku końcowi 
zmierza budowa szpitala w Orzepowicach, trwa 
modernizacja Rybnickiego Centrum Kultury. 
W związku z kilkoma inwestycjami komercyj
nymi (Plaza, Focus Park, Tesco, Obi, Agata) 
przebudowywane są ciągi komunikacyjne, ma
jące ułatwić ruch w ich pobliżu (ulice Żorska, 
Raciborska, Dworek). Zgodnie z zawartymi 
umowami, nowe podmioty gospodarcze włączy
ły się w finansowanie tych prac, a do miejskiej 
kasy wpłynęły już pierwsze wpłaty (więcej 
w punkcie o zmianach w budżecie). Reali
zowana jest m.in. przebudowa ul. Rajskiej 
w Boguszowicach, budowa chodnika przy 
ul. Budowlanych i ścieżki rowerowe w kilku 
dzielnicach, ukończono oznakowanie poziome 
i pionowe dróg. Rozstrzygnięty został przetarg 
na modernizację dawnego domu nauczyciela 
na przedszkole w Golejowie, rozpisano też 
konkurs na projekty sal gimnastycznych dla 
II LO i Gimnazjum nr 2, trwają postępowania 
przetargowe na wymianę okien w 11 obiektach 
szkolnych (SP 11, 5, 16, 12, 20, 21, G 10 i 4, 
ZSP nr 2 oraz przedszkola 17 i 41). Po raz trzeci 
miasto podeszło do przetargu na monitoring 
wizyjny centrum, trwa również procedura prze
targowa na modernizację drogi krajowej nr 78 
(Chałupki - Gliwice) w zakresie remontu wia
duktu na ul. Wodzisławskiej i poboczy. Miasto 
wystąpiło o dofinansowanie prac remontowych 
obiektów zabytkowych - bazyliki św. Antonie
go i wieży ciśnień kop. „Ignacy” w Niewiadomiu 
-ze środków Zintegrowanego Programu Ope
racyjnego Rozwoju Regionalnego dla obszarów 
podlegających restrukturyzacji.

Prezydent przedstawił też stan robót kanaliza
cyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem
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problemów spowodowanych niewywiązywa- 
niem się firm wykonawczych z umów, w tym 
w Niedobczycach. Do tematu tego radni wrócili 
jeszcze na końcu sesji (Więcej na str. 13).

W związku z niepokojami społecznymi spo
wodowanymi skutkami górniczej eksploatacji 
w dzielnicy Niewiadom, prezydent poprosił 
dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego 
Zbigniewa Schinohla o przybliżenie tego 
tematu radnym. Dyrektor OUG przedstawił 
techniczne uwarunkowania kilku wstrząsów, 
jaki miały miejsce w grudniu ub. roku, w stycz
niu oraz w kwietniu br. w związku z eksploatacją 
prowadzoną przez kop. „Rydułtowy - Anna”, 
a także faktyczną ocenę i przewidywane skutki 
prowadzenia wydobycia przez okoliczne ko
palnie dla mieszkańców Rybnika, szczególnie 
Niewiadomia. W dyskusji radni podkreślili 
potrzebę rzetelnej informacji o problemie, 
wyrażając zaniepokojenie co do skutków dzia
łalności górniczej dla poszczególnych dzielnic 
i obiektów. Radny Henryk Ryszka (BSR) 
pytał o losy osiedla w Niedobczycach, zaś Mi
chał Chmieliński (BSR) o ocenę odporności 
na wstrząsy wysokich bloków mieszkalnych 
na osiedlu Nowiny. Zb. Schinohl uspakajał, 
że Rybnikowi nie grożą tak poważne skutki, 
jak miało to miejsce w Rydułtowach, co po
twierdzają badania odporności tych obiektów. 
Mocno odczuwalne wstrząsy mogą budzić lęk, 
lecz nie istnieje realne zagrożenie budowlanej 
katastrofy. Radny Romuald Niewelt (BSR) 
przypomniał, że dzisiejsze negatywne efekty 
są często następstwem eksploatacji górniczej 
w latach 70., 80. i 90. Degradacja środowiska 
postępowała od lat i to państwo powinno być 
odpowiedzialne za usuwanie skutków wydoby
cia węgla, który kiedyś był głównym surowcem 
eksportowym. Dyrektor OUG nie zaprzeczał, 
że zgodnie z prawem usuwaniem szkód powi
nien zajmować się właściciel koncesji na wydo
bycie czyli państwo. Radny Andrzej Wojaczek 
(PiS) nawiązał do burzliwego spotkania spo
łeczności dzielnicy Niewiadom z przedstawi
cielami kopalni, Kompanii Węglowej i miasta, 
na którym zabrakło przedstawicieli OUG. Na 
zakończenie tej części sesji radny Kazimierz 
Salamon (BSR) podziękował Zb. Schinohlowi 
za wyjaśnienie wielu kwestii, podkreślając, że 
im więcej informacji, tym mniejszy lęk, oparty 
głównie na niewiedzy. (Rozmowa ze Zb. Schi- 
nohlem na ten temat - str. 10).

Oświadczenia w porządku
Sekretarz miasta Daniela Lampert przed

stawiła informację o składaniu oświadczeń ma
jątkowych funkcjonariuszy publicznych miasta 
Rybnika w okresie od 1 stycznia do 30 kwietnia 
2005 r. Zobowiązanych do tego jest 149 osób: 
prezydent miasta i jego zastępcy, sekretarz 
i skarbnik miasta, kierownicy jednostek orga
nizacyjnych miasta, osoby zarządzające gminną 
osobą prawną, członek organu zarządzającego 
gminną osobą prawną oraz osoby wydające 
decyzje administracyjne w imieniu prezydenta 
miasta. Z informacji wynika, że oświadcze
nia złożyły w ustawowo nakazanych termi
nach wszystkie zobowiązane do tego osoby. 
W oświadczeniach nie stwierdzono żadnych 
nieprawidłowości ani też przypadków podawa
nia nieprawdy lub zatajania prawdy. Oświad
czenia umieszczone zostały w Biuletynie Infor
macji Publicznej. Jak stwierdziła D. Lampert, 
w porównaniu z poprzednimi latami znacząco 
poprawiła się jakość składanych oświadczeń, 
a trzy przypadki niewielkich niedociągnięć 
stwierdzone przez Urząd Skarbowy, nie byty 
możliwe do ustalenia przez służby miasta.

Zmiany w budżecie...
...przedstawił tradycyjnie skarbnik Bogusław 

Paszenda. W związku z boomem inwestycyj
nym i zaangażowaniem miasta w wiele przed
sięwzięć związanych z pozyskiwaniem środków 
zewnętrznych, również miejski budżet jest 
niezwykle dynamiczny. I tak zwiększono do
chody miasta o kwotę ponad 5.740.000 zł, a to 
dzięki wpłatom firm „Plaza” (ponad 2,5 min zl) 
i „Obi” (900 tys. zł) na dofinansowanie prze
budowy układu komunikacyjnego oraz ponad
planowej kwocie 2,3 min zl z tytułu sprzedaży 
mienia. Zmniejszono dochody o kwotę prawie 
7,2 min zl, zaś wydatki o ponad 20,7 min zl, 
a to m.in. w związku z wycofaniem wniosku do 
ZPORR o dofinansowanie budowy II etapu 
obwodnicy pin. ul. Rudzka-Energetyków, 
gdyż wciąż trwa wykup gruntów pod tę inwe
stycję. Z powodu konieczności powtórzenia 
przetargu na modernizację drogi kr. nr 78, 
z budżetu wykreślono też środki z Sektorowego 
Programu Operacyjnego - Transport na tę in
westycję. Zmniejszono również środki ZPORR 
na przebudowę skrzyżowania ulic Rudzka 
- Podmiejska, bo koszt robót okazał się niższy 
niż zakładano, podobnie jak w przypadku mo
dernizacji Rybnickiego Centrum Kultury, gdzie 
zaoszczędzono zarówno środki ZPORR, jak 
i środki własne w wys. 489 tys. zl, przeznaczając 
je na sfinansowanie dokumentacji modernizacji 
targowiska oraz remont dachu w Przedszkolu 
nr 5. Zwiększono natomiast m.in. wydatki na 
zakup kostki brukowej i innych materiałów 
drogowych dla dzielnic (1,5 min zl), dotację dla 
ZGM (220 tys. zł), środki na przebudowę ul. 
Rajskiej w Boguszowicach, dzięki czemu będzie 
można tę inwestycję zakończyć jeszcze w tym 
roku. Zwiększono też wydatki o kwotę ponad
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1,5 min zł na przebudowę ul. Żorskiej oraz
0 prawie 232 tys. zł na modernizację gabinetów 
chemicznych w Zespole Szkół im. Powstań
ców Śl. Dokonano też szeregu przeniesień 
wydatków budżetowych - m.in. w związku 
z przesunięciem terminu zgłoszenia wykonania 
kompleksowej modernizacji Domu Kultury 
w Boguszowicach do konkursu na dofinanso
wanie ze środków ZPORR, środki w wysokości 
80 tys. zł przeznaczono na kilka drobnych 
remontów i napraw w różnych obiektach 
miejskich. Zmniejszono też planowany deficyt 
budżetu miasta na 2005 rok o ponad 14,8 min 
zł do kwoty prawie 42 min 287 tys. zł. Deficyt 
zostanie pokryty m.in. poprzez zmniejszenie 
planowanych przychodów z pożyczek na pre- 
finansowanie środków z UE. Zmiany wpro
wadzono również w przychodach i wydatkach 
oświatowych zakładów budżetowych, zmniej
szając planowane przychody o prawie 240 tys. zł
1 zmniejszając wydatki o kwotę ponad 915 tys. zł. 
Koszty zmniejszyła m.in. likwidacja P 45 
w Niedobczycach, przeniesienie ZSZ nr 5 
w dzielnicy Północ do ZSP nr 2 w Niedobczy
cach czy zmniejszenie naboru do klas I Liceum 
Profilowanego w ZSB. W dyskusji H. Ryszka 
poruszył sprawę dewastacji przeznaczonego na 
sprzedaż budynku zlikwidowanego przedszkola 
w Niedobczycach. Radny Stanisław Staj er 
(RIO) wrócił do wypowiedzianej wcześniej 
przez prezydenta A. Fudalego opinii o możli
wości niekorzystnego wpływu na finanse miasta 
zdania grupy opozycyjnych radnych, którzy 
przy omawianiu wysokości podatku od nieru
chomości od gruntu pod zbiornikiem wodnym 
i innych obiektów elektrowni „Rybnik” optowali 
za wyższą stawka niż zaproponował prezydent. 
Mimo przegłosowania propozycji miasta, elek
trownia nie zgadza się z wysokością uchwalo
nych stawek, a nawet spowodowała wyłączenie 
pewnych urządzeń spod opodatkowania, 
co może poważnie ograniczyć dochody miasta 
z tytułu podatków. Postępowanie podatkowe 
w tej kwestii trwa, a prezydent zapewnił, że 
podjął wszelkie kroki prawne, by należne 
miastu środki wyegzekwować. Jego zdaniem 
należy jednak w tym względzie prowadzić 
politykę kompromisu i nie zrażać pracodawcy 
o największym potencjale w mieście, ale mieć 
w nim sojusznika. Radna Krystyna Stokłosa 
(RIO) wyraziła zdanie, że negatywna rola grupy 
opozycyjnych radnych została w tej sprawie 
znacznie przeceniona. Radni z Boguszowie Jan 
Kruk (BSR) oraz Wiesław Zawadzki (SLD) 
wyrazili zaniepokojenie z powodu kolejnego od
sunięcia w czasie remontu Domu Kultury w tej 
dzielnicy. Prezydent przypomniał, że zadanie 
to wprowadzono do budżetu pod warunkiem 
otrzymania dofinansowania ze środków po
mocowych. Ponieważ jednak dotąd nie został 
ogłoszony odpowiedni konkurs, projekt zostaje 
odłożony, ale wniosek zostanie na pewno przy 
najbliższej okazji złożony, i to w szerszym niż 
planowano, zakresie. W. Zawadzki ustosunko

wał się również do sugestii prezydenta, że to 
opozycja przyczyniła się do strat finansowych 
miasta z powodu kontrowersji wobec podatku 
od elektrowni „Rybnik”, uważając, że obcią
żanie za to grupy radnych jest bezpodstawne. 
Radny krytycznie ocenił też relacje lokalnej TV 
kablowej z posiedzeń RM, dyskryminujące w je
go odczuciu wypowiadających się opozycyjnych 
radnych. Dostało się też „dyspozycyjnej” „GR”. 
Całą uchwałę dotyczącą zmian budżetowych 
przyjęto 19 głosami za, przy jednym przeciwnym 
i 4 wstrzymujących się.

Finansów, choć w niewielkiej kwocie 1 tys. zł, 
dotyczył też projekt uchwały przedstawionej 
przez zastępcę prezydenta Józefa Cyrana. 
Chodzi o przyznanie dofinansowania z Gmin
nego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospo
darki Wodnej na zabudowę jednego stanowi
ska plenerowej bazy dydaktycznej w postaci 
Małego Skansenu Cysterskiego Górnictwa 
i Hutnictwa Rud Żelaza, organizowanego 
w Parku Krajobrazowym Cysterskie Kompozycje 
Krajobrazowe dla uczącej się młodzieży przez 
Zespól Parków Krajobrazowych Woj. Śląskiego. 
Radni przyjęli uchwalę jednogłośnie.

Precz z azbestem!
Wykorzystywany kiedyś w budownictwie 

azbest wywołuje dziś najgorsze skojarzenia, 
a dyskusja o potrzebie jego usuwania zawsze 
może liczyć na wysoką temperaturę. Tak było 
i w przypadku przedstawionego przez J. Cyrana 
projektu uchwały o wykorzystaniu środków 
z Powiatowego FOŚiGW na prace związane 
z usuwaniem azbestu z obiektów budowlanych. 
Uchwała zakłada też ustanowienie przez prezy
denta regulaminu rozdziału środków na ten cel 
- osoby indywidualne otrzymałyby zwrot 50% 
kosztów usunięcia azbestu ze swoich domów, ale 
nie więcej niż 2 tys. zł, zaś spółdzielnie - 4 tys. zł 
na jeden obiekt. Kontrowersje wywołały zbyt 
niskie zdaniem radnych kwoty. Szczególnie 
rozczarowanie wyraził radny Stanisław Le- 
nert, będący jednocześnie prezesem Rybnickiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej, która musi usunąć 
azbest z 70 tys. m kw. swoich obiektów, co 
będzie kosztować 12 min zł. Zatem suma za
proponowana przez miasto jest kroplą w morzu 
potrzeb. Wiceprezydent J. Cyran zaproponował, 
by program ten uznać za pilotażowy i poczekać, 
co zaproponował też radny Michał Chmieliński, 
rok na efekty. Zdaniem J. Cyrana, kwota 2 tys. zł 
pozwoli przynajmniej na utylizację azbestu 
zgodnie z przepisami czyli w określonych 
punktach, które go przyjmują. Unikniemy 
w ten sposób wyrzucania azbestu na dzikich wy
sypiskach śmieci. Radny Bronisław Drabiniok 
(PO) wyraził obawy, w jaki sposób informacja 
o dopłacie dotrze do zainteresowanych, zaś 
w odpowiedzi usłyszał, że jeszcze przed for
malnym przedstawieniem projektu radnym, do 
Urzędu Miasta zgłaszali się już chętni. Problem 
odkrycia w mieście przy okazji prac kanalizacyj
nych wodociągu z rur cementowo-azbestowych

poruszył radny Zygmunt Gajda (BSR), zaś Ka
zimierz Zięba (SdPl) podkreślił, że w sytuacji, 
kiedy usuwanie azbestu z zasobów komunalnych 
finansowane jest z budżetu miasta, spółdzielcy 
są dyskryminowani. Mimo tych kontrowersji 
uchwałę przyjęto jednogłośnie.

Klaster czystych technologii
Kolejny, przybliżony przez wiceprezydent 

Ewę Ryszkę, projekt doskonale wpisuje się 
w toczoną aktualnie, powszechną dyskusję na 
temat szerszego wykorzystania węgla, m.in. do 
produkcji benzyny. Uchwała mówi o przystąpie
niu Rybnika do projektu „Innowacyjny Śląski 
Klaster Czystych Technologii Węglowych”, ma
jącego na celu zorganizowanie podmiotów sek
tora badawczo-rozwojowego, przedsiębiorstw 
oraz jednostek sektora publicznego, w tym 
samorządów terytorialnych, wokół idei oparcia 
rezerw energetycznych Unii Europejskiej na 
węglu kamiennym. Wyjaśnić należałoby, że „kla
ster” to (,..)geograficzne skupisko wzajemnie po
wiązanych firm, wyspecjalizowanych dostawców, 
jednostek świadczących usługi, firm działających 
w pokrewnych sektorach i związanych z nimi 
instytucji w poszczególnych dziedzinach, konku
rujących między sobą, ale współpracujących. Ini
cjatorem przedsięwzięcia jest eurodeputowany 
Jerzy Buzek, a partnerami projektu - Główny 
Instytut Górnictwa, który będzie występował 
do Unii Europejskiej o środki na jego realiza
cję, Politechnika Śl., Kompania Węglowa oraz 
kilka śląskich miast, w tym Rybnik. Zadaniem 
miasta będzie głównie promocja i zachęcanie 
przedsiębiorstw do przystąpienia do projek
tu. Klaster ma być, jak powiedział prezydent 
A. Fudali, jednym z argumentów „bitwy na gó
rze” o nośniki energii i przyszłość energetyczną 
Europy w sytuacji wyczerpywania się zasobów 
ropy i gazu. Bitwy, której wynik jest dla Polski 
szczególnie ważny, jako najbardziej zasobnego 
w węgiel państwa w Europie. Radny H. Ryszka 
z satysfakcją odniósł się do ważnego dla regio
nu projektu, który zakłada szukanie nowych 
możliwości przetwarzania i wykorzystywania 
węgla, ograniczających jednak zanieczyszczanie 
środowiska naturalnego. M. Chmieliński pytał 
o formy organizacyjne klastera, a B. Drabiniok
0 sposoby jego promocji przez miasto. Do dys
kusji włączyli się też radni BSR Józef Ibrom, 
Z. Gajda i R. Niewelt, podkreślając potrzebę 
wykorzystania węgla poprzez inne technologie 
niż spalanie. Zgodę na przystąpienie Rybnika do 
tego przyszłościowego projektu radni wyrazili 
zgodę jednogłośnie.

Plan aneksowany
Za dynamiką prac prowadzonych przez 

PWiK nie nadążają coroczne plany rozwoju
1 modernizacji urządzeń wodociągowych 
i kanalizacyjnych, uznano więc potrzebę spo
rządzenia aneksu do planu na lata 2004-2006. 
Jak powiedział referujący projekt uchwały 
wiceprezydent J. Cyran, za sprawą nowych
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inwestycji i prowadzonej modernizacji, sieć 
wodociągowo-kanalizacyjna wciąż ulega zmia
nie. Pojawiają się też awarie i spadki ciśnienia 
wody w miejscach trudnych do przewidzenia. 
Aneks umożliwi wykonanie najpilniejszych 
prac remontowych i prawidłową eksploatację 
sieci w 2006 roku. J. Cyran zapewnił, że więk
sze nakłady na inwestycje pochodzić będą ze 
środków własnych PWiK, głównie amortyzacji. 
Temat wody i ścieków zawsze wzbudza gorącą 
dyskusję, tak było i tym razem. H. Ryszka pytał
0 współpracę PWiK z górnictwem, od którego 
miasto przejęło kilometry zdewastowanej
1 „awaryjnej” sieci, B. Drabiniok sugerował, że 
głównym celem zmian w planie jest przenie
sienie robót modernizacyjnych z dzielnic do 
centrum miasta, a W. Zawadzki zobaczył w tym 
związek z ostatnimi komercyjnymi inwestycjami 
i wyraził obawę, że fakt ten będzie miał wpływ 
na podniesienie ceny wody. Wiceprezydent 
potwierdził, że nowe inwestycje zostaną do sieci 
podłączone, co jest zrozumiałe, ale nie dostaną 
niczego za darmo. Na pytanie A. Wojaczka, 
czy władze nie mogłyby skłonić inwestorów do 
finansowego zaangażowania na rzecz miasta, 
prezydent Fudali przypomniał, że dzięki nego
cjacjom z firmami udało się pozyskać bardzo 
wiele, w tym współfinansowanie zmian układu 
komunikacyjnego w kilku punktach miastach,
0 czym radni byli wielokrotnie informowani. 
Zmiany w planie poparło 19 radnych, 4 osoby 
wstrzymały się od głosu.

1 ty możesz zostać dawcą...
...krwi! - pod takim hasłem kryje się program 

zdrowotny na rzecz zwiększenia poboru krwi 
i jej składników, mający na celu zapobieżenie 
występującym okresowo brakom tego jedynego 
w swoim rodzaju leku ratującego zdrowie i ży
cie oraz promocji idei dawstwa krwi. Program, 
którego podstawowym elementem jest zakup 
specjalistycznego ambulansu do pobierania 
krwi w terenie, został opracowany przez ma
jące siedzibę w Raciborzu Regionalne Cen
trum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Jego 
potencjalnymi uczestnikami są gminy, które 
miałyby partycypować w zakupie ambulansu, 
umożliwiającego bezpieczne, higieniczne 
i zgodne z wymogami pobieranie krwi. Mobilna 
stacja krwiodawstwa dotrzeć może do każdej 
miejscowości i skutecznie promować ideę 
krwiodawstwa, przekonując dotąd niezdecy
dowanych i obojętnych. Koszt całkowity tego 
przedsięwzięcia wyniósłby 1 min 800 tys. zł, zaś 
na jednego rybniczanina przypadłaby 1 złotów
ka, co nie wydaje się wiele, zważywszy cenę 
życia... Temat ten wywołał szerszą dyskusję 
- o konsekwencjach udzielenia pomocy ofia
rom wypadku w Boguszowicach przez świadka 
wydarzenia i nieodpowiednim potraktowaniu 
tej osoby przez policję, mówił radny W. Za
wadzki. W odpowiedzi na pytanie, kto będzie 
ponosił koszty eksploatacji ambulansu, radna

K. Stokłosa usłyszała, że samochód będzie „na 
stanie” raciborskiej placówki. Radny Tomasz 
Zejer (PiS) podkreślił, że choć w naszym kraju 
usankcjonowane jest honorowe krwiodawstwo, 
szpitale muszą krew i jej pochodne zakupy
wać. W Rybniku nie odnotowano ostatnio 
dotkliwych braków w zaopatrzeniu w krew, 
jednak zakup ambulansu ma uzasadnienie. 
K. Zięba zaznaczył, że warunkiem poparcia 
programu przez Rybnik, powinien być w nim 
udział wszystkich okolicznych gmin. Uchwałę 
przyjęto jednogłośnie.

Rada Muzeum
Zgodnie z ustawą, placówki muzealne 

posiadają powoływane przez rady gminy spo
łeczne rady, których kadencja trwa cztery lata. 
W związku z jej upływem, RM powołała nową 
radę rybnickiego Muzeum w kładzie: Ewa 
Ryszka i Józef Cyran (zastępcy prezydenta 
Rybnika), Lech Szaraniec (dyr. Muzeum 
Śląskiego), Irena Bukowska-Floreńska i Idzi 
Panic (pracownicy naukowi UŚ1.), Andrzej 
Żylak (prezes Izby Przemysłowo-Handlowej 
ROP), Stanisław Dzierżęga (przew. Komisji 
Muzealnictwa i Ochrony Zabytków koła 
SITO), Janusz Michalski (dyr. Oddziału Ban
ku BPH) i Genowefa Grabowska (b. dyrektor 
Muzeum). Do zadań Rady należy nadzór nad 
działalnością Muzeum i jej ocena. Skład Rady 
przyjęto jednogłośnie.

Zmiany w studium i planie
Nie tak dawno radni uchwalili studium uwa

runkowań i kierunków zagospodarowania prze
strzennego Rybnika i oparty na nim miejscowy 
plan przestrzennego zagospodarowania miasta. 
Oba dokumenty bardzo ważne, warunkujące 
wszelkie inwestycje. Plan jest dokumentem 
żywym, w którym można dokonywać zgodnych 
z potrzebami zmian. Zmiany te, przedstawione 
radnym w pakiecie projektów uchwał przez 
wiceprezydenta Jerzego Frelicha, dotyczyły 
głównie układu drogowego miasta, lokalizacji 
wielkoprzestrzennych obiektów handlowych 
i zmian przeznaczenia niektórych terenów 
miasta. I tak na terenach przeznaczonych dotąd 
pod działalność produkcyjną w dzielnicach 
Ligota-Ligocka Kuźnia i Paruszowiec-Piaski, 
powstanie, jako kontynuacja osiedla szere
gowców przy ul. Stawowej i Sosnowej, nowy 
zespół mieszkaniowy. Inwestorzy są też zain
teresowani lokalizacją obiektów handlowych 
na terenie b. „Ryfamy”, stąd zmiana w planie 
przestrzennego zagospodarowania, podobnie 
- w rejonie nowej drogi łączącej ul. Gliwic
ka z Rudzką. Póki co, miastu nie jest znany 
konkretny inwestor na terenie „Ryfamy”, 
o co pytała radna K. Stokłosa. Pod zabudowę 
mieszkaniową przeznaczono też kolejną część 
dzielnicy Orzepowice o nazwie Skotnica. Dotąd 
planowano jej zalesienie, jednak uzbrojenie 
tego terenu (kanalizacja) sprawiło, że bardziej 
logiczne wydaje się włączenie go pod zabudo
wę. Projekt ten szczególnie usatysfakcjonował

ff

K. Stokłosę, która za takim rozwiązaniem 
optowała już wcześniej. Ostatnia propozycja 
zmiany w planie polega na znalezieniu takie
go przebiegu drogi na terenach po północnej 
stronie ul. Komisji Edukacji Narodowej 
w dzielnicy Golejów, by nie kolidowała ona 
z układem parceli i ułatwiła budowlane inwe
stycje. Wszystkie propozycje zmiany studium i 
planu radni przyjęli jednogłośnie.

Najniższe wynagrodzenie
Zgodnie z ponadzakładowym układem 

zbiorowym pracy oraz swoimi kompetencja
mi, radni ustalili najniższe wynagrodzenie dla 
pracowników nie będących nauczycielami, 
w placówkach oświatowych prowadzonych 
przez miasto. Kwota ta w I kat. zaszeregowa
nia wyniosła 500 zł. Radni zaakceptowali też 
propozycję ustalenia wartości jednego punktu 
w wysokości 2 zł. Ustalenia te są niezbędne do 
określenia tabeli miesięcznych stawek płacy 
zasadniczej. Jak poinformował J. Frelich, pro
jekt tej uchwały był konsultowany ze związkami 
zawodowymi i zyskał ich akceptację. Radni 
decyzję podjęli jednogłośnie.

Zmiany w regulaminie stypendiów 
i rozliczaniu dotacji dla szkół

Przyczyną powtórnego zajęcia się radnych 
regulaminem udzielania pomocy materialnej 
o charakterze socjalnym dla uczniów zamiesz
kałych na terenie Rybnika, było zaskarżenie 
przez wojewodę poprzedniej jego wersji, 
uchwalonej w maju br. Ze względu na niewy
starczające środki, jakie samorządy otrzymały 
na ten cel z budżetu państwa, w regulaminie 
tym górną granicę dochodu na jedną osobę 
w rodzinie ucznia, od której uzależniono przy
znanie stypendium, ograniczono kwotą 130 zł. 
Wojewoda, jako organ nadzoru prawnego, 
zalecił jednak wzięcie pod uwagę wysokość 
ustawowego kryterium dochodowego, które 
wynosi 316 zł na jedną osobę. Zapisy uchwa
lonego w maju regulaminu oprotestowało 
również kilkadziesiąt rodzin uczniów, którzy 
mieścili się w przedziale między 130 a 316 zł 
na osobę. Novum polega na rozbiciu wyso
kości kryterium na dwie kwoty: jeśli dochód 
na osobę w rodzinie ucznia nie przekroczy 
kwoty 130 zł, stypendium wyniesie miesięcznie 
100% kwoty zasiłku rodzinnego czyli 56 zł; 
jeśli zaś dochód ten wynosi ponad 130 zł do 
górnej wysokości kryterium dochodowego 
tj. aktualnie 316 zł - stypendium wynosi 
80% kwoty zasiłku rodzinnego czyli 44,8 zł. 
Kwoty te mogą zostać powiększone o 10%, 
gdy w rodzinie ucznia występuje przynajmniej 
jeden z wymienionych czynników: bezrobocie, 
niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała 
choroba, wielodzietność, rodzina niepełna, 
alkoholizm, narkomania, brak umiejętności wy
pełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych. 
W związku z trudnościami w wyegzekwowaniu 
posiadania kont bankowych przez rodziny
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stypendystów, umożliwiono wypłaty również 
w kasie. Za poprawką w regulaminie, która 
skutkuje wzrostem liczby potencjalnych stypen
dystów, nie poszło zwiększenie się puli środków 
z państwowego budżetu. Radni przyjęli uchwa
lę przy 4 glosach wstrzymujących się.

Druga uchwala „oświatowa” zakłada ujed
nolicenie i uproszczenie trybu rozdzielania 
i rozliczania dotacji z budżetu miasta dla szkól 
niepublicznych. Podstawą miesięcznego rozli
czenia będzie tylko liczba uczniów szkoły, bez 
potrzeby wyszczególniania na jakie cele dotację 
wydatkowano.

Miasto udziałowcem
Sprawozdanie z działalności spółek z udzia

łem miasta za 2004 rok przedstawił radnym 
wiceprezydent J. Frelich. Miasto Rybnik 
w 2004 roku było udziałowcem w 5 spółkach 
z o.o. - Spółka Mieszkaniowa „Wrębowa” (zysk 
ponad 430 tys. zł); Zakłady Mięsne „Maćko” (stra
ta 180 tys. zl); „Hossa” (strata ponad 200 tys. zł); 
Rybnicka Strefa Aktywności Gospodarczej 
(wykreślenie spółki z rejestru w listopadzie 
2004 r.), PWiK (zysk ponad 500 tys. zł) - oraz 
jednej spółki akcyjnej - Śląskie Przedsiębiorstwo 
Przemysłu Mięsnego „Śląsk-Pol” (wykreślona 
z rejestru w październiku 2004 r.).

Termin to termin...
...stwierdziła Komisja Rewizyjna RM pod 

przewodnictwem radnego R. Niewelta i uznała 
za zasadną skargę Joachima Heliosza na prezy
denta miasta w sprawie niedotrzymania przez 
miejskich urzędników terminu odpowiedzi na 
pismo wnoszącego skargę. Historia korespon
dencji między UM, a J. Helioszem sięga roku 
1999, a pisma wypełniają dwa grube skoroszy
ty. J. Heliosz oprotestował dawno temu plan 
przestrzennego zagospodarowania i pomimo 
wprowadzenia do niego uwag zawartych w 
wielu pismach, ich autor nadal wysyłał zażale
nia. Rozpatrywana na posiedzeniu RM skarga 
nie dotyczyła jednak merytorycznej zasadności 
zarzutów, ale niedotrzymania przez miasto 
terminu odpowiedzi na pismo z czerwca br. 
Według radnych należało w sposób zdecydo
wany, ale odpowiedzieć. Za zasadnością skargi 
opowiedziały się 22 osoby, przeciw były 2.

Wnioski, oświadczenia, interpelacje
Punkt ten zdominowany został przez zasy

gnalizowane przez prezydenta A. Fudalego 
na początku sesji problemy z realizacją sieci 
kanalizacyjnej i trudności, które się pojawiły. 
Poinformował on radnych, że władze miasta 
są świadome utrudnień i niebezpieczeństw 
związanych z przedłużającymi się terminami 
zakończenia robót kanalizacyjnych i robią 
w ramach swoich kompetencji wszystko, by 
sytuację opanować.

Szczególnie niepokojąco wygląda sytuacja 
w Niedobczycach, gdzie odpowiedzialna za 
budowę jest Hydrobudowa 9 z Poznania. Temat 
ten jako pierwszy podjął radny Henryk Ryszka,

mówiąc z niepokojem o rozgrzebanych od kilku 
miesięcy ulicach (Górnośląska, Rymera, Janasa 
i in.), poruszanie się po których jest niezwykle 
utrudnione. Wykopy nie są utwardzone, a przy
sypane jedynie niebezpiecznym dla przejeżdża
jących samochodów granulatem. Problemem 
dla pieszych jest z kolei brak chodników. Radny 
podkreślił, że o determinacji mieszkańców 
dzielnicy mogą świadczyć zapowiedzi protestów 
w formie blokad ulic. Firma Hydrobudowa 
9 otrzymała też zezwolenie na zasypywanie 
nadmiarem ziemi depresyjnych terenów przy 
ul. Skalnej, nie stosuje się jednak do uzgodnień 
i wysypuje ziemie na teren b. kop. „Rymer”, 
który zamierzała kupić firma „Lubar”. Jednak 
w tej sytuacji firma ta wstrzymała się z decyzją. 
W odpowiedzi prezydent potwierdził problemy 
z Hydrobudową 9, wyrażając jednak nadzieję, 
że zgodnie z ostatnimi ustaleniami z miastem, 
roboty drogowe w Niedobczycach mają zostać 
przejęte przez jednego z rybnickich podwyko
nawców i zintensyfikowane. Ich tempo będzie 
jednak zależało od wypłacalności Hydrobu
dowy. Prezydent podziękował też radnemu 
H. Ryszce i Radzie Dzielnicy w Niedobczycach 
za wyjątkowe zaangażowanie w problemy 
związane z negatywnymi skutkami budowy 
kanalizacji, mimo presji zmęczonych niedogod
nościami mieszkańców, głośno wyrażających 
swoje niezadowolenie. Polemizując niejako 
z tą opinią, do napiętej sytuacji w Niedobczy
cach nawiązał też B. Drabiniok, odczytując 
pismo grupy mieszkańców dzielnicy, którzy 
zarzucają dzielnicowym radnym „(...) małą 
skuteczność w przedstawianiu niedogodności 
związanych z budową sieci kanalizacyjnej 
i w związku z tym żądają pod prezydenta 
przedstawienia działań i terminów realizacji 
zmierzających do zakończenia rozpoczętych prac 
na ulicach Górnośląskiej, Janasa, Orzechowej, 
Bończyka, Zana, Torowej, Żółkiewskiego, Ry
mera i Niedobczyckiej (...). Radny Drabiniok 
potwierdził też, że narastające niezadowolenie 
może doprowadzić do niekontrolowanych form 
protestu. Wyjątkowo poruszony negatywną opi
nią o działaniach w tej sferze Rady Dzielnicy 
Niedobczyce był H. Ryszka, zarzucając B. Dra- 
biniokowi nieznajomość realiów i nalegając na 
ujawnienie autorów pisma. Wystąpienie to na
zwał szkalowaniem działaczy samorządowych 
z Niedobczyc. Do pisma odniósł się też prezy
dent A. Fudali, podkreślając, że wznowienie 
prac drogowych w Niedobczycach było możliwe 
m.in. dzięki interwencji tych, którzy zostali tak 
negatywnie i niesprawiedliwie przedstawieni, 
są bowiem znani ze swojej aktywności na rzecz 
dzielnicowej społeczności. Radny W. Zawadzki 
natomiast przyznał rację B. Drabiniokowi, 
stwierdzając, że radny nie musi ujawniać 
interweniujących u niego mieszkańców i na
zywanie takiej skargi „szkalowaniem” uznał 
za bezzasadne. Nie był to jednak ostatni głos 
dotyczący sytuacji na niedobczyckich drogach: 
swoje stanowisko, oparte również na interwen

cjach mieszkańców, odczytał radny Longin 
Bednorz (RIO). Stwierdził on, że długo ocze
kiwana inwestycja jest realizowana w naszym 
mieście nieudolnie; zmęczeni i sfrustrowani 
mieszkańcy, szczególnie ul. Górnośląskiej, 
rozważają blokadę dróg. Zaś sam radny posta
nowił „skupić się na tej sytuacji” i przedstawić 
panujący stan rzeczy Unii Europejskiej, która 
przekazała miastu środki pomocowe. (Zaktu
alizowane dane z połowy listopada dot. robót 
w Niedobczycach na str. 13).

Temat kanalizacji zdominował wprawdzie 
ostatni punkt sesji, ale go oczywiście nie wy
czerpał. K. Zięba zwrócił uwagę na zły stan 
wiat przystankowych przy ul. Kotucza w okolicy 
„Reala”, ufundowanych kiedyś przez tę sieć 
handlową; w związku z wejściem nowelizacji 
ustawy o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach Jan Mura (BSR) prosił o wyja
śnienie obowiązku zawierania umów na wywóz 
odpadów ciekłych; J. Kruk pytał o możliwość 
przygotowania jeszcze w tym roku przetargu 
na budowę krytego basenu w Boguszowicach, 
jednak z odpowiedzi prezydenta wynika, że re
alny termin to początek przyszłego roku. Radny 
B. Drabiniok wrócił do sprawy przekazywania 
przez telewizję kablową nieobiektywnych 
i wybiórczych, jego zdaniem, relacji z sesji RM, 
eksponujących wypowiedzi prezydenta, a ogra
niczających opozycyjnych radnych. Zgodził się 
z tym w swojej późniejszej wypowiedzi W. Za
wadzki, dodając też, że „GR” jako pismo samo
rządowe ma obowiązek przedstawiać „wszystko 
jak należy”. Oświadczył, że w tej Radzie BSR 
„zawłaszczył” wszystko, łącznie z historią 
i nieliczną opozycją, zaś prezydent powinien 
z opozycją się liczyć. B. Drabiniok poruszył raz 
jeszcze sprawę podatku od elektrowni „Ryb
nik” uważając, że stawki, z których wysokością 
grupa opozycyjnych radnych się nie zgadzała, 
ustalili urzędnicy miasta i to te stawki zostały 
przegłosowane. Dlatego ta grupa nie czuje 
się winna ewentualnym stratom finansowym, 
będącym efektem konfliktu z elektrownią.
A. Fudali przypomniał radnemu, że prezydent 
przygotowuje jedynie propozycję stawek, a ich 
uchwalenie leży wyłącznie w kompetencjach 
radnych. Prezydent zaapelował też do radnych, 
szczególnie opozycyjnych, o minimum zaufania 
do niego, bo rozwiązania, jakie radnym propo
nuje, są efektem dokładnej analizy wynikającej 
z szerszego ujęcia problemów miasta. Na 
pytanie radnego Drabinioka o wymianę okien 
w SP 12 w Zebrzydowicach, prezydent odpo
wiedział, że prace powinny zostać zakończone 
jeszcze w tym roku, co jest głównie zasługą 
interweniującego w tej sprawie, nieobecnego 
na sesji radnego Romana Bergera, o czym
B. Drabiniok powinien R. Bergera poinfor
mować. Również radny St. Stajer nawiązał do 
potrzeby wymiany okien w SP 19 w Kiokocinie, 
a inwestycji tej nie zastąpi wspinaczkowa ścia
na, jaką szkoła otrzymała. Prezydent zapewnił,

c.d. na stronie 8
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WfcKA
Przyjazny inwestorom

Do tytułu dołączony był dodat
kowo „znak jakości” oraz Hono
rowe Wyróżnienie im. Aleksandra 
Paszyńskiego. Celem rankin
gu jest promowanie przykładów 
skutecznego zarządzania gminą, 
tworzenia najlepszych warunków 
do inwestowania i tworzenie plat
formy współpracy między najlepiej 
zarządzanymi gminami, a środo
wiskiem inwestorów. By sprostać 
konkurencji i pozyskać inwesto
rów, trzeba mieć jasną strategię 
oraz ofertę inwestycyjną w postaci 
odpowiedniej infrastruktury, ulg 
podatkowych, a inwestor liczy też 
na kompetentną i elastyczną ob
sługę administracyjną. Nakłady na

takie działania zazwyczaj się zwra
cają w postaci podatków i miejsc 
pracy. Dobre miejsca w rankingach 
są też pozytywnym sygnałem dla 
kolejnych inwestorów.

Ocena gmin w rankingu odbyła 
się na podstawie ankiet zawie
rających szczegółowe pytania 
dotyczące m.in. komunikacji spo
łecznej, zarządzania finansami, 
organizacji wewnętrznej i obsługi 
interesantów.

