


W szys tk im  mieszkańcom Rybnika  szczerze ż y c z y m y  b łogos ławionych , 
radosnych i zdrowych ś w i ą t  Bożego Narodzenia.

Niech rodzinnie spędzony czas upłynie Państwu w szczęściu, pogodzie  
ducha, z g o d z i e  i spokoju.  W s z y s t k i e  
życzenia wypowiedz iane  przy  wigi ł i j -  
nym stołe niech się spełnią, a nadcho
dzące  ś w i ą t e c z n e  d n i  pe łn e  będą  
ra d o sn ych  c h w i ł  i s z c z ę ś l i w y c h ,  
c iep łyc h  w s p o m n ie ń .  W sercach  
n a s z y c h  niech g o ś c i  dobro,  
a w domach zdrowie.

N o w o  n a r o d z o n y  Jezus  
Chrystus niech błogosławi  nam 
w s z y s t k i m  w N o w y m  Roku  
2001 -  rozpoczynającym trzecie  
t y s i ą c l e c i e  - d a r z ą c  n a d z i e j ą ,  
o p t y m i z m e m  i w i a r ą  w dobrą  
przyszłość.

Niech będzie to rok 
pomyślny,  owocny  
w sukcesy osobiste  
i zawodowe.

Ze świą tecznymi  
pozdrowien iami  
Zarząd i Rada Mias ta  
Rybnika

*
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Drodzy Rybniczanie!

Z początkiem srudnia br. sościłem we francuskim Lievin na zaproszenie mera 
tego wspaniałego miasta i zarazem francuskiego deputowanego -  Jeana-Pierra 
Kucheidy. Celem kilkudniowej wizyty było -  jak Państwu zapewne wiadomo
-  podpisanie umowy partnerskiej pomiędzy Rybnikiem i Lievin (szerzej na ten 
temat w  bieżącym numerze GR). Wspomnianą umowę podpisałem i jest mi nie
zmiernie miło, że mogę Państwu przekazać tę ważną dla nas wszystkich wiado
mość. Ważną między innymi dlatego, że mój przyjaciel Jean-Pierre Kucheida jest 
człowiekiem ogromnie dynamicznym i zaangażowanym w  sprawy restrukturyza
cji przemysłu w  górniczych regionach Europy. Nie ukrywam, że jego prawie
30—letnia praca w  tej dziedzinie pozwoli nam skorzystać z francuskich doświadczeń, a te które się spraw
dziły w  miarę możliwości przenieść na rybnicki grunt.

Podczas pobytu w  Lievin - mieście leżącym w  regionie Nord-Pas-de Calais, przy okazji wielkich uroczy
stości towarzyszących podpisaniu naszej partnerskiej umowy (4.12.br.), zrodziła się inicjatywa współpracy 
na płaszczyźnie oświatowej. W okresie wakacyjnym (we Francji i w  Polsce wakacje trwają w  różnym czasie) 
rybniccy nauczyciele mogliby wymieniać się z ich odpowiednikami w  Lievin i uczyć języków poprzez 
zajęcia z tak zwanej „cywilizacji” (tematyka społeczno-kulturowa). Byłoby to rzeczą niezwykle cenną, 
bo pozw oliłoby na zachowanie i kultywowanie naszego dziedzictw a kulturowego, co więcej
-  na jego konfrontację z tradycją innego narodu.

Kolejną rzeczą, na którą zwróciłem uwagę w  Lievin, to swoiste „centrum historii górnictwa”. Jest to nic 
innego, jak tylko chęć zachowania przez Francuzów całego bogactwa kulturowego. Zrobiło to na mnie 
duże wrażenie i zrozumiałem, że w  trosce o swoją tożsamość kulturową i narodową chcą oni zostawić 
przyszłym pokoleniom obraz górnictwa, które jest częścią ich historii. Pojawiła się refleksja, że przyszłość 
naszych potomnych kreślimy właśnie my i właśnie teraz. Coś podobnego musimy również stworzyć u nas, 
żeby nie doszło do sytuacji, w  której za kilkadziesiąt lat nasze prawnuki będą jeździć do Francji, oglądać 
czym były kopalnie. Na miejscu zwiedziłem również muzeum górnictwa. Takie ośrodki nie są we Francji 
rzadkością (również w  okolicy burgundzkiego Saint Vallier) i ukazują całą historię oraz specyfikę pracy 
górniczej od faktycznych początków eksploatacji kopalń.

W Lievin zrodziła się również propozycja wymiany doświadczeń specjalistów zajmujących się sprawami 
szeroko rozumianej kultury. Podglądnąłem również tamtejsze „centrum regionalne”, funkcjonujące jako ośro
dek pracy twórczej dla podmiotów zajmujących się kulturą w  całej aglomeracji Lievin. Działa ono w  po
mieszczeniach zagospodarowanych po byłej kopalni (szatnia), a pracuje w  nim miedzy innymi profesjonal
na ekipa techniczna z własnym sprzętem. Centrum jest swego rodzaju zapleczem technicznym dla twór
czości wszelkiego rodzaju grup artystycznych, które mają coś konkretnego do pokazania. Podobne cen
trum można by uruchomić w  Rybniku dla naszych dzielnic. Byłoby to przedsięwzięcie uzasadnione ekono
micznie i bardzo praktyczne.

Wspomnianych rzeczy i problemów nie zauważyłbym gdybym został w  Rybniku. Jest rzeczą niepodwa
żalną, że wszelkie podróże kształcą -  nawet bardzo krótkie, kilkudniowe -  i otwierają szeroko oczy na 
pewne sprawy życia codziennego.

W tym miejscu pragnę przekazać Państwu serdeczne pozdrowienia i życzenia świąteczno-noworoczne 
od wszystkich mieszkańców Lievin, również od władz tego miasta. A ze swej strony życzę Wesołych Świąt 
Bożego Narodzenia i udanego startu w  trzecie tysiąclecie!

Z wyrazami szacunku 
Adam Fudali
Prezydent Miasta Rybnika

Wesołych Świąt i szczęśliwego Nowego Roku 2001 
Czytelnikom i Przyjaciołom 

życzy redakcja „Gazety Rybnickiej"
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Mamy nowy herb
W c z a s ie  o sta tn ie j s e s j i  Rady M iasta  radni z a s ie d li  

w studenckich ławach. A wszystko to za sprawą „wyjazdowego” 
posiedzenia, które tym razem odbyło się w pierwszym obiekcie 
Zespołu Szkół Wyższych, w budynku zaadaptowanym dla potrzeb 
Politechniki Śląskiej przy ul. Rudzkiej. W tych niecodziennych  
warunkach zapadła decyzja o nadaniu herbu, flagi oraz pieczęci 
Miasta Rybnika.