Uroczyste wręczenie nagro
dy miało miejsce w bibliotece 
Uniwersytetu Warszawskiego, 
a odebrał ją asystent prezydenta
Grzegorz Wolnik.

c.d. ze strony 7_____________________________________________________________

że remont zostanie zrealizowany, przynajmniej częściowo, w przyszłym 
roku. Radny z Kłokocina poruszył też sprawę koniecznej modernizacji 
wiaduktu na ul. Włościańskiej, którego stan techniczny budzi poważ
ny niepokój. Prezydent odpowiedział, że robiona jest ekspertyza, zaś 
J. Cyran dodał, że wykonawca jest już wyznaczony, ale miasto podjęło 
się wyremontowania wyłącznie jezdni i, mimo opóźnień, będzie ona 
wykonana bezwzględnie jeszcze w tym roku. W dalszym jednak ciągu 
nie może tam zostać dopuszczony ruch dwukierunkowy. Radny Roman 
Widerski (BSR) wrócił do realizacji uchwały o dodatkowej opłacie 
w wysokości 1 zł za godzinę „ponadnormatywnego" przebywania dzieci 
w rybnickich placówkach przedszkolnych i pytał o kwoty, jakie z tej 
racji spłynęły do budżetu miasta. Prezydent przypomniał, że zgodnie 
z ustawą, obowiązkiem miasta jest zapewnienie opieki w przedszkolach 
przez 5 godzin dziennie, a miasto wydłużyło ten czas do 8 godzin, jednak 
w wielu przypadkach dzieci przebywały tam znacznie dłużej. Dodał, że 
intencją uchwały nie było mnożenie środków finansowych, ale dyscypli
nowanie rodziców, by dzieci przebywały w przedszkolu rozsądny czas. 
Ze spotkania z dyrektorkami przedszkoli można wywnioskować, że 
mechanizm dobrze zafunkcjonował, a dodatkowe opłaty wyniosły od 2 zł 
do - w jednostkowych przypadkach - 380 zł. Tak wysoka kwota była 
impulsem do zastanowienia się nad aneksem do uchwały, by prezydent 
miał możliwość w uzasadnionych przypadkach umorzenia tej opłaty. 
I chociaż prezydent, jak sam przyznał, nie jest zwolennikiem rozwiązań 
uznaniowych, na razie nie widzi innej możliwości. W przyszłym roku roz
ważane jest wprowadzenie podwyżki opłaty stałej za przedszkole o 5 zł 
(aktualnie wynosi ona 75 zł za miesiąc). R. Widerski poruszył jeszcze 
problem odpadów wielkogabarytowych proponując, by firmy wywozowe, 
wzorem państw zachodnich, robiły cykliczne zbiórki, a przynajmniej 2 razy 
w roku - gratisowo. Wystawienie kontenerów na terenie dzielnicy jest 
kosztowne i RD na to nie stać. Zastępca prezydenta J. Cyran wyjaśnił, 
że potrzebę wywiezienia dużego odpadu można firmie zgłosić, ale usługa 
taka jest płatna. Radny J. Ibrom pytał o zaawansowanie przygotowań 
do przyjęcia inwestorów w specjalnej strefie ekonomicznej przy ul. 
Podmiejskiej. Prezydent zapewnił o zainteresowaniu inwestorów tym 
terenem, jednak podstawą jest dobre uzbrojenie. Jak powiedział prze
wodniczący RM i prezes fundacji Ekoterm Silesia Michał Śmigielski, 
projekt techniczny układu drogowego jest już gotowy. Miasto prowa
dziło też wstępne rozmowy z elektrownią „Rybnik”, która jest zaintere
sowana zainwestowaniem w strefę w ramach programu dobrowolnych 
odejść z tego zakładu i chce tu stworzyć swoim byłym pracownikom

s

Rybnicki samorząd zbiera owoce tworzenia korzystnego 
klimatu dla inwestorów. Po trzecim z kolei tytule Gminy 
Fair Play, Rybnik zajął pierwsze miejsce w kategorii 
miast powyżej 100 tys. mieszkańców w ogólnopolskim 
rankingu Profesjonalna Gmina Przyjazna Inwestorom, 
przygotowywanym przez Fundację Rozwoju Demokracji 
Lokalnej, Konferencję Inwestorów oraz „Puls Biznesu”.

nowe miejsca pracy. Radny R. Niewelt wrócił jeszcze do omawianego 
na sesji projektu klastera czystych technologii i dyskusji z radnym 
T. Zejerem o różnicach między umową z Kioto o ograniczeniu emisji 
CO2, a Strategią Lizbońską. Poinformował też o otwarciu autostrady 
Al i potrzebie podjęcia starań o tzw. bramki zerowe czyli bez opłat dla 
Rybnika, tak jak to uczyniły Gliwice. Prezydent dość sceptycznie odniósł 
się do efektów takich starań, bo gdyby wszystkie okoliczne miejscowości 
wystąpiłyby o zniesienie opłat, padłaby idea płatnych autostrad. Ale 
starania należy podjąć. Do planu przestrzennego zagospodarowania 
nawiązał radny Tadeusz Gruszka (PiS), sugerując jego zmianę tak, by 
do składowiska odpadów komunalnych w Boguszowicach można było 
dojechać ul. Błękitną, przez hałdy kop. „Jankowice”. O zaangażowanie 
w rozmowy z dyrektorem kopalni na ten temat poprosił wiceprezydenta 
Cyrana. Prezydent obiecał sprawą się zająć, choć nie jest pewny efektów 
rozmów z przedstawicielem kopalni. T. Gruszka pytał też o rozwiąza
nie problemu usytuowania zakładu segregującego śmieci. Ponieważ 
dotychczasowa lokalizacja spotkała się z oporem mieszkańców, miasto 
szuka innej opcji.

Spraw związanych z eksploatacją górniczą dotknął radny A. Wojaczek, 
informując o zawiązaniu się w Rybniku stowarzyszenia mającego na 
celu pomoc w roszczeniach odszkodowawczych z tytułu strat mate
rialnych spowodowanych szkodami górniczymi i in. Radny w pisemnej 
informacji zarzucił prezydentowi, że poprzez pozytywne zaopiniowanie 
planu ruchu kop. „Rydułtowy - Anna”, dał tym samym przyzwolenie 
na eksploatację węgla pod dzielnicą Niewiadom, co według radnego 
ma skutkować dalszym niszczeniem mienia. Dlatego odszkodowań 
stowarzyszenie będzie się domagać przede wszystkim od gminy (więcej 
na stronie 12). A. Wojaczek skierował również do prezydenta pytanie 
o wywożenie zanieczyszczonej odpadami asfaltu ziemi z terenu budowy 
Płazy Center na teren dzielnicy Niewiadom. Pytał też, czy prawdziwa jest 
informacja, że prezydent podjął decyzję o „likwidacji” maszyn parowych 
z kop. „Ignacy". Postrzegając informacje o zawiązaniu stowarzyszenia 
oraz pytania jako wyraźnie prowokacyjne, przewodniczący M. Śmigielski 
opatrzył wystąpienie A. Wojaczka komentarzem o „wyraźnym zbliże
niu PiS-u i Samoobrony”. Komentarz ten wywołał z kolei oburzenie 
radnego W. Zawadzkiego. I nie był to na pewno w tej sali obrad ostatni 
odprysk „wielkiej” polityki w najbliższych kilkunastu miesiącach...

(r)
Kolejna sesja BM odbędzie się 
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Przeglądając archiwalne numery „GR”, 
ze smutkiem skonstatowaliśmy, że nasze 
coroczne apele o liczniejsze uczestnictwo 
w obchodach świąt narodowych, a mamy 
je tylko dwa - Święto Konstytucji 3 Maja 
i listopadowe Święto Niepodległości - oraz
0 manifestowanie przynależności narodo
wej poprzez wywieszanie biało-czerwonych 
flag, trafiają w próżnię. Niewiele osób 
poza delegacjami pojawia się na Rynku, 
barwy narodowe są wciąż mało widoczne, 
dobrze, że bazylika - jak zawsze - jest 
w czasie mszy za Ojczyznę wypełniona. Ale 
jeszcze bardziej wypełniony by! 11 listo
pada parking pod „Realem”... Dlaczego? 
Nie wiemy, nie chcemy, nie zależy nam, 
manifestujemy w ten sposób obojętność 
na sprawy publiczne czy naszą frustrację 
spowodowaną rozczarowaniami? Gdzie jest 
to społeczeństwo obywatelskie, które ponoć 
budujemy ? Nowy rząd zapowiedział zwróce
nie większej uwagi przez szkoły na budowa
nie patriotycznej postawy. Naszym zdaniem, 
źródłem takiej postawy jest przede wszystkim 
dom - kiedy jednak obserwujemy, jak 
młodzi rodzice sami nie reagują na dźwię
ki hymnu, skąd ten odruch będzie miało 
dziecko? Tuż przed Świętem Niepodległości 
w Rybnickim Centrum Kultury młodzi 
ludzie z rybnickich szkól średnich wysłu
chali prelekcji płk Tadeusza Dłuiyńskiego 
związanej z historycznymi okoliczno
ściami zakończania I Wojny Światowej
1 odzyskaniem przez Polskę niepodległości. 
Może ci młodzi ludzie będą już wiedzieć 
jakie święto i dlaczego obchodzimy tego 
listopadowego dnia. Dlaczego nie wie tego 
co ósmy Polak?

Jak zwykle wyjątkową oprawę miały obchody Święta 
Niepodległości w Chwalowicach.

Zdjęcia: r, s.

Pamiętajmy o Niepodległej...
Minęła 87 rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. Rybniczanie 

uczcili ją tradycyjnie złożeniem kwiatów przy tablicy wmurowanej 
w płytę Rynku na pamiątkę pobytu w naszym mieście marszałka Józefa 
Piłdudskiego oraz uczestnictwem w nabożeństwie w intencji Ojczyzny 
w bazylice św. Antoniego. Świętowano również w dzielnicach...

Uroczystość zorganizowaną przez miasto 
i Rybnickie Centrum Kultury rozpoczęto ode
granie przez Miejską Orkiestrę Dętą „Rybnik" 
hymnu narodowego. Kwiaty na rynkowej ptycie 
złożyli przedstawiciele władz miast z prezyden
tem Adamem Fudalim, jego zastępczynią 
Ewą Ryszką i przewodniczącym Rady Miasta 
Michałem Śmigielskim, rybniccy parlamen
tarzyści Bolesław Piecha i Grzegorz Janik, 
delegacja Starostwa Powiatowego z wicestarostą 
Wincentym Klytą, a także delegacje rybnickich 
środowisk i organizacji kombatanckich, partii 
politycznych, służb mundurowych, rybnickiego 
Hufca Związku Harcerstwa Polskiego im. J. Pu- 
kowca, związków zawodowych, Cechu Rzemiosł 
Małej i Średniej Przedsiębiorczości oraz szkół 
i środowiska akademickiego. W uroczystości wzię
li również udział radni, pracownicy Urzędu Miasta 
oraz miejskich placówek i jednostek, młodzież 
szkolna, harcerska i studencka oraz liczne poczty 
sztandarowe. W okolicznościowym wystąpieniu 
prezydent Rybnika przypomniał historyczne oko
liczności odzyskania przez Polskę suwerenności 
po 123 latach niebytu na mapach Europy, nawiązał 
też do naszych dzisiejszych powinności względem 
Ojczyzny. Tegoroczny 
program uroczysto
ści został wzbogacony 
o złożenie kwiatów pod 
pomnikiem Jana Pawła 
II, gdzie uczestników 
uroczystości powita
li rybniccy duchowni: 
ks. prałat Franciszek 
Skórkiewicz, pro
boszcz parafii św. An
toniego ks. Franciszek 
Musioł oraz ks. Alojzy 
Klon, którzy również 
mszę św. w intencji 
Ojczyzny celebrowali.
W wygłoszonej homilii Kwiaty składa delegacja
ks. Fr. Skórkiewicz mó- "*»* miasta. 

wił o potrzebie utoźsa-
miania się z Ojczyzną, czystości został wzbogacony 
manifestowania przy- o złożenie kwiatów pod po
wiązania do jej tradycji, mnikiem Jana Pawła 11.

historii i barw, przywróceniu odpowiedniej rangi 
pojęciu patriotyzm. Identyfikując się z tymi słowami, 
poruszeni uczestnicy nabożeństwa podziękowali za nie 
oklaskami. Nabożeństwo uświetniła orkiestra oraz chór 
duszpasterstwa akademickiego w Rybniku DAR.

Jak zwykle wyjątkową oprawę miały obcho
dy Święta Niepodległości w Chwalowicach. 
Po uroczystej mszy świętej, mieszkańcy z kopal
nianą orkiestrą dętą i pocztami sztandarowymi 
przeszli pod pomnik, gdzie wartę zaciągnęli har
cerze, by oddać cześć „Bohaterom i męczennikom, 
bojownikom o wolność i niepodległość Polski, 
poległym i pomordowanym w latach 1939 -1945”. 
Tutaj złożono kwiaty i zapalono znicze, modlono 
się wspólnie z księdzem proboszczem Teodorem 
Suchoniem, a młodzież recytowała wiersze. 
— Poezją oddajemy część tym, którzy zginęli za oj
czyznę —mówił zastępca prezydenta miasta Jerzy 
Frelich, wspominając lata okupacji, czas nadziei, 
„Solidarność" i Jana Pawła II, a przewodniczący 
Rady Dzielnicy Andrzej Wojaczek dziękował 
wszystkim uczestnikom uroczystości, a w szczegól
ności młodym ludziom, których obecność pozwala 
mieć nadzieję, że pozostaną wierni wartościom tak 
bliskim starszemu pokoleniu. (r), (S)

Wybory prezydenckie
Gwoli formalności informujemy, że w drugiej turze wyborów prezydenckich, 

w Rybniku przewagą 685 głosów wygrał Lech Kaczyński, zdobywając 50,58 % 
głosów. Pokonał on Donalda Tuska m.in. w Kamieniu, Stodołach, Orzepowicach, 
Niedobczycach, Kłokocinie oraz na Osiedlu Południe w Boguszowicach. Kandydat 
PO wygrał natomiast m.in. w Śródmieściu, Rybniku - Północ, na Nowinach i Pia
skach. Do urn poszło nieco ponad 59 tys. osób spośród 112 tys. uprawnionych.

Rybniczanie w rządzie
Dwóch rybniczan znalazło się w rządzie premiera Kazi

mierza Marcinkiewicza. Na sekretarza stanu w Ministerstwie 
Zdrowia 2 listopada br. powołany został poseł PiS wybrany 
z okręgu rybnickiego Bolesław Piecha, zaś sekretarzem 
stanu w Ministerstwie Budownictwa i Transportu został 
Eugeniusz Wróbel.
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Wokół protestów w Niewiadomiu

Między dołym 
a wiyrchym...

Im intensywniej trwała eksploatacja na dole, za którą szedł rozwój 
cywilizacyjny i urbanizacja wiyrchu, tym bardziej ów wiyrch był nara
żony na skutki wydobycia. Powstała schizofreniczna sytuacja, kiedy 
gruba - żywicielka stała się jednocześnie wrogiem odpowiedzialnym 
za spękane i pochylone domy, dziurawe drogi, zapadliska, hałdy, 
a przede wszystkim budzące największe emocje wstrząsy. 
W ogniu społecznej krytyki stawali co jakiś czas wszyscy mający 
wpływ na działalność zakładów górniczych - ich kierownictwo, 
nadzór i władze samorządowe. Niedawne zaostrzenie się protestów 
było konsekwencją mocnych wstrząsów górotworu ostatniego grud
nia ub. oraz w styczniu i kwietniu roku bieżącego, spowodowanych 
eksploatacją kopalni „Rydułtowy-Anna”. Najbardziej ucierpiały 
Rydułtowy, ale wstrząsy były odczuwalne na znacznie większym ob
szarze, w tym w dzielnicy Rybnika-Niewiadomiu, powodując szkody, 
a przede wszystkim wywołując niepokój mieszkańców. Pod koniec 
września br. w Niewiadomiu miało miejsce spotkanie mieszkańców 
dzielnicy z kierownictwem kopalni oraz przedstawicielami władz 
samorządowych Rybnika. Jednak gorąca atmosfera pełna emocji, 
pretensji i nieufności nie sprzyjała rzeczowej argumentacji żadnej 
ze stron. Na spotkanie nie zaproszono reprezentantów Okręgowe
go Urzędu Górniczego w Rybniku, którzy już wcześniej, wspólnie

Jak długo istnieje sięgająca XVIII w. historia 
eksploatacji węgla na naszym terenie, trwa próba 
utrzymania równowagi między dołym a wiyrchym, 
między ekonomiczną potrzebą wykorzystywania 
naturalnego bogactwa a pragnieniem życia w 
nieskażonym i nienaruszonym działalnością kopalń 
środowisku.

z pracownikami naukowymi Politechniki Śl. i Głównego Insty
tutu Górnictwa oraz przedstawicielami Kompanii Węglowej 
i dyrekcji kopalni „Rydułtowy - Anna”, informowali społeczność 
Rydułtów o przyczynach występujących wstrząsów i działaniach 
dla ograniczenia ich skutków. Poświęcona temu zagadnieniu 
specjalna sesja Rady Miasta Rydułtów zakończyła się konkluzją 
o potrzebie dążenia do równowagi między eksploatacją kopalni 
a funkcjonowaniem miasta.

Zaproszenie dyrektora OUG Zbigniewa Schinohla na 
październikowe posiedzenie rybnickich radnych przez władze 
miasta miało na celu przybliżenie problemu radnym oraz jego 
zobiektywizowanie w oparciu o opinie ekspertów naukowych, 
ale i praktyków górnictwa. Prezentacja, a następnie odpowiedzi 
na szereg pytań spełniły zapewne swoje zadanie, skoro jeden 
z radnych, a zarazem organizatorów burzliwego spotkania 
w Niewiadomiu i krytyk działalności kopalni oraz władz samo
rządowych w tej kwestii, przyznał, że wyjaśnienia przedstawiciela 
OUG złagodziłyby atmosferę niewiadomskiego spotkania. Bo 
niepokój wynika najczęściej z niewiedzy i dawania wiary obiego
wym opiniom.

W rozmowie z „GR” Zbigniew Schi- 
nohł oraz jego dwaj współpracownicy: 
nadinspektorzy OUG Wiesław Kopiec 
i Stanisław Dzierżęga przedstawiają 
przyczyny ostatnich wstrząsów, rodzaje 
i skutki zagrożeń spowodowanych górniczą 
eksploatacją oraz plany działań w celu ich 
ograniczenia.

„GR” — Mieszkańcy terenów górniczych 
od dziesiątków lat muszą się liczyć z niedogod
nościami związanymi z działalnością kopalń. 
Osiadanie i przechyły domów, pęknięcia ścian, 
wypełnione wodą niecki itp. to dla nas „nor
malka ”, choć trzeba przyznać, uciążliwa. Kiedy 
jednak przez kilka sekund kołysze się cały dom, 
przesuwają meble, z kredensu wypadają talerze, 
lecą kominy i gzymsy, tak jak to miało miejsce 
ostatnio - jesteśmy o krok od paniki... Stąd tak 
nerwowe reakcje ludzi w Niewiadomiu.

Zb. Schinohl - Wstrząs, 
wśród nich najgroźniejszy 

B w styczniu br., został przez
BB^ł zespół ekspertów zinter

pretowany jako wstrząs 
regionalny, zjawisko spo- 
radyczne, spowodowane 
skumulowanymi wpływami 

prowadzonej przez lata eksploatacji i wy- 
brań dokonanych wcześniej. Bezpośrednią 
przyczyną wstrząsów jest załamywanie się 
ław piaskowca o dużych wytrzymalościach na

ściskanie i miąższości od 47 do 68 m, zlokalizo
wanych stosunkowo blisko powierzchni tj. od 
300 do 600 m. Wstrząsy były znacznie silniejsze 
od prognozowanych i najbardziej odczuwalne 
w Rydułtowach, gdzie wyrządziły największe 
szkody. Po ich wystąpieniu przeprojektowany 
został plan ruchu kopalni „Rydułtowy-Anna” 
na lata 2005-2007 i w efekcie z eksploatacji 
wyłączono pokład 713 pod Rydułtowami, 
który, w zgodnej opinii ekspertów - zarówno 
naukowców z AGH w Krakowie, Politech
niki Śl. i Głównego Instytutu Górnictwa, 
jak i doświadczonych praktyków górnictwa 
- tak silne wstrząsy generował. Ta decyzja to 
zmiana na lepsze również z punktu widzenia 
sytuacji w Niewiadomiu. Jestem przekonany, 
że mieszkańcy tej dzielnicy nie mają powodów 
do niepokoju - wstrząsy, jakie odczuli były 
100 razy (!) słabsze od tych w Rydułtowach. 
Dzielnica się nie zawali, ani nie zapadnie, a już 
plotki o konieczności przeprowadzki do Ja
strzębia trzeba między bajki włożyć. Ale też nie 
można nikogo zmusić, by akceptował wstrząsy, 
co dobrze rozumiem, bo sam mieszkam na 
terenie szkód górniczych. Jednak na zebraniu 
mieszkańcy Niewiadomia zostali wprowadzeni 
w błąd, a wyjątkowy szum medialny nie służy 
racjonalnym wyjaśnieniom. Nie widzę też 
żadnych powodów, by prezydent Rybnika, 
jako zobowiązany do wydania opinii do planu 
ruchu kopalni, nie miał przeprojektowanego 
planu zaopiniować pozytywnie.

W. Kopiec - Naszym zada- 
f - niem jest zarówno przewidywa

li. J1 nie skutków eksploatacji, jak 
BHL również zapobieganie im na 

etapie zatwierdzania planu ruchu 
tak, by istniały w nim procedury 

zapewniające bezpieczeństwo powierzchni. Stąd 
przed uruchomieniem ściany I-E-El w pokła
dzie 703 pod Niewiadomiem sprawdzono 1233 
obiekty pod kątem odporności dynamicznej 
na drgania gruntu oraz elementów mogących 
odpaść po wstrząsie. Z inwentaryzacji wynika, 
że tylko trzy obiekty (jeden budynek mieszkalny 
i dwa gospodarcze) mają odporność dynamicz
ną mniejszą od prognozowanych wpływów. 
W odniesieniu do nich podjęto odpowiednie 
działania zabezpieczające. I tak np. przy pro
gnozie przyspieszeń rzędu 260-360 mm/s kw., 
budynkom wielorodzinnym na osiedlu Mor
cinka wyznaczono odporność 750 mm/s kw., 
podobnie kształtuje się wytrzymałość Domu 
Kultury; przy prognozie przyspieszeń 370 mm/ 
s kw. odporność kościoła Bożego Ciała i św. 
Barbary i ZSP nr 2 wynosi 450 mm/s kw. Nie 
wykluczamy, że szkody w Niewiadomiu pojawiać 
się będą, bo od tego nie uciekniemy. Jesteśmy 
przekonani, że nie powstaną uszkodzenia zagra
żające konstrukcji obiektów, grożące katastrofą 
budowlaną. Odpowiedzialny za likwidację szkód 
jest przedsiębiorca czyli w przypadku górnictwa 
na naszym terenie Kompania Węglowa poprzez 
odpowiednie służby w kopalni i tu prawodaw
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stwo jest jednoznaczne. Zakres robót profilak
tycznych, jaki realizuje się w tej chwili na tym 
terenie, nie ma precedensu w skali polskiego 
górnictwa, zaś roczny plan napraw wzrósł do 
kwoty 10 min zł. Wiemy, że wiele osób jest nieza
dowolonych z trybu i terminów usuwania szkód. 
Generalnie kopalnie dążą do ugody, potem po
zostaje niełatwa procedura sądowa. Jeśli chodzi 
o pozwolenie na budowę nowych obiektów na 
terenach górniczych - każda decyzja o wa
runkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu 
publicznego wymaga uzgodnienia z OUG, który 
wskazuje, jakie czynniki geologiczno - górnicze 
trzeba uwzględnić przy projektowaniu obiektu, 
który musi być odpowiednio zabezpieczony. 
Każde przyjęcie planu ruchu, który obowią
zuje na trzy lata, wymaga analizy obiektów na 
powierzchni, a jeśli odporność obiektu nie od
powiada prognozom przyspieszeń drań gruntu, 
musi on zostać zabezpieczony.

„GR” —Jednak ludzie obawiają się eksplo
atacji pokładu 703, tym bardziej, że fedrunek 
ma się odbywać „na zawal’’...

Zb. S. - I tu dotykamy obiegowej opinii o wyż
szości wybierania złoża z podsadzką, która miała 
być panaceum na wszystko, nad fedrunkiem 
„na zawał”. Zacznijmy od pojęć podstawowych: 
należy rozdzielić typowe pojmowanie szkód 
górniczych czyli obniżanie się gruntu, podtopie- 
nia, przechyły itp. nazywane oddziaływaniem 
statycznym, od oddziaływania dynamicznego czyli 
wstrząsów górniczych, które wywołały tak silne 
reakcje społeczne. Podsadzka czyli wypełnianie 
wybranej przestrzeni materiałem suchym (np. 
wdmuchiwany kamień) lub mokrym (piasek 
z wodą) ma racje bytu w przypadku eksploatacji 
pokładów położonych niezbyt głęboko. Jest 
wtedy elementem zmniejszającym oddziały
wania statyczne na obiekty powierzchniowe, 
m.in. powodując ograniczenie obniżeń gruntu. 
W Niewiadomiu eksploatacja odbywa się bar
dzo głęboko, sięgając 1000 m i odkształcenia na 
powierzchni są bardzo małe, tak więc podsadzka 
jest mało użyteczna. Jeśli natomiast chodzi 
o przeciwdziałanie wstrząsom spowodowanym 
łamaniem się piaskowca, z czym mamy do czynie
nia, podsadzka wręcz pogłębia zagrożenie. Jeżeli 
strop jest podparty, materiał podsadzkowy ulega 
ściśnięciu i może dojść do załamania grubych 
warstw piaskowca na większej długości. Dochodzi 
wtedy do kumulacji energii i oddania jej poprzez 
potężny wstrząs blisko powierzchni.

St. Dzierżęga - Mówiąc 
bardziej obrazowo, eksplo- 
atacja zawałowa na większych 
głębokościach powoduje zapa- 
danie się wybranych przestrze- 

■ ni samoistnie na mniejszych
™ obszarach i skumulowana
w górotworze energia wydziela się mniejszymi 
partiami. Wstrząsów może być więcej, ale mniej 
niebezpiecznych. Po prostu trzęsie się częściej, 
ale łagodniej...

Zb. S. - I tu chciałbym zdecydowanie zde
mentować przytoczony w artykule w jednym 
z lokalnych pism fragment, w którym jakoby 
przyznaję, że „(...) w razie zagrożenia należałoby 
podjąć decyzję o fedrowaniu na podsadzkę". Nie 
sądzę też, by mieszkańcy Niewiadomia twierdzili, 
że to m.in. Urząd Górniczy „(...) skazał ich dziel
nicę na zagładę”, jak czytamy w tymże artykule. 
To duże uproszczenie - nie wyobrażam sobie, by 
terenowy organ nadzoru górniczego, działający 
na podstawie prawa geologicznego i górniczego, 
instytucja państwowa podległa Ministerstwu 
Spraw Wewnętrznych i Administracji miała szko
dzić którejkolwiek ze stron konfliktu. Naszym 
zadaniem jest nadzorowanie i kontrola realizacji 
przedstawianego nam przez kopalnię planu 
ruchu, sporządzanego na podstawie warunków 
określonych w koncesji. Plan ten uwzględnia nie 
tylko ustalenia projektu zagospodarowania złoża, 
ale również działania i przedsięwzięcia dla zapew
nienia bezpieczeństwa powszechnego, pożarowego 
itp., ale i ochrony powierzchni, w tym zapobiegania 
szkodom i ich naprawiania. Jesteśmy niejako straż
nikami równowagi między państwowym zakładem 
gospodarującym złożem, dającym miejsca pracy 
i odprowadzającym m.in. opłatę eksploatacyjną 
do gminy a mieszkańcami - ludźmi niekoniecznie 
związanymi z górnictwem lub takimi, którzy o ta
kich związkach już zapomnieli.

„GR” — Nie unikniemy jednak tematu 
planów wydobycia podfilarem ochronnym pod 
szybami „ Głowacki” i „ Kościuszko ” na terenie 
b. ruchu „Ignacy”i ich likwidacji...

Zb. S. - Owszem, takie plany istnieją, ale póki 
co, nic nie jest przesądzone. Przede wszystkim 
nie należy łączyć dwu spraw: wstrząsów i planów 
wydobycia pod filarem, któiy chroni tylko szyby 
i najbliższy teren. Eksploatacja pod Niewiado- 
miem jest prowadzona już od ponad 190 lat 
i „wyfedrowano” 15 pokładów. W tej chwili nie 
ma żadnych ekonomicznych powodów, by szyby 
„Głowacki” i „Kościuszko” utrzymywać. Jednak 
przedstawiony nam w tym roku przez kopalnię 
„Rydułtowy - Anna” plan ruchu likwidacji części 
zakładu czyli zasypania szybów, nie został przez 
OUG zatwierdzony. Nie spełniał bowiem szeregu 
kryteriów, zabrakło m.in. szczegółowych ustaleń 
dotyczących bezpiecznego odprowadzenia wód 
dołowych. Listę warunków do przedłożonych 
przez kopalnię materiałów dotyczących planu 
likwidacji zawierało też postanowienie prezydenta 
Rybnika. Chodziło m.in. o konieczność uzgodnień 
z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, gdyż 
zgodnie z planem zagospodarowania przestrzen
nego miasta, rejon szybów jest objęty strefą ścisłej 
ochrony konserwatorskiej i wszelkie działania na 
tym terenie takich uzgodnień wymagają. Trwa 
postępowanie administracyjne dotyczące wpisu 
do rejestru zabytków tzw. Zespołu Zbytkowej 
Kopalni „Ignacy”, dające możliwość utworzenia 
na tym terenie obiektu zabytkowego. Prezydent 
w swoim uzasadnieniu pisze też o zwróceniu się do 
istniejącego Stowarzyszenia Zabytkowej Kopalni

„Ignacy” o przygotowanie projektu zagospodaro
wania tego terenu jako obiektu zabytkowego. Dla 
mnie nie ulega kwestii, że taki obiekt powinien tu 
powstać, by zachować pamięć o górniczej tradycji 
tego miejsca, a także wyeksponować wiekowe 
parowe maszyny wyciągowe. Co do szczegółów 
- powinni się wypowiedzieć fachowcy, ale wydaje 
się, że nawet po zasypaniu szybów, można tam 
stworzyć iluzję zjazdu w dół oraz górniczego 
wyrobiska. (Więcej na str. 12).

Spodziewam się, że nowy, przeprojektowany 
plan ruchu likwidacji szybów kopalnia przedłoży 
jeszcze w tym roku. Jeśli zostanie przyjęty - zasy
pywanie szybów rozpocznie się w roku 2006 i po
trwa do 2007 r. Można zakładać, że eksploatacja 
filara ochronnego rozpocznie się po roku 2010. 
Zostanie to jednak poprzedzone wieloma eksper
tyzami opartymi o prognozy naukowe, które dzięki 
nowoczesnym metodom badawczym są coraz 
bliższe stanu rzeczywistego. Przy uzgodnieniu 
planu ruchu wypowie się również samorząd, który 
wspólnie z przedsiębiorcą, kopalnią i organem 
nadzoru górniczego, jest uczestnikiem procesu 
zachowania tego konsensusu między wiyrchym 
a dołym. W odróżnieniu od opinii do „zwykłego” 
planu ruchu, uzgodnienie (lub nieuzgodnienie) 
planu ruchu likwidowanego zakładu górniczego 
lub jego wyznaczonej części przez prezydenta 
miasta, jest dla dyrektora OUG wiążące.

St. D. - Chciałbym dodać, że zgodnie z pra
wem geologicznym i górniczym, zaniechanie 
eksploatacji, odcięcie możliwości dostępu do 
złoża jako bogactwa naturalnego, jest traktowane 
jako fragment nieracjonalnej gospodarki złożem. 
Każde odstąpienie od wydobycia musi być do
kładnie udokumentowane, ze złoża trzeba się 
po prosty rozliczyć. Górnictwo na naszym terenie 
jest skomplikowane - na dole istnieją wszystkie 
możliwe zagrożenia - metan, tąpania, wysoka 
temperatura, zaś na powierzchni - gęsta zabu
dowa podatna na negatywne efekty wydobycia. 
Tu nie ma miejsca na improwizację - za każde 
naruszenie bardzo dokładnie analizowanego 
przez nadzór, również pod kątem bezpieczeństwa 
na powierzchni, planu ruchu zakładu górniczego 
grożą sankcje - od służbowych po sądowe odpo
wiedzialnym służbom przedsiębiorcy i kopalni.

Zb. S. - Kopalnia „Rydułtowy - Anna” za
trudnia 5,2 tys. osób, może pracować jeszcze 30 
lat. Pogodzenie interesów kopalni i mieszkańców 
zagrożonych oddziaływaniem górniczym nie jest 
łatwe. Tym bardziej, że wiele z tych osób pracuje 
lub pracowała w kopalni. Trzeba sobie powiedzieć 
jasno, że wstrząsy się skończą, kiedy skończy się 
eksploatacja, a i to nie od razu. Róbmy wszystko, 
by zwyciężył wspólny interes, bo węgiel jest nam 
potrzebny. Od utrzymania tego kruchego konsen
susu zależy, czy będziemy mieć z niego korzyść, 
czy też dojdzie do likwidacji kopalni. I pojawią się 
problemy natury społecznej i egzystencjalnej...

„GR”— Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiała: W. Różańska



RWćka
Mieszkańcy spękanych domów i użytkownicy 

zniszczonych dróg odpowiedzialnością za ten 
stan obarczają nie tylko „przedsiębiorcę” repre
zentowanego przez kierownictwo kopalni, ale 
również władze samorządowe jako gospodarza 
terenu. Na głośnym już spotkaniu w Niewiadomiu 
zarzuty ze strony mieszkańców tej dzielnicy o brak 
satysfakcjonujących rozwiązań padły zarówno 
pod adresem przedstawicieli kopalni „Rydułtowy 
- Anna”, jak i miasta. Mieszkańcy uważają, że 
odpowiedzialność kopalni za szkody jest minima
lizowana, odszkodowania są wypłacane opieszale, 
kopalnie przerzucają się odpowiedzialnością za

sprawie na pewno się nie przysłuży. W wypowiedzi 
prasowej prezydent przypomniał sesję RM z 13 
października 2004, kiedy to A. Wojaczek miał nie 
poprzeć uchwały w sprawie próby pozyskania środ
ków z Woj. Funduszu Ochrony Środowiska, m.in. 
na sfinansowanie dokumentacji technicznej budo
wy kanalizacji we własnej dzielnicy, Chwałowicach. 
Prezydent dodał, że ludzie raczej po konkretnych 
efektach będą oceniać również działania w stowa
rzyszeniu. Radny A. Wojaczek zaprzeczył jakoby 
nie poparł uchwały mającej na celu pozyskanie 
pieniędzy na rozwój infrastruktury Chwałowic: 
— Jak mógłbym działać wbrew interesom własnej

Wstrząsy na dole i... na górze
Skutki górniczej eksploatacji to problem nie tylko ekonomiczny, ale 

również społeczny, a bywa, że i polityczny...

konkretny teren itp. Do prezydenta z kolei miano 
żal, że pozytywnie zaopiniował przeprojektowany 
po wstrząsach na przełomie roku i w kwietniu 
br. plan ruchu kopalni, dotyczący wydobycia pod 
Niewiadomiem (więcej o tym problemie na str. 10 
ill). Zarówno zakłady górnicze i ich nadzór, jak 
i władze gminy swoje działania i decyzje opierają 
głównie na ekspertyzach naukowych, jak i opiniach 
doświadczonych praktyków górnictwa, mając na 
celu przede wszystkim utrzymanie równowagi 
między wydobyciem, a funkcjonowaniem gminy. 
Sęk w tym, że ludzie dotknięci skutkami wstrzą
sów mają do tych ekspertyz i dobrych chęci spory 
dystans. Efektem braku zaufania do gremiów insty
tucjonalnie odpowiedzialnych za naprawę szkód, 
można uznać powstanie stowarzyszenia, które ma 
wspomóc mieszkańców dzielnic zagrożonych gór
niczym oddziaływaniem w egzekwowaniu swoich 
praw i to nie tylko od kopalń, ale i samorządu 
— Odmawiając przyznania kolejnego odszkodo
wania, kopalnia działa nawet zgodnie ze swoimi 
przepisami, bo powiedzmy, że na danym terenie nie 
fedruje już 10 lat. Ale to nie zmienia faktu, że szkody 
są i trzeba je naprawiać — mówi przewodniczący 
RD Niewiadom Tadeusz Biatous, członek grupy 
inicjatywnej powstającego stowarzyszenia.—Nam 
zależy przede wszystkim, żeby nas nie ignorowano, ale 
rozmawiano o tych problemach. Pierwszym pozytyw
nym krokiem jest ustalenie dyżurów przedstawicieli 
działu szkód górniczych kop. „Rydułtowy-Anna” w 
siedzibie Rady Dzielnicy, aby każdy zainteresowany 
mieszkaniec mógł indywidualnie swójproblem przed
stawić. Mam nadzieję, że to nieco nastroje uspokoi 
(Dyżury w pierwszy czwartek miesiąca, godz. 16.15 
w siedziba RD przy ul. Mościckiego).

Jednym z inicjatorów powstania stowarzyszenia 
zakładającego roszczeniowy charakter nie tyle 
wobec kopalń, ile gminy, był radny PiS z Chwa- 
łowic Andrzej Wojaczek, który na sesji RM po
informował radnych o jego tworzeniu. Prezydent 
Adam Fudali, podkreślając, że popiera wszelkie 
inicjatywy mogące realnie wspomóc mieszkańców, 
zaangażowanie się w nią radnego Wojaczka odebrał 
w kontekście rozgrywki politycznej i personalnej, co

dzielnicy? To jest próba zdyskredytowania mojej 
osoby w oczach opinii publicznej — powiedział 
i zażądał przeproszenia na łamach prasy.

Warto przy okazji spróbować odpowiedź miesz
kańcom Niewiadomia i radnemu A. Wojaczkowi, 
który w ich imieniu, w ramach sesyjnych interpe
lacji pytał czy jest prawdą, że prezydent Rybnika 
podjął decyzję o „likwidacji” maszyn parowych 
kop. „Ignacy”. Wyjaśnijmy zatem, że miasto nie 
tylko maszyn, ani innych zabytkowych obiektów 
powierzchniowych kop. „Ignacy" „likwidować” 
nie może, bo nie jest ich właścicielem. Wręcz 
przeciwnie, przy opiniowaniu planu zasypania 
dwu szybów na terenie tej kopalni, prezydent 
postawił szereg warunków dotyczących ochrony 
zabytkowych obiektów, które mogą utworzyć 
kompleks muzealny. Wystąpiono też o koncepcję 
zagospodarowania tego obszaru do Stowarzyszenia 
Zabytkowa Kopalnia Ignacy. Jak powiedziała jego 
wiceprzewodnicząca Ewa Mackiewicz, projekt 
taki został złożony w czerwcu br. — Zawarliśmy w 
koncepcji tylko takie działania, jakie jesteśmy w sta
nie, przy wsparciu miasta i właściciela obiektów czyli 
Kampanii Węglowej, zrealizować. Przede wszystkim 
zabezpieczenie obiektów i utrzymanie wszystkich 
urządzeń w pierwotnym otoczeniu Liczyliśmy się z 
faktem, że szyby i zjazdy na dól trzeba będzie „odpu
ścić”, bo przekracza to nie tylko nasze możliwości 
Lada dzień ma zostać podpisana decyzja o wpisie 
kopalni „Ignacy ” do rejestru zabytków, co pewne 
działania na pewno ułatwi. Warto przypomnieć, 
że miasto wystąpiło o środki ze Zintegrowanego 
Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 
dla obszarów podlegających restrukturyzacji na 
dofinansowanie modernizacji wieży ciśnień kop. 
„Ignacy”, z której ponoć przy dobrej pogodzie 
widać nawet Tatry.