Zanim przystąpiono do dyskusji nad tym 
punktem sesji, radni zdecydowali o poszerze
niu porządku obrad o projekt uchwały w spra
wie wystąpienia do wojewody o komunalizację. 
Następnie prezydent Adam Fudali poinformo
wał o sprawach miasta i pracach Zarządu Mia
sta. Radni dowiedzieli się m.in. o realizacji sieci 
kanalizacyjnej w dzielnicy Kamień, planach 
poszerzenia składowiska odpadów komunal
nych oraz cmentarza przy ul. Rudzkiej. Prezy
dent wspomniał również o pracach drogowych 
i budowie zatok autobusowych. Mówił też 
o kontynuacji budowy szpitala, termomoder- 
nizacji budynku straży pożarnej, budowie dwor
ca autobusowego i przebudowie toru żużlowe
go. W sprawozdaniu prezydenta nie zabrakło 
informacji na tem at imprez kulturalnych i spo
łecznych. A. Fudali podzielił się również reflek
sjami na temat najistotniejszych obecnie spraw 
dotyczących budżetu: — Początek prac nad bu
dżetem związany był ze strategią rozwoju dziel
nic. Z  przedstawicielami rybnickich dzielnic 
prowadzone były rozmowy, które pozwoliły na 
uwzględnienie ich potrzeb. Następnie spisano 
je  i podzielono na trzy grupy. W zależności od 
terminu realizacji wyodrębnione zostały zada
nia krótkoterminowe, które zostaną zrealizo
wane w 2001 oraz do końca 2002 oraz zada
nia średnio i długoterminowe  — mówił prezy
dent. (Strategie poszczególnych grup dzielnic 
będziemy kolejno omawiać w „GR” od stycz
nia przyszłego roku począwszy). A. Fudali 
wspomniał również o kontynuacji budowy ob
wodnicy, salach gimnastycznych, możliwo
ściach zagospodarowania terenów w dzielni
cy Niedobczyce, dalszej adaptacji budynków 
dla potrzeb szkolnictwa wyższego oraz szpi
tala przy ul. Żorskiej z p rzeznaczeniem  
na szkołę muzyczną.

K olejny punk t ses ji dotyczył uchw ały 
w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 
2000. Na wstępie referujący projekt skarb
nik miasta Bogusław Paszenda zgłosił au
topoprawki. Wynikały one m.in. z przyznania 
z budżetu państwa dotacji celowej w kwocie 
54.542 zł z przeznaczeniem na częściowe 
sfinansowanie skutków wdrożenia Karty Na
uczyciela. W związku z tym o kwotę tę zmniej
szyła się dopłata ze środków własnych. Do
datkowe środki przeznaczono na zwiększe
nie wydatków m.in. Wydziału Komunikacji 
na zakup druków prawa jazdy oraz tablic

rejestracyjnych. Autopoprawka dotyczyła tak
że zapisu § 1. pkt. 1 tej uchwały, w którym 
zwiększono w budżecie miasta Rybnika na 
2000 r. dochody o kwotę 2.266.994 zł oraz 
w ydatki o kwotę 2 .3 5 2 .8 1 3  zł. P ro jek t 
uchwały zakładał również przeniesienia wy
datków w zakresie zadań własnych oraz przy
znanie Zakładowi Lecznictwa Ambulatoryjnego

dotacji w kwocie 670.000 zł, pochodzącej 
z rezerwy celowej budżetu państwa z prze
znaczeniem na realizację działań osłonowych 
i restrukturyzację. Zgodnie z wyjaśnieniami 
B. Paszendy, projekt zakłada dotacje na ter- 
momodernizację budynku KM PSP oraz na 
modernizację stadionu żużlowo-pilkarskiego. 
Zwiększenia dochodów i wydatków budżeto
wych wyniknęły także z kilku darowizn, m.in. 
na rzecz realizacji kampusu, na rzecz Miej
skiego Inspektoratu Weterynarii oraz na ada
ptację strychów w budynku przy ul. Andersa. 
B. Paszenda mówił także o zmniejszeniu do
chodów budżetowych z tytułu dotacji marszał
ka województwa śląskiego na współfinanso
wanie linii komunikacji autobusowej o kwotę 
443 .666  zł, ze względu na brak środków. 
Mowa była również o zwiększeniu wydatków

budżetowych o 8 00 .000  zł, które wiążą się 
z zakupem od browaru „Strzelec” budynków 
przy ul. Zamkowej. Projekt uchwały przewi
dywał także przeniesienie 74.000 zł zapla
nowanych początkowo na zabezpieczenie kry
tego basenu w dzielnicy Boguszowice i prze
znaczenie ich na rem ont budynków gimnazjów 
(50.000 zł) i dofinansowanie innych inwesty
cji. Wydatki stanowiące oszczędności uzyska
ne z działalności Biura Obsługi Rady posta
nowiono przeznaczyć na rem ont murku opo
rowego wzdłuż parku przy ul. 1 Maja w dziel
nicy Chwałowice. Projekt zmian w budżecie 
doprowadził do dyskusji. Radny Kazimierz 
Zięba chciał wiedzieć w jakim celu nabywa
ne będą budynki od browaru „Strzelec”. Jak 
wyjaśnił prezydent A. Fudali, jeden z nich 
przeznaczony zostanie dla Straży Miejskiej, 
a drugi dla potrzeb rybnickiego koła Związku 
Polskich Artystów Plastyków, gdzie powsta
nie m.in. galeria i kawiarnia. Miasto kupi bu
dynek, a kiedy związek otrzyma środki finan

sowe z Warszawy, zaadoptuje go 
do swoich potrzeb. — M iasto nie 
straci własności, a zyska nowy 
obiekt, k tóry zaspokoi potrzeby 
środowiska kulturalnego -  mówił 
prezydent. Kwestia adaptacji bu
dynku zainteresow ała radnego 
Jerzego Rożka, który chciał się 
dow iedzieć, czy znajdzie  się 
w nim pomieszczenie dla Towa
rzystwa Miłośników Rybnika. W 
dalszej części dyskusji głos zabrał 
radny Bolesław Korzeniowski, 
którego nurtowało pytanie dla
czego m arszałek województwa 
śląskiego nie zdecydował się na 
przeznaczenie kwoty 443.666 zł 
na komunikację autobusową oraz 
dlaczego m iasto nie zmniejszy 
środków własnych na moderniza
cję stadionu żużlowego, skoro na 
ten cel przeznaczona została do
tacja w kwocie 669.000 zł. Prezy
dent wyjaśnił, że środki na komu- 
nikację „pochłonęły” w iększe 
miasta województwa, a pieniądze 

na stadion zostaną przyznane tylko wówczas, 
kiedy miasto wyasygnuje na ten cel określo
ną kwotę. Radna Urszula Szynol pytała o to 
dlaczego 5.000 zł zaoszczędzone na obsłudze 
Rady Miasta zdecydowano się przeznaczyć na 
zieleń: — Może należałoby kupić nowe ksero 
lub inne sprzęty potrzebne do pracy Biura 
Obsługi Rady. Ono wciąż działa w bardzo 
skromnych warunkach  — apelowała radna. 
P rezydent A. Fudali zapewnił, że dzięki pla
nowanej modernizacji starej części Urzędu 
Miasta, biuro RM z pewnością zyska należny 
mu standard. W dalszej części dyskusji wice
przewodniczący RM Jan Mura wyraził swoje 
zaniepokojenie zaniechaniem modernizacji 
basenu w Boguszowicach. Podobną obawę 
zgłosił W iesław Zawadzki. W odpowiedzi 
prezydent zapewnił, że dzielnica będzie miała

Wiceprezydent Jerzy Frelich prezentuje radnym projekt 
nowego herbu, flagi i pieczęci. Zdj.: M.T.



basen, a miasto zrobi wszystko, by doprowa
dzić do realizacji tej inwestycji. W tym celu 
prowadzone są rozmowy z Funduszem Gór
nośląskim, który zainteresowany jest przeję
ciem tego obiektu. Radny Henryk Machu- 
lik pytał o to, dlaczego nie ma funduszy 
na remont boiska w Chwałowicach. Jak wyja
śni! wiceprezydent Józef Cyran, istniała al
ternatywa -  albo sfinalizowany zostanie re
mont dachu w IV LO albo pieniądze prze
znaczone zostaną na boisko. Zdecydowano, 
że remont budynku szkoły je s t ważniejszy. 
Po zakończeniu dyskusji odbyło się głosowa
nie, w efekcie którego przyjęto uchwałę przy 
dwóch głosach wstrzymujących się (SLD).

Kolejny punkt sesji dotyczył ustalenia sta
wek jednostkowych, będących podstawą kal
kulacji dotacji celowej dla zakładów budżeto
wych miasta na rok 2001. Jak wyjaśnił referu
jący projekt B. Paszenda, uchwała zawiera 
stawki jednostkowe dotacji tylko w tych przy
padkach, gdy zakład budżetowy nie jest w sta
nie sfinansować zadań wyłącznie z własnych 
przychodów. I tak proponowana stawka dla 
Zarządu T ransportu  Zbiorowego za jeden 
wozokilometr w komunikacji miejskiej wyno
sić ma 0,63 zl/km. Proponowana dotacja dla 
Zarządu Zieleni Miejskiej pokrywająca mie
sięczny koszt utrzym ania budynku Domu 
Przedpogrzebowego to 28,68 zł/m2, a ogrza
nia obiektów ogrodnictwa w okresie zimowym 
(przez 5 miesięcy, za cały okres) -  19,43 zł/m2. 
Stawka roczna na remonty kapitalne zasobów 
ZGM ustalona została w wysokości 14,07 zł/m2. 
Zgodnie z projektem, miesięczna dopłata do 
utrzymania jednego oczka w szaletach miej
skich dla Rybnickich Służb Komunalnych wy
nosić ma 228,07 zł. Ustalono również mie
sięczną dopłatę do utrzymania pomieszczeń 
i urządzeń Centrum Rekreacji i Rehabilitacji 
Bushido. W przypadku sali gimnastycznej 
będzie to kwota w wysokości 8.025 zł, a dla 
pozostałych pomieszczeń i urządzeń -  20.642 zł. 
W dyskusji nad uchwałą radny Stanisław  
Przeliorz pytał ile metrów kwadratowych li
czy powierzchnia domu pogrzebowego, a rad
ny Marian Szydło chciał wiedzieć, ile pienię
dzy miasto przeznacza na dofinansowanie jed
nej osoby korzystającej z usług Bushido i za
proponował, by zgodnie z wnioskiem Komisji 
Finansów przybliżyć szczegóły dotyczące tego 
ośrodka. Informacje na ten tem at przedstawił 
członek Zarządu Miasta Leszek Kuska, któ
ry dokładnie wyjaśnił jak rozdzielana będzie 
dotacja dla poszczególnych sekcji i pomiesz
czeń działających w Bushido. Funkcjonowanie 
tej placówki interesowało również innych rad
nych. W. Zawadzki pytał o to, ile osób korzysta 
z ośrodka, a radny Zygmunt Gajda chciał wie
dzieć, czy są to jedynie mieszkańcy Rybnika, 
czy też osoby z innych miast. Natomiast rad
ny Stanisław Jaszczuk prosił o wyjaśnienie 
różnicy między dotacją a refundacją. Po roz
wianiu wszelkich wątpliwości i zapewnieniach 
wiceprezydenta Romualda Niewelta, że mia
sto dąży do tego, by takich dopłat było jak

najmniej, odbyło się głosowanie, w wyniku któ
rego radni przyjęli uchwałę przy jednym glo
sie wstrzymującym się.

Kolejny punkt sesji dotyczył również spraw 
finansowych, a dokładnie ustalenia najniższe
go wynagrodzenia i wartości punktu w Miej
skim Domu Pomocy Społecznej w Rybniku 
oraz Środowiskowym Domu Samopomocy dla 
Osób Chorych Psychicznie w Rybniku. Radni 
jednogłośnie postanowili ustalić najniższe wy
nagrodzenie zasadnicze w pierwszej kategorii 
zaszeregowania na kwotę 460 zł, a wartość jed
nego punktu w wysokości 4,00 zł.

Jak należało się spodziewać, sporo dyskusji 
wzbudził kolejny punkt sesji dotyczący projek
tu uchwały w sprawie nadania herbu, flagi oraz 
pieczęci Rady Miasta Rybnika. Jak wyjaśnił re
ferujący projekt wiceprezydent Jerzy Frelich, 
przy opracowaniu wzoru herbu, flagi i pieczęci 
miasta korzystano z szeregu opracowań oraz 
opinii instytucji zajmujących się problematy
ką heraldyczną, m.in. Polskiego Towarzystwa 
Heraldycznego, Fundacji Tradycji Rzeczypo
spolitej, Polskiego Towarzystwa Weksykolo- 
gicznego oraz Muzeum w Rybniku. Wzory sym
boli miejskich wymagają pozytywnego zaopi
niowania przez ministra spraw wewnętrznych 
i administracji po uprzedniej konsultacji z Ko
misją Heraldyczną. W przypadku nowego her
bu, flagi i pieczęci Rybnika wydana została 
decyzja pozytywna i to ona jest podstawą do 
uznania tych symboli jako zgodnych z obowią
zującymi wymogami. — Nie m oże być mowy 
o dowolności — mówił J. Frelich. -  Prace zwią
zane z  opracowaniem herbu i flagi były napraw
dę żmudne. Sięgnęliśmy do tradycji Rybnika -  
jak się okazuje, ju ż pierwsze pieczęcie przed
stawiają dawny herb miasta -  rybę w tarczy. 
Pięcioramienna murowana korona nad herbem  
pojawiła się dużo później, podobnie jak „do
datki” z  boku tarczy oraz szarfa z  napisem  
„Rybnik”. Te uzupełnienia są niezgodne z  he
raldyką. „Murek” przypisywany był miastom  
warownym, a symbol czyli herb nie może być 
podpisany, bo przestaje być symbolem — tłu
maczył J. Frelich. Radny J. Rożek pytał czy rad
ni uczestniczyli w procesie tworzenia symboli 
miasta i sugerował, że mimo wszystko powin
ni mieć oni wpływ na tak ważne dla miasta 
decyzje. W odpowiedzi St. Jaszczuk wyjaśniał, 
że radni dyskutowali na tem at herbu i flagi 
w ramach prac Komisji Statutowej. O losy do
tychczasowego herbu pytał W. Zawadzki, a rad
ny Z. Gajda przekonywał, że nowy symbol mia
sta jest „skromny i biedniejszy” od poprzed
niego. M. Szydło chciał znać nazwisko osoby, 
która była odpowiedzialna za opracowanie pro
jektu plastycznego: — Wygląda na to, że Za
rząd sam zdecydował o tym jaki będzie nowy 
herb. A m oże w tym celu należało powołać 
specjalną kapitułę  — pytał radny, którego nur
towało również ułożenie szczupaka na tarczy 
oraz możliwość wykorzystania herbu do celów 
handlowych. Mimo wagi dyskusji radni pozwo
lili sobie również na odrobinę humoru. Radny 
A. Rojek pytał o to, gdzie w Rybniku można