Podsumowując - rozwiązywanie problemów 
wynikających zarówno z oddziaływań górniczej eks
ploatacji, jak i restrukturyzacji terenów i obiektów 
pogómiczych, przebiegałoby znacznie łagodniej 
pod warunkiem przeznaczenia na ten proces 
znaczniejszych środków z budżetu państwa, bo sa-
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Ochrona powierzchni
- naukowo

Przykładem działań mających wpływać 
na minimalizowanie skutków oddziaływania 
górniczej eksploatacji na środowisko, są 
coroczne konferencje naukowo - techniczne 
pt. „Ochrona powierzchni na terenach 
górniczych w Subregionie Zachodnim Woj. 
Śląskiego”, organizowane przez Zarząd 
Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów 
i Techników Górnictwa w Rybniku, Okręgowy 
Urząd Górniczy oraz urzędy miast i gmin 
Ziemi Rybnickiej.

W tym roku specjaliści zajmujący się ochroną 
środowiska - przedstawiciele górnictwa i prze
mysłu z nim związanego, górniczego nadzoru, 
nauki, władz samorządowych i przedsiębiorstw 
proekologicznych spotkali się po raz dziesiąty, 
tym razem na terenie Zespołu Szkól Wyższych w 
Rybniku. Jak na poprzednich konferencjach, tak 
i teraz prezentowany był dorobek w dziedzinie 
ochrony środowiska w postaci referatów i ko
munikatów naukowych oraz dyskusji. Ponad 30 
referentów przedstawiło szeroki zakres zagad
nień związanych z ochroną środowiska, zarówno 
w aspekcie technologicznym, ekonomicznym, 
prawnym, przyrodniczym, a przede wszystkim 
społecznym. Ważnym efektem konferencji 
było również poznanie możliwości współpracy 
górnictwa z samorządami gmin górniczych. Or
ganizatorzy są przekonani, że efekty konferencji 
mogą być i są wykorzystywane wszędzie tam, 
gdzie konieczny jest kompromis i koegzystencja 
przemysłu z człowiekiem i jego otoczeniem.

Życząc uczestnikom konferencji owocnych ob
rad, prezydent Adam Fudali wyraził nadzieje, że 
(...) inicjatywy takie w znacznym stopniu wpływają 
na pozytywne postrzeganie naszego regionu jako 
tego, który przez wiele lat kojarzony był z jedynie po
stępującą degradacją środowiska i szkodami gór
niczymi. W ramach bloku pod nazwą „Społeczne 
aspekty oddziaływania eksploatacji górniczej 
- zrównoważony rozwój na terenach górniczych” 
naczelnik Wydziału Architektury UM Janusz 
Błaszczyński oraz Wiesław Chmielewski 
z Pracowni Urbanistycznej przedstawili Miejscowy 
plan zagospodarowania przestrzennego miasta 
Rybnika. Jednym z referatów w bloku „Ochrona 
obiektów przed szkodami górniczymi” dyrektor 
OUG Zbigniew Schinohl oraz Wiesław Kopiec 
zaprezentowali ocenę prowadzenia eksploatacji 
przez kop. „Rydułtowy Anna” w aspekcie wstrzą
sów górotworu na obiekty powierzchniowe, do 
czego nawiązujemy również na poprzednich 
stronach. Także inni prelegenci poruszali temat 
wpływu eksploatacji górniczej na powierzchnię, 
w tym w aspekcie budowy autostrad i dróg, 
szczególnie odcinka autostrady Al z Sośnicy do 
Gorzyczek. Konkretnie Rybnika dotyczył referat 
Jacka Kubiny o usuwaniu szkód górniczych 
w sieci drogowej naszego miasta na przykładzie 
ulic Prostej i Świerklańskiej. (r)

Nr 1 1/413; listopad 2005



c.d. ńa stronie■■

a także**

Kanalizacyjne dylematy

Duże zadanie, duże ryzyko,
Dotąd powstało ogółem 200 km kanalizacyj

nych ciągów - dla jednych to „tylko” 200, dla 
drugich, głównie osób najlepiej zorientowanych 
w temacie, jak pełnomocnik prezydent ds. 
realizacji projektu Janusz Koper, „aż” 200... 
Mieszkańcy dość cierpliwie znosili niedogod
ności, choć nie obyło się bez skarg, głównie 
z powodu „iskrzenia” na linii właściciele posesji 
- wykonawcy, którym zdarzało się nieuzgad- 
nianie terminu wejścia na teren posesji, pozo
stawianie bałaganu czy nieprzywracania stanu 
sprzed robót, do czego firmy są zobowiązane. 
Mieszkańcy interesowali się ponadto jakością 
robót, wytykając firmom zaniedbania przy 
zasypywaniu wykopów itp. Błędy te wykrywał 
również inwestor nie odbierając poszczegól
nych odcinków, a kolejne poprawki wydłużały 
cały cykl robót.

Problemów przysporzył też kolejny etap czyli 
odtwarzanie ciągów komunikacyjnych. Najbar
dziej jaskrawo wystąpił on w dzielnicy Niedo- 
bczyce, gdzie od kilku miesięcy rozgrzebane są 
główne drogi - Górnośląska, Rymera, Janasa 
i in. - powodując wielkie utrudnienia i dla zmo
toryzowanych, i dla pieszych. Zaniepokojenie 
mieszkańców rosło wraz z wydłużającym się 
czasem prac drogowych, by osiągnąć apogeum, 
kiedy robotnicy przestali się pojawiać w ogóle. 
Doszło do protestów mieszkańców, również 
poprzez interpelacje radnych z tej dzielnicy, 
a na znak sprzeciwu wobec takiej sytuacji zapo
wiadano nawet blokady dróg. — WNiedobczy- 
cach zaplanowano budowę 50 km kanalizacji, 
aktualnie wykonano 20 km i jeśli chodzi o postęp 
prac kanalizacyjnych, nie jest najgorzej — mówi 
J. Koper. — Firma, która realizuje to zadanie 
czyli Hydrobudowa 9 z Poznania, podobnie jak 
inni główni wykonawcy, do wykonywania robót 
drogowych korzysta z podwykonawców - firm 
budowlanych. Firma taka, mimo wcześniejszego 
podpisania umowy z Hydrobudową 9, ze wzglę
du na zbyt niskie stawki z budowy zeszła. Główny 
wykonawca gorączkowo poszukiwał następnej, 
a czas leciał. Z dwiema firmami, jako zupełnie 
nieodpowiedzialnymi, musieliśmy się pożegnać. 
W końcu, kilka tygodni temu dzięki negocja
cjom, której ważnym partnerem było miasto, 
Hydrobudowa 9 podpisała umowę z Rybnickim 
Przedsiębiorstwem Budownictwa Drogowego, 
godząc się, pod groźbą zerwania kontraktu, na 
stawki wyższe niż poprzednio. I w Niedobczy- 
cach coś drgnęło... Ulica Górnośląska już jest 
pokryta asfaltem, a prace trwają m.in. na ul. 
Rymera. W sumie odtworzonych po robotach 
kanalizacyjnych zostało 10 dróg. Na ulicy Nie- 
dobczyckiej wciąż trwają prace kanalizacyjne. 
Zgodnie z najnowszym harmonogramem, 
odtworzenia dróg, tam gdzie pozwalają na to 
prace kanalizacyjne, powinny zakończyć się do 
końca roku, o ile pozwoli na to aura. Problemy

Telefony do redakcji: 42 28 825, 42 60 070

tego typu wynikają najczęściej z faktu, że firmy, 
by otrzymać zamówienie, proponują konku
rencyjną cenę ofertową, wygrywają przetarg, 
a potem nie są w stanie zamówienia zrealizować. 
1 tak było w przypadku Hydrobudowy 9. Warto 
zatem zadać pytanie: dlaczego miasto jako in
westor, w razie niewywiązywania się głównego, 
wybranego w przetargu, wykonawcy z zadania, 
nie sięga od razu po broń w postaci wykluczenia 
z kontraktu. — Bo to broń obosieczna. Firma, 
która zostaje wyrzucona z kontraktu, przestaje się 
praktycznie liczyć na rynku. Ale inwestora czeka 
długa procedura nowego przetargu, co przy dzi
siejszym standardzie odwołań i protestów, może w 
sumie potrwać i 1,5 roku. Generuje to opóźnienia 
zagrażające dotrzymaniu terminu zakończenia 
realizacji całego projektu, a w konsekwencji 
wstrzymaniem środków unijnych. A my będzie
my rozliczani z tzw. efektu ekologicznego czyli z 
podłączenia się mieszkańców do całej wybudo
wanej sieci i skierowania ścieków do oczyszczalni 
w Orzepowicach. Nie wiemy, jak zareagowałaby 
UE na wniosek o przedłużenie terminu robót, 
choć teoretycznie jest to możliwe. Zbyt duże 
zadanie, zbyt duże ryzyko...

W razie problemów trzeba zatem szukać 
innych rozwiązań. Impulsem do takich działań 
były sygnały o pogarszającej się sytuacji finan
sowej firmy PRInż. S.A. - Holding z Katowic, 
która, jako lider konsorcjum składającego się 
dwu firm, była głównym wykonawcą dwóch 
kontraktów - wspólnie z czeską firmą Ingstav 
Ostrava a.s. dla dzielnic Ligota-Ligocka Kuź
nia, Gotartowice i Boguszowice-Stare oraz 
z firmą Buskopol Sp. z o.o. dla Orzepowic i Ze
brzydowic. PRInż to firma w stanie upadłości i 
wszystkie środki, jakie miasto jej przekazywało 
za wykonane prace, trafiały nie do partnera z 
konsorcjum ani do podwykonawców, ale do 
komornika, bo firma jest zadłużona. By ura
tować pieniądze i zadanie, prezydent Adam 
Fudali podjął w Narodowym Funduszu Ochro
ny Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz w 
Ministerstwie Środowiska bezprecedensowe, 
ale skuteczne działania, by umożliwić dokony
wanie bezpośrednich płatności dla partnerów 
PRInż-u w konsorcjach. Firma czeska, a nie
bawem i Buskopol (trwają działania formal
no-prawne) przejęły tym samym 112. 
kontraktom, choć PRInż nadal pozostaje 
partnerem. Negocjacje związane z możliwością
podpisania aneksów dla I____ 11
łatwe i trwały cztery miesiące, co f 
skali ich trudności.

Powody utraty płynności L__ 
i w efekcie upadłości firm mogą 
- może to być zaangażowanie na : 
frontach robót, niewypłacalny LI.
Roboty przy odtworzaniu nawierzchni ul.,

Kiedy przed kilku laty rybniccy 
samorządowcy cieszyli się 
z pozyskania unijnych pieniędzy na 
budowę kanalizacji, niewątpliwa 
satysfakcja mieszać się musiała 
z niepokojem związanym z realizacją 
tej ogromnej inwestycji. Mimo 
najlepszego przygotowania, trzeba 
się było liczyć z problemami, które 
mogą skomplikować przebieg 
robót. Wybudowanie prawie 600 km 
kanalizacji, inwestycji o wartości 
nakładów 127 min euro, w tym ponad 
71 min euro dotacji unijnej, licząc 
się przy tym ze skomplikowanymi 
procedurami i wymogami UE 
i potrzebą akceptacji wszelkich 
ruchów przez instytucje sprawujące 
nad realizacją projektu nadzór, to 
nie bułka z masłem...

spadek wartości euro w sytuacji, kiedy zapis 
w umowie mówi o wymianie według kursu dnia 
płatności. I tu ryzykują obie strony. Problem 
w tym, że miasto jako inwestor nie ma żadnego 
wpływu na wybór firmy w międzynarodowym 
przetargu, jaki jest wymagany w przypadku 
projektu współfinansowanego ze środków 
unijnych. Wygrywa firma najtańsza, jeżeli 
spełni pozostałe wymogi specyfikacji. Z po
wodu powyższych perturbacji, budowa kanali
zacji w wymienionych dzielnicach również jest 
opóźniona. Z opóźnieniem zostanie również 
ogłoszony przetarg na wykonanie kolejnych 
zadań - kanalizacji w Ochojcu, Chwałowicach 
i Rybnickiej Kuźni oraz w gminach I 
i Gaszowice. 7 
w dzielnicach 1



W Rybniku realizowanych jest równocześnie kilka 
komercyjnych inwestycji, ale żadna z nich nie powstaje 
pod tak czujnym okiem władz miasta i... naszej redakcji, 
jak centrum handlowo-rozrywkowe Focus Park. Z racji 
położenia oczywiście...

Kamień węgielny wmurowany

Focus pokus...
Oprócz komina i starej siodowni, które są in

tegralną częścią projektu, zabudowania browaru 
zniknęły. Niedawno pojawił się natomiast duży 
namiot, w którym odbyła się zorganizowana z 
rozmachem uroczystość wmurowania kamienia 
węgielnego. Mając w pamięci kilkuletni okres, 
jaki dzielił podobną uroczystość od rozpoczęcia 
realizacji Rybnik Plaży, liczymy, że rozmach 
prac w kwadracie ulic Zamkowej, Rynkowej, 3 
Maja i Chrobrego wszystkich zaskoczy. A plany 
są ambitne, bo otwarcie centrum ma nastąpić 
przed Bożym Narodzeniem 2006. Inwestor 
czyli Parkridge CE Retail jest przedstawicie
lem jednej z czołowych firm deweloperskich w 
Wielkiej Brytanii Parkridge Holdings, specjali
zującej się w przejmowaniu starych kompleksów 
i w przekształcania ich w nowoczesne obiekty

rozrywkowe, galerie handlowe czy aparta- 
mentowce. Oprócz Rybnika, firma realizuje 
podobne projekt w Białymstoku, Bydgoszczy, 
Gliwicach i Zielonej Górze. Rybnickie centrum 
zajmie powierzchnię 42 tys. m kw. Znajdzie tu 
miejsce ponad 80 sklepów i punktów usługo
wych znanych marek: m.in. delikatesy Alma, 
Reserved, Wittchen, Vistula, Promod, CCC, 
Vision Express i in., trwają rozmowy z jedną 
z największych sieci odzieżowych na świecie. 
Będzie też Multiplex sieci ITI, kawiarnie i re
stauracje oraz prawie 400 miejsc na trzykondy
gnacyjnym naziemnym parkingu. Jeszcze przed 
rozpoczęciem robót budowlanych wynajęte było 
60% powierzchni handlowej centrum. Miejsce 
pracy znajdzie tu ok. 500 osób.

Przybliżając obecnym na uroczystości firmę 
i rybnicki obiekt, dyrektor zarządzający 
Parkridge CE Retail Jarosław Fijał
kowski podkreślił jego wyjątkową lo
kalizację. Inwestorowi zależało, by być 
jak najbliżej serca miasta czyli Rynku 
i podnieść rangę zabytkowego centrum, 
ale by przyciągnąć również mieszkań
ców dalszych dzielnic oraz okolicznych 
gmin i miast, stanowiących w sumie 
kilkusettysięczną grupę potencjalnych 
klientów. Prezes Parkridge Holdings 
John Cuffs podziękował władzom 
miasta za bardzo dobrą współpracę, 
przyjazny stosunek i gościnność Pola
ków, podkreślając, że firma ma świado
mość zaistnienia w miejscu ze względu 
na jego historię dla rybniczan ważnym. 
Prezydent Adam Fudali, przekonany 
o solidności i profesjonalizmie firmy, 
co zaobserwować można była podczas 
prac rozbiórkowych, wręczył uroczyście 
J. Fijakowskiemu pozwolenie na budo
wę. Wyraził też nadzieję na wzajemne

Moment wmurowania aktu 
erekcyjnego przez prezydenta 
Adama Fudalego, od lewej 
prezes Parkridge Holdings 
John Cutts, z prawej dyrektor 
zarzadząjacy Parkridge Hol
dings Alan Stainforth.

Dyrektor zarządzający Parkridge CE Retail Jarosław Fijałkowski wręczyI 
ks. proboszczowi Franciszkowi Radwańskiemu czek na 5 tys. zl.

korzyści - Focus Park będzie robił dobre in
teresy, ludzie znajdą zatrudnienie, a miasto 
będzie tętniło życiem do późnego wieczora. 
Za sprawą finansowego wkładu firmy, zmieni 
się też bliższe i dalsze otoczenie obiektu. Przy
pomnijmy, że Parkridge przeznaczył ponad 
120 min zł na zagospodarowanie dwu okolicz
nych skwerów, przebudowę parkingu przy ul. 
Ks. Brudnioka, a przede wszystkim (ponad 
lmln euro), na modernizację Placu Wolności i 
kilka innych drobnych kwot na cele społeczne. 
Na samej uroczystości czek na sumę 5 tys. zł 
z rąk przedstawicieli Parkridge CE Retail 
odebrał proboszcz parafii Matki Boskiej Bo
lesnej ks. Franciszek Radwański, informując 
ojej przeznaczeniu na sfinansowanie obiadów 
dla dzieci z rodzin potrzebujących wsparcia. 
Przedtem jednak poświęcił podpisany „gęsimi” 
piórami przez prezydenta A. Fudalego i dyrek
tora J. Fijałkowskiego akt erekcyjny, który zo
stał wmurowany w węgło przyszłego centrum. 
Uroczysty moment wmurowania tubusu z do
kumentem, przypomniał piwowarskią historii 
tego miejsca - kładących cegły przedstawicieli 
miasta i firmy wspomogli piwowarzy w trady
cyjnych strojach i z odpowiednimi akcesoriami. 
Inwestorzy zapewnili, że tradycja warzenia 
w Rybniku piwa tak zupełnie nie zaginie, gdyż 
w pubie, który tu powstanie, planowany jest mi- 
krobrowar. Dziennikarzy interesowała przede 
wszystkim marka piwa...

(r)

W czasie uroczystości wmurowania kamienia węgielnego 
nawiązano do tradycji piwowarskich miejsca, w którym 
powstanie Focus Park. Zdjęcia: r
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Już za parę dni otwarcie podwojów zapowia
da salon meblowy i wyposażenia wnętrz „Aga
ta", „Plaza" - późno, bo późno - ale też wyszła 
z ziemi, „Tesco” rośnie w oczach, choć wierzyć 
się nie chce, że wystartuje jeszcze przed świę
tami. Leader Price prawie gotowy, podobnie 
jak bezobslugowa stacja benzynowa obok. 
Miejsce po browarze oczyszczono sprawnie 
i profesjonalnie, co rybniczanie obserwowali 
dzień po dniu z dużym zainteresowaniem, ale 
i ...nostalgią. Kamień węgielny pod centrum 
handlowo-rozrywkowe Focus Park już został 
wmurowany (o czym obok). Rondo na ulicy 
Rudzkiej intryguje niedokończonym jeszcze in
dustrialnym elementem dekoracji, a rybniczanie 
z niecierpliwością natomiast reagują na objazdy 
i utrudnienia związane z modernizacją ciągów 
komunikacyjnych. Szczególnie długo czekają 
na zakończenie budowy ronda u zbiegu ulic 
Raciborskiej i Dworek, bo jednocześnie były tu 
prowadzone roboty kanalizacyjne. Jednak już 
„na dniach” rondo powinno być przejezdne na 
razie na linii Raciborska do Zebrzydowickiej 
skręt w Hallera. Ze względu na wymianę 

podziemnej infrastruktury, przyjdzie nam jeszcze 
poczekać na uruchomienie skrętu w Wodzisław-

ską, a jeszcze dłużej w ul. Dworek, a to ze wzglę
du na budowę Rybnik Plaży i prowadzonego do 
niej wodociągu. Przy okazji ulicę Dworek po
szerzono o jeden pas wzdłuż nowo budowanego 
centrum. Na ulicy Raciborskiej pojawiły się 
nowe elementy rozdzielające pasy ruchu. Co

Jesienny budowlany boom 
stal się faktem.

BOOm!
pojawi się na modernizowanej ul. Żorskiej 
- jeszcze nie wiemy. Ale z okazji otwarcia 
„Agaty”, do użytku powinien zostać oddany 
jeden pas ruchu. Przy Żorskiej pojawi się 
natomiast market „Obi”, który otrzymał już 
pozwolenie na budowę. Świetnej lokalizacji 
„Carefourowi” pozazdrościła ponoć „Casto- 
rama” i sama zabiega o miejsce w okolicy 
„Rudy”. Wszystko wskazuje na to, że również 
nadchodzący rok stał będzie pod znakiem wy
kopów, rozkopów, objazdów i... korków. Nie 
wspominamy tu o kanalizacji, bo to temat na 
osobne opowiadanie...

„Wysyp” wielkopowierzchniowych obiektów 
handlowych w Rybniku, czy to już realizowanych 
czy planowanych, zbiegł się z opinią wypowiedzia
ną przez przedstawicieli nowego rządu, że obiekty 
takie nie są w Polsce mile widziane, bo nie stymu
lują rozwoju gospodarczego. A przecież pracę w 
hipermarketach znajdują (na jakich warunkach 
to osobna sprawa) tysiące ludzi, zaś do budżetu 
gmin wpływa podatek od nieruchomości. Centra 
handlowe są również zdecydowanie miastotwór- 
cze, przyciągają ludzi z zewnątrz i z tego względu 
są atrakcyjne dla władz gmin, którym zależy na 
rozwoju. Należy jednak zrozumieć niepokoje 
właścicieli niewielkich sklepów, choć badania po
twierdzają, że wielkie „markety” nie powodowały 
masowego upadku sklepów mniejszych. Ludzie 
lubią kupować w wielkich centrach, ale nie jeżdżą 
do nich pod jeden czy dwa artykuły. Są również 
towary „niszowe”, które mają rację bytu tylko w 
mniejszych sklepach. Ponadto przepisy unijne 
mówią, że w gospodarce rynkowej zarówno małe 
sklepy, jak i hipermarkety powinny mieć takie 
same prawa i być tak samo traktowane. Jednym 
zdaniem -„kijem rzeki nie zawrócisz’’...

(r)
Zdjęcia na II stronie okładki

Kiedyś arena była kojarzona 
z walkami gladiatorów i występami 
cyrkowców. Teraz będzie 
nawiązywała do hotelu „Speedway”, 
bo tak nazywała się „Arena” zanim 
zmieniła nazwę, a co najważniejsze 
wygląd. Nie zmienił się tylko adres: 
ul. Gliwicka 72.

prez i koncertów plenerowych. Smakosze znajdą 
tutaj specjały kuchni europejskiej, a restauracja 
przyjmuje również zamówienia na imprezy 
okolicznościowe i świadczy usługi cateringowe. 
W hotelu, który jest dostosowany do potrzeb 
osób niepełnosprawnych mogą odbywać się kur- 
sokonferencje i szkolenia. Zarządza nim miejska 
spółka Hossa. — To hotel o dobrym standardzie,

„Arena” nie tylko dla sportowców
Prace ruszyły jesienią ubiegłego roku, a na 

efekty nie trzeba było długo czekać. Położony 
przy drodze krajowej nr 78, w bezpośrednim 
sąsiedztwie stadionu żużlowego, parku „Wiśnio- 
wiec” oraz kompleksu sportowo-rekreacyjnego 
„Ruda” zmodernizowany hotel „Arena” dyspo
nuje 28 miejscami noclegowymi w pokojach jedno 
i dwu osobowych oraz restauracją na 36 miejsc. 
Posiada ogrodzony, monitorowany parking oraz 
widowiskowy taras z możliwością organizacji im

kameralny i przytulny, położony w centrum miasta
— mówi szefowa Hossy Krystyna Ostrzolek.
— Restauracja świadczy usługi nie tylko dla gości 
hotelowych, ale również na potrzeby wszystkich 
klientów indywidualnych i firm. Organizujemy 
przyjęcia okolicznościowe i biznesowe.

Na uroczyste otwarcie zmodernizowanego 
hotelu „Arena” przybyli przedstawiciele władz 
miasta, radni, duchowni, projektanci obiektu, 
a także szef rybnickiej firmy „Al-due”, głównego

Goście poznali 
hotel również od 
kuchni...

Zdj.: s.

wykonawcy prac. Goście uczestniczyli w uro
czystym przecięciu wstęgi i poświęceniu krzyża, 
wysłuchali koncertu gitarowego, zwiedzili pokoje 
i zajrzeli do kuchni, gdzie spróbowali dań wprost 
z patelni. — Chciałbym, żeby nie było żadnych 
wątpliwości - marzeniem prezydenta miasta 
nie jest prowadzenie hoteli, ale miniony ustrój 
zostawił nam w spadku takie obiekty i z pewno
ścią zadaniem prezydenta miasta jest zabieganie
0 przywrócenie im świetności — mówił prezydent 
Adam Fudali, zwracając również uwagę na 
potrzebę modernizacji położonego w pobliżu 
stadionu lekkoatletycznego, renowację „Rudy”
1 boisk treningowych, z korzyścią również dla 
hotelu, w którym zatrzymywaliby się sportowcy. 
— Nigdy nie zdecydowałbym się i nie propono
wał Radzie Miasta, by podjąć się modernizacji 
hotelu, gdyby nie możliwość pozyskania na ten 
cel środków zewnętrznych. Modernizacja hotelu 
kosztowała ponad 3,3 min zł, z czego prawie 
połowę miasto pozyskało z dotacji w ramach 
„Programu łagodzenia w regionie śląskim skutków 
restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla 
kamiennego".

— Wnioskujemy o przyznanie obiektowi 
dwóch gwiazdek i mamy nadzieję, że jesz

cze w tym roku proces kategoryzacyjny 
się zakończy — mówi K. Ostrzołek. 
Gwiazdki gwiazdkami, a zadowo

lenie klientów najważniejsze. 
W hotelu przebywali już pierwsi 
goście - sportowcy oraz przed- 

; stawiciele firm zza wschodniej 
granicy. Byli zadowoleni. I oto 
chodzi...
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Uczyli jak przeżyć
Bomba cię widzi!
Londyn, Madryt, Bieslan - miej

sca tragicznych ataków terrory
stycznych przywoływał komisarz 
Jarosław Piórkowski z Komendy 
Miejskiej Policji podczas prelekcji 
na temat podstawowych zasad po
stępowania w sytuacji zagrożenia 
zamachem bombowym. Policjant 
przekonywał, że warto reagować 
na sytuacje i zdarzenia, które tylko 
z pozoru mogą okazać się nieistotne 
- pozostawione bez opieki przed
mioty, osoby ubrane nieadekwatnie 
do pory roku, furgonetki parkują
ce w nietypowych miejscach i in. 
Ostrzegał, że nikt do końca nie wie, 

jak wygląda bomba: — Lalka, piwo, 
telefon komórkowy, gaśnica, torba po
dróżna, teczka - przedmioty, które nie 
wzbudzają naszego zaniepokojenia, 
mogą być wykorzystane do skonstru

owania bomby, to doskonałe przedmioty do zabijania — mówił komisarz 
Piórkowski, nawiązując do braku doświadczenia naszego społeczeństwa 
na wypadek zamachów bombowych. Dlatego podczas szkoleń uczył jak 
zachowywać się w przypadku zagrożenia bombowego, i w jaki sposób 
powiadomić policję. — Nie wywołujcie paniki, bo ona zabija jeszcze 
przed dokonaniem zamachu — pouczał J. Piórkowski, tłumacząc, że 
należy jak najszybciej opuścić miejsce zagrożenia, stosować się do 
poleceń policjantów i nie myśleć o pozostawionej w ewakuowanym 
biurze torebce czy ratowaniu swojego samochodu. — Pamiętajcie, jeśli 
widzicie bombę, to ona „widzi” również was, a to oznacza, że jesteście 
w polu jej rażenia — mówił uczestnikom szkolenia. Odpowiadał też 
na pytania uczniów V LO. — Jeżeli policja zostanie wezwana, bo ktoś 
podejrzewa, że znaleziony przedmiot może być bombą, a okaże się inaczej, 
wzywającej osobie nie grożą żadne konsekwencje — mówił J. Piórkowski, 
przypominając akcję z czarnym neseserem pozostawionym przed jednym 
z rybnickich bloków. Przestrzegał jednak przed głupimi żartami: 
— Konsekwencje grożą tym, którzy chcąc uniknąć klasówki dzwonią, że 
w szkole została podłożona bomba — mówił komisarz. Radził też jak za
chować się kiedy jesteśmy świadkami interwencji policji lub znajdziemy

Komisarz Jarosław 
Piórkowski przedstawił podsta
wowe zasady postępowania w 
sytuacji zagrożenia zamachem 
bombowym.

„zardzewiałą śmierć”, 
jak J. Piórkowski 
nazwał niewybuch. 
Swój wykład zakoń
czył przekonaniem, że 
uczestnicy szkolenia 
w umiejętny sposób 
wykorzystają zdobytą 
wiedzę i jeżeli zajdzie 
taka potrzeba, zapew
nią bezpieczeństwo 
sobie i swoim bliskim.

Dlaczego na przystanku 
autobusowym w centrum 
Rybnika, w tłumie ludzi nikt nie 
pomaga 13-letniemu chłopcu 
ratować jego ojca, który zasłabł? 
Strach? Obojętność? Dlaczego 
zachowujemy się bezmyślnie 
znajdując niewybuch, a w czasie 
ewakuacji budynku wracamy 
po pozostawione torebki 
i telefony? Cykl szkoleń w ramach 
powszechnej samoobrony miał 
zmienić nasz sposób myślenia, 
a jest co zmieniać. Przekazana 
przez specjalistów wiedza jest 
bezcenna - ratuje życie...

Daj szansę na życie!
Na sali grupa kilkudziesięciu młodych ludzi - żaden z nich nie znalazł 

się jeszcze w sytuacji, w której musiałby udzielać pierwszej pomocy 
i ratować życie. Jeszcze nie: — Prędzej czy później będziecie mieli do 
czynienia ze zdarzeniami, w których wasza wiedza i umiejętność zareago
wania uratuje życie waszym rodzicom, bliskim lub przypadkowym osobom 
— mówił lekarz, instruktor ratownictwa medycznego Krzysztof Paru
zel. Dzięki jego fachowym uwagom, umiejętnie postawionym pytaniom 
i pomocnym wskazówkom, uczest
nicy szkolenia, krok po kroku do
wiedzieli się, jakie czynności należy 
wykonywać udzielając pierwszej 
pomocy osobie potrzebującej - uło
żeniu poszkodowanego, sztucz
nym oddychaniu i masażu serca.
Z pewnością zapamiętają, by masaż 
wykonywać na wyprostowanych rę
kach, a na każde 15 uciśnięć mostka 
wykonać dwa wdechy: —Nie bójmy 
się! Może zrobimy to nieprawidłowo, 
ale damy poszkodowanemu szansę 
na przeżycie. Nie próbując - nie 
dajemy mu żadnych szans — mówił 
lekarz, zwracając uwagę, że mózg 
umiera około 4 minut, dlatego

— Nie bójmy się udzielać pierwszej 
pomocy! — przekonywał Krzysztof 
Paruzel.

ę
. —

Zespól reanimacyjny z W.S'.S' nr 3 w Rybniku pokazał uczniom sprzęt 
znajdujący się w karetce oraz możliwości jego wykorzystania w czasie 
akcji. Zdj.: arch, szkoły.

Niecodziennie można zajrzeć do karetki pogotowia i poznać 
tajniki pracy lekarzy ratujących życie. Taką możliwość mieli 
uczniowie jednej z rybnickich podstawówek.

Na własne oczy...
W ramach akcji „Bezpieczne dziecko na drodze" do Szkoły Podstawowej nr 

28 przybył zespół reanimacyjny z WSS nr 3 w Rybniku, który w ciekawy sposób 
przedstawił uczniom sprzęt reanimacyjny znajdujący się w karetce oraz możliwości 
jego wykorzystania podczas akcji ratowania życia osób poszkodowanych. Jak pod
kreśla nauczycielka z SP nr 28 Krystyna Bochenek, spotkanie było dla uczniów nie 
lada przeżyciem, gdyż nie tylko zobaczyli, ale mieli również możliwość dotknięcia 
sprzętu, z którym nigdy wcześniej nie mieli do czynienia. Wzięli też udział w pokazie 
zabezpieczenia rannego w czasie transportu, a sporym zaskoczeniem był dla nich... 
ciężar podręcznej apteczki, z którym zmagali się podczas akcji ratowniczej.

Dzięki akcji „Bezpieczne dziecko na drodze”, uczniowie mieli możliwość pogłębienia 
swojej wiedzy na temat szybkiego reagowania w momencie zagrożenia życia ludzkiego.
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upływający czas działa na niekorzyść poszkodowanego. K. Paruzel opo
wiadał również o zdarzeniach, jakie miały miejsce podczas jego 9-letniej 
pracy w pogotowiu. —Jesteśmy bezduszni i beznadziejni — przypomniał 
zdarzenie z mężczyzną, który zasłabł na przystanku, a żadna z osób nie 
zareagowała na płacz i prośby jego 13-letniego syna. Gapie wsiedli do 
autobusu, pozostawiając bezradnego chłopaka z nieprzytomnym ojcem.
— To jest dramat! Ale pamiętajcie - nie udzielenie pomocy jest ścigane 
prawem. Macie obowiązek udzielić pomocy każdemu potrzebującemu
— przekonywał. Mówił też, że w podobnej sytuacji może znaleźć się 
bliska nam osoba, której nie zostanie udzielona pomocy, bo kierujemy 
się strachem lub przeświadczeniem, że chodzi o osobę pijaną. K. Paruzel 
mówił również o konsekwencjach nieodpowiedzialnego zachowania 
osób, które wzywając pogotowie celowo podają nieprawdziwy stan 
zdrowia chorego, by karetka przyjechała szybciej. Wyjaśniał też wąt
pliwości młodych ludzi, którzy pytali czy ratując życie można narazić 
się na pozwy sądowe, jak i kiedy wykonywać uderzenie przedsercowe 
oraz uczył jak udzielać pomocy podczas ataku padaczki, w przypadku 
zakrztuszeń czy skaleczeń. Sposób prowadzenia prelekcji i doskonały 
kontakt ze słuchaczami sprawił, że młodzi ludzie z V LO chcieli, by 
spotkanie z K. Paruzelem trwało dłużej. — Może by pan został jeszcze 
z nami... — pytał młody chłopak. To tylko potwierdza, że tego typu 
szkolenia są potrzebne.

Nie tylko o ptasiej grypie
Szkolenia zorganizował Wydział Zarządzania Kryzysowego 

i Ochrony Ludności UM: — Gmina ma obowiązek prowadzić szko
lenia z zakresu powszechnej samoobrony. I tak dzieje się — potwierdza 
naczelnik tego wydziału Janusz Abrahamowicz. Szkolenia odbyły 
się w październiku w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej, 
Domu Kultury w Chwałowicach oraz w V Liceum Ogólnokształcącym, 
a w każdym wzięło udział ponad 100 osób. O udzielaniu pierwszej 
pomocy i zagrożeniach terrorystycznych dowiedziała się nie tylko mło
dzież, ale również przedstawiciele organizacji pozarządowych, zakładów 
pracy oraz mieszkańcy. — W czasie takich szkoleń młodzi ludzie chętnie 
weryfikują swoją wiedzę i są żywo zainteresowani omawianymi zagadnie
niami — ocenia J. Abrahamowicz. — Poza tym, prezentowane tematy 
są popularne i aktualne. Potwierdziło się to podczas spotkania w V LO, 
gdzie nie zabrakło również informacji o telefonie alarmowym 112 oraz o 
budzącej coraz większe obawy ptasiej grypie. Dlatego też J. Abrahamo
wicz przedstawił wytyczne dla rolników utrzymujących drób i zalecenia 
głównego lekarza weterynarii wobec zagrożenia ptasią grypą.

Szkolenia w ramach powszechnej samoobrony nie są jedynymi przed
sięwzięciami podejmowanymi przez miasto. Wydział Zarządzania Kryzy
sowego i Ochrony Ludności przygotowuje broszurę pt. „Obrona cywilna 
miasta Rybnika”, która trafi do szkół, zakładów pracy i samorządów. Ta 
wiedza może uratować nasze życie...

(S)
Naczelnik Janusz Abrahamowicz podczas spotkania w V Liceum Ogólnokształcącym.

Zdjęcia: s

Odziedzicz pracę
Urząd Miasta Rybnika jest jednym z partnerów projektu „Odzie

dzicz pracę”, realizowanego przez Rybnickie Centrum Edukacji 
Zawodowej - Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego, 
w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL. W związku z tym wizytę 
w naszym mieście złożyli przedstawiciele kilku ministerstw, konsorcjum 
pracodawców, Banku Światowego i innych organizacji zajmujących się 
monitorowaniem tego przedsięwzięcia.

Zadaniem projektu „Odziedzicz pracę” jest wypracowanie metod akty
wizacji społeczności lokalnych w celu tworzenia inicjatyw na rzecz samoza- 
trudnienia: angażujących z jednej strony grupy znajdujące się w szczególnie 
trudnej sytuacji, a z drugiej - instytucje lokalne i organizacje pozarządowe. 
Beneficjentami programu będą rodziny dwupokoleniowe dotknięte długo
trwałym bezrobociem, a celem - zaktywizowanie rodziców na rynku pracy 
i utrwalenie u dzieci nawyku kształcenia. O efektach i postępach realizacji 
projektu napiszemy w jednym z najbliższych numerów „GR”.

0 finansach publicznych
Na terenie rybnickiego Zespołu Szkół Wyższych miała miejsce 

konferencja szkoleniowo-naukowa „Górnośląskie Seminarium 
Samorządowe - zarządzanie finansami jednostek samorządu 
terytorialnego”, zorganizaowana przez katowicką Akadmię Eko
nomiczną oraz Regionalną Izbę Obrachunkową w Katowicach.

Program seminarium objął kilkanście referatów poświęconych 
finansom publicznym. Tematy uwzględniały m.in. zagadnienia 
wymiaru, poboru i egzekucji podatków, zarządzania płynnością 
finansową jako elementem zarządzania budżetem gminy, wykorzy
stania kontroli jako instrumentu zarządzania finansami publicznymi. 
Prelegentami seminarium byli pracownicy naukowi wyższych uczelni, 
prezesi regionalnych izb obrachunkowych oraz samorządowcy. W trak
cie spotkania odbyto się również forum dyskusyjne. Udział w konferencji 
wziął prezydent Adam Fudali, któiy przedstawi! prezentację multimedialną 
poświęconą rybnickiemu Zespołowi Szkól Wyższych.

Mglista bez poczty...
Oddział Rejonowy Centrum Sieci Pocztowej poinformował, 

iż w związku z wypowiedzeniem umowy przez agenta, od 2 listopada 
została zawieszona działalność Agencji Pocztowej Rybnik, mieszczącej 
się przy ulicy Mglistej.

W zawiązku z tym poszukuje się osoby chętnej do prowadzenia agencji 
pocztowej, z własnym lokalem dostosowanym do obsługi osób niepełno
sprawnych (może to być pewna przestrzeń wydzielona z powierzchni już 
prowadzonej działalności).

Osoby lub firmy zainteresowane taką formą współpracy, prosimy o kon
takt z ORJ CSP w Rybniku - Dział Zarządzania Siecią, teł. 433 12 78.

Nauczę bezpieczeństwa
„Czuję się bezpiecznie” to program, którego założenia 

przedstawiono podczas konferencji w Szkole Podstawowej Nr 11.
Konferencja była adresowana do nauczycieli klas pierwszych rybnickich 

szkól podstawowych, a jej celem było przybliżenie programu „Czuję się bez
piecznie”, który ma przygotować pierwszaków do bezpiecznego przebywania 
i uczestniczenia w społeczeństwie oraz radzenia sobie w sytuacjach zagrożeń. 
W trakcie konferencji nauczyciele poznali m.in. przykładowe scenariusze zajęć.

Program „Czuję się bezpiecznie” został przygotowany przez doradczynie 
kształcenia zintegrowanego Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Na
uczycieli „WOM” w Katowicach pod kierunkiem Urszuli Strzelczyk 
i jest finansowany przez Ministerstwo Polityki Społecznej - Fundusz 
Inicjatyw Obywatelskich oraz Wojewodę Śląskiego. Organizatorami 
projektu są Fundacja dla Śląska, RODN „WOM”, Wojewódzka 
Komenda Policji oraz Przyjaciel Dzieci „Sznupek”.



100—lecie ZNP

Związek z muzyką
Wielka gala operetkowa w Teatrze Ziemi Rybnickiej 

zakończyła trzecią część rybnickich obchodów 100-lecia 
Związku Nauczycielstwa Polskiego.

—Na swojej drodze spotykaliśmy widu nauczydeli i wiemy, jaki ogrom
ny trud podejmuję, by każdego z ludzi zmienić w człowieka... Dlatego 
tym koncertem chcemy wam podziękować — mówił tenor Mieczysław 
Błaszczyk, który wspólnie z dyrektorem RCK Adamem Świerczyną 
poprowadził galę. Jednak zanim na scenie zagościła muzyka, odbyła się 
część oficjalna, którą rozpoczął film zrealizowany przez rybnicki Klub 
Filmu Niezależnego, a poświęcony historii Związku. (Ogłównych obcho
dach ZNP - historii, wystawie i związkowym sztandarze pisaliśmy szerzej 
we wrześniowym numerze „ GR"). Następnie uhonorowano zasłużonych 
członków ZNP odznaczeniami państwowymi, resortowymi i związko
wymi, wręczono też jubileuszowe wyróżnienia i pożegnano 43 emery
tów. Ponad 130 laureatów oklaskiwali nie tylko koledzy „po fachu”, 
ale również zaproszeni goście, których powitał prezes oddziału ZNP 
w Rybniku Kazimierz Piekarz. Byli wśród nich m.in. prezes śląskiego 
okręgu ZNP Jerzy Surman, wicemarszałek województwa śląskiego
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Sergiusz Karpiński, wi
cewojewoda śląski Andrzej 
Waliszewski, śląski kurator 
oświaty Jerzy Grad oraz 
reprezentujący prezydenta 
miasta Grzegorz Wolnik, 
a także przedstawiciele 
starostwa powiatowego 
w Rybniku i Wodzisławiu 
oraz rybnickiego muzeum,
Związku Piisudczyków i in.

A potem na scenie królowała już niezapomniana muzyka J. Straussa, 
G. Verdiego, E. Kalmana, A. L. Webbera i E Lehara, w doskonałym 
wykonaniu Anity Moszczyk, Jolanty Kremer, Sabiny Olbrich, 
Adama Zaaka i muzyków „Strauss Ensemble” oraz tancerzy i solistów 
Gliwickiego Teatru Muzycznego. Całość jak zwykle dowcipnie popro
wadził M. Błaszczyk, który tego wieczora dał się również poznać jako 
muzyk - zagrał na ...dwóch młotach i kowadle. Szczególnej wymowy 
nabrał utwór ze „Skrzypka na dachu”. — Gdybym ja, Tewie mleczarz, był 
bogaty... Oj, gdybym ja chociaż był... nauczycielem — rozbawił publicz
ność A. Żaak, jednak czy to tylko żart? Bogactwo nauczycieli nie zawsze 
znajduje odzwierciedlenie w stanie konta, stanowi jednak cenną sumę 
doświadczeń, które mają pozamaterialną wartość. (S)

Podczas uroczystości prawie 130 rybnickim nauczycielom wręczono najróżniejsze 100-lecie ZNP uświetniła wielka gala operetkowa.
odznaczenia i wyróżnienia związkowe. Zdjęcia: s.

Pamiętają o patronie
Dlatego też uczniowie SP nr 35, wspólnie z nauczycielami i dyrekcją szkoły 

- Arturem Mielczarkiem i Wiesławą Pawliczek oraz księżmi chwałowic
kiej parafii - proboszczem Teodorem Suchoniem i ks. Cezariuszem Walą, 
uczestniczyli w pielgrzymce do Krościenka, do grobu patrona - ks. Franciszka 
Blachnickiego. Tam wzięli udział we wspólnej mszy św. odprawionej w intencji 
wszystkich uczniów, ich rodziców i pracowników przez duszpasterzy z Chwa- 
łowic. Do Krościenka młodzi ludzie zabrali sztandar nadany szkole w czerwcu 
tego roku, na którym znalazły się słowa ks. Franciszka Blachnickiego - „Miłość 
siłą ostateczną”. Uczniowie chwałowickiej podstawówki mieli również okazję 
poznać bliżej ośrodek Ruchu Światło - Życie, warunki w jakich pracował 
ich patron i specyfikę jego działalności. Złożyli też kwiaty i zapalili znicze 
przy grobie ks. Fr. Blachnickiego w kościele pod wezw. Dobrego Pasterza 
w Krościenku, gdzie wspólnie modlili się o szybką beatyfikację swojego patro
na. Pielgrzymkę zakończyli ...w Nidzicy, gdzie zwiedzili zamek. (S)

Uczniowie SP nr 35 wspólnie z opiekunami i księżmi dotarli do miejsc, z którymi 
byt związany patron ich szkoły ks. Franciszek Blachnicki. Zdj. arch. SP nr 35.

Nie zawsze uczniowie mają możliwość zapalić znicz na 
grobie patrona swojej szkoły i dotrzeć do miejsc, które 
były mu bliskie... Udało się to młodym ludziom z SP nr 35, 
którzy uczcili pamięć urodzonego i ochrzczonego w Rybniku 
ks. Franciszka Blachnickiego, założyciela Ruchu Światło 
- Życie, który od trzech patronuje ich szkole.



— Dlaczego nie wybraliśmy innego patrona 
dla naszej szkoły? —zastanawiali się dwaj gim
nazjaliści w scence przygotowanej specjalnie 
na uroczystość nadania szkole imienia. A mieli 
taką możliwość - 573 uczniów Gimnazjum nr 4, 
wspólnie z nauczycielami i rodzicami przedstawili 
wielu kandydatów - Juliusz Roger, Marek Ko- 
tański, Waldemar Milewicz, ks. Konrad Szewda, 
czy Krzysztof Kamil Baczyński, ale w wyborach 
zwyciężył Jan Kochanowski. Z kilku powodów: 
—Jego poezja jest wciąż żywa i bliska człowiekowi

Kochanowskiego, rozpoczęły się od mszy świę
tej, w czasie której miał miejsce kolejny ważny 
dla szkoły moment - poświęcony został nowy 
sztandar. Następnie społeczność Gimnazjum nr 
4, w towarzystwie orkiestry dętej i mieszkańców 
przeszła pod budynek szkoły, gdzie prezydenci 
Adam Fudali i Jerzy Frelich wspólnie z Marią 
Lipińską z Kuratorium Oświaty i dyrektorką 
Henryką Tomsią posadzili pamiątkową lipę. 
W czasie uroczystej akademii ks. Eugeniusz 
Fajkis poświęcił też tablicę z podobizną J. Ko-

Siądź pod mym liściem...
... a odpoczni sobie! Nie dojdzie cię tu stonce, przyrzekam ja tobie - pisał 

Jan Kochanowski - nowo wybrany patron Gimnazjum nr 4 z Rybnickiej 
Kuźni. Jednak kiedy lipa, którą uroczyście posadzono przed szkolą, 
urośnie, siądą pod nią pewnie już inni uczniowie... Ale wspomnienia 
tego ważnego dla życia szkoły i dzielnicy momentu, będą z pewnością 
długo żywe...

— przekonywała dyrektor placówki Henryka 
Tomsia. — Kochanowski mówiI o mądrości, 
szlachetności i sprawiedliwości. Mam nadzieję, że 
na co dzień będziemy się kierować jego słowami... 
O mądrym wyborze są przekonani również mło
dzi ludzie, którzy w „wehikule czasu”, wspólnie 
z gośćmi, przenieśli się do Czarnolasu, gdzie 
spotkali samego Jana Kochanowskiego. „Poeta” 
opowiedział im o sobie i swojej twórczości, a „po
żegnał” się słowami, które młodzież wykorzystała 
w hymnie szkoły: ,JVa umyśle prawdziwe bogactwa 
zależą, pod nimi srebro, złoto i pieniądze leżą ”. Wy
bór patrona chwalił też prezydent Adam Fudali: 
—Mogliście wybrać kogoś z osobistości współcze
snego świata. Jednak postawiliście na tradycję, 
a w dobie internetu i życia w globalnej wiosce, kulty
wowanie tradycji jest niezbędne i niezwykle cenne...
— mówił prezydent, który z okazji szkolnego 
święta przyniósł w prezencie dzieła zebrane Jana 
Kochanowskiego. Pozostali goście, wśród których 
byli m.in. poseł RP Grzegorz Janik, również nie 
szczędzili ciepłych słów i życzeń, składanych na 
ręce dyrektorki gimnazjum.

Uroczystości nadania placówce imienia Jana

chanowskiego, która zawisła na „lipie” wewnątrz 
szkoły. Goście zwiedzili też okolicznościową Pamiątkowa tablica Z podobizną J. Kochanowskiego, 

W i ** * chluby gimnazjum - mu- “
zeum regionalnego, w którym zgromadzone są 
unikatowe zbiory.

— Serce rośnie 
patrząc na was 
— mówiła do gim
nazjalistów i gości 
H. Tomsia. —Kiedy 
za 25 lat będziemy 
obchodzić500-lecie 
urodzin Jana Kocha
nowskiego, będziemy 
też świętować 50-le- 
cie budynku, w któ
rym obecnie mieści 
się gimnazjum. Czy 
wtedy lipa przed 
szkolą będzie tak 
rozłożysta, by... 
siąść pod jej liściem 
i odpocząć sobie?

(S) Czy w 500 rocznicę urodzin Jana Kochanowskiego posadzona przed gimnazjum lipa 
będzie już rozłożysta?

Gimnazjum nr 4 zyskało nie tylko imię, ale też nowy sztandar.
Gimnazjaliści z Rybnickiej Kuźni z wizytą u J. Kochanowskiego w Czarnolesie.

Zdjęcia: s.

Telefony do redakcji: 42 28 825. 42 60 070



A wszystko zaczęto się w 1945 roku, kiedy to 
powstała pierwsza na ziemi rybnicko - wodzi
sławskiej szkoła zawodowa, kształcąca wykwa
lifikowane kadry dla pobliskiej kop. „Rymer”. 
Trwający przez kilka dziesięcioleci węglowy boom 
sprawił, że szkoła, zmieniając nazwy i dyrektorów, 
wciąż się rozwijała, a w 1974 r. wprowadziła się do 
nowego budynku. Zmiany polityczne przełomu 
lat 80. i 90. spowodowały odwrót od górniczego

profilu placówki. W Zasadniczej Szkole Zawo
dowej powstały klasy o kierunkach elektrycznym, 
gastronomicznym, odzieżowym i in., które w 1993 
roku utworzyły Zespół Szkół Zawodowych; w tym 
samym roku przestała funkcjonować Zasadnicza 
Szkoła Górnicza. W 1995 roku w skład ZSZ 
nr 2 wchodziły Zasadnicza Szkoła Zawodowa, 
Liceum Zawodowe, Technikum Elektryczne 
i ZSZ Zakładów Naprawczych S.A. Rok później

zmodernizowaną biblioteką, gabinetem medy
cyny szkolnej, świetlicą, kuchnią i szkolnym skle
pikiem. W sumie do zespołu szkół im. Rymera, 
przy ul. Rymera i nieopodal nieczynnej już kop. 
„Rymer" uczęszcza prawie 900 uczniów, a grono 
pedagogiczne stanowi 85 nauczycieli.

Na uroczystym spotkaniu z okazji rocznicy 
dyrektor St. Spyra nawiązał do tradycji szkoły 
oraz sylwetki jej patrona i serdecznych kontaktów

Funkcjonujący w Niedobczycach Zespół Szkół 
Ponadpodstawowych nr 2 jest kontynuatorem 
60. letniej tradycji ponadpodstawowej edukacji 
w tej dzielnicy. Z okazji rocznicy w miejscowym 
Domu Kultury odbyła się okolicznościowa 
akademia z udziałem władz samorządowych 
i oświatowych miasta oraz przedstawicieli 
zaprzyjaźnionych rybnickich szkół.

Od zawodówki do liceum

Czy nauczycielki mają „boskie"pochodzenie?

Młodzież z ciekawością przeglądała pamiątki związane z historią szkoły.

kierownictwo kompleksu szkól 
objął aktualny dyrektor Stanisław 
Spyra (na zdj. poniżej). Pod jego 
okiem zaczęło się zmieniać oto
czenie szkoły, co doceniano przy 
rozstrzygnięciach miejskich kon
kursów. Powstały korty tenisowe 
i siłownia. Szkoła otrzymała też swo
je imię: patronem został pierwszy 
wojewoda śląski II Rzeczpospolitej 
Józef Rymer. Na dalsze losy szko

ły wpłynęła 
reforma 
szkolnictwa 
- w 1999 r. 
przekształ- 
co n o ją 
w Zespół 
Szkól Po
nadpod
stawowych, 
tworzony 
przez VII 
Liceum 
Ogólno
kształcące, 

Gimnazjum nr 9, a także Technikum 
Odzieżowe i Liceum Profilowane, 
a w tym roku placówka przygarnęła 
Zasadniczą Szkołę Zawodową 
nr 5 z dzielnicy Północ. Obecnie 
kompleks szkolny dysponuje salą 
gimnastyczną, sauną, boiskiem, 
kortami tenisowymi, pracowniami 
komputerowymi i krawieckimi,

z jego rodziną. O emocjonalnych więzach z tą 
placówką mówiła Maria Lipińska z Kurato
rium Oświaty, odczytała też list gratulacyjny 
dyrektor delegatury Kuratorium Barbary 
Dzierżawy. Ze szkołą tą był również kiedyś 
związany nowo wybrany poseł Grzegorz Ja
nik. Zapowiedział on, że w komisjach oświaty 
i sportu, w których zamierza pracować w sej
mie, będzie chętnie korzystał z doświadczeń 
i sugestii swoich kolegów - nauczycieli, również 
z ZSP nr 3. Zastępca prezydenta Rybnika Jerzy 
Frelich podkreślił poszerzenie możliwości 
dostępu niedobczyckiej młodzieży nie tylko do 
nauki na zawodowym, ale i ogólnokształcącym 
poziomie.

Wyjątkowo udanie zaprezentowali się 
uczniowie szkoły w specjalnie przygotowanym, 
„antycznym” widowisku. Dowiodło ono, że na
uczyciele, a szczególnie nauczycielki, jako nie
doszłe narzeczone Apolla, mogą się poszczycić 
iście „boskim” pochodzeniem... Była też część 
współczesna, w której uczniowie docenili trud 
nauczycielskiej pracy, wyjątkowo trafnie pa
rodiując różne typy uczniowskich osobowości, 
a którymi pedagodzy muszą się zmagać. Miał 
również miejsce pokaz mody uczniowskiej 
jednej z firm odzieżowych sponsorujących rocz
nicę, a także kreacji wieczorowych wykonanych 
przez uczennice Technikum Odzieżowego. 
Wielość szkół w ZSP nr 2 nie ułatwia może 
kierowania tym kompleksem, gwarantuje za to 
różnorodność wyzwań, zarówno dla uczniów, 
jak i nauczycieli...

(r)
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Polski« Towarzystwo Dyslćksji

Zespołowi Szkolno-Przedszkolnemu 
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I * -S.
„Szkoła Przyjazna x

Uczniom z Dysleks ją”

y JÖtkeeQ UxUO&xLa.
»ybtik.MŁ*W

A-m.

Placówka otrzymała certyfikaty 
Szkoły z klasą, przyznawany pla
cówkom, które uczą myśleć, rozumieć 
świat, rozwijają społecznie i przygo
towują do skutecznego planowania 
swojej przyszłości. Powód do dumy 
przyniósł jej również tytuł Szkota Przyjazna Ucznio
wi z Dysleksją (na zdj.). To efekt działań mieszczące
go się przy szkole Oddziału Terenowego Polskiego 
Towarzystwa Dysleksji i otaczanie szczególną opieką 
dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Za
równo nauczyciele, jak i uczniowie wiedzą, że dysleksją 
nie zwalnia nikogo z uczenia się - trzeba włożyć sporo

Zdrowi, przyjaźni, z klasą!
W ostatnim czasie Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 

w Golejowie świętował aż trzy sukcesy, które ukoronowały 
pracę uczniów i nauczycieli.

wysiłku, by osiągnąć postępy.
Szkoła w Golejowie spełniła również wszystkie 

warunki, aby znaleźć się w „Śląskiej Sieci Szkól Pro
mujących Zdrowie”. W konkursie na najciekawsze 
hasło promujące zdrowie, uczniowie wykazali się nie 
lada pomysłowością -„Jeśli chcesz mieć ząbki zdrowe, 
to owoce jedz surowe!”, „Kto je witaminy, zawsze ma
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A dokładniej mówiąc program pod nazwą „Książka - zapomniany 
wynalazek”, który realizują wspólnie dzieci i nauczyciele ze Słowacji, 
Bułgarii, Rumunii, Turcji, Wioch oraz Polski. Spotkanie w Rybniku było 
pierwszym w ramach tego projektu, a w czasie tygodniowego pobytu 
uczestnicy znaleźli czas na pracę nad programem, ale nie tylko. 15 
uczniów ze Słowacji, dwóch z Bułgarii i Rumunii oraz czworo nauczycieli 
z Turcji i Wioch spotkało się w UM Rybnika z prezydentem Adamem 
Fudalim, który przedstawił gościom miasto, a młodzi ludzie z całej 
Europy dzielili się swoimi zainteresowaniami, głównie sportowymi 
i informatycznymi. Międzynarodowa grupa zwiedziła też Rudy, Rybnik, 
Pszczynę oraz Kraków: — Wybraliśmy to miasto również dlatego, by 
dzieci wspólnie z przewodnikiem odbyły podróż szlakiem krakowskich 
legend — mówi koordynatorka programu Aleksandra Kucharczak 
z ZSP nr 2, bowiem w ramach programu dzieci będą poznawać legen
dy z różnych krajów i wykonywać do nich ilustracje, m.in. do historii 
„O smoku wawelskim”. Powstanie również kalendarz z pracami uczniów 
i strona internetowa. Ponadto dzieci z 6 krajów będą czytać i wymieniać 
uwagi na temat książki C S. Lewisa „Opowieści z Nami”. Jak mówi 
A. Kucharczak, międzynarodowa wymiana pozwoli nie tylko dowiedzieć 
się co czytają dzieci w innych krajach, ale również poznać ich kulturę 
i język: — To ogromne przeżycie dla dzieci — mówi. Młodzi ludzie 
z Niewiadomia będą korespondować z nowo poznanymi kolegami 
z Europy aż do wiosny przyszłego roku, kiedy to pojadą na Słowację, 
by tam znowu spotkać się w międzynarodowym gronie i porozmawiać 
o książkach, bo to temat niewyczerpalny ...

(S)

wesołe miny”, „Odżywiam się kolorowo, więc rosnę zdrowo” - to tylko 
niektóre z propozycji. W finale konkursu, w którym wzięli udział m.in. 
wizytator Kuratorium Oświaty Zofia Golińska, przygotowano program 
artystyczny - uczniowie z Koła Żywego Słowa wystawili sztukę „Wi
taminki”, odbył się pokaz gimnastyki artystycznej i aerobik, a wszyscy 
uczestnicy otrzymali... jabłka. Jednak najważniejszą chwilą było otrzy
manie certyfikatu Szkoły Promującej Zdrowie. — Nasze osiągnięcia 
to efekt realizacji wspólnych celów i pracy całej społeczności szkolnej. 
Nie zamierzamy jednak osiąść na laurach — zapewniają nauczyciele. 
— W tym roku chcemy zdobyć certyfikat Śląskiej Szkoły Jakości. Przystą
piliśmy również do programu partnerskiego Otwarta Szkoła, co doskonale 
łączy się z realizowanym drugi rok programem Socrates Comenius. Jak 
widać, dbamy o nieustanny rozwój, by coraz lepiej i skuteczniej kształcić 
i wychowywać naszych uczniów.

Międzynarodowa książka
Co czytają młodzi Bułgarzy, a co jest popularne w Rumunii? Jacy 

książkowi bohaterowie są ulubieńcami dzieci z Włoch lub TUrcji. 
Czy Słowacy mają legendy podobne do Polaków? Tego wszystkiego 
próbują dowiedzieć się uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 
nr 2 z Niewiadomia, a pomaga im w tym Socrates Comenius.

Międzynarodowa grupa w UM Rybnika rozmawiała nie tylko o książkach,

a spotkanie było okazją do wymiany wrażeń i... pamiątek. Zdjęcia: s.

wwT ¥¥7i i r i • a — Powietrze i woda nie znają granic terytorialnych, dlatego
WG WIOSZCCIl O SrOQ.OWlSK.i1 ważne jest, aby podnosić świadomość ochrony środowiska

w naszych państwach — mówił burmistrz Gorizii we Włoszech 
podczas powitania uczniów SP nr 28 z Kamienia. To właśnie 
w słonecznej Italii odbyło się trzecie spotkanie w ramach 
projektu Socrates Comenius, dotyczącego środowiska.

Najpierw walczyli z odpadami, tworzyli prace wykonane z papieru 
z wtórnego przerobu, przygotowali album o powstawaniu i wykorzy
staniu papieru oraz wypełniali ankietę dotyczącą segregacji odpadów. 
— W tym roku chcemy propagować ochronę wody i powietrza wśród lokal
nej społeczności — mówi koordynator programu Lilianna Kurpanik 
z SP 28. — Wraz ze szkołami partnerskimi z Austrii, Włoch, Hiszpanii 
i Turcji pragniemy uświadomić uczniom, ale również dorosłym, koniecz
ność dbania o czystą wodę i powietrze.

Wizyta w Gorizii była dla czwórki uczniów SP 28 w Rybniku okazją 
do wykazania się znajomością języka angielskiego, poznania Wenecji 
i kontynuacji prac nad programem. Rozwiązano też konkurs na logo 
projektu, a spośród ośmiu prac (dwie z każdego kraju), wybrano pro
pozycję Emilii Porszke z SP nr 28.

— Mamy nadzieję, że nawiązane przyjaźnie przyczynią się do proeuro
pejskiego spojrzenia na świat — podsumowuje L. Kurpanik.

Dzięki Sokratesowi-Comeniusowi młodzi ludzie dowiadują się jak skutecznie dbać 
o ochronę środowiska.

Zdj.: arch, szkoły.

Telefony do redakcji: 42 28 825, 42 60 070
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Biblioteka na święto biblio^E

Po raz drugi w Zespole Szkól Budowlanych świętowano Międzynarodowy 
Dzień Bibliotek Szkolnych, jednak tym razem w sposób szczególny...

Taki prezent bibliotekarze i uczniowie ZSB mogli sobie 
tylko wymarzyć - nowa biblioteka. Remont pomieszczeń 
trwał przez cale wakacje, a wykonali go, w ramach pracy 
dyplomowej, uczniowie Technikum Budowlanego pod 
okiem Małgorzaty Maciończyk. Całość została sfinan
sowana przez szkołę i Radę Rodziców. Biblioteka zyskała 
nowoczesny charakter, wolny dostęp do półek, a przede 
wszystkim czytelnię, co ucieszyło nauczycieli-bibliote- 
karzy, grono pedagogiczne oraz uczniów. Uroczystego 
przecięcia wstęgi dokonał dyrektor szkoły Zygmunt 
Kula, a bibliotekę poświęcił o. Marcin Piwnicki.
Wykorzystano też pomieszczenie po „starej” bibliotece, 
w którym powstała sala multimedialno - konferencyjna, 
wykonana przez uczniów i słuchaczy z pomocą pracow
ników szkoły.

Międzynarodowy Dzień Bibliotek Szkolnych upłynął

Nową bibliotekę w ZSB uroczyście 
otwarto podczas Międzynarodowego 
Dnia Bibliotek Szkolnych.

Zdj.: arch. ZSB.

w ZSB również na kon
kursach dla uczniów, 
m.in. na najzabawniej
sze życzenia dla bi
blioteki, a dzięki spe
cjalnemu plebiscytowi 
powstała szkolna lista 
książkowych bestselle
rów. Jednak to nowa biblioteka przyćmiła wszystko...

— Biblioteka zaprasza do swojej pięknie wyremontowa
nej siedziby nie tylko uczniów i pracowników szkoły, ale 
również absolwentów oraz mieszkańców dzielnicy Meksyk 
— mówi nauczyciel-bibliotekarz ZSB Elżbieta Ra fińska. 
Jej zdaniem, nowa biblioteka, ma teraz możliwość reali
zacji nowych zadań i szansę, by stać się szkolnym centrum 
informacji.

Tylu bajkowych postaci w 
jednym miejscu nie spotyka 
się często, ba nie spotyka 
się wcale. Jednak odrobina 
magii i wszystko jest możli
we - „czarownice” i „czaro
dzieje” tłumnie przybyli do 
Szkoły Podstawowej nr 32, 
by sprawdzić swoje umiejęt
ności w II Międzyszkolnym 
Konkursie Polsko-Angiel
skim.

W
magia

szkolnych mimach
Uczestnicy musieli wykazać się wiedzą na temat przygód Harrego Pottera oraz zna

jomością angielskiego słownictwa, w tym pojęć dotyczących Halloween. Do udziału 
w konkursie zgłosiło się 16 szkół podstawowych z Rybnika i okolic oraz podstawówki 
z Radlina i Krzyżanowic. Każdą szkołę reprezentowała trzyosobowa grupa, a zwycię
żyła reprezentacja Szkoły Podstawowej nr 35 z Chwałowic - Artur Zdrzałek, Piotr 
Bogdan i Sonia Stożek, których do udziału przygotowały Marzena Krośniewska 
i Iwona Somerla. Drugie miejsce zajęli uczniowie SP nr 2 - Martyna Ucher, Krzysztof 
Szweda i Monika Wilczyńska, a trzecie ekipa SP nr 11, w składzie Walentyna Orlikow
ska, Kamil Kokoszka i Roman Broda. W nagrodę zwycięzcy otrzymali torby, plecaki, 
albumy, zaproszenia na pizzę, wejściówki do kina oraz książki do nauki angielskiego. 
Organizatorzy przygotowali też dodatkowe atrakcje. Podobnie jak w roku ubiegłym, 
oceniano też stroje „czarodziejów” i „czarownic”, a pierwszą nagrodę otrzymał uczeń

z SP 32 Marek Paprotny, który wcielił się w postać 
Zgredka. Wyróżniono też Mikołaja Mroszczaka 
(SP 5), Yanessę Nadolnik (SP 1), Ninę Dudzik 
(SP 32), Maurycego Bóra (SP 12), Marcina Plichtę 
(SP 18) oraz drużynę SP 28 - Emilię Porszke, Bła
żeja Cechowicza i Artura Dębskiego. Najlepsze logo 
konkursu opracowali Maurycy Bór, Dominika Pluta 
i Paulina Zieleźny z SP 12.

Organizatorka konkursu Daria Rudnicka, ma 
nadzieję, że za rok do rywalizacji staną kolejni mali 
czarodzieje. (S)
Tyle bajkowych postaci w jednym miejscu - to musi być 
Międzyszkolny Konkurs Polsko-Angielski w SP nr 32.

Zdjęcia: arch, szkoły.

Piknik nadziei
Modlitwa „Ojcze nasz” w języku suahili, 

korowód radości i wypuszczenie w niebo 200 
zielonych baloników nadziei - oto finisz 
Misyjnego Pikniku Edukacyjnego w Szkole 
Podstawowej nr 19 w Klokocinie. To nie pierwsze, 
ale zapewne nie i ostatnie spotkanie uczniów tej 
szkoły z Czarnym Lądem. Nie tak dawno okazali 
się jednymi z najlepszych w ogólnopolskim 
konkursie „Mój kolega z Afryki”.

W pikniku wzięto udział 
ponad 400 osób - doro
słych i dzieci, do których 
organizatorzy zwrócili się 
z misją: poznajcie Afrykę, 
aby ją pełniej pokochać 
i... jej pomóc.„Pokochaj

cie Afrykę za jej krwawe 
blizny niewolnictwa, za 
jej krzyki boleści, poko
chajcie z jej pamiątkami, 
legendami, z jej trady
cyjną tolerancją i wiarą, 
z jej stoickim spokojem, 
dzięki któremu trwa nie
wzruszenie” - pisał kar
dynał Karol Lavigerie. 
Trudno pomóc wszystkim, 
ale można poruszyć serca 
umysły i portfele innych, 
co było celem pikniku. 
Można też stać się zna
kiem sprzeciwu wobec 
niesprawiedliwości, któ
ra dotyka wciąż Afrykę, 
a której my, Europejczy
cy, jesteśmy głównymi 

dokończenie obok
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To właśnie bogate, a co najważniejsze wciąż 
żywe tradycje śpiewactwa chóralnego na Gór
nym Śląsku, zainspirowały pomysłodawców
- Śląskie Centrum Muzyczne „Muzyka 
i Ruch”, Państwową Szkolę Muzyczną 
w Rybniku i Dom Kultury w Chwalowicach
- do zorganizowania spotkań chóralnych. 
Celem festiwalu ma być promocja muzyki 
chóralnej, prezentacja aktualnych trendów

wykonawczych i propagowanie najlepszych 
wzorców amatorskiego śpiewactwa chóral
nego. W pierwszej edycji festiwalu wzięło 
udział 8 amatorskich chórów, w tym trzy 
z Rybnika, a ich występy oceniali profesorowie 
Jan Wincenty Hawel i Czeslaw Freund 
z Akademii Muzycznej z Katowic oraz dr 
hab. Marek Gandecki z Akademii Muzycz
nej w Poznaniu. Jurorzy punktowali poziom 
wykonawczy, stopień trudności programu,

dobór repertuaru, interpretację i stylowość 
wykonania, walory brzmieniowe oraz wyraz 
artystyczny. W kategorii chórów mieszanych 
kameralnych pierwszą nagrodę otrzymał chór 
„Animato” pod dyrekcją Małgorzaty Lucjan 
z Pawłowic, a wyróżnienie - chór „Absolwent” 
ze Skoczowa. Natomiast w kategorii chórów 
mieszanych, jurorzy najwyżej ocenili chór 
z Czeskiego Cieszyna „Cantieum Novum”

pod dyrekcją Leszka Kaliny, który zdobył 
również tytuł najlepszego dyrygenta festiwalu. 
Wyróżnienie w tej kategorii otrzyma! Chór 
„Sonus” PSM w Rybniku prowadzony przez 
Ziglindę Lampert-Raszyńską.

Podczas koncertu finałowego, który odbył 
się w kościele pod wezw. Królowej Apostołów, 
laureaci odebrali statuetki z rąk prezydenta 
Adama Fudalego, jurorów Jana Wincentego 
Hawela i Czesława Freunda oraz przedstawi

cieli organizatorów i sponsorów. Zaprezento
wali też po dwa utwory ze swojego repertuaru, 
a na zakończenie wszystkie nagrodzone chóry 
wyśpiewały „Gaudę Mater", a połączonymi ze
społami dyrygował Czesław Freund, kierownik 
artystyczny festiwalu. Z nagrodą z festiwalu 
wrócił również prezydent A. Fudali, którego 
doceniono nie za umiejętności wokalne, ale za 
wsparcie festiwalu i stałe promowanie kultury 
w mieście.

W ramach Rybnickiej Jesieni Chóralnej 
w kościołach, których parafie włączyły się do 
udziału w festiwalu, odbyły się koncerty towa
rzyszące. Trzydniowa impreza rozpoczęła się 
koncertem w kościele pod wezw. św. Jadwigi 
z udziałem chóru kameralnego Akademii 
Ekonomicznej w Poznaniu „Musica Viva". 
Natomiast w kościele Matki Boskiej Bolesnej 
zaprezentował się chór kameralny Akademii 
Muzycznej im. K. Szymanowskiego w Katowi
cach pod dyrekcją Cz. Freunda.

Przedstawiciele organizatorów - Ilona Kar
gul z ŚCM i Michał Wojaczek z DK Chwa- 
łowice, dziękowali wszystkim zaangażowanym 
w powstanie festiwalu i wyrazili nadzieję, że 
na stałe wpisze się on w kalendarz rybnickich 
imprez. Z pewnością warto...

(S)

«Chórami jesień się zaczyna...
... i miejmy nadzieję, że w Rybniku tak będzie każdego roku. Pierwsza 

Rybnicka Jesień Chóralna, nad którą patronat objął znakomity kompozytor 
Henryk Mikołaj Górecki, spodobała się miłośnikom wokalnego brzmienia 
i potwierdziła, że głos potrafi być najlepszym instrumentem.

Dyrygenci czterech nagrodzonych chórów. W środku 
Leszek Kalina, najlepszy dyrygentfestiwalu z najlepszym 
chórem mieszanym „Canticum Novum ” w tle.

W koncercie finałowym wszystkie nagrodzone zespoły wyśpiewały 
„Gaudę Mater”, a połączonymi chórami dyrygował prof. Czesław 
Freund.

Zdjęcia: s

sprawcami. Kolonializmu praktycznie już nie 
ma, ale jego skutki - handel bronią, podsycanie 
konfliktów zbrojnych, zaśmiecanie Czarnego 
Lądu odpadami nuklearnymi - długo jeszcze 
będą obecne. Afrykę poznawaliśmy dzięki wy
stąpieniom gości: sekretarza Komisji Episkopatu 
Polski ds. Misji ks. dr Czesława Noworolnika, 
redaktora „Gościa Niedzielnego” dr Sebastia
na Musiola czy Prowincjalnego Sekretarz ds. 
Misji Polskiej Prowincji Werbistów o. Tomasza 
Szyszki, którzy rozbudzili w każdym uczestniku 
spotkania pragnienie większego zaangażowania 
w misyjne dzieło Kościoła. Mieszkańcy podjęli 
już pierwsze inicjatywy w ramach akcji „Adopcja

Serca”. Śpiewem, tańcem i modlitwą swoją obec
ność na pikniku zaznaczyły misjonarki Afryki 
- siostra Maite z Hiszpanii i siostra Heide z Nie
miec. Jak wiele Afryka może nam dać, przekona
liśmy się dzięki muzykom z zespołu Las Conga 
i Ksymenie Siekierskiej, prezentującej ry
tualny taniec afrykański. Przy nich nie sposób 
było się nudzić - i taka właśnie jest Afryka. 
Muzeum Miejskie w Żorach zaprezentowało 
piękne tkaniny artystyczne z Afryki Zachod
niej, a Warsztaty Terapii Zajęciowej z Niedo- 
bczyc - sztukę garncarstwa i wikliniarstwa 
artystycznego. Ich prace wystawione na aukcji 
powiększyły dochody z pikniku, które zostaną

przekazane na pomoc głęboko upośledzonym 
dzieciom z ośrodka Tikondane „Pokochajmy się” 
w Malawi w Afryce Wschodniej, na projekty 
PDMD pomocy dzieciom w Azji - ofiarom 
ostatnich kataklizmów oraz wsparcie sierocińca 
w Galara Burundi w Afryce Centralnej.

Honorowy patronat nas imprezą objęli prezy
dent Adam Fudali oraz Metropolita Katowicki 
ks. abp Damian Zimoń. Nie byłoby tego wspa
niałego spotkania bez wsparcia Salezjańskiego 
Wolontariatu Misyjnego, miasta, Rady Rodziców 
szkoły, Rady Dzielnicy Kłokocin oraz kilku 
rybnickich firm. Organizatorzy wszystkim 
serdecznie dziękują.

Telefony do redakcji: 42 28 825, 42 60 070
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Podobnie jak inni rodzice, którzy pojawili się 

na scenie DK w Boguszowicach, z aktorstwem 
ma niewiele wspólnego. Jednak nie przeszko
dziło jej to w zagraniu w baśni H. Ch. Ander
sena, a zachwyconym dzieciom w przeżyciu 
niezapomnianych chwil. I oto chodziło, gdyż 
jak słusznie zauważył dyrektor Domu Kultury 
w Boguszowicach Cezary 
Kaczmarczyk, baśnie na
leży pielęgnować: —Bajki 
skończyły się z chwilą, gdy 
umarł ostatni krasnoludek, 
a na świecie pojawiły się 
pośpiech, wielość i jednako
wość. (...) Dlatego musimy 
coś zrobić - wymyślajmy 
bajki dla naszych dzieci.
I wymyślają! Na pomysł 
wpadła dyrektor Przed
szkola nr 20 Grażyna 
Kupczyk, która zapro
ponowała rodzicom 
dzieci uczęszczających 
do tej placówki zabawę 
w teatr: — Teraz tradycją 
naszego przedszkola stały 
się spektakle z udziałem 
rodziców. Nastąpiła za
miana ról - przez cały rok 
to właśnie dzieci uczą się 
i przygotowują dla rodzi
ców najróżniejsze występy, 
więc chciałam, by dorośli 
odwdzięczyli się swoim 
pociechom — mówi G.
Kupczyk. — Cieszę się, 
że rodzice włączyli się do 
tego przedsięwzięcia. To 
bardzo integruje nasze środowisko. Przychylnym 
okiem na teatralne poczynania patrzą w bo- 
guszowickim DK, a zaangażowanie rodziców 
jest ogromne - sami wykonują dekoracje 
i stroje, a czas spędzają na próbach. Ale warto 
- zachwyt w oczach dzieci i okrzyki: tato, patrz

mama! - wynagrodziły trud przygotowań. 
A na scenie w nowych dla siebie rolach wystąpili: 
Katarzyna Słowik (Caiineczka), Mirosława 
Mika (Czarownica/Myszka) Janina Janowska 
(Chrabąszczówna/Elf), Mariola Wnuk (Kobie
ta/Jaskółka), Józefa Cessak (Ropucha), Dorota 
Stefańska (Chrabąszcz) i Wincenty Krzos

„Caiineczka” ma cal wysokości i urodziła się w kielichu 
zaczarowanego kwiatu. Prawda? Nie do końca - w rzeczywistości 
„Caiineczka” jest wyższa, ma na imię Katarzyna i jest matką.

Zabawa w teatr tak spodobała się rodzicom, 
że już przygotowują kolejny spektakl, oparty 
na baśni H. Ch. Andersena. W ten sposób 
„Teatr rodzicielski” chce uroczyście zakończyć 
obchodzony właśnie rok Andersena. Jednak 
jak mówi G. Kupczyk, tym razem spektakl 
miałby mieć wielopokoleniowy charakter - na 

scenie wspólnie dorośli i dzie
ci, a na widowni dziadkowie 
i babcie. Premiera ma się odbyć 
w styczniu, a do występu przy
gotowują się nie tylko rodzice 
przedszkolaków, ale i uczniów 
Szkoły Podstawowej nr 18, 
gdzie pod okiem Anny Ry- 

combel trwa akcja 
„Cała Polska czyta 
dzieciom”. Jak widać

Satysfakcja dla rodziców, radość dla dzieci czyli „ Teatr rodzicielski ” i jego „ Caiineczka ”,

(Kret). H. Ch. Andersena zagrała Agnieszka 
Jucewicz-Kuźnikowska, a narrację prowadziła 
Izabela Karwot, która również wyreżyserowała 
„Calineczkę”. Aranżację piosenek przygotowała 
Mirela Sznika, a nad światłem i dźwiękiem 
czuwał Tomasz Paszenda.

torskie teatry.
— Na początku 

rodzice sceptycznie 
podchodzili do wy
stępów, ale kiedy wi
dzieli efekty - sami 

Zdj.:s nieźle się bawili, 
a przy tym dawali ra

dość swoim pociechom - z chęcią zaczęli się 
włączać—podsumowuje G. Kupczyk. Tak więc 
pytanie kto komu zrobił większą frajdę - ro
dzice dzieciom czy dzieci rodzicom, pozostaje 
nierozstrzygnięte.

(S)

magia słowa i sce
ny bywa zaraźliwa. 
I całe szczęście! — 
Już następnego dnia 
po spektaklu przyszła 
do nas kolejna mama 
zainteresowana wy
stępem na scenie 
— mówi I. Karwot 
z DK Boguszowi- 
ce, która prowadzi 
w mieście dwa arna-

Jesienna
integracja

Wystawę podsumowującą konkurs plastyczny 
pt. „Najbardziej jesienny bukiet” otwarto w Domu 
Kultury w Boguszowicach.

Miał on integracyjny charakter, a uczestniczyły w nim 
dzieci z różnych szkół i przedszkoli, wspólnie z wychowan
kami rybnickiej Szkoły Życia. W trakcie uroczystego pod
sumowania konkursu, w DK w Boguszowicach nagrodzono 
autorów najciekawszych jesiennych bukietów, a zakończyła 
go wspólna zabawa integracyjna, w której dzieci wspólnie 
stworzyły pracę pt. „Jesienna przyjaźń”. Konkurs zainicjo
wany przez Dom Kultury w Boguszowicach i Szkołę Życia 
w Rybniku odbył się już po raz drugi.
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Szukali Niziołka...
— Pisarz to jedyny zawód, który pozwala kłamać ile 

wlezie i jeszcze dostaje się za to pieniądze — mówiła 
uczniom Szkoły Podstawowej nr 5 autorka popularnej 
wśród dzieci „Dynastii Miziołków” Joanna 
Olech.