GAZETA RYBNIC
„w naturze” zobaczyć szczupaka i kotewkę, 
a Henryk Ryszka podzieli! się z radnymi swo
imi doświadczeniami wędkarskimi i pochwalił j 
projekt szczupaka, mówiąc, że jest on bardzo 
zbliżony do „oryginału”. B. Korzeniowski wy
raził swój żal w związku z rezygnacją z dotych
czasowego herbu: — Była z  nim związana pew
na tradycja — mówił radny — teraz tradycja ta 
umieszczana je s t na ostatnim miejscu. Każda 
dzielnica ma swój herb, stąd też ranga herbu 
miasta nieco upadała. Obecnie niczym nie róż
ni się on od tych, które mają poszczególne 
dzielnice. Podzielam również opinię, co do 
ochrony tego symbolu. Na herbie można prze
cież zarobić. Po wyjaśnieniu wątpliwości for
malno-prawnych i problemu ochrony herbu, 
do dyskusji włączyła się Elżbieta Bim ler- 
Mackiewicz z rybnickiego Muzeum: — Jestem  
przekonana, że ta gorąca debata wynika z  pań
stwa troski o symbole Rybnika. Rozumiem  
obawy i przyznaję, że nowy herb miasta jes t 
skromny, ale on taki m usi być! — argumento
wała E. Bimler-Mackiewicz. — Poprzedni był 
po prostu nieprawidłowy. Dlatego też poprosi
liśmy o konsultacje heraldyków i to oni przy
gotowali stosowną opinię w tej sprawie. Swoją 
drogą, gdybym pokazała państwu inne dotych
czas znane rybnickie herby, na jednym z  pew
nością rozpoznalibyście krokodyla, a nie rybę. 
Radni uznali, że z pewnością lepszy szczupak 
niż krokodyl i dyskusję zakończono. Następ
nie odbyło się głosowanie, w którym 7 osób 
wstrzymało się od głosu (SLD i jedna z RRR). 
Uchwała została przyjęta. Na nowym herbie 
widnieje srebrny (biały) szczupak umieszczo
ny w skos, skierowany ku prawemu narożni
kowi błękitnej tarczy. Po obydwu bokach wid
nieje motyw roślinny -  kotewka o srebrnych 
łodygach i kwiatach. W podobnej tonacji utrzy
mana jest flaga, która składa się z trzech po
ziomych pasów -  dwóch zewnętrznych koloru 
błękitnego i środkowego, białego pasa z umiesz
czonym centralnie herbem miasta. (Uchwałę 
dotyczącą przyjęcia herbu zamieszczamy w „Mo
nitorze Miejskim ”, zaś herb, flagę i pieczęcie 
prezentujemy na pierwszej stronie kolorowej 
wkładki do gazety).

Następnie wiceprezydent J. Frelich przed
stawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia 
przez radnych zgody na zawarcie porozumie
nia z Powiatem Rybnickim na wykonywanie 
przez miasto, poprzez Powiatowe Centrum 
Edukacji Specjalnej w Rybniku, zadań na rzecz 
mieszkańców powiatu. Już od dłuższego czasu 
toczyła się dyskusja nad koniecznością stwo
rzenia jednostki prowadzącej monitoring nie
pełnosprawnego dziecka od jego urodzenia aż 
po wejście w dorosłość. Powstanie Powiato
wego Centrum Edukacji Specjalnej z siedzi
bą w Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej 
daje możliwość śledzenia rozwoju dzieci nie
pełnosprawnych pod kątem możliwości ich 
kształcenia i przystosowania do życia oraz 
wspomagania rodziny. Istniejące placówki edu
kacji specjalnej od przedszkola i Szkoły Życia

c.d. na stronie 6
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poprzez szkołę podstawową i gimnazjum spe
cjalne aż do szkoły zawodowej i warsztatów te
rapii zajęciowej powinny stanowić jeden przej
rzysty ciąg edukacyjny, w który wpisuje się 
również Ośrodek Leczniczo-Rehabilitacyjny 
im. Jana Pawła II. Uchwala, którą radni pod
jęli jednogłośnie, pozwoli objąć m onitorin
giem dzieci zarówno z powiatu grodzkiego, 
jak i ziemskiego.

Kolejny projekt uchwały wywołał dyskusję 
na niezwykle gorący temat racjonalizacji sieci 
placówek oświaty, choć bezpośrednio go nie 
dotyczył. Chodziło o założenie Zespołu Szkol- 
no-Przedszkolnego w Rybniku w Wielopolu po
przez połączenie Szkoły Podstawowej nr 8 
i Przedszkola nr 16 w tejże dzielnicy. Przed
szkole mieściło się w domu prywatnym, któ
rego właściciel umowę najmu wypowiedział. 
Przeniesiono je więc do SP 16, gdzie ma zde
cydowanie lepsze warunki. Chodzi o to, by po
łączone placówki miały jednego gospodarza, 
a uchwała ma usankcjonować stan faktyczny. 
Podobna sytuacja zaistniała w Niewiadomiu, 
gdzie Przedszkole nr 29 mieści się w budynku 
zdewastowanym przez szkody górnicze. Po 
przeprow adzeniu adaptacji pom ieszczeń, 
przedszkole znajdzie siedzibę w SP 26. Tu rów
nież zachodzi potrzeba założenia Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego, czyli wspólnej dyrek
cji. Wnioskodawcy obu uchwał -  Zarząd Mia
sta i Komisja Oświaty RM zasięgnęły opinii rad 
pedagogicznych wymienionych placówek, któ
re oceniły ten projekt pozytywnie. Również 
radni powstanie obu zespołów szkolno-przed- 
szkolnych uchwalili jednogłośnie. Głosowanie 
poprzedzone było jednak żywą dyskusją nie 
dotyczącą bezpośrednio tychże uchwał, ale pla
nowanej przez władze samorządowe racjonali
zacji sieci szkół. Radny Marian Szydło wska
zał, że działania te nie są poprzedzone konsul
tacjami społecznymi, a radni nie mają na ten 
tem at dokładnej informacji. W iceprezydent 
J. Frelich poinformował, że jakiekolwiek decy
zje zostaną podjęte najwcześniej w lutym przy
szłego roku i to na forum Rady Miasta. Prezy
dent A. Fudali zapewnił, że żadna decyzja do
tycząca racjonalizacji sieci placówek oświa
towych nie zostanie podjęta bez konsultacji 
w środowisku. Obiecał też, że radni otrzymają 
pełną informację dotyczącą tego tematu. (Czy
taj też na str. 7).