Jak mówi, pisarką została z przypadku. Z wykształcenia jest 
grafikiem i pracowała dla „Świata Młodych”, gdzie ilustrowała 
dział mody dla dziewcząt. Jednak któregoś dnia okazało się, 
że musi narysować komiks. I tak na ostatniej stronie „ŚM” 
przez rok zaczęły pojawiać się przygody Miziołka. Później po
wstała książka „Dynastia Miziołków”, za którą Joanna Olech 
otrzymała Nagrodę Literacką im. Kornela Makuszyńskiego.
I trudno się dziwić - dzieci pokochały pełną humoru opo
wieść o dwunastoletnim chłopcu, który ma bardzo oryginalne 
poglądy na życie. Potwierdzili to również uczniowie SP nr 5, 
którym nie były obce pamiętnikowe przygody Miziołka i jego 
rodzeństwa oraz Mamiszona i Papiszona. —Miziołek napraw
dę nazywa się Marek. Jest już dorosły, ożenił się, bynajmniej nie 
z Beatą. Kiedyś' miał świnkę morską, a nie szczura — mówiła 
o pierwowzorze postaci J. Olech, która napisała również inne 
książki dla dzieci - „Gdzie diabeł mówi do usług”, „Listy 
Miziołka z wakacji nad morzem” i „Trudne słówka”. Na co 
dzień J. Olech współpracuje z „Tygodnikiem Powszechnym”, 
miesięcznikiem „Dziecko”, „Nowe Książki” i weekendowym 
dodatkiem Gazety Wyborczej „Wysokie Obcasy”. Jednak 
w czasie spotkania z uczniami SP nr 5 chętniej niż o rzeczywisto
ści, rozmawiano o święcie fikcji. Pisarka zabrała dzieci w podróż 
do swoich książek - opisywała i malowała swoich bohaterów, 
czytała też fragmenty „Dynastii Miziołków”, a uczniowie brali 
udział w słodkich konkurencjach, jakie przygotowała dla nich 
J. Olech. Jeden z konkursów dotyczył poszukiwania chłopca 
najbardziej podobnego do książkowego Miziołka. W SP nr 5 
było ich kilku...

(S)
Joanna Olech wspólnie z dziećmi zSPnr5 szukała chłopca najbardziej podobnego 
do ksic/żkowego Miziołka. Zdj.; s.

Kiedy zakończyła się uroczysta inauguracja 
XXXVI RDL, goście zabrali się do pracy...

Kłoś nas łu wszystkich kocha..
Nawet niezbyt przytulna aula Zespołu Szkół Ponadpodstawowych i 

3 nie była w stanie zepsuć poetyckiej atmosfery, jaka otacza ks. prof. 
Jerzego Szymika - kapłana, poety, teologa.

Czytając swoje wiersze autor zdradzał chętnie ich źródło - ulotne często wy- J 
darzenia i chwile, które chciałby zatrzymać na dłużej. Odpowiadając na ] 
młodzieży o ulubiona tematykę, miał na nie tylko jedną odpowiedź: — W: 
moje wiersze mówią o miłości - do Boga, ludzi, natury. Miłośćjest jedynym godn*fiW 
tematem twórczości... Gość przekonywał młodych uczestników spotkania, że wbrew 
czającej się wokół jak smog rozpaczy, życie ma sens, a nadzieja jest dla młodzieży 
najważniejsza. Warto kochać, cierpieć, mieć dzieci, bo (...) ktoś nas tu wszystkich 
kocha”. Problemy wiary w kontekście współczesności ks. Szymik pokazał m.in. 
w książce „Teologia w czasach pepsi -coli”, która, ku satysfakcji księdza, była 
niektórym uczniom ZSP nr 3 znana. Opowiedział o domu w Pszowie, gdzie swoje 
poczesne miejsce miała książka, o Janie Pawle II, który „...miał w sobi^więa i 
światła niż inni ludzie", a także swojej, wcale nie prostej, drodze do kapłaństwa 
i pojmowaniu duszpasterstwa 
jako wskazywanie drogi. Tak 
rzadka w dzisiejszych czasach 
życzliwość i otwartość na dru
giego człowieka, a przy tym 
erudycja i mądrość księdza 
- poety sprawiła, że krótkie 
spotkanie pozostawiło nie
dosyt. Na szczęście są jego 
książki... (r)
Ks. Jerzy Szymik udzielił wywiadu 
uczniowi II klasy V LO Pawłowi 
Wawrzynowi. Zdj.: r

Spotkanie ze współczesnym"
Jezuickie Wydawnictwo WAM, którego dyrektorem j 

o. prof. Henryk Pietras, istnieje od 133 lat, wydaje książki 
ne, poczynając od podręczników i poradników, kończąc na 
filozoficznych i teologicznych polskich i obcych autorów.

Spotkaniu ojca dyrektora w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej, 
które prowadził dr Zbigniew Kadłubek z UŚ1., towarzyszyła wystawa 
wydawnictwa, można je też było zakupić na miejscu.

Większość zebranych stanowili uczniowie Liceum Wieczo
rowego. Dowiedzieli się, że gość spotkania ukończył II LO 
w Rybniku, jest wybitnym teatrologiem, tłumaczem i... biz
nesmenem! Już jego pradziad - górnik z Dębieńska Edward 
Jeleń - napisał interesujący „Pamiętnik górnika”, wydany 
przez WAM w 2002 roku. Jego ojciec Zdzisław S. Pietras 
pisał książki historyczne. Usłyszeli, czym jest patro
logia oraz że gość spotkania zajmuje się w Katedrze 
Historii Kultury Chrześcijańskiej Wyższej Szkoły 
Filozoficzno-Pedagogicznej „Ignacjanum” w Kra
kowie początkami chrześcijaństwa, a szczególnie 
Orygenesem. Oprócz rad dotyczących lektur 
z epoki ojców Kościoła wyraźnie do młodych 
słuchaczy adresowane byty uwagi na temat ksią
żek Anthony’ego de Mello, którego „Śpiew ptaka” o. profesor przetłumaczył, i 
a fragment przeczytał. Na koniec padło kilka pytań z sali, a odpowiedzi py 
twierdziły opinię dra Kadłubka, że mamy również do czynienia ze sprawi] 
menadżerem, który potrafi świetnie reklamować swoje wydawnictwo.



iMcka

Nierymoivane czaty.
Z ciekawymi ludźmi można rozmawiać 

godzinami - ta prawda potwierdziła 
się również podczas spotkania 
młodzieży IV LO z Chwałowic z poetką 
Ewą Lipską.

Młodych ludzi zaciekawiła nie tylko jej twór
czość, all również pozostałe „rozdziały życia ”, 
o których opowiadała: — Pisałam teksty pio
senek dla „Skaldów” i „Waweli”. To ciekawe 
doświadc zenie — mówiła autorka „Białego La
tawca”, która ostatnio napisała teksty na płytę 
„Serca na rowerach” Anny Szałapak. — Cenię 
poezję śpiewaną, to forma popularyzacji wierszy. 
innym rozdziałem w życiu E. Lipskiej była 
praca wydawnicza oraz pobyt w Wiedniu, gdzie 
kierowała Instytutem Kultury Polskiej. Liceali
ści pytali o zainteresowanie Austriaków polską 
twórczością oraz o jej wspomnienia z czasów 
walki z cenzurą. Jednak w rozmowie E. Lip
skiej z młodzieżą najczęściej pojawiała się po
ezja, ho to ona, zdaniem poetki, uczy dystansu,

Tochman poszukujący...
Goszcząc Wojciecha Tochmana na RDL przed 

kilku laty, życzyliśmy mu powodzenia na Bali, dokąd 
się wybierał na poszukiwanie zaginionej tam w czasie 
zamachu terrorystycznego Beaty Pawlak, dziennikarki 
„Gazety Wyborczej”.

Nie znalazł jej, bo okazała się później jedną z ofiar, znalazł 
natomiast jej notatki - szkice do powieści o dziennikarce po
szukującej zaginionej koleżanki. I tak życie dogoniło fikcję... 
Nominowany do nagrody Nike wybitny reportażysta opowie- 
dział o tym młodzieży IV LO w chwałowickim DK.

Usadzenie go ex cathedra na scenie nie 
było może najlepszym pomysłem, ale 
dziennikarz radził sobie w o wiele 
trudniejszych sytuacjach. Znalezione 

w bagażu B. Pawlak zeszyty z notatkami 
kusiły W. Tochmana, by jej zamiar zreali
zować, a tym samym przekroczyć granice 

uprawianego dotąd przez siebie gatunku 
i wykreować rzeczywistość zamiast 
ją opisywać. W ten sposób powstała 
pierwsza powieść Tochmana pt. „Có

reńka”, w której 
zawarł również 
swoje przeżycia 

^ na Bali. Autor
nie zaprzeczył, 
że pociąga go 
zacieranie gatun

ków w literaturze i powstawanie nowej jakości. Nawiązując do 
swoicre podróży, próbował sondować młodzież czy Rybnik jest 
ich miejscem na ziemi, z którego nie chcą wyjeżdżać. O dziwo, 
niewielu młodych ludzi zadeklarowało chęć opuszczenia mia
sta, co Rybnikowi chyba dobrze wróży... W najbliższym czasie 

Ochman też nigdzie się nie wybiera, chce napisać książkę 
Ocznej kondycji rodaków... (r)

wrażliwości i innego spojrzenia 
na świat. Lipska przeczytała kilka 
swoich wierszy z tomików „Sklepy 

zoologiczne” i „Ja”. —Poezji nie musimy rozu
mieć. Czasami wystarcza jej atmosfera, nastrój, 
chęć sprzeciwu, wywołana niekiedy tylko linijką 
wiersza czy kilkoma wersami — mówiła. Mło
dzi ludzie zasypali E. Lipską pytaniami: kiedy 
napisała pierwszy wiersz, jak została poetką, 
czy czuje się spełniona zawodowo, czy zna ryb
nickich poetów i z czego czerpie natchnienie: 
— Życie jest inspirujące — mówiła E. Lipska. 
—Jak magnes przyciągam różne sytuacje. Potem 
robię notatki i na ich podstawie powstają wier
sze. Czasami zajmuje mi to dzień, czasem mie
siąc, a czasem nawet kilka lat. Lipska mówiła 
chwałowickiej młodzieży o swoich ulubionych 
poetach i pisarzach i zmieniającym się apety
cie na książki. Dowiedzieli się, że w jej domu 
wisi sporo kluczy, choć ich nie kolekcjonuje, 
a komputer pełni rolę ulepszonej maszyny do 
pisania. Każdemu zaś poleca książkę A. Camu- 
s’a „Człowiek zbuntowany”. Młodzież pytała 
o warsztaty literackie z jej udziałem, a nawet

o to, czy poezja przynosi dochody: — Żyć 
z tego nie można, ale poezja to 
luksus i przyjemność — mó
wiła. Lipska jest laureatką 
wielu nagród m.in. Funda
cji im. Kościelskich i Pol
skiego PEN-Clubu, a jej 
wiersze ukazały się 
w przekładach na 
angielski, czeski, 
duński, holen
derski, niemiec
ki i węgierski.
Podczas spo
tkania mówi
ła, że poezja 
jest domeną 
młodych lu
dzi, a na pytanie 
dlaczego pisze 
białym wierszem, 
odpowiedziała: —
Żyjemy przecież w nierymowanych czasach

Podczas spotkania z młodzieżą 
IVLO Ewa Lipska czytała swoją 
poezję, ale nie tylko...

Zdj.: s

Pokazać wiał wartości...

W 
*

Dzięki organizowanym spotka
niom autorskim z okazji RDL, nasza 
młodzież miała okazję poznać wie
lu wybitnych twórców literatury 
i kultury. Tegorocznym gościem VI LO był 
Feliks Netz - dziennikarz i redaktor, pi
sarz, tłumacz literatury węgierskiej, autor 
kilku powieści, z których „Dysharmonia 
caelestis” nominowana była do nagrody 
Nike.

Gość wprowadził słuchaczy w świat zdarzeń 
najnowszej historii i portretów ludzi, którzy za
ważyli na jego życiu, stając się źródłem inspiracji 
twórczej. Próbował przybliżyć młodzieży wyznawane przez siebie wartości 
niezbędne do godnego, uczciwego życia. Przekonywał, że realizacja własnych 
pasji i fascynacji przynosi człowiekowi największą satysfakcję i nigdy nie 
należy z nich rezygnować. Dla wchodzących w życie uczniów-maturzystów 
temat spotkania okazał się wyjątkowo trafiony. Zadawano autorowi wiele 
pytań dotyczących twórczości literackiej, proszono o ustosunkowanie się do 
konkretnych współczesnych tekstów literackich, pytano o pracę tłumacza. Czas 
przeznaczony na spotkanie minął wyjątkowo szybko, a młodzież nie kryła roz
czarowania tym faktem. Spotkania autorskie w szkole umożliwiają młodzieży 
bezpośredni kontakt z przedstawicielami kultury, literatury, stanowiąc znaczący 
element procesu dydaktyczno-wychowawczego. Korzyść z takich spotkań jest 
wzajemna, bo jak zapewnił nas Feliks Netz, VI LO w Rybniku nie będzie już 
dla niego pustobrzmiącą nazwą szkoły. (...) Czułem, że udało mi się nawiązać 
kontakt z młodymi ludźmi — napisał gość w pamiątkowej księdze szkoły.—Nie 
było moim zamiarem pouczać kogokolwiek, chciałem jedynie uczulić na liczne 
zagrożenia i wskazać świat rzeczywistych wartości.

Teresa Grodoń 
nauczycielka języka polskiego w VI LO
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— Ciao! Jeśli nie macie po- oraz o mowie gestów. Podkreślała, 
czucia humoru od razu wychodzę że istotą rzeczy jest, by człowiek był 
— powitała uczniów I LO im. z drugim człowiekiem. Nawiązała 
Powstańców Śląskich autorka też do koncertu inaugurującego 
opowiadań, poetka, tłumacz- RDL „Wielka Pani” i występu 
ka literatury polskiej i poezji Krzysztofa Kolbergera, który jej 
najęzyk włoski Irena Conti zdaniem, najdoskonalej inter- 
di MaurO. — Nie ujawniam pretuje teksty poetyckie oraz do 
tylko swojego wieku i jestem Jana Pawła II, którego miłość do 
Z wszystkimi „na ty”. Filigrane- człowieka najpełniej ujawniała się 
wa, pełna energii i optymizmu poprzez bliskość z ludźmi w czasie 
od razu zdobyła sympatię pielgrzymek. Poetka przeczytała 
rybnickiej młodzieży. też kilka wierszy po włosku, w tym

Z ziemi polskiej do włoskiej...

Filigranowa, pełna energii i optymizmu Irena Conti di Mauro zjednała sobie rybnicką 
młodzież. Zdj.: s

Czy można lubić codzienność? 
Irena Conti di Mauro jest o tym 
przekonana - dlatego powstała 
jej ostatnia książka pt. „Lubię 
codzienność”. I choć młodzież 
i nauczyciele mówili, że trudno 
znaleźć niezwykłość w zwyczajnym 
życiu, pisarka starała zmienić ich 
nastawienie. Jej poezja pokazuje, 
że powtarzające się czynności 
nie muszą być nudne, a w prozie 
życia warto dostrzec niezwykłość 
i wydobyć barwy z codzienno
ści: — Wypchnijcie zimę z siebie, 
a zostawcie kolorowośćlata — mó
wiła. Poetka czytała nie tylko 
swoje wiersze, ale również innych 
poetów, w tym niewidomego 
Szczepana - młodego człowieka, 
jednego z niepełnosprawnych 
twórców, którego spotkała na 
swojej drodze: — Każdy umie 
pisać, ale tylko niektórzy rozwijają 
ten talent — przekonywała. I. Conti 
mówiła nie tylko o poezji, ale też 
o samotności, melodyce języka 
włoskiego, naturze Sycylijczyków

utwór ks. Jana Twardowskiego 
„Śpieszmy się kochać ludzi”.

„ Wiersze Ireny Conti są pokorne, 
umieją słuchać, nieraz dają się na
malować, tak są obrazowe. Cieszę 
się, że te wiersze do mnie mówią, że 
można w nich zamieszkać... ” mó
wił o twórczości I. Conti właśnie 
ks. Jan Twardowski, ale ojej poezji 
sporo napisano również we wło
skiej prasie literackiej. Poetka po
siada też wiele polskich i włoskich 
nagród, jest członkiem Akademii 
Historii i Literatur Słowiańskich 
im. A. Mickiewicza w Bolonii, 
Akademii Sztuki i Literatury „ 
La Cristalide” w Catanii oraz 
Międzynarodowej Kapituły Or
deru Uśmiechu. O jej twórczości 
powiedziano wiele, podobnie jak 
o niej samej, jednak I. Conti di 
Mauro, szczególnie ceni sobie sło
wa, jakie kiedyś o sobie usłyszała 
„(...) w pani nie ma grama 
„picu

(S)

,Cholonek" w Rybniku!
Dokładnie rok po katowickiej premierze zawitał do nas 

spektakl Teatru Korez, wcześniej już nagrodzony i świetnie 
recenzowany.

Trudne bywają drogi 
niektórych dzieł do sze- ® 
rokiego odbiorcy, skoro 
dopiero po trzydziestu 
latach od pierwszego 
polskiego wydania po
wieści Horsta Eckerta. H 
znanego pod pseudo
nimem artystycznym 
Janosch, zdecyęłow;L 
no się na adaptację 
sceniczną powieści 
„Cholonek czyli dolny

Pan Bóg z gliny". Nic dziwnego, gdyż świat mieszkańców familoków 
z Poręby, dzielnicy Zabrza to świat (...) porażających prostaków (określe
nie Michała Smolorza), (...) lubieżników (Anna Dąb), a pisarz krytykuje 
Ślązaków za ich {...joportunizm, skłonność do renegactwa, powszechnym 
alkoholizm, bezduszność i gotowość do konformistycznego ustawiania się 
wobec dujących wiatrów historii (Krzysztof Karwat). A jednak współcze
sny Ślązak idzie na to przedstawienie, zapełnia niemal w całości jedną 
z największych widowni teatralnych na Górnym Śląsku - salę TZR. Śledzi 
uważnie dzieje rodziny Świętków: matki, ojca, dwóch córek Michci i TekUl 
oraz wżenionych w nią Stanika Cholonka i Detleva Hubnera. Śmieje się, 
gdy słyszy powiedzonko chód pamponia spod Rybnika, widzi wyjadanie 
kołocza na wyścigi, słyszy mówienie z pełną gębą, opowieści o wszach 
i wanckach, czuje wyższość nad pazerną Świętkową, tkwiącą w zabobo
nach i oddającą po kolei córkę i siebie zięciowi-chachorowi. P< m ażnieje, 
gdy do głosu dochodzą siły polityczne, które ujawniają różnice charak
terów postaci scenicznych: Stanik nadaje swojemu synowi imię Adolf, 
zapisuje się do SA i NSDAP, zabija, przejmuje sklep po Żydzie. Detlev 
jest tajnym agentem SS, wskazani przez niego ludzie giną od kul bądź 
w obozach koncentracyjnych. Bo przez scenę przewala się historia XX 
wieku, która doprowadza do grobu Świętkową, do szaleństwa wiecznie 
pijanego Świętka, Michcię wzbogaconą na cudzej krzywdzie pozbawi § 
jedynego dziecka, zadeptanego na śmierć przez bandę rówieśników za ' 
to, że (...) ten pieron miał zawsze w szkole chleb z kiełbasą. Ale pozbawi 
ją też serca, gdy bezlitośnie skaże ojca na zakład dla obłąkanych. Jest 
wstrząśnięty, gdy słyszy historię ograniczonego umysłowo Gryzoka 
i jego głuchoniemej żony, którzy giną bez własnej winy tylko dlatego, że J 
nad ich dolą zawisło niezrozumiałe dla nich fatum. I tak dalej, aż po lata 
stalinowskie i późniejsze, gdy postarzali już Michcia i Stanik, właściciele 
sklepu w Niemczech, nadal nic ze swego życia nie rozumieją. Byjt 
człeku mądry - to jedyne uogólnienie, na jakie ich stać.

Wielka to zasługa Janoscha i polskiego tłumacza powieści, Lefena 
Bielasa (który wzbogacił utwór o warstwę gwarową, choć nic ma jej 
w niemieckim oryginale), autora adaptacji scenicznej Roberta Ta
tarczyka, także reżysera spektaklu razem z Mirosławem Neinertem, 
że współczesny Ślązak może rozpoznać losy swoich przodków na sce
nie, w artystycznej kreacji, do której będzie jeszcze wiele razy wracał 
w swoich rozmyślaniach. Ten spektakl ma wiele mocnych stron? grę 
aktorską, wartką narrację, scenografię. Ale chyba najważniejsze j&t 
to śląskie poczucie humoru, które pozwala widzom już od pierwszych 
słów przyjąć przedstawienie jako swoje. Będzie w nim już tak do końca, 
choć coraz mniej tu powodów do śmiechu, coraz więcej do zgrozy.

G. Walczak 
Zdj.: J. Rzymanek

%
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Ewa loves senes Powtórka x rozrywki
Zaczęło się od koncertu z udziałem modego pianisty Stanisława 

Drzewieckiego. Potem był występ z dobrze zapowiadającym się 
skrzypkiem Jakubem Jakowiczem. Teraz w koncercie „Młodzi 
Wirtuozi na scenie” z muzykami Państwowej Szkoły Muzycznej 
II stopnia w Rybniku zaśpiewała Ewa U ryga z zespołem.

Takiej daw
ki doskonałej 
muzyki, śpiewu 
oraz ... miłości 
można by się 
spodziewać co 
najwyżej w Dniu 
Św. Walentego, 
ale na szczęście 
nie trzeba było 
czekać do lute
go, żaby wysłu
chać wyjątko
wego koncertu 
z udziałem or
kiestry smycz

kowej PSM i znakomitej wokalistki jazzowej Ewy Urygi, która wy
śpiewała najpiękniejsze „Love songs”. Muzycy sięgnęli do repertuaru 
Stevie Wondera, Lionel a Richie, Whitney Houston czy Roberty Fleck. 
Ę$jpfryga opatrzyła każdy utwór komentarzem i dala popis swoich 
nieprzeciętnych umiejętności wokalnych, a rybniccy młodzi muzycy, 
krorych do występu przygotowywała dyrektor PSM Romana Kuczera, 

(wzbogacili je wyjątkowym brzmieniem. „Memory”, „The Greatest Love 
Of All”, „When I need you”, „Killing me softly with his song”, „Hallo”, 
czy „Georgia on my mind”-zasłużyły na gromkie oklaski publiczności, 
wśród której nie zabrakło rodzin rybnickich muzyków. To już kolejny 
koncert „Młodzi wirtuozi na scenie”, który odbył się w ramach RDL, 

>7 a występ z udziałem E. Urygi tak się spodobał, że publiczność zapytana 
o to, co muzycy mają wykonać na bis, odpowiedziała - wszystko! Jednak 
HHJryga zaśpiewała m.in. „My Mellow Man”, w którym imitowała gło
sem sekcję dętą, czym udowodniła, że na scenie doskonale radzi sobie 
sama, ale w tym koncercie rybniccy muzycy okazali się nieodzowni...
a (S)

W koncercie „Młodzi Wirtuozi na scenie” z muzykami Państwo
wej Szkoły Muzycznej zaśpiewała Ewa Uryga. Zdj.: s.

Jest ona, on i nietuzinkowe uczucie. Trudno jednak mówić o ro
mansie, choć ona wciąż powtarza „kocham pana, panie Sułku...”.

Spektakl komediowy z udziałem wspaniałych Marty Lipińskiej i Krzysz
tofa Kowalewskiego oraz doskonałego narratora Adama Ferencego, z 
muzycznym akcentem Krzysztofa Szatkowskiego obejrzała publiczność, 
która licznie przybyła do Teatru Ziemi Rybnickiej. Przeważali starsi, bo to 
oni najlepiej pamiętają perypetie śmiertelnie zakochanej i bezgranicznie 
wiernej, choć naiwnej pani Elizy i gburowatego Sutka; na każde jej,, kocham 
pana panie Sułku... ” on odpowiada krótkim i nerwowym „cicho!”.

Sulek pojawił się na antenie radiowej „Trójki” w „Ilustrowanym Tygodniku 
Rozrywkowym” w 1973 roku, za sprawą reżysera Jerzego Markuszewskie- 
go, który zamówił u Jacka Janczarskiego cykl opowieści radiowych „z babę 
i chłopem”. I tak pojawili się Eliza i pan Sulek, którzy stali się ulubieńcami 
słuchaczy. O niebanalnym uczuciu, które bawiło kolejne pokolenia Polaków 
opowiadały 294 odcinki. Rybnicka publiczność usłyszała kilka z nich - o tym 
jak pan Sulek chciał zostać magazynierem, jak próbował pisać pamiętnik, 
dlaczego pani Eliza czytała mu bajki na dobranoc i pozwoliła ubrać się 
w nietypowy stój na bal przebierańców..., a w tle pojawiał się wszędobylski 
gajowy Marucha, czasami rozrywkowy Cypis...

Pamiętam jak będąc matą dziewczynką siadałam przed radioodbiorni
kiem i z utęsknieniem czekałam na „Powtórkę z rozrywki”, by dowiedzieć 
się co nowego słychać u pana Sutka i zapatrzonej w niego Elizy. I teraz też 
wolałabym posłuchać tych historii w radio, bo przecież radiowy teatr ma swój 
niepowtarzalny klimat... (S)

Historię 
Z udziałem 
pani Eli
zy - Marty 
Lipińskiej 
i pana Sułka 
- Krzyszto
fa Kowa
lewskiego 
opowiadał 
Adam Ee-
rency.

Zdj.: s.

Już od 5 lat młodzi ludzie rozstawiają swoje sztalugi 
w najróżniejszych punktach miasta, by malarsko opisać 
rybnickie zaułki, budowle, parki i zabytki. Już od 
5 lat prace uczestników pleneru malarskiego „Rybnik 
Wscynacje”, trafiają na wystawę, która towarzyszy 

0 Rybnickim Dniom Literatury. — W tych pracach czuje 
się miłość do miasta — mówi pomysłodawca i komisarz 
pleneru Bogumiła Karaś-Lapczyk.

Rybnik '55
Wystawę „Rybnik - miasto mojej przyszłości” pokazano w Galerii 

Oblicza Teatru Ziemi Rybnickiej, a podczas uroczystego otwarcia artysta 
ilarian Rak, zastępca dyrektora RCK Mar 

i - Lapczyk, wręczyli nagrody sie
demnastu wyróżnionym młodym twórcom 

ech kategoriach wiekowych. W tym 
>nie znaleźli się Malwina Krząkata, 
trycja Kempny i Łukasz Bednarz (SP 

iwa Oleś (Społeczna SP), Adrian- 
Sopala (SP 29), Krystyna Smolka,

Agnieszka Dudek i Patrycja Skorz

(wszystkie SP 32), Dorota Galkiewicz (SP 7), Barbara Mazurkiewicz, 
Katarzyna Kiliańczyk i Paulina Babińska (wszystkie SP 5).

W grupie gimnazjalistów najciekawsze prace wykonały Agnieszka 
Mojżysz, Katarzyna Adamczyk, Patrycja Niestrol, Danuta Mika 
(wszystkie G 9), Alicja Łapka (G 2), Marta Golnik (G 2), Sabina 
Bogacz (G 1), Oliwia Białkowska (G Spoi.) i Andrzej Hildebrandt 
(G nr 15). „ Czasy się zmieniają, a my zmieniamy się w nich ” tak M. Rak 
podsumował futurystyczne prace młodych ludzi, które powstały podczas 
majowego pleneru z udziałem uczniów 7 rybnickich szkól podstawowych 
i 12 gimnazjów - łącznie z opiekunami, ponad 140 osób. Poplenerowa 
wystawa prac odbyła się w czerwcu, a jurorzy wybrali dwudziestu dwóch 
twórców najciekawszych prac obrazujących przyszłą wizję Rybnika.

Czy tak będzie wyglądać Rybnik na kilkadziesiąt lat? Tak wyobrażają go sobie wyróżnione



MIMäi na Rynku
6 grudnia, godz.l 7MO

Happening „ Wolne Wybory Mikołajowe” 
w wykonaniu Teatru Gry i Ludzie 
przy czynnym współudziale dzieci

Zapraszamy

Zrób Mikołaja!
Konkurs plastyczny „Mikołaje” organizuje 

Dom Kultury w Niewiadomiu.
Jest on przeznaczony dla dzieci z przedszkoli i szkól podstawowych, a 

prace można wykonać dowolną techniką, przy użyciu do
wolnych materiałów. Konkursowe Mikołaje mogą być 
płaskie lub przestrzenne, a każda praca musi zawierać 
imię i nazwisko autora, jego wiek i adres placówki. 
Oceniania będzie samodzielność i estetyka wykonania, 
pomysłowość i oryginalność.

Prace należy dostarczyć do 2 grudnia do 
Domu Kultury w Niewiadomiu, w godz. 

od 8.00 do 16.00 lub przesiać na ad
res: DK Niewiadom, ul. Mościckiego 
15,44-273 Rybnik. Po ogłoszeniu wyni
ków, które zaplanowano na 6 grudnia, 
dziecięce Mikołaje zdobić będą świetli
cę DK. (S)

dok. ze str. obok

Część z nich otrzymało nietypową nagrodę: — W tym roku pięciu 
gimnazjalistów trafiło pod skrzydła profesjonalnych artystów i wzięło 
udział w plenerze, który odbył się w sierpniu nad Zalewem Rybnickim, 
a komisarzem była Grażyna Zarzecka - Czech. To cenna inicjatywa ...
- mówi B. Karaś - Lapczyk, do niedawna nauczycielka, doradca sztuki
- plastyki przy SP nr 5. — Co roku przybywa uczestników i zwiększa się 
zainteresowanie plenerem.

Pierwszy plener pt. „Rybnik w oczach młodych twórców” odbyt się 1 
czerwca 2001. Potem młodzi ludzie malarsko opisywali „Rybnicką trady
cję i nowoczesność”, „Nieznane oblicza miasta”, ’’Zieleń i architekturę”, 
a w tym roku „Miasto mojej przyszłości”. Powstałe na przestrzeni lat 
prace brały udział w licytacjach organizowanych przez Wielką Orkiestrę 
Świątecznej Pomocy, kilka trafiło do ks. arcybiskupa Damiana Zimonia, 
część w ramach wymiany otrzymali młodzi Węgrzy, a część organizatorzy 
chcą przekazać jednemu ze szpitalnych oddziałów.

Plener i poplenerowe wystawy nie byłyby możliwe bez sponsorów
- Rybnickiego Centrum Kultury i Urzędu Miasta Rybnika. Im
preza już na stałe wpisała się do miejskiego kalendarza, więc nikt nie 
wyobraża sobie nawet, by po przejściu B. Karaś - Lapczyk na emeryturę,

mogło zabraknąć „Rybnickich 
Fascynacji”. Pomysłodawczyni 
udało się zebrać grupę ludzi 
zainteresowanych dalszą opieką 
nad zdolnymi uczniami, z pew
nością więc z ich pomocą impre
za będzie kontynuowana.

(S)

Zapraszamy do realizacji pomysłu pracowników Wydziału In
formacji i Promocji UM Rybnika i wspólnej zabawy, polegającej 
na wymyśleniu i wykonaniu ozdoby, która zawieszona zostanie na 
tradycyjnej świątecznej choince na Rynku.

Chcemy, by choinka była inna niż zwykle... Jeżeli chcesz zobaczyć swoją 
ozdobę na rynkowej choince - baw się z nami. Nieważne ile masz lat, ważne, 
że masz pomysł i chęć do wspólnej zabawy!

Proponowane ozdoby muszą być odpowiednio lekkie (do 35 dkg), ale 
trwałe (tzn. odporne zmienne warunki atmosferyczne: wiatr, deszcz, śnieg), w 
wielkości około 40 cm x 40 cm x 40 cm lub objętości około 6,5 dcm3, przygoto
wane w taki sposób, by można je było bez problemu umocować na świątecznej

Ozdabiamy rybnicką choinkę
choince (np. za pomocą drutu lub sznurka). Mogą to być tradycyjne bombki 
czy łańcuchy, w formie i kształcie zależnym tylko od fantazji.

Najciekawsze i najbardziej oryginalne ozdoby już w dniu św. Mikołaja 
ozdobią tradycyjną choinkę na rybnickim Rynku, pozostałe będzie można 
oglądać na wystawie zorganizowanej w Urzędzie Miasta.

Prace można wykonać zarówno indywidualne jak i zbiorowo 
(przedszkola, szkoły, itp.) - nazwiska twórców choinkowych zabawek 
umieszczone zostaną na specjalnej liście, wywieszonej u podstawy 
choinki.

Ozdoby, opatrzone nazwiskiem, adresem oraz wiekiem 
autora, przynosić można do Wydziału Promocji i Infor
macji Urzędu Miasta Rybnika (ul. Chrobrego 2), 
pok. 213, w godzinach pracy urzędu, w nieprzekra
czalnym terminie do 30 listopada.

Wśród autorów ozdób rozlosujemy również 
nagrody - losowanie nagród odbędzie się pod
czas tradycyjnego „Mikołaja na Rynku”.

Serdecznie zapraszamy do wspólnej 
zabawy!

Teatr Ziemi Rybnickiej zaprasza 
18 grudnia br. o godz. 16.00.

na balet na podstawie baśni E.T. A. Hoffmanna

.Dziadek do orzechów”,
znakomite dzieło Piotra Czajkowskiego 

w choreografii Zofii Rudnickiej 
wspaniałe widowisko wykorzystujące rozwiązania sceniczne 
dla tworzenia iluzji fantastyczno-baśniowego świata wystawi

Teatr Muzyczny z Gliwic.
Przedstawienie może być wspaniałym 

prezentem świątecznym dla dzieci.
Bilety w cenie 25 zł, dzieci i młodzież 20 zł.

Na zakończenie XXXVI 
Rybnickich Dni Literatury 
swoje największe przeboje 
zaśpiewał, goszczący 
w naszym mieście nie po 
raz pierwszy, Michał Bajor.

Telefony do redakcji: 42 28 825, 42 60 070



— Tego wieczora towarzyszyć nam będzie muzyka oraz poezja, jednak tym 
razem jej nie usłyszymy ale dostrzeżemy w fotografii otworkowej. Fascynującej...
— mówił dyrektor DK Chwalowice Michał Wojaczek o wystawie fotografii 
Pawła Janczaruka, zatytułowanej „Jest taki samotny dwór”. Fotografii fa
scynującej, gdyż do jej wykonania potrzebna jest camera obscura zwana też 
kamerą otworkową, czyli szczelne pudełko, na którego jednej ściance znajduje 
się niewielki otwór, a na drugiej matowa szyba lub kalka techniczna. Promienie 
światła wpadające przez otwór rysują na matówce odwrócony i pomniejszony 
obraz. Wstawiając w miejsce matowej szyby jakikolwiek światłoczuły materiał
- otrzymamy zdjęcie. Do budowy kamery otworkowej wykorzystać można 
najróżniejsze przedmioty - pudelka, puszki po napojach czy pojemniki po 
kawie, a materiałem światłoczułym mogą być przeterminowane filmy lub

Ctwcrek na świat...
' "■ * ' 1

Upływający czas nie zawsze działa na naszą niekorzyść.
Jest nieodzownym elementem fotografii otworkowej, a jej 
tajniki odkrywano w Domu Kultury w Chwałowicach, podczas 
Artystycznych Zaduszek, w których zgodnie z charakterem 
imprezy, motyw upływającego czasu odgrywał dużą rolę.

Publiczność z zaciekawie
niem obejrzała wystawę...

Paweł 
Janczaruk wyja
śniał działanie apa
ratu otworkowego.

Upływający 
czas jest sprzy- 
mierzeńcemfo- 
lografii otwor
kowej.

Magiczny wieczór zakończył koncert Trio Jazzowego.
Zdjęcia: s i arch. pryw.

papier fotograficzny. Jak podkreśla Paweł Janczaruk, fotografia otworkowa 
czyli bezobiektywowa jest narzędziem nieprzewidywalnym i magicznym; nie
przewidywalnym, bo jej powstawanie jest reakcją wielu czynników fizycznych 
i chemicznych, a magicznym, bo stworzony przez nią obraz jest tajemnicą 
zachodzącą wewnątrz szczelnego pudelka. W fotografii otworkowej ogromną 
rolę odgrywa długi czas naświetlania. Zdarzało się, że P. Janczaruk naświetla! 
swoje zdjęcie nawet 12 miesięcy. Dlatego jak twierdzi, mamy do czynienia 
z „(...) przewidywaniem obrazu, niejako przepowiadaniem go. To misterium 
fotografii ”. Obraz otrzymany za pomocą camery obscury charakteryzuje mięk
kość, łagodne kontrasty, rozmycie i głębia ostrości.—Poprzez proces długiego 
naświetlania fotografia otworkowa nie „zamraża” chwili, pozwala odbitce na
siąknąć czasem fotografowanych miejsc — tłumaczy Janczaruk.

Najprostsza forma camery obscury była znana już 
w starożytności, ale popularność fotografii otworko
wej przypada na koniec XIX wieku. Współcześnie, 
mimo postępu technologii cyfrowej, która daje 

natychmiastowy efekt wykonanego zdjęcia, fotografia otworkowa wciąż jest 
popularna. Dlaczego? Fotograficy są przekonani, że magii chwili nie uchwycą 
żadne inne aparaty. Poza tym - czy dzięki fotografii cyfrowej fotograf może 
powiedzieć więcej? Niekoniecznie. W czasie naświetlania na fotografii 
otworkowej rejestruje się ruch ręki, drganie liści, falowanie powietrza... Fo
tografować można przedmioty codziennego użytku, wnętrza, przyrodę lub 
ludzi, próbować reportażu czy portretowania. — W fotografii otworkowej lubię 
czas i światło, i próbuję je zarejestrować—mówił zaciekawionym słuchaczom 
w DKw Chwalowicach P. Janczaruk. —Fotografia otworkowa budzi szacunek 
dla robienia zdjęć. Tutaj nie liczy się moment, po którym wiemy już jak wygląda 
zdjęcie wykonane przed chwilą. Tutaj musimy się zastanowić czy chcemy czekać 
na efekt. Paweł Janczaruk rozstawia swoje kamery (puszki) w różnych częściach 
kraju. Często zdarza się, że po kilku miesiącach nie ma po co wracać: —Na 
dziesięć puszek zazwyczaj zostają dwie - zlomiarze lub służby sprzątające też 
działają... —mówił.

Fotografią otworkową Janczaruk zainteresował się w latach 90., ale pierwsze 
zdjęcia go rozczarowały. Z czasem zmienił zdanie. Teraz to pasja, która stanowi 
moment wytchnienia od codziennej pracy fotoreportera. Janczaruk jest człon
kiem Związku Polskich Artystów Fotografików, uczestnikiem ponad 300wystaw 

zbiorowych i indywidualnych, laureatem wielu nagród. W Chwalowicach 
pokazał kilkanaście zdjęć, najwięcej poświęconych było zamkowi w Broni
szowie, do którego fotograf wraca od 20 lat. To miejsce, w którym Janczaruk 
organizuje również ogólnopolskie warsztaty fotograficzne. Podczas spotkania 
w DK tłumaczył, jak wykonywać otworkowe zdjęcia, pokazał jeden ze swoich 
aparatów, wyjaśniał tajniki fotografowania i zaprezentował prace dedykowa
ne zmarłemu niedawno fotografikowi Jerzemu Lubczyńskiemu.