Dyskusję wzbudził też projekt podniesienia 
od 1 stycznia 2001 roku opłat za dostarczanie 
wody i odprowadzanie ścieków przez Przed
siębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji. Na pod
stawie kalkulacji przedstawionej przez PWiK 
ustalono następujące opłaty: za dostarczenie 
wody -  2,69 zł za m3; za odprowadzenie ście
ków dla ludności -  2,10 zł za m3 ; za inne ście
ki -  3,30 zł za m3 ; opłata stała za przyłącze 
do budynku z tytułu jego konserwacji -  3,00 zł. 
Do cen tych należy dodać jeszcze podatek VAT 
w wys. 7%. Konieczność podniesienia cen uza- 
śadniłreferujący p ro jek t uchwały w icep re
zydent Rom uald N iew elt, a wynika ona

ze w zrostu opłat o 9% za wodę dostarczaną 
przez Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodocią
gowe, a także wyższych kosztów amortyzacji, 
opłaty za szczególne korzystanie ze środowi
ska, a także droższych paliw, smarów i in. ma
teriałów. Największe oburzenie radnych wywo
łała informacja o znacznych, bo wynoszących 
27% stratach, wynikających m.in. z kradzieży 
wody, a także względów technologicznych -  
częstych awarii, szczególnie zaś zdewastowa
nych sieci przejętych przez spółkę PWiK od 
kopalń. Radny Andrzej Rojek pytał, czy mia
sto jest zobowiązane te sieci przejmować -  
według słów R. Niewelta PWiK powinno i jest 
w stanie to robić, gdyż im więcej gospodarzy 
tym gorzej dla sieci. Radny Wiesław Zawadzki 
zauważył, że tak wielka dynamika wzrostu cen 
wody przy dużych jej stratach zaczyna być pro
blemem społecznym. Dodał też, że cena usta
lona przez RM nie jest ceną faktyczną, szcze
gólnie w budynkach wielorodzinnych, gdzie 
sieć wewnętrzna za licznikiem jest w gestii np. 
spółdzielni mieszkaniowej Radny Stanisław  
Przeliorz podkreślił zdecydowanie złą jakość 
wody w Boguszowicach, ostrzegł też, że miesz
kańcy tej dzielnicy są zdecydowani zaprotesto
wać i nie płacić za wodę tak złej jakości. Poru
szenie radnych wywołała też informacja, że na 
podniesienie opłat za odprowadzenie ścieków 
ma również wpływ otwarcie zmodernizowanej 
oczyszczalni ścieków w Orzepowicach. Wice
prezydent Józef Cyran argumentował, że wpraw
dzie opłaty są wyższe, ale efekt ekologiczny 
jest tego wart. Radny Jerzy Rożek podjął spra
wę wliczenia w opłatę spłaty kredytu na budo
wę ujęcia w Dziećkowicach. Wiele pytań skie
rowano do obecnego na sesji członka zarządu 
PWiK i dyrektora ds. finansowych Rudolfa 
Ciwisa. Chodziło m.in. o przyrost płac w tej 
spółce i ilości zatrudnionych, a także o udział 
w opłatach kosztów budzącego od dawna kon
trowersje budynku administracyjnego przy ul. 
Pod Lasem. Dyskusję podsumował prezydent 
A. Fudali uważając, że zadaniem PWiK jako 
spółki jest generowanie zysku, jeżeli zaś go 
nie ma lub jest niewielki, należy szukać bar
dziej sprawnych form zarządzania. Jedyną możli
wość poprawy kondycji spółki widzi on w pry
watyzacji przynajmniej sektora zarządzania. 
W efekcie radni przyjęli uchwałę o podniesie
niu opłat 22 głosami za, 7 radnych SLD prze
ciw, 4 wstrzymało się od głosu.

Kolejny, zreferowany przez wiceprezydenta 
Piotra Szczyrbowskiego punkt porządku 
sesji dotyczył nabycia, zbycia, oddania w wie
czyste użytkowanie nieruchomości oraz usta
nowienie służebności gruntowej. Miasto chce 
m.in. nabyć od właścicieli browaru -  spółki 
„Browary Strzeleckie” dwie nieruchomości 
przy ul. Zamkowej -  jedną na przyszłą siedzi
bę Straży Miejskiej, drugą dla potrzeb związ
ków twórczych, które pomieszczenia zaadop
tują dla własnych potrzeb. Ze względu na 
przystępną cenę, wnioskodawcy -  Zarząd 
Miasta i Komisja Gospodarki Przestrzennej uzna
ła ten zakup za korzystny dla miasta. Nabywane

zaś grunty przeznaczone zostaną m.in. pod bu
dowę kolejnego odcinka obwodnicy ul. Rudzka 
-  ul. Gliwicka i pod drogę Pszczyna-Racibórz. 
W punkcie o ustanowieniu służebności grunto
wej chodzi o zagwarantowanie przejazdu przez 
grunty gminy dla firm „Eko” i „Wenex”, by nie 
przejeżdżały one między budynkami mieszkal
nymi. Uchwałę przyjęto jednogłośnie.

Radni zgodzili się też na wystąpienie do wo
jewody z wnioskiem o komunalizację m.in. bu
dynku łaźni w „Ryfamie”, gdzie dziś mieści się 
szkoła, budynku mieszkalnego przejętego od 
huty „Silesia” i budynku przy ul. Piasta, prze
kazanego wcześniej skarbowi państwa.

W punkcie, w którym radni tradycyjnie skła
dają interpelacje, wnioski i oświadczenia oraz 
zadają pytania, jako pierwszy głos zabrał prezy
dent A. Fudali, informując, że PWiK jest w sta
nie zmniejszyć straty wody, ale trzeba poczynić 
odpowiednie inwestycje, szczególnie w dzielni
cy Boguszowice. Zobligował on spółkę do przed
stawienia biznesplanu.

Radny St. Przeliorz podniósł sprawę termi
nu przygotowania koncepcji poszerzenia wy
sypiska śmieci, która, według wyjaśnień pre
zydenta A. Fudalego, będzie gotowa na koniec 
roku. Kontynuując tem at podniesienia opłat 
dostarczenia wody, radny Zygmunt Gajda za
sugerował, że problem zadłużenia z powodu 
budowy ujęcia w Dziećkowicach powinien zo
stać rozwiązany centralnie, a sprawę powinni 
przemyśleć śląscy parlamentarzyści. Podsunął 
też pomysł, by ze względu na osoby starsze, 
zielone światło sygnalizacji ulicznej paliło się 
dłużej. Radny M. Szydło wrócił do sprawy pro
testu pielęgniarek, które boją się utraty swoich 
miejsc pracy ze względu na wprowadzaną prywa
tyzację usług medycznych. Prezydent A. Fudali 
odpowiedział, że uchwała o likwidacji ZLA i prze
jęciu świadczeń medycznych przez N-ZOZ-y 
ma moc obowiązującą, a przyszłość pokaże ile 
pielęgniarek znajdzie w nich zatrudnienie po
wyżej zadeklarowanej liczby. O dokładną liczbę 
pielęgniarek, które zostaną bez pracy pytała 
również radna Ewa Czaja. Zasygnalizowany na 
sesji problem jest ciągle aktualny i wciąż toczą 
się rozmowy nad jego rozwiązaniem. Miasto 
rozważa m.in. możliwość obniżenia czynszów 
dla tych niepublicznych ZOZ-ów, które zdecy
dują się stworzyć dodatkowe miejsca pracy dla 
średniego personelu medycznego.

Sprawę ewentualnej zmiany terminu sesji 
Rady Miasta na środę poruszył wiceprzewod
niczący Jan Mura. Do sekretarz miasta Danieli 
Lampert skierowano pytanie o przygotowa
nie urzędu do zmiany dowodów osobistych. Z od
powiedzi wynika, że jest to zadanie rządowe 
zlecone samorządom, które są uzależnione od 
decyzji „z góry”. Radny Kazimierz Zięba 
zaapelował o stworzenie w mieście mieszkań 
socjalnych -  wiceprezydent P. Szczyrbowski od
powiedział, że istnieje możliwość adaptacji miesz
kań o niskim standardzie na lokale socjalne, ale 
trzeba wtedy pomyśleć o ich aktualnych lokato
rach. Wolne głosy i wnioski zakończyły sesję.

(S, r)
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Tym razem na rybnickim Rynku stanęła nie leśna, ale ogrodowa choin
ka. 17-metrowy świerk podarowny został przez jednego z mieszkańców. 
Takich propozycji było wiecej, dzięki czemu dorodne drzewka staną 
również w centralnych punktach dzielnic. Zdj.: Z.K.

GAZETA RYBNICKI
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Zapraszanie da kalędowania
5 stycznia o godz. 17.00 w Szkole Podstawowej 

nr 4 w Rybniku - Ligocie odbędzie się wieczór kolę
dowy. Zaplanowano wystawienie jasełek oraz wspól
ne śpiewanie kolęd. Rada rodziców i uczniowie tej 
placówki zapraszają wszystkich mieszkańców 
do udziału w wieczorze i zachęcają do wspólne
go kolędowania.

Jest czyściej wokół nas...
Gimnazjum nr 1 i Szkoła Podstawowa 

nr 9 od dwóch lat biorą udział w akcji re
cyklingu puszek aluminiowych.

Tylko w tym roku szkolnym wspólnie zebra
liśmy 220 kg puszek aluminiowych. Od listo
pada rozpoczęliśmy zbiórkę makulatury, któ
rą razem z puszkam i odbiera nam firm a 
„Koba”.

Jakie znaczenie ma nasza akcja dla środowi
ska? Zaoszczędziliśmy prawie 900 kg boksytu 
i 150 kg ropy naftowej -  surowców, które były
by użyte do produkcji tej ilości aluminium. Jest 
czyściej wokół nas. Kontener na śmieci zapeł
nia się wolniej, gdyż część puszek pochodzi 
z naszego automatu. Odzyskując aluminium ze 
złomu oszczędzamy 95% energii potrzebnej do 
wyprodukowania aluminium z boksytu. O 95% 
obniżamy ilość zanieczyszczeń emitowanych 
do atmosfery. O 97% obniżamy ilość zanieczysz
czeń do wody -  w porównaniu z produkcją alu
minium z rudy. Kraje Unii Europejskiej recy
kling surowców wtórnych traktują bardzo po
ważnie, potrafią zagospodarować 80-90% 
swoich odpadów i ciągle sięgają po nowe

rozwiązania. W Polsce recyklingiem zaintere
sowanych jest coraz więcej osób, ale to ciągle za 
mało. Apelujemy do całego społeczeństwa 
naszego miasta o włączenie się w tą akcję.

Uczniowie Gimnazjum nr 1 
Szkoły Podstawowej nr 9 

w Rybniku



Niedawno, 18 listopada br., na spotkaniu 
przedstawicieli samorządów miast i powiatów, 
spółek węglowych oraz Agencji Budowy Auto
strad uzgodniono i zlecono wykonanie pro
jektu techniczno-geodezyjnego przebiegu 
autostrady A l od węzła Sośnica w Gliwicach 
(tu skrzyżowanie z A4) do Gorzyczek przy gra
nicy państwa. W ten sposób na osi północ-po
łudnie za 5 -7  lat (wariant optymistyczny) Ryb
nik znajdzie się w sieci dróg międzynarodo
wych. Przez drogę D47 po czeskiej stronie 
granicy zostanie połączony z autostradą Ostra- 
wa-W iedeń. Trzy węzły -  w Bełku, Rowniu

i Świerklanach -  połączą miasto z autostradą, 
na którą Górny Śląsk czeka już bardzo długo. 
Dziesięć kilometrów dojazdu, szczególnie w re
jonie Boguszowie, stanie się dobrym terenem 
do inwestowania, a tym samym przyczyni się 
do rozwoju miasta.

Na etapie gromadzenia dokumentacji tech
nicznej znajduje się nowa droga regional
na na trasie Racibórz-Pszczyna (RDPR). 
W granicach Rybnika będzie ona przebiegać 
od Buzowic przez Niewiadom, Beatę, Zamy
słów estakadą nad torami do Chwałowic i da
lej -  przez Brzeziny, Boguszowice i Gotar- 
towice -  do granicy Żor, gdzie skrzyżuje się 
z autostradą Al. Została ona zaprojektowana 
jako droga dwupasmowa i czterojezdniowa. 
Trzeba jednak będzie na nią poczekać mini
mum 10 lat. Dopiero wtedy dogodne położe
nie Rybnika w południowej części wojewódz
twa śląskiego zacznie na nowo procentować.

¡ Tymczasem pozostaje usprawniać wewnątrz- 
miejski stan dróg. Wielokrotnie opisywaliśmy 
stan prac nad obwodnicą okalającą centrum 

miasta. Rozpoczęto już budowę jej odcinka

pomiędzy rondem na ul. Wodzisławskiej przy 
wiadukcie, a skrzyżowaniem Raciborskiej i Bu
dowlanych. Powinien on zostać oddany do użyt
ku kierowców w połowie czerwca przyszłe
go roku. Północny odcinek obwodnicy -  mię
dzy ulicami Gliwicką i Rudzką został zapro
jektowany i je s t na etapie wykupu gruntów. 
Jezdnie można będzie budować na przeło
mie lat 2001/2002. Odcinek ostatni -  mię
dzy Rudzką a Energetyków -  ma przygoto
wywany p rze ta rg  na p ro jek t techniczny. 
Budowa drogi będzie tu mogła nastąpić na 
przełomie lat 2003/2004.

Na 15 grudnia zaplanowano oddanie do 
ruchu wiadukt na ul. Żorskiej -  po wymia
nie płyty i podpory głównej, łożysk, płyt najaz
dowych i odwodnień. Dokończenie prac remon
towych w tym miejscu nastąpi wiosną.

Wyjazd z ronda na Gliwickiej w kierun
ku Placu Wolności zostanie poszerzony jesz
cze w grudniu br. Ułatwi to bezkonfliktowy 
wjazd na rondo (w kierunku przeciwnym) oraz 
skręt w prawo -  w ul. Wyzwolenia, k tóry bu
dził dotąd wiele zastrzeżeń użytkowników 
i zebrał sporo krytycznych uwag, jako wykona
ny nieprofesjonalnie.

Szereg udogodnień ruchu pojawiło się w li
stopadzie. Oddano do użytku prawoskręt 
obok „Z łotego R ogu” na Paruszow cu, 
co pozwoliło na zwiększenie płynności ruchu 
z 20 na 30 samochodów w kierunku Orzesza 
podczas jednego cyklu świateł drogowych. 
Przebudowano też skrzyżowanie ul. 1 Maja 
i Śląskiej w Chwałowicach. Wydzielono le- 
woskręty w obie strony, co wiązało się ze zmia
ną sygnalizacji świetlnej w bardzo trudnym 
terenie ze względu na bogatą infrastrukturę.

Przebudow a z ie len i 
u licy  K ościuszki

Efekt za
Przebudowa zieleni ulicy Kościusz

ki została przez jej mieszkańców  
przyjęta z mieszanymi uczuciami. 
Nie podoba im się przede wszystkim 
wycinka akacji i sadzenia w ich 
m iejsce małych drzewek. — Ile 
trzeba będzie czekać, żeby urosły 
i dały trochę zieleni — mówią.