Spotkanie w Chwalowicach było możliwe dzięki I Ogólnopolskiemu 
Festiwalowi Fotografii Otworkowej, w ramach którego w 25 galeriach 
Górnego Śląska swoje zdjęcia prezentowało około 50 autorów. — Chcie
liśmy pokazać różnorodność tego rodzaju fotografii i zachęcić do obcowania 
z tą formą sztuki (...) Ludzie, przedmioty i pejzaże sfotografowane aparatem 
otworkowym zyskują zupełnie inny, często bajkowy wymiar — przekonują 
organizatorzy i pomysłodawcy festiwalu, wśród których jest również
Krzysztof Łapka z grupy fotograficznej „Flash”, działającej w DK 

w Chwalowicach. W ramach festiwalu również w galerii Klubu Energetyka 
Paweł Janczaruk pokazał swój „Tryptyk śląski”, a Ryszard Karczmarski wy
stawę „Dotyk światła”, połączoną z promocją albumu fotografii otworkowej
0 tym samym tytule.

Miłośników takiej sztuki nie brakuje, bo jak mówi P. Janczaruk, po zrobieniu 
jednego zdjęcia, chce się robić następne. Pracuje właśnie nad fotografiami 
wzgórza w Zielonej Górze, gdzie mieszka. „Właśnie” czyli od roku 2000, ale 
czas jest jego sprzymierzeńcem. Pewne rzeczy mają przecież ponadczasowym 
wymiar, tak jak muzyka. Dlatego wieczór sztuk w DK Chwałowice zakończył 
koncert Trio Jazzowego w składzie Artur Bednarek, Mateusz Paszek
1 Janusz Kuczera, który wokalnie wsparła Magdalena Kuska. I jak na 
.Artystyczne Zaduszki” przystało, usłyszeliśmy standardy muzyków, którzy 
grają już w innym wymiarze...

(S)
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Krajobraz miasta po..
...restrukturyzacji przemysłu w dobie przemian 

społeczno-kulturowych ostatnich lat w Europie 
Środkowej -oto temat międzynarodowej konferencji 
naukowej, jaka miała miejsce w siedzibie Centrum 
Kształcenia Inżynierów Politechniki Śl. na terenie 
Zespołu Szkół Wyższych. Konferencję zainaugurował wykład prof. Jacka Wodza (z lewej), 

obok współorganizator spotkania Andrzej Stawarz. Zdj.: r

Spotkanie to było kolejnym efek
tem długoletniej współpracy rybnic
kiego Muzeum z oddziałem Stowa
rzyszenia Inżynierów i Techników 
Górnictwa oraz nieco krótszymi, ale 
owocnymi, kontaktami z Polskim 
Towarzystwem Etnologii Miasta. Do 
przedstawienia swoich przemyśleń na 
temat tożsamości miasta postindu- 
strialnego zaproszono gości z Czech 
i Słowacji - pracowników naukowych prestiżowych uczelni w Pradze, 
Opawie, Bratysławie i Bańskiej Bystrzycy, a także z UŚ1., Uniwersytetu 
Łódzkiego oraz kilku placówek muzealnych i innych instytucji z całej Polski. 
Już miejsce, w którym konferencja się odbywa nawiązuje do zmian, jakie 
zaszły w naszych miastach, w tym w Rybniku. ZSW w miejscu dawnego 
szpitala to najlepszy przykład, że zmiany te zachodzą - zauważyli na wstę
pie uczestnicy konferencji. Inauguracyjny wykład wygłosił znany i ceniony 
socjolog i politolog, profesor UŚ1. Jacek Wódz, który przedstawił zebrane 
w referacie pt. „ W poszukiwaniu nowej tożsamości. Miasta Śląska i Zagłębia 
w okresie przemian końca XX w. ” wyniki badań swoich i żony - prof. 
Kazimiery Wódz - w starych dzielnicach miast górniczych. Prelegent 
podkreślił, że poszukiwanie nowej tożsamości w nowych czasach jest 
długotrwałym procesem, który trudno zrozumieć bez zrozumienia funkcji 
lokalnej samorządności, a tym samym bez zrozumienia nauk politycznych. 
Gospodarz konferencji - dyrektor Muzeum Bogdan Kloch mówił o

współczesnym znaczeniu zabytkowej substancji architektonicznej Rybni
ka, zaś Celestyna Chlubek-Adamczyk, również z rybnickiej placówki, 
zaprezentowała fotografie jako źródło poznania przemian społeczno-kul
turowych miasta postindustrialnego. Współorganizator konferencji - prze
wodniczący Polskiego Towarzystwa Etnologii Miasta z Muzeum Niepod
ległości w Warszawie Andrzej Stawarz mówił o patriotycznych miejscach 
w przestrzeni metropolii europejskiej przełomu XX i XXI w. na przykładzie 
naszej stolicy. W sumie w ciągu dwu dni trwania konferencji wygłoszono 
prawie 20 referatów, które zostaną opublikowane w pokonferencyjnym wy
dawnictwie . Uczestnicy konferencji zwiedzili też obiekty zabytkowej kopal
ni „Ignacy”, a w ratuszu wysłuchali koncertu muzyki barokowej kwartetu „II 
Sospiro”. Konferencja pod patronatem prezydenta Adama Fudalego 
oraz prezesa Izby Przemysłowo-Handlowej ROP Andrzeja Żylaka 
została sfinansowana przez Ministerstwo Nauki i Informatyzacji 
oraz Bank BPH o/ Rybnik. (r)

IV ..Male próby dziennikarskie”

Schoolweek jak Newsweek?
Zanim pójdą w ślady Adama Michnika, Moniki Olejnik czy 

Piotra Najsztuba, mają przed sobą jeszcze lata pracy, jednak 
dla młodych ludzi, którzy próbują swych sił w dziennikarstwie, 
udział w konkursie zorganizowanym przez Dom Kultury 
w Niewiadomiu był kolejnym sprawdzianem umiejętności.

W konkursie „Małe próby dziennikarskie” wzięły udział 24 szkolne 
redakcje z podstawówek i gimnazjów z całego regionu, które nadesłały 
maksymalnie po dwa tegoroczne 
egzemplarze swoich gazetek.
Było więc co czytać - aktualności 
szkolne, uczniowskie wiersze, 
powieść w odcinkach i wywiad 
z woźnym. Nie brakowało też 
zdjęć, łamigłówek, recenzji, ko
miksów, a nawet przepisu na 
andrzejkowe ciasteczka oraz 
figurki z batona czyli „gniotki”, 
a także porad z cyklu „na ręce czy 
nodze” czyli jak dobrze ściągać.
W gazetkach znalazły się żarty 
ze szkolnych zeszytów (dziennik 
to lista przebojów, nauczyciel 
- tańczący z wilkami, a woźny to 
MacGiver), a do jednego z pism 
dołączono... lizak od sponsorów.
Jedno jest pewne - młodym 
ludziom fantazji nie brakuje,
a potwierdzają to już same tytuły szkolnych gazetek - „Czarno na 
białym”, „Szkolne beranie”, „Gimnazetka”, „Spoko szósteczka”, „Do 
góry nogami”. Ponadto szkoła, w której uczą się młodzi dziennikarze, 
jest kopalnią tematów. W „Gimryjku” wydawanym przez uczniów 
Gimnazjum nr 5 w Żorach, którzy zdobyli I nagrodę, znalazły się syl

wetki „belfrów”, wywiad z dyrektorem, szkolne skandale, hity, sport 
i humor. W tej kategorii nagrodzono też „Nowinki” podopiecznych 
Internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rybniku 
oraz gimnazjalistów z G nr 8 z Jastrzębia, a także uczniów rybnickiego 
Gimnazjum nr 4 wydających „Przerwę”.

W kategorii szkół podstawowych rywalizacja była bardziej wyrów
nana, dlatego przyznano dwa pierwsze miejsca. Zdobyli je uczniowie 
SP nr 5 z Rybnika, którzy pod okiem Beaty Kojzar, Aleksandry 
Piechy i Lidii Hajduk, wydają pisemko pt. „Copernicus”. To w nim 
przeczytamy o spotkaniu z przyjaciółmi z Węgier, o Kole Młodego 
Literata, dowiemy się co słychać w szkole w Brazylii i u trampkarza 
Rybnickiego Klubu Piłkarskiego, a łowców autografów z pewnością

ucieszy zamieszczony w ga
zetce autograf Małgorzaty 
Kożuchowskiej. Pierwszą 
nagrodę zdobyły również 
dzieci ze szkoły podsta
wowej w Świerklanach, 
które wydają „Mądrallę”, 
w której znajdziemy rubry
kę „ploteczki ze szkolnej 
półeczki", a także spe
cjalny dodatek dla 6-kla- 
sistów. Drugie miejsce 
przyznano uczniom SP nr 
28 z Rybnika, którzy re
dagują pismo pt. „Szkoła 
i my”, a trzecie zdobyła 
„Nasza buda” SP nr 12 
z Jastrzębia.

Laureaci spotkali się 
w DK w Niewiadomiu, gdzie 

otrzymali nagrody książkowe i dyplomy, ale znaleźli też czas, by zajrzeć 
do gazetek nadesłanych na konkurs przez swoich kolegów. Konkurencja 
nie śpi!

(S)

Laureaci pierwszych miejsc wspólnie ze swoimi opiekunkami prezentują nagrodzone czasopisma.
Zdj.: s

Telefony do redakcji: 42 28 825, 42 60 070



Zaprosili nasKrólowe i księżne wystawione
Władczynie i żony władców z „Pocztu polskich królowych i księżnych” 

autorstwa Anieli Taj ner i Jadwigi Mandery, „wyszły” z kart książki 
i pokazały swoje szlachetne oblicza w sali wystawowej Powiatowej 
i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rybniku.

46 sporych płócien J. Mandery (na zdj.) szczelnie wypełniło niewielką galerię. Na 
licznie zgromadzonych gości wernisażu patrzyło kilkadziesiąt par oczu z twarzy młodych 
i starszych, pogodnych i wiekiem doświadczonych, w otoczeniu klejnotów i skromnej 
czerni. Przedstawiając w kilku słowach bohaterki swoich obrazów, każdą z osobna,

autorka, chcąc nie chcąc, zdradziła swoje do nich przywiązanie. Szperając w źródłach, 
odnajdując dawne wizerunki i dowiadując się coraz więcej o ich życiu, ukształtowała 
w swojej wyobraźni własny obraz, nie zawsze zgodny z obiegowymi opiniami. Inten
cją powstania pocztu było zwrócenie uwagi na rolę, jaką kobiety - władczynie i żony 
władców spełniały na przestrzeni dziejów i jak znaczący wpływ miały na europeizację 
Polski. Stąd wystawę otwiera alegoria Europy - obraz powstały później niż pozostałe, 
ale łączący je ze współczesnością. J. Mandera byłaby szczęśliwa, gdyby składające się 
na ekspozycję wizerunki skłoniły do sięgnięcia po książkę i dalej, w głąb dziejów...

Historię przedsięwzięcia przypomniała wicedyrektor biblioteki Kornelia Delowicz, 
a wśród gości wernisażu była m.in. zastępca prezydenta Ewa Ryszka, a także koledzy ma
larki z Klubu Uniwersytetu Tłzeciego Wieku z przewodniczącą Danutą Mrozek. Nie mo
gło też zabraknąć współautorki pocztu A. Tajner, która opowiedziała o wspólnej nad nim 
pracy. Wystawę można oglądać do 27 listopada br. (r)

• Muzeum w Rybniku, Stowarzyszenie Inżynierów 
i Techników Górnictwa Zarząd Oddziału w Rybniku na 
uroczystość 30-1 ecia współpracy (24 października, więcej 
w następnym numerze „GR”).

• Szkota Podstawowa nr 11 na cykl imprez w ramach 
Tygodnia Śląskiego (od 2 do 9 listopada).

• Fundacja Elektrowni Rybnik na wystawę fotografii 
otworkowej Ryszarda Karczmarskiego (8 listopada) 
i wykład Anny Marszałek w ramach Malej Akademii 
Dziennikarstwa (9 listopada).

• Stowarzyszenie Przyjaciół Dzielnicy Maroko - No
winy i Rada Dzielnicy Maroko-Nowiny na biesiadę 
śląską (12 listopada).

• DK Chwalowice na koncert „Beale Street Band”
w ramach XX Silesian Jazz Meeting (12 listopada), więcej 
w następnym numerze).

• Związek Subregionu Zachodniego z siedzibą 
w Rybniku na konsultacje społeczne wstępnego projektu 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Śląskiego na lata 2007 - 2013 (16 listopada, więcej 
w następnym numerze).

• Uczniowie, katecheci i metodyk ds. nauczania religii 
na etap rejonowy XI Konkursu Wiedzy Biblijnej 
(17 listopada, więcej w następnym numerze).

• Izba Przemysłowo-Handlowa ROP na spotkanie „Przy 
kawie” z naczelnikiem Wydziału Ekologii UM Ireną 
Kulach (16 listopada).

• Młodzieżowy Dom Kultury na koncert galowy XI 
Festiwalu Piosenki Turystycznej (17 listopada, więcej 
w następnym numerze).

• Muzeum w Rybniku na „Wieczór Piastowski”
(21 listopada).

Rybnickie Duszpasterstwo Akademickie za
prasza na cykl otwartych wykładów - „W poszuki
waniu sensu cierpienia” ks. dr Antoniego Bartoszka ^ 
(9 listopada), „Dojrzałość psychiczna - dojrzałość I 
religijna” - dr Marek Wojtowicz (16 listopada), 
„Chrześcijanin - człowiek wyzwolony” - ks. dr Jacek 
Kempa (23 listopada), „Dogmat: granica otwarta czy 
zamknięta?” ks. dr Grzegorz Strzelczyk (30 listopada) 
oraz na wystawę stacji Drogi Krzyżowej „Wernisaż w 
rybnickim gotyku” (13 listopada).

Lubią wszystkie Slązoczki...
... zapewnia Marek Szołtysek w swojej nowej książce 

„Ślązoczki piykne są”, traktującej o płci pięknej w wielu, 
najbardziej nawet zaskakujących aspektach, ale zawsze 
w kontekście podtrzymywania śląskiej tradycji i wyznawanych 
wartości.

W jedenastej bodaj Markowej publikacji - tak jak w poprzednich 
- dużo zdjęć archiwalnych i współczesnych, rysunków, wiców, auten
tycznych anegdot i historyjek, jednym słowem kolorowy kalejdoskop, 
w którym Ślązak odnajdzie znane czasem z dzieciństwa obrazy i pojęcia, 
a nie - Ślązak zachwyci się bogactwem dawnej śląskiej tradycji. Autor 
pokazuje dawną Ślązoczkę od dziouszki do starki w różnych życiowych 
okolicznościach - i tych codziennych i od święta - od dnia stworzenia 
z Adamowego żebra poczynając. Nim Marek „ułożył” swoją Ślązoczkę 
do koniecznie „jasnyj truły”, pozwolił jej jako dziołszce pobawić się za 
mama, jako pannie pozolycić, popracować w polu, fabryce czy skle
pie, potem być strażniczką domowego ogniska w imię hasła kuchnia,

kościół i dzieci, ale pokazał ją też jako zaangażowaną 
w organizacjach społecznych i w czasie Powstań Śląskich. 
Do różnych życiowych okoliczności dostosowany był 

ubiór, któremu w książce poświęcono wiele miejsca. Poznajemy nie tylko 
okrycia zewnętrzne, ale podpatrujemy również to, co Ślązoczki nosiły 
pod kiecką, a także dodatki i fryzury - aż dziw bierze, gdzie zachowały 
się jeszcze kielbaśnice, galoty z dziurką, wionki z klapą, galandy i chustki 
wiązane na różna modłę. Okazuje się, że są 
osoby nie tylko skrzętnie przechowujące 
dawne stroje, ale i sposoby ich noszenia. Są 
też miejsca, gdzie jeszcze dziś można spo
tkać chopionki czyli Ślązoczki w tradycyjnych 
strojach. I trudno się nie zgodzić z konklu
zją autora, że (...) to Ślązoczki bardziej przy
czyniają się do zachowania śląskich tradycji 
i to one ratują, i z pewnością uratują, Śląsk 
w wymiarze regionalnym. I chwała im za to!

(r)



XII Ogólnopolski Festiwal Kolęd i Pastorałek

Hej kolęda, kolęda
Fundacja OFKiP, Wydział Duszpasterstwa Dzieci i Mło

dzieży Kurii Diecezjalnej w Sosnowcu i Urząd Miejski 
w Będzinie zapraszają na XII Ogólnopolski Festiwal Kolęd 
i Pastorałek

Festiwal przeznaczony jest wyłącznie dla amatorów - solistów, 
duetów, zespołów wokalnych, wokalno-instrumentalnych, chórów 
-w trzech kategoriach wiekowych: dziecięcej, młodzieżowej i dorosłych.

Festiwal przebiegać będzie w dwóch etapach: eliminacje do konkursu 
będą się odbywać w 27 rejonach Polski, m.in. 15-16 grudnia w Domu 
Kultury w Rybniku-Chwatowiach, a finał zaplanowano na 5-8 
stycznia 2006 r. w Będzinie. Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 
25 listopada 2005 r., a szczegółowe informacje (w tym regulamin 
i kartę zgłoszenia) można uzyskać pisząc na adres:

Ogólnopolski Festiwal Kolęd i Pastorałek, 42-500 Będzin, 
skrytka pocztowa 49, teł. 32/762 28 55, fax 32/762 28 56, e-mail: 
ofkip@ofkip.pl. Zachęcamy też do odwiedzenia strony internetowej 
www.ofkip.pl.

Uniwersytet III Wieku 
zaprasza na zajęcia do swojej siedziby, 
przy ul. Sobieskiego 15, tek 42 23 654

Program zajęć na grudzień 2005 r.
• 1.12., czw., 11.00 - Działania samorządu województwa ślą

skiego na rzecz osób starszych. Wojewódzka Strategia Polityki 
Społecznej - Dominika Błasiak, Regionalny Ośrodek Polityki 
Społecznej Woj. Śląskiego.

• 7.12., śr., 10.30 - Prapremierowe spotkanie z książeczką dla 
dzieci p.t. „Karolinka"! jej autorką Jadwigą Mandera.

• 8.12., czw., 11.00 - „Savoir-vivre - kultura stołu" - Elżbieta 
Dąbr^t^a ^%*eryn (U.ŚL).

• 11.12., niedziela, 14.00 - Spotkanie opłatkowe cz. I.
• 12.12., pon., 10.00 - Dyżur prawniczy - mec. Szczepan Ba

licki.
• 14.12., śr., 13.00 - Choroby tarczycy - dr Franciszek Mazur.
• 15.12., czw., 11.00 - Zderzenie kultur - Alicja Godlewska
• 18.12., niedziela, 14.00 - Spotkanie opłatkowe - cz. II.
• 28.12., śr., 10.00 - Dyżur prawniczy - mec. Janusz Grzyb- 

czyk.
• 28.12., śr., 11.30-Tworzenie się i działalność administracji pań

stwowej w Rybniku w latach 1945-1950 Bogusław Uherek.
• 29.12., czw., 11.00 - Emerytura a Produkt Krajowy Brutto 
- Edmund Kożuch.

• 31.12., sob., 16.00 - Sylwester.

Zdrowie bez granic
Przedstawiciele Regionalnego Towarzystwa Oświaty Zdrowotnej 

w Rybniku, a także Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, 
Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, Urzędu Miasta 
oraz Rybnickiego Centrum Kultury byli gośćmi kongresu, jaki odbyt 
się w Trzyńcu z okazji 30-lecia Polskiego Towarzystwa Medycznego 
w Czechach. Jego działalność jest wysoko oceniana w Polsce, o czym świad
czyć może przyznanie przez prezydenta RP działaczom Towarzystwa wyso
kich odznaczeń. Zaproszenie było efektem podpisania w marcu br. umowy 
o współpracy między rybnickim RTOZ, a PTM, której celem jest wymiana 
doświadczeń w dziedzinie profilaktyki i oświaty zdrowotnej. W sesji nauko
wej wystąpiło kilkunastu lekarzy i przedstawicieli organizacji pozarządowych 
z Czech i Polski. Dzailalność Regionalnego Towarzystwa Oświaty Zdrowot
nej w Rybniku przedstawiła przewodnicząca Mariola Kujańska. Miała też 
miejsce prezentacja projektu profilaktycznego „Zdrowie bez granic” w ramach 
Programu Inicjatyw Wspólnotowych INTER REG III A Czechy-Polska. Oby
dwa stowarzyszenia czynią starania o pozyskanie funduszy unijnych z tego 
programu. Zadaniem współpracy przygranicznej stowarzyszeń z Czech i Polski 
jest ułatwienie porozumiewania się w dziedzinie promocji zdrowia i prewencji 
chorób o standardy Wspólnoty Europejskiej, dlatego zaplanowana dalsze 
kontakty. W kwietniu 2006 r. w ramach Rybnickich Dni Promocji Zdrowia, 
w Rybniku odbędzie się międzynarodowa konferencja. Artystycznym akcen
tem kongresu był znany już rybniczanom spektakl „Obok” Małego Teatru 
Tańca przy Rybnickim Centrum Kultury.

Rzuć palenie razem z nami
„Rzuć palenie razem z nami” - to akcja zachęca

jąca Polaków do zerwania z tytoniem, organizowana i 
od 1991 przez Centrum Onkologii - Instytut im. J 
M. Curie-Sklodowskiej w Warszawie i Fundację 
„Promocja Zdrowia”. Przedsięwzięcie jest związane 
ze Światowym Dniem Rzucania Palenia Tytoniu , 
który w tym roku przypada na 17 listopada.

Tegoroczne przesianie akcji - „Palenie jest uleczalne” - pozwala na 
podjęcie działań mobilizujących i wzmacniających skuteczność organizacji 
prozdrowotnych, które stawiają sobie za cel ograniczenie skutków palenia.

Organizacje, szkoły, i in. instytucje, które są zainteresowane or
ganizacją akcji lub imprezy profilaktycznej dotyczącej szkodliwości 
palenia tytoniu, mają możliwość uzyskania informacji na stronie www. 
promociazdrowia.pl i materiałów promocyjnych w Powiatowej Stacji 
Sanitarno-Epidemiologicznej w Rybniku ul. Kpt. L. Janiego 1, 
tek: 42 24 009.

r — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — i
I Fundacja „Promocja Zdrowia” organizuje w ramach akcji „Rzuć palenie razem . 
z nami” konkurs dla osób chcących zerwać z nałogiem palenia tytoniu. Jeżeli 
przestał(a) Pan/Pani palić tytoń w ciągu bieżącego roku to prosimy przesłać do 1

* Nas wypełnioną kartę. Do wygrania zdrowie a także wiele nagród rzeczowych. *
I Prosimy o wpisanie poniżej swoich danych. Wyniki konkursu podamy do wia-1 
I domości publicznej, a zwycięzców powiadomimy listownie. I
I Adres: Fundacja „Promocja zdrowia”, ul. Sobieskiego 110/7, i 
100-764 Warszawa ,
I Przestałem(am) palić tytoń w dniu:_________________________________ |

* kod pocztowy:_______ -____________ I

I miejscowość:______________     J
I Imię i nazwisko:_______ |

* Płeć: M K - niepotrzebne skreślić *

I data urodzenia

I województwo:_____________   |

„Rzuć palenie razem z nami” to także konkurs - każdy, kto zadekla- I Ądres: 
ruje rzucenie palenia, ma szansę na wygranie, oprócz zdrowia, cennych I
nagród rzeczowych. Wypełniony kupon należy wysłać na adres Funda- I---------
cja „Promocja Zdrowia”, 00-764 Warszawa, ul. Sobieskiego 110/7 do I
1 grudnia br. Lista nagrodzonych osób zostanie zamieszczona pod | Podanie danych osobowych jest warunkiem uczestnictwa w konkursie. Dane zostaną 
koniec grudnia W „Gazecie Wyborczej”. I wykorzystane wyłącznie do publikacji imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą

Regulamin do wglądu w redakcji „GR” i „Sanepidzie” w Rybniku.
' miejscowości w przypadku wygranej i do przekazania nagrody.

Telefony do redakcji: 42 28 825, 42 60 070
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WEKA
Międzynarodowy Dzień Białej Laski

My was nie widzimy...
.. ale chcemy, żebyście wy widzieli nas — tak rolę białej laski, 

jako niezbędnego narzędzia poruszania się tłumaczą 
niewidomi i słabo widzący. Biała laska jest atrybutem 
ociemniałych na całym świecie, nic więc dziwnego, że to 
właśnie ten przedmiot znalazł się w nazwie święta, które 
ma zwrócić uwagę na ich problemy.

Po raz pierwszy białej laski użył w latach 
20. w Wielkiej Brytanii młody fotograf, który 
stracił wzrok w wyniku wypadku. Za namową 
ociemniałego żołnierza odważył się wychodzić 
sam z laską, a po kilku doświadczeniach po
malował ją na biało, by być lepiej widocznym. 
W 1970 roku Zgromadzenie Ogólne Międzyna
rodowej Federacji Niewidomych ustanowiło 15 
października Międzynarodowym Dniem Białej 
Laski, obchodzony dziś również w Polsce. 
W tym dniu niewidomi przypominają zdrowe
mu społeczeństwu, że istnieją i chcą żyć tak 
jak wszyscy inni obywatele, bez ograniczeń 
i fałszywej litości, ale ze wsparciem władz i 
zdrowego społeczeństwa.

Liczące ponad 130 osób rybnickie koło 
Polskiego Związku Niewidomych podejmuje 
szereg działań mających na celu integrację 
środowiska niewidomych i niewidzących na 
terenie Rybnika, Żor oraz obu powiatów, 
a także tworzenia warunków do polepszenia 
egzystencji swoich członków. Koło stara się 
o skierowania na turnusy rehabilitacyjne 
(w 2004 r. - 54), organizuje wycieczki inte
gracyjne - rehabilitacyjne, a także imprezy 
okolicznościowe i kulturalne. Działania 
te zaspakajają potrzebę bycia wśród ludzi 
mających podobne problemy, ale również 
integracji z osobami zdrowymi. Szczególnym 
przykładem działań inegracyjnych dzieci nie
pełnosprawnych ze zdrowymi są tradycyjne już 
spotkania z udziałem uczniów i nauczycieli ze 
Szkoły Podstawowej nr 13, m.in. w okresie 
przedświątecznym. Wspólne ubieranie choinki, 
zabawy muzyczno-ruchowe, przygotowywanie 
występów artystycznych, wzajemne obdarowy
wanie się „słodkimi” prezentami - wszystko to 
sprawia, że zanika granica między dzieckiem 
niepełnosprawnym a jego zdrowym kolegą. Za

organizowanie takich 
spotkań zarząd koła 
szczególnie podzię
kował zastępcy dyrek
tora SP13 Grażynie 

Szarpak. Działalność 
koła byłaby niemożli
wa bez wsparcia władz 
samorządowych za
równo Rybnika, jak 
i Żor oraz firm i osób 
prywatnych. Mia

sto Rybnik zmodernizowało piec CO 
w siedzibie koła przy ul. Cegielnianej, wspól
nie z elektrownią „Rybnik” było fundatorem 
komputera, zaś sprzęt muzyczny zasponsoro- 
wało miasto Żory. Mimo niepełnosprawności 
członkowie koła starają się realizować swoje 
pasje - spory dorobek w turniejach szachowych 
i to zarówno krajowych, jak i zagranicznych 
ma Antoni 
Niedźwiedź, 
wyróżniony 
przez prezy
denta Ryb
nika za osią
gnięcia w spo
rcie. Wielką 
pomocą dla 
niewidomych 
i niedowidzą
cych są wo
lontariusze, 
a wśród nich 
Franciszek

gnolii” z okazji Dnia Białej Laski członków 
rybnickiego koła PZN było okazją do złożenia 
przez przyjaciół i darczyńców na ręce prze
wodniczącego Henryka Hoły życzeń dalszej 
aktywności i pracy na rzecz środowiska niewi
domych. W imieniu prezydenta Rybnika uczy
nił to Grzegorz Wolnik, zaś starosta Damian 
Mrowieć podzielił się swoimi pozytywnymi 
doświadczeniami ze współpracy z osobą nie
dowidzącą oraz polsko - niemiecką fundacją 
na rzecz osób niepełnosprawnych z siedzibą 
w Starostwie. Do przyjaciół koła należy także 
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna 
w Rybniku, posiadająca zbiór ponad 2 tys. 
tytułów książki mówionej oraz kilkudziesięciu 
w wersji elektronicznej, z których można sko
rzystać przy pomocy sprzętu komputerowego, 
o czym przypomniała kierownik wypożyczalni 
książki mówionej Elżbieta Kaszuba. Poru
szano problemy, których nie brakuje ludziom

Kurzyca, Zygmunt Juraszczyk, do niedaw
na Dariusz Biel.

Tegoroczne uroczyste spotkanie w „Ma

W „Magnolii” zebrało się kilkudziesięciu 
członków rybnickiego kola PZN.

Życzenia w imieniu prezydenta na ręce Henry
ka Hoły złożył Grzegorz Wolnik.

zdrowym, a zwielokrotnione w środo
wisku osób niepełnosprawnych. Nie 
wszystko może załatwić życzliwość 
władz i darczyńcy. Wśród niewido

mych i niedowidzących bezrobocie wynosi 
70%, nie brakuje również innych problemów, 
o czym postaramy się napisać później.

0 Bushido chorym na SM
Centrum Rekreacji i Rehabilitacji Bushido we współpracy z Fundacją Optima 

Fide poszerza swoją ofertę o rehabilitację chorych na stwardnienie rozsiane.
Zajęcia prowadzić będzie rehabilitantka, która doświad

czenie w rehabilitacji osób ze stwardnieniem rozsianym zdo
była w Krajowym Ośrodku Mieszkalno-Rehabilitacyjnym 
dla Osób Chorych na SM w Dąbku. Osoby zainteresowane 
uczestnictwem w rehabilitacji proszone są o kontakt z 
Bushido, tel. 42 28 201.

OPTIMA FIDE,
&

Bieg Barbórkowy
4 grudnia 2005 r. CRiR 

Bushido organizuje bieg 
uliczny na dystansie 10 km.
Trasa biegu to 2 pętle po 5 km 
ulicami miasta i okolic. Więcej 
informacji oraz regulamin 
biegu można znaleźć pod adre- 
senuwww.bushido.rybnik.pl
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Odeszła najstarsza rybniczanka

To była fajno frelka...
...tak, przełamując konwencję powagi homilii mszy żałobnej, 

pożegnał w kościele Matki Boskiej Bolesnej zmarłą w 103 roku 
życia Emilię Drewniok ksiądz Michał Anderko.

Ostatnie zdjęcie pani Emilii w towarzystwie dzieci członków zespołu „Car- 
rantuohill” - wnuczki Madzi (z lewej), Hani Wita i 3-letniego Pawełka 
Seydy, młodszego od Niej o równo 100 lat... Zdj.: arch pryw.

A mógł tak się wyrazić, bo był przyjacielem 
rodziny przychodzącym przynajmniej raz 
w miesiącu z sakramentami. Wiedział, że ryb
nicka seniorka odeszła pogodzona z ludźmi 
i z Bogiem.

Urodzona w Rudzie Śl. E. Drewniok do 
Rybnika trafiła za sprawą drugiego ożenku 
ojca i przyjęcia pracy w kop. „Chwałowice”. 
Tu wyszła za mąż za kolejarza Alojzego Drew
nioka i Rybnik stał się jej miejscem na ziemi. 
Tu żegnała męża, którego Niemcy zabrali do 
obozu, tu witała go po powrocie. Miała dwóch 
synów, obu przeżyła...

W czasie styczniowych, urodzinowych 
spotkań w mieszkaniu przy Rynku, zadzi
wiała swoją energią i optymizmem, którym

mogłaby obdzielić wiele 
młodszych osób. Jeszcze 
mamy w pamięci ostatnie,
103 urodziny, kiedy opowia
dała o burmistrzu Weberze, 
pierwszym absztyfikancie, swoich ulubionych 
kapeluszach i rynkowych gołębiach. A także 
recepcie na zdrowie... Kiedy bywający od kil
ku lat na tych uroczystościach prezydent Ryb
nika Adam Fudali zapytał o 100-letni park na 
Hazenhajdzie, nie mogąc przypomnieć sobie 
wszystkiego od razu, akuratna z natury pani 
Emilia za pośrednictwem synowej Kazimiery, 
która opiekowała się nią do końca, przesłała 
prezydentowi informacje pisemnie... Przez 
kilka ostatnich tygodni gasła spokojnie,

pogodzona z nieuchronnym, w otoczeniu 
kochającej rodziny - synowych, dwóch wnu
ków, czterech prawnuczek i jednej prapra- 
wnuczki. W pamięci rybniczan pozostanie 
jako prawdziwo Ślązoczka, kopalnia wiedzy 
o dawnym Rybniku, obyczajach i ludziach, 
jako symbol przekazywanej z pokolenia na 
pokolenie tradycji.

Na Cmentarz Parafialny przy ul. Rudzkiej 
odprowadziło Ją kilkuset mieszkańców Rybni
ka, wśród nich prezydent miasta. (r)

„Rzeka światła ” w Dniu Wszystkich Świętych na alei cmentarza. Zdj.: M. T.

Z głębokim żalem i smutkiem przyjąłem wiadomość, 
że odeszła od nas Najstarsza Rybniczanka

śp.
Emilia Drewniok

Rodzinie, bliskim i znajomym zmarłej składam 
wyrazy głębokiego współczucia

Prezydent Miasta Rybnika 
Adam Fudali

Naszej współpracownicy 
Kazimierze Drewniok z rodziną 

serdeczne wyrazy współczucia 
z powodu śmierci teściowej

Emilii Drewniok
składa redakcja „Gazety Rybnickiej’

Niefortunny incydent...
W dniu Wszystkich Świętych wielu mieszkańców i przyjezdnych gości 

odwiedzających groby swoich bliskich na Cmentarzu Komunalnym, 
zbulwersowała głośna muzyka, dobiegająca z usytuowanego na terenie 
Zespołu Szkół Ekonomiczno-Uslugowych lunaparku. Okazało się, że 
jego właściciele samowolnie przedłużyli pobyt na terenie szkoły, gdyż 
umowa obowiązywała tylko do 31 października.

W związku z tym niestosownym incydentem, władze miasta 
przepraszają wszystkich tych, którzy poczuli się dotknięci zakłó
ceniem atmosfery i powagi święta.

Telefony do redakcji: 42 28 825. 42 60 070



Abecadło Rzeczy Śląskich

Chodzenie po „mikołajstwie39
Zbliża się czas „mikołajków” czyli brodatych krasnali 

w czerwonych czapkach przybywających na reniferach 
z Laponii. I nie wiadomo czy to jest died Moroz czy 
Santa Claus jak z hollywoodzkiego filmu. Zaroją się 
od nich ulice miasta. Są to „osobniki” obce śląskiemu 
obyczajowi i kulturze, bo współcześni „mikołaje” mają 
w workach głównie... oferty promocyjne przeróżnych 
firm, a nie prezenty dla dzieci. Uwaga Slązoki! Nie 
dajmy się ogłupić. U nas św. Mikołaj przychodzi 
6 grudnia z Nieba i jest biskupem. Koniec, kropka!

„Świynty Mikotoj” przynosi do śląskiego 
domu prezenty o dowolnej godzinie, ale tyl
ko 6 grudnia. Czasami przychodzi jak śpimy 
i zostawia prezenty na oknie, kolo pieca, przy 
łóżku... Czasami jednak pojawia się osobiście. 
Jest ubrany w długi płaszcz, ornat lub kapę oraz 
w biskupią czapkę, czyli mitrę. I nie dziwi to 
nikogo, gdyż był w IV wieku biskupem miasta 
Miry na Bliskim Wschodzie.

Poczciwy brodaty starzec przychodzi naj
częściej w asyście pomocników: diabła i anioła. 
Zadaniem pomocnika diabła - jest przypomnie
nie św. Mikołajowi o złych uczynkach dzieci, 
co często staje się przyczyną sprawiedliwego 
gniewu świętego i wymierzenia stosownej kary. 
Diabeł wtedy trzepie kilka razy pasem i tak już

sparaliżowanego ze 
strachu malca, na któ
rego twarzy maluje się 
wyraźnie mocne po
stanowienie poprawy. 
Później do akcji wkra
cza pomocnik anioł, 
który tłumaczy św. 
Mikołajowi, że karany 
właśnie chrześcijanin 
ma jednak na swoim 
koncie kilka dobrych 

uczynków. I to powoduje, że święty odwiązuje 
wielki wór i wyciąga prezenty. Są to przeważnie 
słodycze, owoce, ubrania np. usztrykowane 
rękawiczki czy czopki, ale przede wszystkim 
zabawki. Typowe kiedyś na Śląsku, a może 
jeszcze dzisiaj, było wręczanie „prezentów" za 
złe uczynki. Te prezenty - ostrzeżenia to wągiel, 
szkorupiny z jajec i oszkrabiny z kartofli, które 
dostaje się przeważnie w starej papierowej 
torebce, czyli tytce po mące lub cukrze. Bywa, 
że dostaje się i prezenty, i tytka z wąglym.

Następnego dnia dzieci są jakby grzecz
niejsze, a rodzice z pedagogicznym wyczu
ciem mówią: Widzisz jaki dobry jest św. Mi
kołaj, bo za te twoje zachowanie od nas nie 
dostałbyś prezentu. Ale pamiętaj sobie, na

drugi rok święty może stracić cierpliwość!
Śląska tradycja świętowania 6 grudnia 

i otrzymywania wtedy prezentów jest bardzo 
stara. Potwierdza ją pośrednio kult św. Miko
łaja rozwijający się przy starych śląskich ko
ściołach poświęconych temu właśnie świętemu. 
Tak jest z kościołem zamkowych św. Mikołaja 
w Cieszynie (XI wiek) czy z kultem św. Miko
łaja w Pierśćcu koło Skoczowa (XVII wiek). 
Jednak najbardziej interesujące są „mikołajo
we obrzędy” w śląskiej wsi Łąka kolo Pszczyny. 
Zachował się tam XVII-wieczny zwyczaj „cho- 
dzynio po mikołajstwie”, czyli kolędowania 
w święto św. Mikołaja. Zawsze w niedzielę po 
6 grudnia - bo wtedy w drewnianym kościele 
w Łące jest odpust - po wsi chodzą grupy 
młodzieży z orkiestrą. Chłopcy poprzebierani 
są za biskupów, diabła, śmierć, kozy, Żydów... 
Wszyscy chodzą po wsi od domu do domu i „ko
lędują”, czyli śpiewają pieśni, tańczą i napastują 
- zwłaszcza diabły - przypadkowo spotkane 
dziewczyny. Wszystko to dzieje się w pięknej 
scenerii starej wsi, odpustowych straganów 
z makronami i drewnianego kościółka. Ja tam 
byłem, to wiem!

Tekst i zdjęcie: Marek Szołtysek

Grupa poprzebieranych ko
lędników w dniu św. Mi
kołaja. Ta dawna XVII h>. 

śląska tradycja - zwana 
„chodzyniym po mikołaj- 
stwie"- zachowała się we wsi 
Łąka kolo Pszczyny.
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Kontynuujemy nasz cykl prezentujący stare zdjęcia przedstawiają
ce losy Rybnika i rybniczan na przestrzeni ostatnich 150 lat. Każda 
publikowana fotografia otrzyma swój numer. Ułatwi to dyskusję 
z Czytelnikami na temat przedstawionych na zdjęciu wydarzeń, rze
czy 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 będą
cych świadkami minionych czasów. Najbardziej interesujące 
zamieścimy w „GR”. Za każde zdjęcie wybrane do druku, zapła
cimy 10,00 zł. Sponsorem akcji jest Wydawnictwo „Śląskie ABC" 
z Rybnika. Za powierzone nam zdjęcia - dziękujemy!