—  Jesteśm y zaskoczeni tą krytyką  — mówi 
dyrektor Zarządu Zieleni Miejskiej Andrzej 
Kozera. —  Zadanie przebudowy zieleni, jakie 
dostaliśmy od miasta, jes t związane z  moder
nizacją tej ulicy. Chcemy podkreślić je j specy
fikę  i w zm ocnić alejowy i reprezentacyjny 
charakter. Wycinane akacje kuliste to drzewa 
stare i zwyrodniałe, które nie wytwarzają już 
nowych pędów i trudno utrzymać ich dotych
czasową kulistą formę. Poza tym starodrzew z 
wieloma suchymi konarami jest po prostu nie
bezpieczny dla użytkowników drogi, ale także 
dla ludzi na chodnikach. Jak mówią fachowcy z 
ZZM, skręcone dekoracyjnie pnie akacji, co 
tak się mieszkańcom podoba, świadczą właśnie 
o starości tych drzew, których nie posadzono 
na wieczność. -  One właśnie dożywają swych dni. 
To przecież nie są dęby...

Na Zamysłowie -  skrzyżowanie Wodzisław
skiej z Plebiscytową i Naczyriską -  zabudowa
no nową sygnalizację świetlną. Aby udrożnić jed
no z najbardziej „zakorkowanych” miejsc w Ryb
niku uruchomiono wjazd w prawo, w kierunku 
ul. Prostej na rondzie wokół „Kamyczka”. Na 
wiosnę jezdnia zostanie tu poszerzona o jeden 
pas z prawej strony ul. Chwałowickiej -  od zakrę
tu. Podobne rozwiązania zostaną zastosowane 
w przyszłym roku na zjeździe z Żorskiej w kie
runku Gotartowickiej (przed lotniskiem) oraz na 
skrzyżowaniu Wodzisławskiej i Hetmańskiej (pra
woskręt, trzeci pas ruchu, zmiana sygnalizacji).

Zgodnie z planem Wydziału Dróg UM, rocz
nie wykonuje się dziesięć zatok autobuso
wych, które zwiększą płynność ruchu. W tym 
roku powstały one na Boguszowickiej, Mikołow- 
skiej, Gliwickiej koło szpitala, Św. Maksymilia
na, 1 Maja, Powstańców, Raciborskiej, przy osie
dlu „Wrębowa”, Zebrzydowickiej i Żorskiej. Re
montowano i modernizowano nawierzchnie wie
lu dróg, powstawały odwodnienia i nowe chodni
ki. Zabudowano ponad 250 punktów świetlnych 
w większości dzielnic miasta, wykonywano pra
ce awaryjne i dokumentacje dla nowych inwe
stycji drogowych. W systemie gospodarczym uło
żono około 13 kilometrów dróg dojazdowych. To 
wszystko, podobnie jak działania z zakresu inży
nierii ruchu (na Raciborskiej i Hallera już nie 
można parkować między 7.00 a 17.00), ma nam 
usprawnić poruszanie się po coraz bardziej za
tłoczonym mieście.

Grzegorz Walczak

Drogi: projekty i prace
Jaki jest ruch na rybnickich drogach, każdy widzi. Mimo 

wielu usprawnień poczynionych w ostatnich latach, miasto 
dławi się w godzinach szczytu.

Przez kilka ostatnich tygodni remont wiaduktu na Żorskiej skutecznie spowalniał ruch w mieście.
Zdj.: Z.K.

Trwają prace nad przebudową zieleni ulicy Kościuszki. Zdj.: Z.K.

r

2 - 3  lata...
Autorką planu przebudowy zieleni ulicy 

Kościuszki jest Hanna Wieczorek z ZZM, 
która ma na swoim koncie wiele interesujących 
rozwiązań z zakresu projektowania zieleni 
w naszym mieście. — Pasy przydrożne narzuca
ją pewne gatunki drzew i krzewów odpornych 
na zanieczyszczenia i ruch ulicy. Mateńał ro
ślinny musi być zgrany z  funkcją drogi. Projektu
jąc zazielenienie tej ulicy, wzięliśmy to wszystko 
pod uwagę. Korzystaliśmy ze specjalnego pro
gramu komputerowego, pozwalającego na doko
nanie symulacji. M y na ekranie już zobaczyliśmy 
jak ulica Kościuszki będzie wyglądać za 2-3  lata. 
Możemy zapewnić, że do problemu podeszliśmy 
z całkowitym profesjonalizmem...

Projekt zakłada zwiększenie ilości drzew. 
W miejsce starych sadzi się odmianę kulistą 
robinii akacjowej, która będzie w pełni ukształ
towana za 2 -3  lata, a nie, jak obawiają się 
mieszkańcy, za lat 20... Pomiędzy drzewami 
wyrośnie atrakcyjny dla oka żywopłot z m.in. 
kolorowolistnych gatunków berberysu, tawu- 
ły złotej i suchodrzewu chińskiego. Jak na ra
zie zinwentaryzowano drzewostan od bazyliki 
aż do ul. Chrobrego. Na tym odcinku zostanie 
zachowanych 46 drzew, 42 stare drzewa zo
staną wymienione na nowe, 10 drzew przewi
dziano do sukcesywnej wycinki bez możliwo
ści dosadzenia ze względu na brak miejsca. 
Prace podzielono na 2 etapy -  w tym roku do 
ul. Chrobrego -  w przyszłym kontynuacja prac 
niedokończonych oraz nowy etap do dworca 
PKP.

—  Sukcesywnie wymieniać trzeba będzie 
rosnące przy tej ulicy głogi -  gatunek szcze
gólnie narażony na zarazę ogniową -bakteryj
ną chorobę kwarantannową, na którą nie ma

innych sposobów jak wy
cięcie drzewa i jego spa
lenie  — mówi zastępca 
dyrektora ZZM ds. tech
nicznych Hilary Kra- 
kowczyk. By zabezpie
czyć się przed rozprze
strzen ian iem  zarazy 
ogniowej i uchronić ro
snące w sąsiedztw ie 
ozdobne jab łon ie  już 
pewnych wycinek doko
nano. Decyzję o nich 
podejmuje Państwowy 
Inspektorat Ochrony Ro
ślin. Miejmy nadzieję, że 
różowe i czerwone, bar
dzo dekoracyjne głogi 
zostaną zastąpione rów
nie atrakcyjną roślinno
ścią. — Służby komunal
ne obiecały, że oszczę
dzą nowe nasadzenia na 
Kościuszki i ulica ta bę
dzie wolna zimą od soli...
— dodaje H. Krakowczyk.