Czytelnikom dziękujemy!
Dziękujemy wszystkim Czytelnikom za wnikliwe śledzenie naszego 

„Albumu...” i życzliwe uwagi. Dziękujemy również za zainteresowanie 
panu Longinowi Musiolikowi, który zaniepokoił się zdjęciem nr 37/1, 
przedstawiającym oddziały hitlerowskie w Rybniku. Chcemy zapewnić, 
że celem naszego cyklu jest przypominanie również tragicznej dla na
szego miasta historii wojny i okupacji hitlerowskiej. Nie jest to pierwszy 
ani ostatni raz, kiedy tego rodzaju tematy poruszamy. Chodzi przecież 
o to, aby nasza skomplikowana historia była znana. Aby nie było ludzi, 
którzy nie rozumieją, co to były volkslisty, dlaczego Ślązacy służyli 
„u Niymca”, dlaczego w Rybniku podczas Plebiscytu nie wygrali Polacy 
itd. Takie trudne tematy i trudne zdjęcia trzeba pokazywać - aby uczyć! 
W przeciwnym razie możemy być jeszcze nie raz świadkami incyden
tów, jak ten podczas ostatniej kampanii prezydenckiej, kiedy jednego 
z kandydatów z premedytacją i niesprawiedliwie oskarżono o to, że jego 
dziadek służył „u Niymca”.

i£a
&

m. B

Tę fotografię i pocztówkę obok przekazał nam 
Marek Gromek. Zdjęcie przedstawia słynną rybnic
ką restaurację „Świerklaniec”, mieszczącą się przy 
zakręcie ul. Sobieskiego. Zdjęcie pochodzi z około 
1940 roku, kiedy pod presją okupanta zmieniono jej 
nazwę na „Reichshof". Ileż to już razy ta najstarsza 
rybnicka karczma - sięgająca swymi korzeniami 
jeszcze średniowiecza - zmieniała swą nazwę? Może 
ktoś z Czytelników przypomni zmiany tych nazw i 
okoliczności takiej „polityki”?

To zdjęcie przekazał nam Gerard Konsek. Pochodzi ono 
z lat międzywojennych i na odwrocie ma odręczny napis 
„budowa kościoła - Chwalowice ”. Czy to jest możliwe? 
Czy to bardziej nie przypomina budowy jakiegoś mostu, 
szybu... na co wskazywałby ten szalunek. Co przedsta
wia ta fotografia? Może ktoś pamięta?

Pocztówka z czasów II Wojny Światowej przedstawia skwer kolo Urzędu Miasta. 
Pocztówka ta tylko z pozoru wygląda niewinnie. W rzeczywistości ten skwer zrobili „na 
szybko” Niemcy, tuż po zburzeniu w tym miejscu synagogi, czyli żydowskiego domu 
modlitwy. Może ktoś ma w domu zdjęcie tej synagogi na zewnątrz i w środku?

. ■ Fvir i m

Luj

Opracowanie i fotokopie: Marek Szołtysek
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RVIjk'iCKA
Powstają boiska
Szkoła Podstawowa nr 11 w Rybniku-jedna z większych szkól 

podstawowych w naszym mieście - doczekała się nowoczesnych 
boisk sportowych ze sztuczną murawą, a ich uroczystego otwarcia 
dokonał prezydent Rybnika Adam Fudali.

Prezydent wspólnie z uczniem klasy szóstej Robertem Kabieszem 
przeciął symboliczna wstęgę i osobiście sprawdził przydatność bramek 
i koszy, zaś uczniowie rozegrali pierwszy oficjalny mecz piłki nożnej na 
nowym boisku. Jak tylko pogoda pozwoli, lekcje wychowania fizyczne
go będą odbywać się również na boiskach do piłki ręcznej i siatkówki. 
Powstało też boisko do koszykówki pokryte kostką brukową oraz plac 
zabaw. Cała inwestycja została sfinansowana ze środków budżetu miasta 
i kosztowała ponad 235 tys. zł. Podobne boiska powstają również przy 
Gimnazjum nr 2 i jeszcze w tym roku zostaną oddane do użytku. War
tość tej inwestycji wyniesie ponad 212 tys zł. Oba nowe obiekty sportowe 
w okresie zimowym będzie można przekształcić w lodowiska, plano

wane jest również za
montowanie oświetlenia. 
W najbliższych dwóch 
latach podobne boiska 
mają powstać przy Szkole 
Podstawowej nr 5 oraz 
gimnazjach nr 3 i 10. 
Planowana jest także 
modernizacja boisk pił
karskich, znajdujących 
się w sąsiedztwie kąpie
liska „Ruda”.

Udany rok modelarzy
Działający od 1991 roku Górnośląski Klub Modelarstwa Ko

smicznego i Lotniczego bieżący rok kalendarzowy może zaliczyć 
do bardzo udanych.

Pomimo wielu trudności natury organizacyjnej i finansowej (klub pozy
skuje środki finansowe m.in. poprzez wykonywanie pokazów modelarskich 
dla firm i przedsiębiorstw), zawodnicy klubu od kilku już lat osiągają 
bardzo dobre wyniki we współzawodnictwie sportowym w kraju i za gra
nicą. W ub. roku modelarze klubu uczestniczyli w Mistrzostwach Świata 
i Mistrzostwach Polski oraz w zawodach Pucharu Świata. Ponadto klub 
był organizatorem Międzynarodowych Zawodów Modeli Kosmicznych. 
Ze względu na brak środków finansowych na opłacenie instruktora, pod 
koniec 2004 r. w klubie do jednej osoby zmalała liczba wyszkolonych i biorą
cych udział w zawodach juniorów. Ten jedyny junior i 4 seniorów otrzymało 
jednak powołanie do kadry narodowej na 2005 r. Prezesem klubu jest płk 
Tadeusz Dłużyński, a trenerem i jednocześnie wiceprezesem jest Witold 
Tendera. Do człowych zawodników klubu należy Kamil Wowry, który 
został drużynowym wicemistrzem Europy juniorów w klasie rakietoplanów 
zdalnie sterowanych oraz mistrzem Polski juniorów w tej samej klasie. 
A Edward Wowry to samo miejsce wywalczył wśród seniorów w konku
rencji indywidualnej. Na podium mistrzostw Polski stawali ponadto Antoni 
Karch - wicemistrz Polski seniorów w klasie makiet wysokościowych, 
Tomasz Karch - mistrz Polski seniorów w klasie makiet S7 i wicemistrz 
Polski w klasie makiet wysokościowych, Jerzy Kawulok - wicemistrz Polski 
seniorów w klasie rakietoplanów zdalnie sterowanych, Marian Pieczka - 
drużynowy mistrz Polski w klasie rakietoplanów zdalnie sterowanych, Piotr

Tendera - drużynowy 
mistrz Polski seniorów

Od lewej: Edward Wowry, 
Kamil Wowry, Witold Ten
dera, Seweryn Wieczorek, 
Piotr Tendera, Jerzy Ka
wulok.

XI Bie?
Niepodległości

Prawie 600 uczestników liczył 
sobie XI Bieg Niepodległości o Pu
char Prezydenta Miasta Rybnika.

Biegacze mieli do pokonania 1 km. 
pętlę biegnącą ulicami Korfantego,
Zamkową, Rynkową, Placem Wolno
ści, Łony, Sobieskiego, a start i meta 
usytuowane były na rybnickim Rynku.
Uczestnicy biegu głównego mężczyzn pokonać musieli dwie takie pętle. Naj
starszym zawodnikiem byl 70-latek z Chorzowa - Kazimierz Łopatka. Na 
uwagę zasługuje postawa Tadeusza Mielcarka, który przebiegł 2 kilometry 
o kulach i zebrał najgłośniejsze oklaski licznie zgromadzonej publiczności. 
W poszczególnych kategoriach wiekowych zwyciężyli: Wioletta Łukaszuk
- Rydułtowy (szkoły podstawowe - 97 zawodniczek), Kamil Widawski
- Gaszowice (szkoły podstawowe - 106 zawodników), Katarzyna Piecha
- Jastrzębie Zdrój (gimnazja - 77 zawodniczek), Rafał Lepel - Katowice 
(gimnazja - 100 zawodników), Monika Gruza -Żory (szkoły ponadgim- 
nazjalne - 26 zawodniczek), Przemysław Zając - ZST Rybnik (szkoły 
ponadgimnazjalne - 44 zawodników). Bieg główny: Dorota Ustainowska
- Częstochowa (kategoria open, 18 zawodniczek), Bogdana Cieplak
- Rybnik (seniorki), Tina Polak - Mysłowice (juniorki), Marcin Fudale
- Mroków (kategoria open, 48 zawodników), Stanisław Kokot - Mysłowice 
(juniorzy), Krzysztof Skiba - Wodzisław (seniorzy), Karol Kalus - Żory, 
(urodzeni przed 1949 r.). W klasyfikacjach drużynowych prowadzonych dla 
szkół, w kategorii podstawówek zwyciężyła Szkoła Podstawowa z Gaszowic, 
druga była Szkoła Podstawowa nr 2 z Rydułtów, a trzecia Szkoła Podstawowa 
ze Szczerbie. Wśród gimnazjów zwyciężyło Gimnazjum nr 4 z Żor, drugie 
było Gimnazjum nr 7 z Rybnika, a trzecie Gimnazjum z Ornontowic. Wśród 
szkół ponadgimnazjalnych zwyciężyło ILO z Rybnika, wyprzedzając rybnicki 
Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych oraz II LO również z Rybnika. 
Na koniec imprezy zastępca prezydenta Ewa Ryszka wraz z dyrektorem 
MOSiR-u Rafałem Tymuszem wręczyła najlepszym zawodnikom w po
szczególnych kategoriach puchary oraz atrakcyjne nagrody. Zwycięzcy biegu 
głównego otrzymali nagrody finansowe.

Na 100—lecie ZNP
Z okazji Dnia Edukacji Narodowej i stulecia ZNP w Miejskim 

Klubie Szachowym odbył się dwumecz szachowy pomiędzy Nauczy- rj 
cielskim Klubem Szachowym, a rybnickimi samorządowcami. 9

Choć nie wynik był tutaj najważniejszy, w czasie 7-rundowej rozgrywki ro
zegrano wiele ciekawych pojedynków, a w końcowym rozrachunku zwyciężyli 
nauczyciele 44,5:21,5. Barw samorządowców bronili m.in.: Damian Mrowieć 
- starosta powiatu rybnickiego, Michał Śmigielski - przewodniczący Rady 
Miasta, Jerzy Fńelich - wiceprezydent Rybnika oraz radni Michał Chmieliń
ski, Romuald Niewelt i Grzegorz Potysz. Drużynę wzmocniła dodatkowo 
jedna z czołowych szachistek Polski - Alicja Chmielińska. W drużynie 
nauczycieli najlepszy wynik osiągnął Marek Bitman, któremu w odniesieniu 
kompletu zwycięstw przeszkodziła A. Chmielińska (w pojedynku padł remis), 
a także Halina Fojcikoraz Maksymilian Piecowski i Alojzy Motyka.

w klasie makiet wysokościowych, Seweryn Wieczorek - drugie miejsce 
w Pucharze Polski w kl. rakietoplanów zdalnie sterowanych i drużynowy 
mistrz Polski w klasie makiet S7. Modelarstwo nie jest pasją tanią, mimo 
to członkowie klubu wkładają w nią wiele środków oraz czasu. Modelarnia 
w której pracują znajduje się w prywatnym mieszkaniu jednego z nich, 
a marzeniem wszystkich jest powstanie modelarni przy jakiejś szkole, która 
stałaby się kuźnią talentów rybnickiego modelarstwa.
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Boks z nadziejami
Pod koniec października w hali spor

towej w Boguszowicach odbył się VII 
turniej bokserski o Puchar Prezydenta 
Rybnika. Do walk na bokserskim ringu 
przystąpiło 73 zawodników z 12 klubów 
naszego makroregionu oraz 4 zawodników 
z ekstraligowego zespołu z Ostrawy. W klasyfikacji drużynowej turnieju zwyciężył jego 
gospodarz RMKS Rybnik, który w nagrodę otrzyma! główne trofeum. Najlepszym 
zawodnikiem turnieju został Wojciech Podgórny (RMKS Rybnik), który pokonał na 
punkty mistrza Śląska - Dawida Gasa z Gliwic. Wyniki rybnickiego turnieju potwierdzają 
dobrą formę rybnickich bokserów, którzy coraz częściej odnoszą sukcesy na imprezach 
mistrzowskich w kraju i poza nim. Na niedawno zakończonych w Ostrołęce finałach Pu
charu Polski młodzieżowców swoje kategorie wagowe wygrali Patryk Cichocki i Piotr 
Buchta, Wojciech Podgórny był drugi, a na miejscu 3. uplasował się Marcin Cichocki. 
Te cztery medalowe pozycje rybnickich zawodników dały RMKS-owi w klasyfikacji 
drużynowej Pucharu Polski 3 miejsce. Ponadto na koncie tego pierwszego jest zdobyty 
w tym roku srebrny medal mistrzostw Polski seniorów. W finałowej walce rybnicki junior 
musiał uznać wyższość trzykrotnego olimpijczyka, dziesięciokrotnego mistrza kraju 
Andrzeja Rżanego, ale starcie z taką gwiazdą jest dla rybnickiego zawodnika chyba 
najlepszą nagrodą za występ w mistrzostwach Polski. Do grupy najbardziej utytułowa
nych bokserów RMKS-u należy jeszcze Mateusz Mazik - zwycięzca Ogólnopolskiej 
Olimpiady Młodzieży oraz zdobywca Pucharu Polski kadetów. Bracia Patryk i Marcin 
Cichocki występują w rozgrywkach czeskiej ekstraligi, broniąc barw BC Ostrava.

Z litowych parkietów
Na dobre rozkręciła się ligowa karuzela w rozgrywkach koszykarek, koszykarzy 

oraz siatkarze. Występujące w I lidze koszykarki RMKS Rybnik spisują się bardzo dobrze i 
po 9 rozegranych spotkaniach z dorobkiem 8 zwycięstw i 1 porażką plasują się na 2 miejscu w 
ligowej tabeli. Jedynej jak na razie porażki rybniczanki doznały w Wieliczce przegrywając z 
Górnikiem po bardzo zaciętym spotkaniu 53:62. Najbardziej emocjonujący pojedynek pierw
szoligowy miał miejsce w hali sportowej w Rybniku-Boguszowicach, gdzie RMKS pokonał 
Skawinę Koronę Kraków zaledwie 1 punktem. W sobotę 26 listopada RMKS we własnej hali 
podejmować będzie rezerwy Wisły Kraków, a w ostatnim spotkaniu I rundy 10 grudnia na 
własnym parkiecie zmierzy się z Filarem Sosnowiec.

Za drugoligowymi koszykarzami MKKS-u Rybnik jest już 7 rozegranych spotkań i z do
robkiem 10 punktów (3 zwycięstwa i 4 porażki) plasują się na 9 pozycji w tabeli. Najbliższe 
potyczki rybnickich koszykarzy w Rybniku będą miały miejsce 3 grudnia z Albą Chorzów 
i 17 grudnia z MOSiR-em Krosno. Oba mecze odbędą się na sali sportowej Zespołu Szkół 
Ekonomiczno-Usługowych.

Na boiskach 3 ligi rywalizują siatkarze TS Volley Rybnik, którzy po 10 spotkania usadowili 
się na fotelu lidera. Stało się to dzięki zwycięstwu nad dotychczasowym liderem rozgrywek 
drużyną z Dąbrowy Górniczej.

Krzyżówka
Rozwiązaniem krzyżówki będzie wyraz, który po

wstanie z liter w polach oznaczonych kropkami.

WAGA OPAKOWANIA
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Nagroda za rozwiązanie krzyżów
ki dwa bony towarowe wartości 
50 zł każdy ufndowane przez 
Klub Międzynarodowej Prasy 

i Książki

Pełna kultura
Rozwiązania na kartkach poczto

wych prosimy przysyłać do redakcji 
na adres: „Gazeta Rybnicka”, Rynek 
12 a, skr. poczt. 96, 44-200 Rybnik
do 12 grudnia br.

Rozwiązanie krzyżówki z nr 9 „GR” 
- LAURA. Nagrody, dwa bony towa
rowe po 50 zł każdy otrzymują: Wan
da Bugla z Rybnika i Jan Heliosz 
z Ryduttów.

Klub Międzynarodowej Prasy i Książki, 
Rybnik, ul. Sobieskiego 18, tel. 42 38 703

Umberto Eco, Tajemniczy pło
mień królowej Loamy. Wyd. Noir 
sur Blanc, Warszawa 2005.

Autor „Imienia Róży” znów 
wiedzie nas przez świat pełen 
tajemnic, ale cofamy się nie do 
Średniowiecza, ale do lat faszy
stowskiej dyktatury we Włoszech. 
Z powodu śpiączki po wypadku 
i amnezji, tajemnicą dla bohatera 
zwanego Jambo jest całe jego 
dotychczasowe życie. W pamięci 

pozostały mu tylko fragmenty literatury, porozumiewa 
się więc z otoczeniem wyłącznie cytatami. I szuka swojej 
utraconej osobowości...

Małgorzata Domagalik, Ja
nusz L. Wiśniewski, 188 dni 
i nocy. Agencja Wyd. Jacek Kan
torski & Co, Warszawa 2005.

Wymiana e-maili dwojga zna
komitych felietonistów dowodzi, że 
nawet przekaz elektroniczny może 
być pełen treści i bardzo czasem 
osobistych przemyśleń dotyczących 
współczesnego świata, kondycji 
człowieka, hierarchii wartości, 
religii, polityki, relacji między kobietą i mężczyzną oraz 
wielu innych, ważnych spraw. Ciekawy jest toczący się 
na naszych oczach proces wzajemnego odkrywania się 
przez autorów korespondencji i szacunek do poglądów 
drugiej osoby.

Santo Subito, Edipresse- 
-Książki, 2005

Drugi tom kolekcji towarzyszącej 
procesowi beatyfikacyjnemu Jana 
Pawła II. W każdym z nich znajdują 
się informacje dotyczące prac trybu
nału kościelnego, zajmującego się 
badaniem dowodów świadczących 
o świętości Karola Wojtyły, praw
dziwe historie świadczące o licznych 

uzdrowieniach za wstawiennictwem Ojca Świętego, 
kompendium wiedzy o świętych, najpiękniejsze teksty
0 naszym papieżu oraz galeria wspaniałych fotografii
1 dzieł sztuki. Bądźmy wdzięczni losowi, że dane nam jest 
oczekiwanie na ogłoszenie świętości naszego Papieża.

CD Anna Maria Jopek, Niebo.
Universal Music Polska, 2005.

Płyta, przez samą piosenkarkę 
nazwana „białą”, jest taką nie tylko 
zewnętrznie, ale przede wszystkim 
w warstwie muzycznej i poetyckiej.
„Niebo” to płyta autorska i rodzinna, z dużym udziałem 
Marcina Kydryńskiego. Wartością samą w sobie jest 
„biała” książeczka, w której Ania Jopek, piosenka po 
piosence i w bardzo osobistym tonie, zdradza miejsca 
i wydarzenia, które ją zainspirowały.

Telefony do redakcji: 42 28 825, 42 60 070



WäM'CKA
Postoje w Rybnickiej Strefie Śródmiejskiej

W związku z nasileniem ruchu drogowego, od potowy 
listopada hr. nastąpiły zmiany w organizacji ruchu Rybnickiej 
Strefy Śródmiejskiej.

Wprowadzony został jednolity sposób regulowania czasu postoju 
pojazdów. W miejsce dotychczas obowiązujących przepustek wyda
wanych w godz. 9.00-11.00 i 17.00-18.00 przez strażnika miejskiego 
wprowadzono zegary parkingowe zezwalające na postój do 30 min. 
W tych godzinach do RSŚ wjeżdżać mogą zarówno samochody 
osobowe jak i ciężarowe dokonujące zaopatrzenia bądź odbioru 
towaru, klienci banków posiadający zezwolenia i mieszkańcy. 
Osoba przyjeżdżająca do danego punktu (sklepu, placówki usłu
gowej) zobowiązana jest pobrać zegar i ustawić go w samochodzie 
w widocznym miejscu. Zegary, w które zobowiązani są zaopatrzyć 
się właściciele placówek handlowo-usługowych, są wydawane 
w Komendzie Straży Miejskiej, po uprzednim okazaniu wpisu do 
ewidencji działalności gospodarczej.

Nie uległy zmianie zasady obowiązujące w RSŚ w godz. 11.00-17.00 tj. 
„zakaz ruchu nie dot. ciężarowych pojazdów zaopatrzenia”. W tym czasie 
obowiązuje również „zakaz postoju pow. 30 min”. Czas postoju jest regulo
wany za pomocą zegarów parkingowych wydawanych osobom prowadzą
cym działalność handlowo-usługową w Rybnickiej Strefie Śródmiejskiej. 
Zegary wydawane są w Komendzie Straży Miejskiej na podstawie wpisu 
do ewidencji działalności gospodarczej. Kierowca dostarczający towar zo
bowiązany jest pobrać zegar od właściciela punktu handlowo-usługowego, 
umieścić go w widocznym miejscu w pojeździć.

Również w godz. 18.00-9.00 będą obowiązywać dotychczasowe za
sady tj. „zakaz ruchu nie dotyczący” pojazdów taxi osobowych, pojaz
dów zaopatrzenia, mieszkańców. W tym czasie obowiązuje również 
zakaz postoju dot. pojazdów zaopatrzenia i taxi osobowych.

Duże zadanie, duże ryzyko...
c.d. ze strony 13
wykonawcą tego zadania była Hydrobudowa Śląsk. Długość sieci kanaliza
cyjnej w tych trzech dzielnicach wynosi 94,5 km. Najlepiej radzi sobie Hydro
budowa 6 z Warszawy, która buduje kanalizację w Popielowie i Radziejwie, 
wręcz wyprzedzając terminy.

Prezydent Rybnika nie jest zdziwiony protestami mieszkańców Niedobczyc, choć 
ich niezadowolenie znajduje ujście głównie w krytyce władz miasta. —Jak długo 
można tolerować taką sytuację? Wydawałoby się że w dobie bezrobcxia, firmom 
i pracującym w nich ludziom powinno na pracy zależeć, a to wygląda zupełnie inaczej. 
Jeszcze wiele firm musi zbankmtować, nim wytworzy się prawdziwy rynek usług. My 
jednak ze swej strony robimy wszystko, by prace zintensyfikować. Interes mieszkańców, 
by roboty przebiegały sprawnie i szybkojest zbieżny z naszym - osiągnięciem efektu elco- 
logicznego, bo tylko wtedy unijne pieniądze będą realne. (r)

Wstrząsy na dole i... na górze
c.d. ze strony 12

morządy nie są w stanie podjąć tak dużego finansowego wysiłku. Zupełnie inaczej 
wygląda sytuacja m. in. we Francji. W byłym regionie górniczym Nord-Pas-de- 
-Calais restrukturyzacja zaczęła się przed trzydziestu lat i po kopalniach nie ma 
prawie śladu. Ale wciąż potrzebne są środki na remonty dróg, sieci kanalizacyjnej 
i pozostałej infrastruktury technicznej w dawnych osiedlach górniczych. Zamro
żenie przyznanych od 1974 roku w ramach kontraktu regionalnego środków na 
restrukturyzację stref górniczych przez państwo, spotkało się z gwałtownymi ma
nifestacjami. W walce o te fundusze duże zasługi miał mer partnerskiego miasta 
Lievin, eurodeputowany i prezes Stowarzyszenia Gmin Górniczych we Francji 
Jean-Pierre Kucheida. Dzięki min. jego zabiegom do gmin górniczych północ
nej Francji trafi obiecane 54 min euro. Kontrakt regionalny na lata 2005-2006 
przewidywał zaangażowanie państwa francuskiego w wysokości 187 min euro, 
o czym my możemy jedynie pomarzyć. Fakly te dajemy pod rozwagę naszym 
reprezentantom w Parlamencie, licząc na ich silę przebicia. (r)

Fotoradar w 50. miejscach
Z policyjnych statystyk wynika, że około 80 proc. zdarzeń 

drogowych jest spowodowanych przez kierowców rozwijających 
nadmierną, niebezpieczną prędkość.

Ta smutna statystyka, jak również chęć podniesienia kultury komuni
kacyjnej oraz porządku i bezpieczeństwa w dzielnicach miasta, wpłynęła 
na decyzję o zakupie przez miasto fotoradaru.

Urządzenie to, obsługiwane przez specjalnie przeszkolonych funkcjo
nariuszy Straży Miejskiej, pracuje na rybnickich drogach od kilku tygodni.

dzielnica ulica na wysokości:
Centrum Rudzka cmentarza

Obwiednia-Krzyżowa zatoczki

Golejów Gliwicka Przedszkola nr 33
Gliwicka hurtowni zabawek

Ochojec
Rybnicka 24 ośrodka zdrowia
Rybnicka remizy OSP
Rybnicka-Mtynek skrzyżowania

Rybnicka Kuźnia Podmiejska 53 aiencii PKO
OrzeDOwicka Rudzka zalewu
Chwałęcice Rudzka 345 karczmy „Smok”

Rudzka ośrodka „Kotwica"

Zebrzydowice Zebrzydowicka przystanku autobusowego
Zebrzydowicka-Buhla

Niewiadom - Beata Raciborska-Glucha
Raciborska firmy „Sanecznik"

Niewiadom Sportowa-Przyiemna przejazdu kolejowego
Zamysłów Wodzisławska 133 komisu samochodowego za SP 6

Popielów

Wodzisławska baru „Alf” (przed Radlinem)
Wodzisławska firmy „FOTA” - części samochodowe
Wodzisławska salonu Nissana
Wodzislawska-Daszyńskieno
Niepodległości 81
Wodzisławska 272

Radziejów Niepodlcglości-Żródlana
Nowiny Orzepowicka strefy zamieszkania
Smolna Obwiednia stacji kontroli pojazdów

Na terenie miasta wyznaczonych zostało 50 miejsc, w których przewoźny 
fotoradar może zostać rozstawiony. Poniżej publikujemy wykaz tych miejsc, 
z nadzieją, że świadomość obecności urządzenia zdyscyplinuje kierowców.

W przypadku otrzymania zawiadomienia o popełnieniu wy
kroczenia zarejestrowanego przez urządzenie, wszelkie związane 
z tym czynności należy załatwiać w siedzibie Straży Miejskiej 
w Rybniku przy ul. Hallera.

Życzę szerokiej i bezpiecznej drogi 
Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Porządku i Bezpieczeństwa

Hubert Hanak

Wielopole
Gliwicka obok baru „u Jacka”, za szkoła
Gliwicka remizy OSP
Gliwicka 190 salonu Forda
Lipowa - obok Dudka firmy motocykle ..Promcx"

Boguszowice

Boguszowicka nr 69A

Buguszowicka nr 35 (ograniczenie szybkości do 
40 km/h)

Małachowskiego 51 SP 16 (ograniczenie szybkości do 
40 km/h)

Małachowskiego 78-80 hurtowni papierosów
Kłokocińska 29

Kiokocin Włościańska OSP
Włościańska wyjazdu i wjazdu do SP 19

Gołartowice
Gotartowicka 78
Gotartowicka Przedszkola nr 22
Żorska lotniska, parkingu
Żorska 350 wjazdu do asfaltowni

Ligota

Żorska 288 zajazdu
Prosta obwodnicy w okolicy lokalu Rap

sodia
Prosta dojazdu do ronda z ul. Boguszo- 

wicką

Kamień
Robotnicza parkingu MOSiR-u
Robotnicza-Makowa
Robotnicza-Hotelowa
Szewczyka SP 28

Chwaiowice 1 Maja bloku nr 113
1 Maia salonu samochodowego
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„Samorząd Rybnika działa na rzecz zaspokojenia potrzeb społeczności lokalnej 
i zapewnia wszechstronny rozwój miasta” (misja miasta) czyli

„Strategia Zintegrowanego Rozwoju Miasta Rybnika”
I. Aktualizacja strategii.
19 czerwca 2000 roku na wniosek Zarządu Miasta i Komisji 

Działalności Gospodarczej Rada Miasta Rybnika jednogłośnie 
przyjęła „Strategię Zintegrowanego Rozwoju Miasta Rybnika”.

Pod koniec 2004 roku dokonano przeglądu realizacji celów Strategii przy
jętej w 2000 roku i stwierdzono, że liczne działania wskazane jako strategicz
ne, zostały przeniesione do planów i programów (Studium Uwarunkowań 
i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Rybnika, Program 
Ochrony Środowiska dla Miasta Rybnika, Plan Rozwoju Lokalnego Miasta 
Rybnika na lata 2004-2006, Miejska Strategia Polityki Społecznej w Rybni
ku na lata 2004-2008, Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Rybnika na 
lata 2004-2006, itp.), które powstały po uchwaleniu Strategii z 2000 roku 
albo zostały przekazane do wykonania tym, którzy powinni je realizować 
w ramach swoich obowiązków, zgodnie z zasadą pomocniczości.

W związku z tym przystąpiono do prac nad aktualizacją Strategii Zinte
growanego Rozwoju Miasta Rybnika, a w zasadzie do tworzenia nowego 
dokumentu bazującego w części na zapisach Strategii z 2000 roku.

Powody tworzenia nowego dokumentu:
• zmiana stanu wiedzy odnośnie budowania strategii organizacji,
• pojawienie się potrzeby uporządkowania systemu zarządzania miastem,
• zmiana kompetencji organów samorządu terytorialnego po 2000 r.,
• realizacja dużych programów finansowanych z funduszy europejskich 

przez gminę,
w tym kontekście Strategia z 2000 r. była dokumentem o najsłabszych 

walorach praktycznych

II. Przygotowanie strategii
Każdą strategię poprzedza planowanie działań i ich dostosowanie do wypeł

niania misji i zrealizowania wizji. W przypadku planowania działań w gminie 
ocenie poddaje się właściwości i cechy określające jego pozycję konkurencyjną 
i atrakcyjność. Zbiór właściwości i cech w każdym czasie tworzy wizerunek 
miasta. Ta część opracowania strategist określana jako diagnoza stanu.

W Strategii wykorzystano diagnozę z najbardziej aktualnego doku
mentu, jakim jest Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Rybnika na lata 
2004-2006, który powstał w styczniu 2005 roku.

III. Strategia
Strategia jest zbiorem procesów, które mają sprzyjać osiąganiu celów 

rozwoju miasta.
Strategię podporządkowano polityce miasta, a jej zadanie polega na 

oiganizowaniu i prowadzeniu wcześniej zaplanowanych działań.
Podstawą dla strategii są akty powstałe w mieście, przedstawiające 

jego politykę przestrzenną, czyli Studium Uwarunkowań i Kierunków 
Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Rybnika, które określają 
wizję rozwoju miasta, oraz plany zagospodarowania przestrzennego.

Natomiast misją miasta jest zajmowanie się wszystkimi sprawami publicznymi o 
znaczeniu lokalnym, nie zastrzeżonymi ustawami na rzecz innych podmiotów oraz 
na wykonywaniu określonych zadań własnych oraz zaspokojenie potrzeb, aspiracji 
i eliminowanie zagrożeń (xiczuwanych przez mieszkańcóworazdbakrśćodobiywize- 
nrnek miasta, kształtowany przez stan gminy, postrzeganie działań urzędu gminy przez 
mieszkańców i zainteresowane strony z punktu widzenia jego sprawności działania 

Misją miasta jest samorządność
Samorząd Rybnika działa na rzecz zaspokojenia potrzeb społeczności 

lokalnej i zapewnia wszechstronny rozwój miasta
Wypełnianie misji miasta powinno zapewnić osiągnięcie wizji jego roz

woju oraz generalnego celu rozwoju, określonego w Studium Uwarunko
wań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Rybnika

kształtowanie silnego i atrakcyjnego ośrodka oddziałującego na 
Subregion Zachodni Województwa Śląskiego

IV. Cele Strategii
Rybnik dąży do tego aby być silny gospodarczo, atrakcyjny i zo

rientowany ku przyszłości. Dopełnieniem wyżej wymienionego celu są 
wyodrębnione trzy domeny strategiczne:

1. Rybnik - centrum regionu
2. Rozwój małych i średnich przedsiębiorstw
3. Jakość życia
Strategia miasta obejmuje działania, które miasto podejmuje 

w obrębie czterech pól funkcjonowania:
1. Klientów miasta, z celem strategicznym jakim jest rozwój sa

morządności:
• tworzenie warunków rozwoju biznesu,
• podnoszenie jakości życia,
• utrzymanie niskich kosztów zamieszkania i prowadzenia interesów,
• tworzenie pozytywnego wizerunku miasta.
2. Finansów, gdzie celem strategicznym jest zwiększenie środków 

na rozwój miasta:
• zwiększenie bazy dochodów oraz efektywności wydatkowanych 

środków na rozwój miasta,
• tworzenie warunków Partnerstwa Publiczno-Prywatnego (Miasto 

Rybnik rozważa możliwość realizacji w tej formie projektów, jednakże 
uzależnione jest to od stabilności warunków gospodarczych w kraju).

3. Procesów wewnętrznych (w tym ISO) z celem strategicznym, 
którym jest wdrożenie systemu zarządzania zorientowanego na samo
rząd i inne podmioty polityki miasta, pojmowanym jako doskonalenie 
systemu zarządzania jakością, sprawna komunikacja ze społeczeństwem 
oraz uwzględnienie procesu zarządzania ryzykiem w zarządzaniu 
miastem.

4. Samodoskonalenia i wzrostu, gdzie celem strategicznym jest 
wzmocnienie kompetencji, widziane jako doskonalenie działania Urzę
du Miasta poprzez sprawnie działający system zarządzania, zarządzanie 
zasobami ludzkimi oraz upublicznienie strategii.

V. Zarządzanie i monitorowanie
Właściwe wydziały Urzędu Miasta będą zobowiązane, co dwa lata, 

do sprawdzania wyników nadzorowanych przez siebie przedsięwzięć, 
wyników monitorowania otoczenia i do opracowywania syntetycznych 
raportów o postępie realizacji planów i programów.

Na ich podstawie będzie opracowywany raport zbiorczy. W tym sa
mym czasie będą sporządzane raporty szczegółowe o realizacji przedsię
wzięć przewidzianych w planach i programach oraz raport o wykonaniu 
budżetu za okres objęty sprawozdaniem z realizacji strategii.

Prezydent Miasta będzie składał Radzie Miasta sprawozdania z po
stępu strategii rozwoju miasta co dwa lata, w połowie oraz pod koniec 
kadencji. Propozycje korekt, które mogą wynikać z przebiegu realizacji 
strategii i wniosków ze sprawozdania, będą obowiązywały podczas 
przygotowania budżetów na kolejne lata.

Należy podkreślić, że Strategia Zintegrowanego Rozwoju Miasta 
Rybnika jest dokumentem „żywym” tzn. że na każdym jej etapie za
równo tworzenia jak i wdrażania, każdy mieszkaniec ma prawo wnosić 
swoje propozycje, bądź uwagi. Uwagi te należy kierować do Wydziału 
Rozwoju, Promocji Gospodarczej i Integracji Europejskiej.

www.rvhnik.Dl
Wydział Rozwoju, Promocji Gospodarczej i Integracji Europej

skiej, Urząd Miasta Rybnika, tel. 4223011 wew. 7210,7220,7230, 
e mail; gospodarka@um.rybnik.pl

Rybnik, listopad 2005

Telefony do redakcji: 42 28 825, 42 60 070

http://www.rvhnik.Dl
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WŚMcka

Kalendarz
17.00

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

Imprez Miejskich
Kultura

LP. TERMIN NAZWA IMPREZY ORGANIZATOR MIEJSCE UWAGI

1. grudzień
„Rybnik nasze miasto”; „Cechy 
rzemieślnicze w miastach Górnego 
Śląska do 1939 r.”; „Wyrobisko 

górnicze”

Muzeum w Rybniku 
tel. 42 21 423

Muzeum w Rybniku 
ul. Rynek 18 Wystawy stale.

2. grudzień „Byłem na końcu świata”
- fotografie Artura Nosiadka

Muzeum w Rybniku 
tel. 42 21 423

Muzeum w Rybniku 
ul. Rynek 18

Wystawa czasowa prezentująca fotografie z egzotycznych 
podróży autora.

3. grudzień Stefan Żeromski - pisarz, 
dramaturg, publicysta

Powiatowa i Miejska Biblioteka 
Publiczna tel. 42 23 541

Hol Pi MBP - I piętro 
ul. Szafranka 7 Wystawa w 80. rocznicę śmierci.

4. grudzień „Cicha Noc, Święta Noc” Powiatowa i Miejska Biblioteka 
Publiczna tel. 42 23 541

Galeria PiMBP 
ul. Szafranka 7

Wystawa prac plastycznych Warsztatu Terapii Zajęciowej 
w Rybniku przy ul. Kościuszki.

5. grudzień Wystawa prac plastycznych 
zespołów dziaiaiacvch w DK DK Niedobczyce tel. 43 31 065 DK Niedobczyce 

ul. Barbary 22 Wystawa w holu DK.

6. grudzień Galeria Klubu Energetyka Fundacja Elektrowni Rybnik 
tel. 739 18 98

Klub Energetyka 
ul. Podmiejska

Hol górny: do 26.12. Katarzyna Gawrych-Olender grafiki 
komputerowe; od 28.12. Żywioły. Hol dolny: do 18.12. 
Tomasz i Maciej Niemiec „Portrety-malarstwo”; od 20.12. 
Klub Fotograficzny FORMAT. Sala kameralna: Ryszard Kacz
marski: Wystawa Fotografii Otworkowej „Dotyk Światła".

7. 01.12.
Plastyczny konkurs bożonaro
dzeniowy na kartkę z życzeniami 

i na drzewko wigilijne
DK Niewiadom tel. 42 13 755 DK Niewiadom 

ul. Mościckiego 15
Prace zbierane będą do 16 grudnia. Ogłoszenie wyników 20 

grudnia, wystawa pokonkursowa do 31 grudnia. 
Konkurs dla szkól podstawowych i przedszkoli.

8. 01.12. godz. 
9.00 i 11.30 „Opowieść wigilijna” Rybnickie Centrum Kultury 

tel. 42 22 132
Sala widowiskowa RCK 

ul. Saint Vallier 1
Spektakl dla szkół w wykonaniu Teatru Lalek z Olsztyna. Cena 
biletu 16 zł. Bilety można zamawiać wyłącznie w Beskidzkiej 

Agencji Artystycznej tel. (033) 815-86-73,0 606 829 171.
9. 02.12. 

godz. 15.30
Kamil Durczok 

- dziennikarstwo telewizyjne
Fundacja Elektrowni Rybnik 

tel. 739 18 98
Klub Energetyka 

ul. Podmiejska
Spotkanie autorskie w ramach Akademii Dziennikarstwa. 

Wstęp wolny.
10. 02.12. 

godz. 19.00 LARMO Fundacja Elektrowni Rybnik 
tel. 739 18 98

Klub Energetyka 
ul. Podmiejska

Wystąpią kabarety: Chwilowo Kaloryfer, Kabaret Młodych 
Panów oraz Noł Neim. Wstęp 5 zł.

11. 03.12. 
godz. 15.00 Kalambury oraz „Tkty świnki” Fundacja Elektrowni Rybnik 

tel. 739 18 98
Klub Energetyka 

ul. Podmiejska Konkurs i widowisko teatralne. Wstęp wolny.

12. 05.12. Forum Klas Frankofońskich Alliance Franęaise 
tel. 42 24 097

PiMBP - sala AF 
ul. Szafranka 7 Szczegóły u organizatora.

13. 06-31.12. Pokonkursowa wystawa prac 
plastycznych pt. „Mikołaje” DK Niewiadom tel. 42 13 755 DK Niewiadom 

ul. Mościckiego 15
Wystawa czynna od poniedziałku do piątku 

w godz. 9.00-17.00. Wstęp wolny.
14. 06.12. godz. 

9.00 i 10.30
„Gwiazdka z nieba” - spektakl 

teatralny DK Niedobczyce tel. 43 31 065 DK Niedobczyce 
ul. Barbary 22 Mikołaj dla dzieci przedszkolnych.

15. 06.12. 
godz. 15.30 Mikołajki w Dzielnicy RSM ..Południe”, DK Chwałowice 

tel. 42 16 222
Sala widowiskowa DK 

ul. 1 Maja 93 Występy zespołów Domu Kultury, spotkanie z Mikołajem.

16. 06.12. 
godz. 17.00

Spotkanie ze św. Mikołajem 
na Rynku

Rybnickie Centrum Kultury 
tel. 42 22 132 Rynek Happening „Wolne wybory Mikołajowe” w wykonaniu Teatru 

Gry i Ludzie, konkursy, gry i zabawy na Rynku. Wstęp wolny.
17. 06.12. 

godz. 17.00 Mikołaj The Best Fundacja Elektrowni Rybnik 
tel. 739 18 98

Klub Energetyka 
ul. Podmiejska

Gry, zabawy, konkursy z nagrodami, widowisko estradowe 
i zabawa mikołajkowa. Wstęp wolny.

18. 06.12. 
godz. 17.30 Spotkanie Mikołajkowe DK Niewiadom tel. 42 13 755 DK Niewiadom 

ul. Mościckiego 15
Spotkanie z Mikołajem i wręczanie paczek, występy artystycz
ne, pokaz iluzjonistyczny. Wstęp 3 zl od dziecka. Podpisane 

paczki można dostarczyć do DK Niewiadom do 5.12.

19. 06-07.12.
Kiermasz prac uczestników 

Warsztatu Terapii Ząjęciowej.
tematycznie nawiązujących 

do tradycji bożonarodzeniowej

Powiatowa i Miejska Biblioteka 
Publiczna tel. 42 23 541

Galeria PiMBP 
ul. Szafranka 7

Środki finansowe ze sprzedaży prac są przeznaczone na 
działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej.

20. 07.12. 
godz. 17.00

Mikołajkowy konkurs o tytuł 
Super Maszynisty kolejek HO

Fundacja Elektrowni Rybnik 
tel. 739 18 98

Klub Energetyka 
ul. Podmiejska Szczegóły u organizatora. Wstęp wolny.

21. 07.12. 
godz. 17.00 Spotkanie z Mikołajem Klub Harcówka tel. 42 22 544 Klub Harcówka 

ul. Zakątek 19
Przedstawienie mikołajkowe w wykonaniu dzieci z kółka te
atralnego, wręczenie paczek, więcej szczegółów na afiszach.

22. 08.12. godz. 
8.30 i 11.30 „Zbrodnia i kara” Rybnickie Centrum Kultury 

tel. 42 22 132
Sala widowiskowa RCK 

ul. Saint Vallier 1
Spektakl dla szkół w wykonaniu aktorów Teatru Dramatycznego 
z Elbląga. Cena biletu 17 zł. Bilety można zamawiać wyłącznie w 

Krakowskiej Agencji Artystycznej tel. (033) 815-71-03.
23. 09.12. „Szalone nożyczki" DK Niewiadom tel. 42 13 755 Teatr Polski - Bielsko Biała Wyjazd na spektakl. Zapisy i płatność w DK Niewiadom do

2 grudnia. Cena biletu: 40 zł normalny. 33 zł ulgowy.

24. 09.12. godz. 
9.00 i 11.30 „Tajemniczy ogród” Rybnickie Centrum Kultury 

tel. 42 22 132
Sala widowiskowa RCK 

ul. Saint Vallier 1
Spektakl dla szkół w wykonaniu aktorów Teatru Nowego ze 
Słupska. Cena biletu 17 zl. Bilety można zamawiać wyłącznie 
w Krakowskiej Agencji Artystycznej tel. (033) 815-71-03.

25. 09.12. 
godz. 12.00 Pojedynek na Słowa Fundacja Elektrowni Rybnik 

teł. 739 18 98
Klub Energetyka 
ul. Podmiejska

W Pojedynku wezmą udział: IV LO im. M. Kopernika w 
Rybniku-Chwalowicach, V LO, VI LO w Rybniku-Boguszo- 
wicach. W programie również „Konopielka” Edwarda Re- 
dlińskiego w wykonaniu Edwarda Żentary. Wstęp wolny.

26. 10.12.
godz. 16.00

Biesiada Muzyczna 
„Modelform” DK Niedobczyce tel. 43 31 065 DK Niedobczyce 

ul. Barbary 22 Szczegóły u organizatora.

27. 10.12.
godz. 17.00 „Gwarki Górnicze" SZK „Ignacy", SITG „Ignacy”, 

DK Niewiadom tel. 42 13 755
DK Niewiadom 

ul. Mościckiego 15
Impreza dla byłych i obecnych pracowników kopalni Ryduł
towy. Wstęp 35 zł/os. Zapisy i płatność w DK Niewiadom.

28. 11.12. 
godz. 15.00 Jarmark Świąteczny Placówki oświatowe Chwałowic, 

DK Chwałowice tel. 42 16 222
Sala widowiskowa, hole DK 

ul. 1 Maja 93
Występy dzieci i młodzieży, stoiska z rękodziełem 

o tematyce świątecznej.

29. 11.12.
godz. 16.30 Final XX Konkursu Gawędziarzy Rybnickie Centrum Kultury 

tel. 42 22 132
Sala widowiskowa RCK 

ul. Saint Vallier 1
Prezentacja finalistów, wybór laureata publiczności, występ 
Ślązaka Roku 2005 Kazimierza Czekajlo, występ kabaretu 

„Rak". Cena biletu 20zł, 15 zł-młodzież.
30. 13.12. godz. 

8.15 i 11.15 Mala Akademia Filmowa Rybnickie Centrum Kultury 
tel. 42 22 132

Sala widowiskowa RCK 
ul. Saint Vallier 1 Impreza edukacyjna dla szkól.

31. 14.12., 9.00 „U nos na Śląsku" DK Niedobczyce. tel. 43 31 065 DK, ul. Barbary 22 Dziecięce przedstawienie teatralne. Współorganizator SP 22.
32. 14.12.

godz. 17.00
Krzyżówka Szczęścia oraz 

„Kot w butach”
Fundacja Elektrowni Rybnik 

tel. 739 18 98
Klub Energetyka 
ul. Podmiejska Konkurs oraz widowisko teatralne. Wstęp wolny.

33. 14.12.
godz. 18.00

Koncert pt.
„Mistrzowskie interpretacje”

PSM liii stopnia w Rybniku; 
Rybnickie Centrum Kultury 

tel. 42 22 132
Sala widowiskowa RCK 

ul. Saint Vallier 1

Program: W. A. Mozart „Symfonia koncertująca” (partie solowe 
wykonują uczniowie PSM 11 stopnia w Rybniku: Barbara Kuczem
- skrzypce i Aleksandra Urbańska - altówka), E. Grieg -1 Suita 
„Peer Gynt”, L van Beethoven - V Koncert fortepianowy Es
- dur. Wykonawcy: Piotr Palcczny - fortepian oraz Orkiestra 
Symfoniczna PSM 11 stopnia w Rybniku pod dyrekcją Sławomira

Chrzanowskiego. Cena biletu: 30 zl i 15 zl (młodzież).
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34. 15.12. 
godz. 10.00

Koncert Bożonarodzeniowy dedyko
wany osobom niepełnosprawnym

ŚCM „Muzyka i Ruch” 
tel. 42 24 434

Sala widowiskowa RCK 
ul. Saint Vallier 1 Szczegóły u organizatora.

35. 15-16.12. 
godz. 9.00

Festiwal Kolęd i Pastorałek 
Będzin 2006 DK Chwaiowice tel. 42 16 222 Sala widowiskowa DK 

ul. 1 Maja 93 Przesłuchania rejonowe. Wstęp wolny.

36. 16.12. 
godz. 9.00

Finał Wojewódzkiego Konkursu 
Piosenki Śliskiej „Karolinka 2005”

OPP „Przygoda”, Rybnickie 
Centrum Kultury tel. 42 22 132

Sala widowiskowa RCK 
ul. Saint Vallier 1 Szczegóły w OPP „Przygoda” tel. 42 26 374.

37. 16.12.
godz. 15.00

24 rocznica wprowadzenia stanu wo
jennego - otwarta lekcja historii

Powiatowa i Miejska Biblioteka 
Publiczna tel. 42 23 541

Sala wykładowa PiMBP 
ul. Szafranka 7

Wykład pracownika Instytutu Pamięci Narodowej na temat 
wydarzeń w Kopalni „Wujek”. Montaż słowno-muzyczny.

38. 16.12.
godz. 17.00

Niedobczyckie Wieczory 
Muzyczne DK Niedobczyce tel. 43 31 065 DK Niedobczyce 

ul. Barbary 22
W programie koncert kolęd w wykonaniu Orkiestry Dętej 

z Karviny i Miejskiej Orkiestry Dętej „Rybnik".

39. 16.12.
godz. 18.00 DWA TEATRY Fundacja Elektrowni Rybnik 

tel. 739 18 98
Klub Energetyka 
ul. Podmiejska

Zespól Teatralny Na Etapie Wirowania z DK Chwaiowice przed
stawi spektakl pt. „Iwona Księżniczka Burgunda" wg Witolda Gom
browicza oraz TEATR PNTz MDK w Tychach przedstawi spektakl 

pt „Medeis" w reżyserii Jana Andrzeja Fręsia. Wstęp wolny.
40. 18.12. 

godz. 16.00
P. Czajkowski 

„Dziadek do orzechów”
Rybnickie Centrum Kultury 

tel. 42 22 132
Sala widowiskowa RCK 

ul. Saint Vallier 1
Balet w wykonaniu Gliwickiego Teatru Muzycznego. 

Cena biletu: 25 zł, 20 zl (dzieci i młodzież).
41. 18.12. 

godz. 17.00 Występ kabaretu „ZO.O.BACZ” Kabaret ZOOBACZ;
DK Chwaiowice tel. 42 16 222

Sala widowiskowa DK 
ul. 1 Maja 93 Wstęp wolny.

42. 20.12. 
godz. 11.00

Otwarcie pokonkursowej wystawy 
prac dziecięcych „Najpiękniejsze 

Karty Świąteczne”
DK Chwaiowice tel. 42 16 222 Sala kolumnowa DK 

ul. 1 Maja 93 Ogłoszenie wyników konkursu, wręczenie nagród.

43. 20.12. 
godz. 17.00 „Wigilijka” spotkanie kolędowe DK Niewiadom tel. 42 13 755 DK Niewiadom 

ul. Mościckiego 15
Spotkanie zamknięte dla uczestników zajęć socjoterapeu

tycznych z DK i „Olimpu".
44. 20.12. 

godz. 18.00
Klub Fotograficzny FORMAT - wer
nisaż oraz Jacek Glenc „Reflections”

Fundacja Elektrowni Rybnik 
tel. 739 18 98

Klub Energetyka 
ul. Podmiejska

Preludia i walce na fortepian. Koncert w wykonaniu autora 
- prezentacja najnowszej płyty. Wstęp wolny.

45. 21.12. 
godz. 18.00 Koncert Kolęd Fundacja Elektrowni Rybnik 

tel. 739 18 98
Klub Energetyka 
ul. Podmiejska

Koncert w wykonaniu uczniów centrum edukacji muzycznej Klubu 
Energetyka oraz Joanna Słowińska z zespołem. Wstęp wolny.

46. 22.12. 
godz. 10.00 .Jasełka” DK Niedobczyce tel. 43 31 065 DK Niedobczyce 

ul. Barbary 22 Jasełka w wykonaniu uczniów SP Nr 22.

47. 22.12. 
godz. 15.00 Wigilia dla samotnych Rada Dzielnicy Chwaiowice, DK 

Chwaiowice tel. 42 16 222
Sala kolumnowa DK 

ul. 1 Maja 93 Spotkanie za zaproszeniami.

48. 22.12. 
godz. 17.00 Spotkanie wigilijne DK Niedobczyce tel. 43 31 065 DK Niedobczyce 

ul. Barbary 22 Szczegóły u organizatora.

49. 28.12. 
godz. 18.00

„Żywioły” - wernisaż 
oraz „Liberate Me” - koncert

Fundacja Elektrowni Rybnik 
tel. 739 18 98

Klub Energetyka 
ul. Podmiejska

Inauguracja nowopowstałej grupy - wernisaż oraz koncert 
kwartetu smyczkowego Narodowej Orkiestry Symfonicznej 

PR i Filharmonii Śląskiej. Wstęp wolny.
50. 31.12. 

godz. 10.00 „Sylwester w Dzielnicy 2005” DK Niedobczyce tel. 43 31 065 Niedobczyce 
- wybrane miejsca

Koncerty w dzielnicy Niedobczyce.
Szczegóły u organizatora.

51. 31.12.. 19.00 Bal Sylwestrowy 2005/2006 DK Niedobczyce tel. 43 31 065 DK. ul. Barbary 22 Szczegóły u organizatora.
52. 31.12., 19.00 Sylwester 2005/2006 DK Niewiadom tel. 42 13 755 DK. ul. Mościckiego 15 Płatne 170 zl/pary. W programie zespół Activ, DJ, konsumpcja.

53. 31.12. 
godz. 23.30 Sylwester na Rynku Rybnickie Centrum Kultury 

tel. 42 22 132 Rynek
Powitanie Nowego Roku 2006: życzenia noworoczne 

Prezydenta Miasta, zespół „New Angels", pokaz sztucznych 
ogni. Wstęp wolny.

Sport i turystyka
LP. TERMIN NAZWA IMPREZY ORGANIZATOR MIEJSCE UWAGI
54. grudzień Amatorska Liga Piłki Siatkowej 

Rybnik 2005/2006 Tadeusz Bonk tel. 603 770 779 Zgodnie z terminarzem 
dostępnym w internecie Więcej na stronie internetowej www.efekt-projekty.pl/als

55. 02.12. 
godz. 13.00

IV Towarzyski Turniej Tenisa Stoło
wego o Puchar Prezesa Stowarzysze
nia Zabytkowej Kopalni „Ignacy”

SZK „Ignacy”, DK Niewiadom 
tel. 42 13 755

DK Niewiadom 
ul. Mościckiego 15

Impreza zamknięta.
Tlirniej dla gimnazjalistów (Gimnazjum nr 12 Rybnik 

i Zespól Szkól Sportowych Radlin).
56. 02.12. 

godz. 16.00 Szachowy Turniej Mikołajkowy Fundacja ER tel. kontaktowy:
42 48 687

Klub Energetyka 
ul. Podmiejska Wstęp wolny.

57. 03.12. 
godz. 9.00

Górnicze szachy na Śląsku Ryb
nik 2005 DK Niedobczyce tel. 43 31 065 Sala imprezowa DK 

ul. Barbary 22 Tlirniej wojewódzki.

58. 04.12. 
godz. 11.00

Mecz piłki siatkowej III liga 
- seniorzy

TS VOLLEY Rybnik www.rybnik. 
pl/vollev

Hala MOSiR Boguszowice 
ul. Jastrzębska

TS Volley - MKS MOS Płomień Sosnowiec. Wstęp 
wolny.

59. 04.12. 
godz. 12.00 I Bieg Barbórkowy CRiR „Bushido” tel. 42 28 201 Ulice miasta Rybnika i oko

lic

Biuro zawodów czynne 4 grudnia w godz. 8.30 - 11.30. 
Dystans 10 km dwie pętle po 5 km ulicami miasta i okolic. 
Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się o godz. 15.00. 

Szczegóły u organizatora.
60. 07.12. 

godz. 18.00 Mecz pitki siatkowej kadetki TS VOLLEY Rybnik www.rybnik. 
pl/vo!lcv

Hala MOSiR 
ul. Powstańców Śl. 40/42 TS Volley - MOSiR łychy. Wstęp wolny.

61. 09.12.. 16.00 Turniej o szachowa koronę Rybnika Fundacja ER, tel. kont. 42 48 687 Klub Energetyka. Podmiejska Wstęp wolny.
62. 09.12. 

godz. 18.00 Mecz piłki siatkowej kadeci TS VOLLEY Rybnik 
www.rvbnik.pl/vollev

Hala MOSiR 
ul. Powstańców Śl. 40/42 TS Volley - AZS Rafako Racibórz. Wstęp wolny.

63.
10.12.
17.12.

godz. 17.00
I Liga Koszykówki Kobiet RMKS Rybnik tel. 739 58 17 

(G. Wistuba)
Hala MOSiR Boguszowice 

ul. Jastrzębska
Mecz: RMKS Rybnik - Filar Sosnowiec

Mecz: RMKS Rybnik - Krynica
Wstęp wolny.

64. 11.12.
godz. 12.00

Mecz piłki siatkowej III liga 
- seniorzy

TS VOLLEY Rybnik www.rybnik. 
pl/volley

Hala MOSiR Boguszowice 
ul. Jastrzębska TS Volley - KS Kłomnice. Wstęp wolny

65. 12.12. 
godz. 16.30

Śląska Liga Mlodziczek Starszych 
w koszykówce

RMKS Rybnik tel. 739 58 17 
(W. Picrchała)

Sala sportowa 
ul. Różańskiego (SP nr 5) Mecz: RMKS Rybnik - SWSM Zabrze. Wstęp wolny.

66. 13.12.
godz. 16.30

Śląska Liga Mlodziczek 
Młodszych w koszykówce

RMKS Rybnik tel. 739 5817 
(M. Troszka)

Sala sportowa 
ul. Różańskiego (SP nr 5) Mecz: RMKS Rybnik - Gwarek Pawłowice. Wstęp wolny.

67. 14.12.
godz. 16..30

Śląska Liga Juniorek 
w koszykówce

RMKS Rybnik tel. 739 58 17 
(G. Wistuba)

Hala MOSiR Boguszowice 
ul. Jastrzębska Mecz; RMKS Rybnik - MOS Katowice. Wstęp wolny.

68. 14.12.
godz. 18.00 Mecz piłki siatkowej juniorzy TS VOLLEY Rybnik www.rybnik. 

pl/volley
Hala MOSiR Boguszowice 

ul. Jastrzębska
TS Volley - MKS MOS Płomień Sosnowiec.

Wstęp wolnv.

69.
15.12.
21.12. 

godz. 17.30
Śląska Liga Kadetek 

w koszykówce
RMKS Rybnik tel. 739 58 17 

(M. Troszka)
Sala sportowa 

ul. Różańskiego (SP nr 5)
Mecz: RMKS Rybnik - MOSM Tychy
Mecz: RMKS Rybnik - Odra Brzeg

Wstęp wolny.
70. 17.12. godz. 

9.00-13.00
Grand Prix Rybnika w Szachach 

Szybkich P-15’
Śląski Klub Sportowy Niestyszących 

tel. 45 68 925 (A. Kubin)
Świetlica Stowarzyszeń 

ul. Kościuszki 17
Zapisy na sali na pól godz. przed zawodami. 

Wpisowe 5 zł od uczestnika.

71. 18.12.
Grand Prix Amatorów w Tenisie 
Stołowym o Indywidualne Mi

strzostwo Rybnika 2005/2006
MOSiR tel. 42 27 839; CRiR „Bushi

do" tel. 42 28 201
Hala MOSiR Boguszowice 

ul. Jastrzębska Szczegóły u organizatorów.

72. 18.12. 
godz. 9.OO „Barbórka 2005” DK Niedobczyce tel. 43 31 065 DK Niedobczyce 

ul. Barbary 22 Indywidualny Tlirniej Skata Sportowego.

73. 18.12.
godz. 11.00

Mecz piłki siatkowej III liga 
- seniorzy

TS VOLLEY Rybnik www.rybnik. 
pl/volley

Hala MOSiR Boguszowice 
ul. Jastrzębska TS Volley - MKS Poręba. Wstęp wolny.

74. 21.12. 
godz. 16.00

Turniej szachowy 
o żywego karpia

Fundacja ER tel. kontaktowy:
42 48 687

Klub Energetyka 
ul. Podmiejska Wstęp wolny.

75. 21.12. 
godz. 18.00 Mecz piłki siatkowej kadetki TS VOLLEY Rybnik www.rybnik. 

pl/vollev
Hala MOSiR 

ul. Powstańców Śl. 40/42 TS Volley - MKS Krzanowice. Wstęp wolny.

Telefony do redakcji: 42 28 825, 42 60 070
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BRUK
CHODNIKI

PLACE
WJAZDY

TEL. 4244198, 501077094

NAPRAWĄpralek, lodówek
AMICA, ARDO, BOSCH, , 

CANDY, POLAR,
ZANUSSI, WHIRPOOL \)^\v 

Jerzy Ogon Cv

4219227,0692123040

P.U.H. GABOR s.c.
ul. Mikołowska 61, 44-203 Rybnik 

tel./fax (032) 422 31 27 
0504 216 703, 0501 637 218

ODZIEŻ ROBOCZA 
HURT ARTYKUŁÓW BHP 

NADRUK NA ODZIEŻY 
REKLAMA WIZUALNA 1

41

KLIMATYZACJE
domowe, samochodowe 

MONTAŻ SERWIS 
LODOWKI, ZAMRAZALKI 

PRALKI - NAPRAWA
I Piotr Mura 
| tel. 457 65 93; 0603 362 482

ARTYKUŁY METALOWE ARTYKUŁY METALOWE

• RURY I KOLANA PIECOWE
• PIECE OSZCZĘDNOŚCIOWE 

I GRZEWCZE
• RUSZTA, ZASUWY KOMINOWE
• ŁOPATY WĘGLOWE, ŁOPATY 

DO ŚNIEGU
• SZCZOTKI DO C O. I KOMINIARSKIE

• RURY I KOLANA PIECOWE
• PIECE OSZCZĘDNOŚCIOWE 

I GRZEWCZE
• RUSZTA, ZASUWY KOMINOWE
• ŁOPATY WĘGLOWE, ŁOPATY 

DO ŚNIEGU
• SZCZOTKI DO C O. I KOMINIARSKIE

Uprawniony Rzeczoznawca Majątkowy 
mgr inż. Krzysztof URBAŃCZYK 

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

44-200 RYBNIK, UL. MŁYŃSKA 12 44-200 RYBNIK. UL MŁYŃSKA 12

TEL/FAX 422 15 59 TEL/FAX 422 15 59

WYCENA , 
NIERUCHOMOŚCI

44-206 Rybnik—Chwałowice, ul. 1 Maja 57 
tel. 739 37 54

zakupi każdą ilość
makulatury 

folii bezbarwnej 
złomu stalowego i żeliwnego 

złomu metali kolorowych 
złomu akumulatorów z elektrolitem

NISZCZENIE DOKUMENTÓW I AKT
Czynne od poniedziałku do piątku od 7.00 do 15.00

F.H.U. „GÓRECKI BIS” 
RYBNIK, UL. DŁUGOSZA 7 

TEL. (032) 423 80 95 
GSM 0505 145 311

' TŁUMIKI' KATALIZATORY ' HAKI HOLOWNICZE 
' AMORTYZATORY ' KLOCKI HAMULCOWE 

' FORY • OLEJE ' WYMIANY OLEJU 
' KOMPLEKSOWE NAPRAWY BLACHARSKIE 

-CZĘŚCI NOWE! UŻYWANE - NAPRAWY 
BEZGOTÓWKOWE -SOFSAMOCHODÓW 

- SAMOCHÓD ZASTĘPCZY

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWEmim»
44-203 Rybnik, ul. K. Miarki 9A 

tel./fax 42 257 13, tel. 42 230 82 
e-mail: pwtelbud@interia.pl

PEŁNY ASORTYMENT:
• odzieży roboczej i ochronnej • chemii gospodarczej 

• sprzętu ogrodniczego * CENTRUM ARTYKUŁÓW BHP 
OBUWIE: skórzane, gumowe, robocze, sportowe 

- sprzedajemy w cenach producenta 
OFERUJEMY: art. ozdobne, świece, serwetki, itp. 

Szyjemy na zamówienie oraz wykonujemy napisy firmowe.

KUKS!/

AtŹnd
Rybnik, ul. Rynek 6, lei. 42 35 470. 
Zapraszamy w godz. 9.00 - 17.00

• LO EKSTERNISTYCZNIE (1,5 ROKU)
• KADROWO-RŁACOWY
• KSIĘGOWO PODATKOWY
• OBSŁUGA KOMPUTERA
• JEŻYKÓW OBCYCH
• KANCELARYJNO-ARCHIWALNY
• KAS FISKALNYCH

ZAPRASZAMY

Sklep „ELEKTRONIK” oferuje
oryginalne, sprawdzone, tanie części elektroniczne.

Wszystko do telewizorów CURTIS!!! 
(kompletne płyty , piloty, transformatory, głowice itp.) 

służymy fachową poradą.
Rybnik, ul. Hutnicza 2, tel. 422 38 60

Serwis „EMITER”
wykonuje naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne 

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

Rybnik, ul. Hutnicza 21 oraz ul. Hutnicza 2, tel. 423 96 06
(boczna ul. Kościuszki)

SLĄSK1E CENTRUM MUZYCZNE 
J3 $ - MUZYKA I RUCH

Zaprasza na zajęcia już od 10,00 zł miesięcznie 
Proponowane formy kształcenia - działy: przedszkolny, 

dziecięcy, młodzieżowy, średni, dla dorosłych 
NAUKI GRY: Fortepian, flet, organy, gitara, skrzypce. 
DZIECIĘCE STUDIO WOKALNO - TANECZNE 3-6 LAT. 
ZESPOŁY: Gitarowy, organowy, wokalny.
STUDIO WOKALNE: Śpiew solowy klasyczny i estradowy 
(emisja głosu, dykcja, solfeż, ruch, sceniczny, praca nad reper
tuarem wykonawczym)

KSZTAŁCENIE SŁUCHU
FORMACJE TAŃCA WSPÓŁCZESNEGO JUŻ OD 7 LAT 
NAUKA TAŃCA: flamenco, modem jazz, funkyjazz.
4 GŁOSOWY CHÓR KOŚCIELNY„CANTATE DEC” 
w czwartek od 19.00 NABÓR NON-STOP
BEZPŁATNE LEKCJE POKAZOWE!!! j3

informacja telefoniczna: 
032/4224434,693554930,601837815 

Rybnik, ul. HIBNERA 41 (OSIEDLE „Nowiny”) 
www.republika.pl/centrummuzyczne

Nr I 1/413; listopad 2005

mailto:pwtelbud@interia.pl
http://www.republika.pl/centrummuzyczne
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HURTOWNIA

MIĘS i WĘDLIN
Rybnik, ul. Prosta 15 

tel. (032) 422 78 20,0508 289 449
Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia naszej hurtowni, w której można 
zaopatrzyć się we wspaniałe wyroby na świąteczny stół.
Współpracujemy z zakładami dbającymi o niepowtarzalne walory smakowe 
i najwyższą jakość wyrobów wędliniarskich.

IMASZ PROBLEMY ZE SŁUCHEM?
Nie rozumiesz mowy a domownicy skarżą się na Twój głośny telewizor. 
Odwiedź nas a BEZPŁATNIE zbadamy Ci słuch i umożliwimy 
wypróbowanie jak słychać z pomocą aparatu słuchowego. Doradzimy, 
jak uzyskać dofinansowanie do jego zakupu - nawet do 100%. 
Prowadzimy sprzedaż, serwis aparatów słuchowych i ciśnieniomierzy 
wiodących firm. Możliwość dojazdu do domu pacjenta.

Na-s-Med. - tel. 826 oo 88 
J. Szweda dypl. protetyk słuchu
Rybnik, ul. B. Więźniów Politycznych 10 

- naprzeciwko Przychodni Specjalistycznej 
Czynne od 900 do 17««, w piątek do 16°«

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej

„CENTRUM MEDYCZNE"
Sp. z o.o. w Rybniku 

informuje, że od 1 stycznia 2005 r.
w budynku naszej przychodni przy ul. B. W. Politycznych 3 

została uruchomiona

PORADNIA LEKARZA 
PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ

PORADNIA CZYNNA JEST W GODZINACH 
8.00-18.00

W PORADNI PRACUJĄ LEKARZE:
Barbara Jadowska, Arkadiusz Kuska,
Franciszek Mazur, Józef Meisel, Janusz Ostrowski, 
Hanna Pander, Grażyna Potera, Helena Pierchała

Pacjenci chętni do korzystania z usług naszej 
poradni podstawowej opieki zdrowotnej mogą wypisać 
deklarację w CENTRALNEJ REJESTRACJI (1 piętro).
Informacja pod nr telefonu: 432-94-58
Ilość deklaracji do poszczególnych lekarzy jest ograniczona.

Od 1 marca 2005 r. zapraszamy Pacjentów na bezpłatne badania 
w ramach programów profilaktycznych z zakresu:

« kardiologii i chorób płuc - tel. 432-94-58 
• ginekologii - tel. 432-94-38

Gabinety Lekarskie
ul. Hallera 32, Rybnik 

Rejestracja 9.00-21.00, tel. 422 61 56

lek. med. Jan Pawlikowski 
Specjalista Urolog 

USG układu moczowego

": ■

Andrzej Kupczak 
Specjalista Ginekolog 
Położnik Anestezjolog 
USG narządu rodnego

lek. med. Tomasz Pawlikowski 
Specjalista Urolog 

USG układu moczowego

Telefony do Biura Ogłoszeń: 42 38 088, 42 38 090



RVisXlCKA
Ważne,adresy ^telefony^

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 42 60 033,42 28 371 w. 43 (7.30-15.30) 
Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Psychoterapii, ul. Chrobrego 16,

_______________ tel. 42 25 639 (pon.-pt. 8.00-20.00)_____________________
Powiatowy Rzecznik Konsumentów 42 28 300 

(druga i czwarta środa miesiąca w godz. 10.00-14.00 w siedzibie Starostwa, ul. 3 Maja 31)
_____________ Całodobowy Telefon Zaufania 42 33 555_________

Miejska Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
42 26 245 (ul. Hallera 8, pok. 11, pon. 11.30-14.00, wt„ śr„ czw. 15.30—17.00) 

Telefon informacyjny Anonimowych Alkoholików 25 37 983
_____________________ (pon., śr., czw. 17.00-20.00)_____________________

Rybnickie Stowarzyszenie Abstynenckie, ul. Kościuszki 17, tel. 42 21 087 
(Klub Abstynencki „Zgoda”, pon., czw., sob„ niedz. 16.30-20.30) 

Obywatelski Ruch Obrony Bezrobotnych pon.-pt. 10.00-13.00, ul. Białych 7, p. 304 
Stowarzyszenie Amazonek „Odnowa”, ul. Kościuszki 17, tel. 42 35 511, 

poniedziałek 10-12, środa 15-17, piątek 10-12.
_____ Spotkania „Amazonek” w każdy II poniedziałek miesiąca o 15.00

Polski Związek Głuchych, Terenowy Ośrodek Rehabilitacji 
i Wsparcia Społecznego dla Osób Nieslyszących, ul. Kościuszki 17, tel. 42 36 766,
________________ dyżury w piątki od godz. 15.00 do 20.00________________

Terenowy Oddział Polskiego Towarzystwa Dysleksji w Rybniku 
ul. KEN 29,44-207 Rybnik (ZS-P nr 4), tel. 42 46 429 

Dyżury: I środa miesiąca w siedzibie ZNP, ul. Kościuszki w godz. 14.00-15.00, 
________ pozostałe środy w siedzibie ZS-P nr 4 w godz. 10.45-11.30. ______

Schronisko „Przytulisko”
dla kobiet i kobiet z dziećmi, ul. Chrobrego 16,42 33 599

Przytulisko pomaga kobietom znajdującym się w sytuacji kryzysowej (czynne całą dobę)

fuMB mmi mbjsdeji
DZIAŁ 8SŁU6 P66BIEB6WTGH

Rybnik, ul Rudzka 70 b, Cmentarz Komunalny, tel 42 28 991
oferuje następujące usługi:

• wynajęcie karawanu • całodobowy przewóz zwłok • szeroki asortyment trumien
• kosmetykę, ubranie i przechowywanie zwiok w chłodni -1 doba bezpłatnie
• wynajęcie kaplicy do pogrzebu z możliwością odprawienia mszy św. (^jS^ d&rJ’

usługi cmentarne • zamówienie wieńców, palm, wiązanek, kwiatów
możliwość załatwienia orkiestry • wynajęcie autobusu 

^rmy z prochami zmatych w kolumbarium na terenie cmentarza
umieszczanie

V
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Redakcja czynna od poniedziałku do piątku
Zastrzegamy sobie prawo skracania tekstów i zmiany tytułów.
Za treść ogłoszeń redakcja nie odpowiada.
Teksty niezamawiane przyjmujemy wyłącznie na nośnikach elektronicznych, y

DRUK:

INFO
Wydownictwo & Dr

www.infomax.katowice.pH
teiyfax 258 16 45 ^7

BIURO OGŁOSZEŃ:
Rybnik, Rynek 12a

INFO,
e-mail: rybnik^infomax.katowiee.pl

tel. 423 80 88, tel./fax 423 80 90
od 9.00 do 16.00

,max
imax.katowice.pl \

ifc*$w8gfasy UsadUy rnMxd <st$s&mml

Policja 997 42 95 200
Straż Pożarna 998 42 22 277,42 22 645
Pogotowie Ratunkowe 999 42 23 666
Straż Miejska 986 42 27 254
Miejsko—Powiatowe
Centrum Zarządzania Kryzysowego 42 21 000,42 22 277
Centrum Powiadamiania Ratunkowego 112
Pogotowie zimowe 43 29 560.43 29 563
Pogotowie energetyczne 991 30 30 991
Pogotowie gazowe 992 4223419.4225565,4223493
Pogotowie ciepłownicze 993 42 24 645
Pogotowie wodno-kanalizacyjne 994 42 23 681
Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe 42 26 599
Pomoc Drogowa 9631 42 24 400.42 24 407
Pogotowie weterynaryjne 42 22 461
Pogotowie dźwigowe 42 24 085

Blok Samorządowy Rybnik - dyżury radnych
Dyżury radnych we wszystkie dni robocze 11 .(X) -14.00 w Biurze Rady UM, 

ul. Chrobrego 2

Partia Demokratyczna demokraci.pl
Dyżury w poniedziałki 18.00-19.00, ul. Mikolowska 73, tel. 602 534 080

Platforma Obywatelska RP w Rybniku
Spotkania otwarte w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca o 19.00, ul. 3 Maja 30 
(biurowiec naprzeciw dworca PKS). Dyżury: poniedziałki 18.30-20.30, tel. 42 27 183

Prawo i Sprawiedliwość
Biuro poselskie posłów Bolesława Piechy i Grzegorza Janika 

ul. Sobieskiego 14 a (w pasażu).
Uprasza się o wcześniejsze umawianie 
telefoniczne lub osobiste, tel. 42 28 453

Dyżury radnych PiS we wtorki od 16.00 do 17.00

Ruch Autonomii Śląska
Dyżury: wtorek, środa 9.00 - 13.00 i w czwartek 13.00 - 17.00,

Plac Wolności 7, tel./fax 42 37 822

Rybnicka Inicjatywa Obywatelska
Dyżury radnych w każdą środę 17.00 - 19.00 w siedzibie Cechu Rzemiosł 

oraz Malej i Średniej Przedsiębiorczości, ul. Wysoka („Okrąglak”).

Samoobrona RP
Biuro Powiatowe w Rybniku zaprasza 
od poniedziałku do piątku 9.00-16.00

Socjaldemokracja Polska
Radny Kazimierz Zięba zaprasza w każdy poniedziałek i czwartek 

14.00 - 17.00 do biura SdPl, ul. Saint Vallier 4.

Sojusz Lewicy Demokratycznej
Dyżury radnych w każdy czwartek 16.00 -18.00 w miejsko-powiatowym 

biurze SLD, tel. 42 27 914, Plac Wolności 7/12

Stowarzyszenie Młode Centrum
Dyżury w poniedziałki 17.00-18.00, ul. Mikolowska 73, www.rvbnik.mc.org.pl

Unia Wolności
Biuro - Rynek 13 (w budynku BISE)

Związek Górnośląski - koło Rybnik
zaprasza na spotkania w każdy ostatni piątek miesiąca 

do Domu Katechetycznego bazyliki św. Antoniego na godz. 18.00.

Rada Dzielnicy Śródmieście
Dyżury w czwartek 16.00-17.00, ul. Kościuszki 17 (I piętro, p. 122), 

tel. 42 37 268 (czynny w czasie dyżurów).
W trakcie spotkania istnieje możliwość spotkania się z policjantem dzielnicowym
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pożyczki gotówkowe
ÄÄ INFOLINIA AIGO:
ii 08018088 88

Pieniqdze
czekajq
Rybnik, ul. Reja 2
(wejście od ul. Sobieskiego) 
czynne: pn.-pt 8.00 -18.00

Rybnik, ul. Wodzisławska 179, tel. 42 49 187 
e mail: handel@panelspec.com.pl

aktualne promocje znajdziesz na stronie
www.panelspec.com.pl

godziny otwarcia: 
poniedziałek - piątek: 8.00-1 9.00, sobota: 8.00-1 3.00 
agencja pocztowa: poniedziałek - piątek: 8.00-15.30

$mv ütcNlW

II nas z montażem 
15% taniej!

Rybnik, ul. Młyńska 4, tel. 422 99 00 
Żory, ul. Boryńska 44c. tel. 433 90 80 
Racibórz, ul. Głubczycka 13, tel. 415 25 00

~ Ci fili w Siodle ± Dom Pfzyję. Kuchnia Polska • Kuchnia Meksykańska $ 
Przyjęcia • C-atcringi • Komunie • Wesela

44-292 Rybnik-Stodofy 
ul. Stalowa 11 /obok stadniny koni/ 

tel. (032) 42 106 55 
tel. (032) 43 310 16 

zapraszamy codziennie od 12
Zgłodniałeś r

± Zadzwoń 42 600 00
600 50 51 526C

http://www.ruckzuck.pl
mailto:handel@panelspec.com.pl
http://www.panelspec.com.pl
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FIRMA

K&Z
HURT-DETAL

Przedstawiciel regionalny 
firmy SEMIN

44-270 Rybnik-Niedobczyce
ul. Górnośląska 31 (naprzeciw targowiska), tel./fax 032/423 09 74

www.kz-bud.rybnik.pl
e,-mąil: k&z@kz-bud.rybnik.pl

BŁYTY GIPSOWE TANIO 
MATERIAŁY
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ELEKTRONARZĘDZIA
NARZĘDZIA

..6ÄRBMAK,
’a...

ĘAflBjY: LAKIERY

isąZadaszam

• WARNO, CEMENjTf

m KONSEK JANUSZ, KONSEK EWA PPHU „KONSEK” SP.J.
PRODUCENT OKIEN I DRZWI PVC

Dlatego wybrałem 
sprawdzone okna.

1

'W

Systemy okienne

Rybnik
Plac Wolności 15 
tel./fax 422 49 92

Żory
telVfax (032) 434 21 64
Wodzisław Śląski
telVfax (032) 455 28 59
Racibórz
teL/fax (032) 415 22 48
Jastrzębie Zdrój
tel./fax (032) 473 75 43

NOWOŚĆ!!!
PROFIL PIĘCIOKOMOROWY 

Pszczyna
telVfax (032) 212 86 48
Sosnowiec
telVfax (032) 363 26 90
Bielsko-Biała
telVfax (033) 815 01 95
Katowice
telVfax (032) 258 99 74

SATYSFAKCJA KTÓREJ NIE DA Cl KONKURENCJA

Wyra/ neble, b«U trendy, nowa toyota AYGO |«t nlepowtar/elna, l.ik |ak ly. 
Piękna, nowoczesna linia, miejska funkcjonalno«, bezpieczna konstrukcja ł 
i najwyższej jakoici wykonanie to nowe AYGO. / nim na pewno wyróżnił/ Sie > 

skim tłumie. Sprawdź tylko. ktOrc AYGO pasuic do Ciebie, ' $
Już teraz Toyota Yaris o 5% taniej! 

Land Cruiser o 19 000 zł taniej! 
toyota Rav 4 o 10 000 zł taniej!
AXCO - lułytk palma (Ul 80/1268 i po/nwjuymi «mianami) w cyklu mtruanym wynoil 4,8 IZ 100 km 
lmii|a CO, (Uf 80/1268 i p&lmcivymi «mianami) wynoil 109 g/km

Wyróżnij il«

AUTORYZOWANA STACJA DEALERSKA TOYOTA KONSEK 
44-203 RYBNIK, ul. Prosta 100, tel. (032) 432 90 40, fax (032) 432 90 66 

STACJA KONTROLI POJAZDÓW WSZYSTKICH MAREK DO 3,5 T wys. 4 m 
oraz pojazdów zasilanych gazem i motocykli

F.U.H. FELIKS
Stanisław FELIKS 

44-213 Rybnik 
ul. Robotnicza 97 

tel. (032) 421 97 19 
427 12 77 

fax (032) 426 60 33 
www.feliks.company.pl 

biuro@feliks.company.pl

oferuje:
• oleje opałowe lekkie
• sprzedaż paliw

stacja paliw i Ipg

• Rybnik - lotnisko
Biuro Producenta
Rybnik, ul. Gliwicka 1 tel. 422 56 93

http://www.kz-bud.rybnik.pl
mailto:z@kz-bud.rybnik.pl
http://www.feliks.company.pl
mailto:biuro@feliks.company.pl