Przy okazji przebudo
wy ulicy Kościuszki upo
rządkowany został także 
skwerek P.O.W. na styku 
ulic Kościuszki i Powstań
ców, który był dotąd miej
scem spotkań miejscowej 
chuliganerii. Po wycięciu 
chaszczy zrobiło się tu ja
śniej i, być może, park nie 
spełnia już „wymogów” półświatka. Nowe ławki 
nie mają oparć, by młodzież na nich nie siadała, 
włażąc butami na siedzenia. Będzie to niewąt
pliwie uciążliwe dla chcących wygodnie po
siedzieć w zieleni, ale... o tempora, o mores. 
Na skwerku przydałoby się jeszcze oświetle
nie, co może zmieniłoby jego dotychczasową,

niezbyt dobrą opinię.
Biorąc pod uwagę dotychczasowe efekty 

pracy Zarządu Zieleni Miejskiej, ocenianej 
wysoko nie tylko przez rybniczan, możemy 
chyba zaufać ich fachowości i wierzyć, że uli
ca Kościuszki już za 2 -3  lata będzie prawdzi
wą wizytówką miasta. (r)

Z r z e s z a ją  
i w s p ie r

W kolejnym artykule pośw iecony m tpątfm 
i średnim przedsiębiorstwom  przybliżamy in
stytucje, stow arzyszenia działające na terenie  
m iasta Rybnika, które zrzeszają i wspierają  
w różnorodny sposób najm niejsze podmioty go
spodarcze.

Izba P rzem ysłow o-H andlow a Rybnickiego  
Okręgu Przem ysłow ego kontynuuje działalność 
Izby Handlowo-Przemysłowej w Rybniku, która po
wstała w kwietniu 1990 roku z inicjatywy firm pra
gnących mieć swoją organizację. Reprezentuje ona 
interesy firm wobec władz lokalnych i centralnych 
oraz pomaga rozwiązywać ich problemy. Izba jest do
browolną samorządową organizacją podmiotów go
spodarczych, która zrzesza w chwili obecnej około 
120 z ponad 11.000 zarejestrowanych podmiotów go
spodarczych. Są to firmy z branż: finansowej, budow
lanej, energetycznej, górniczej, elektronicznej, pali
wowej, sanitarnej, stolarskiej, motoryzacyjnej, trans
portowej, telekomunikacyjnej i handlowo-usługowej.

Izba współpracuje z izbami gospodarczymi zarówno 
krajowymi, jak i zagranicznym i (porozum ienia
0 współpracy z samorządem gospodarczym ze Sło
wacji, Chorwacji, Francji i Niemiec). Izba współpra
cuje z urzędami miast i gmin oraz samorządami go
spodarczymi z obszaru Rybnickiego Okręgu Przemy
słowego, organizuje imprezy cykliczne służące inte
gracji środowiska biznesu, prezentacji i promocji 
swoich członków. Najbardziej prestiżową imprezą or
ganizowaną przez Izbę od 1999 roku jest „Czarny 
Diament”, który wręczany jest osobom i firmom pro
mującym Aglomerację Rybnicką na arenie ogólno
krajowej. Od czerwca 1998 roku Izba prowadzi rów
nież działalność szkoleniową. Ponadto organizowa
ne są spotkania z ciekawymi ludźmi, giełdy branżo
we (np.DOM), a także na bieżąco przekazywane in
formacje o szkoleniach, seminariach, wystawach
1 giełdach.

Cech Rzem iosł oraz Małej i Średniej Przed
siębiorczości w  Rybniku został założony w 1922 
roku. Jest organizacją samorządu gospodarczego, 
która stawia sobie za cel wspomaganie i integrację 
działalności zakładów rzemieślniczych zrzeszonych 
w cechu. Rybnicki Cech funkcjonuje na obszarze 
4 powiatów i 11 gmin. Zrzesza ponad 600 zakładów 
rzemieślniczych reprezentujących ponad 40 zawo
dów. Cech prowadzi szeroką działalność w zakresie 
wspierania małych i średnich przedsiębiorstw, po

średniczy w uzyskiwaniu kwalifikacji czeladniczych 
i mistrzowskich, prowadzi szkolenia i kursy zawodo
we, specjalistyczne oraz treningi menedżerskie, ofe
ruje doradztwo prawne, podatkowe, w zakresie prze
pisów bhp, ppoż., sanitarnych, budowlane, marke
ting usług i wyrobów. Pomaga też w pozyskiwaniu 
kredytów, organizuje kongresy branżowe i misje han
dlowe. Cech współpracuje z urzędami miast i gmin 
z obszaru swojego działania, prowadzi też lobbing 
na rzecz małej i średniej przedsiębiorczości poprzez 
swoich przedstawicieli w Sejmie oraz radach miast 
i gmin. Rybnicki cech wydaje swój wewnętrzny biu
letyn.

Śląsko-D ąbrow skie Towarzystwo Gospodar
cze powstało w 1993 roku. Zasłynęło jako sygnata
riusz Kontraktu Regionalnego dla Województwa Ślą
skiego i zaznaczyło swoją obecność w procesie roz
woju małych i średnich przedsiębiorstw. Głównym 
celem organizacji jest promowanie i wspieranie roz
woju rodzimej przedsiębiorczości, reprezentowanie 
środowiska przedsiębiorców wobec władz państwo
wych i samorządowych, delegowanie swoich przed
stawicieli do uczestnictwa w pracach instytucji do- 
radczo-gospodarczych, współpraca i wymiana do
świadczeń oraz przeciwdziałanie bezrobociu i akty
wizacja zawodowa. Obecnie Towarzystwo ma swoją 
siedzibę w Rybniku.

(MM)
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Skład kapituły nagrody „Czarny Diament”
Tadeusz Donocik -  przewodniczący Kapituły; podsekretarz stanu
w Ministerstwie Gospodarki
Jan Olbrycht -  marszałek województwa śląskiego
Damian Mrowieć -  starosta powiatu rybnickiego
Jerzy Rosół -  starosta powiatu wodzisławskiego
Adam Fudali -  prezydent Rybnika
Andrzej Markowiak -  prezydent Raciborza
Waldemar Socha -  prezydent Żor
Janusz Ogiegło -  prezydent Jastrzębia-Zdroju
Ireneusz Serwotka -  prezydent Wodzisławia SI.
Marek Kornas -  burmistrz Czerwionki-Leszczyn
Szczepan Wyra -  dyrektor Centrum  Kształcenia Inżynierów
Politechniki Śląskiej w Rybniku
Andrzej Janicki -  dyrektor Telewizji Polskiej -  Oddział Katowice 
Leopold Kurek -  prezes Zarządu Radia Katowice 
Marek Chyliński -  redaktor naczelny „Dziennika Zachodniego” 
Andrzej G ajdziński -  Zakłady P rzem ysłu  C ukiern iczego  
„Mieszko” SA
Roman Król -  prezes Zarządu PPH „Utex” Sp. z o.o 
Andrzej Żylak -  prezes Zarządu Izby Przemysłowo-Handlowej 
Rybnickiego Okręgu Przemysłowego

Laureaci Czarnych Diamentów 2000
Ryszard Ostrowski -  przewodniczący Sejmiku Województwa
Śląskiego
Jan Szlązak -  wiceprezes Południowego Koncernu Energetycz
nego SA.
Tadeusz Sopicki -  b. dyrektor elektrowni „Rybnik” SA. 
„Energo-Inwest” Sp. z o.o. -  Przedsiębiorstwo Produkcyjno- 
Usługowe -  Rybnik
„Erbud” Sp. z o.o. -  Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane 
-  Rybnik
Górnośląski Bank Gospodarczy SA.
Jastrzębska Spółka Węglowa SA. -  Jastrzębie Zdrój 
Rybnickie Przedsiębiorstwo Budowlano Inżynieryjne SA.

-  Rybnik
„Rocar” s.c . D iagnostyka pojazdów
-  Czerwionka-Leszczyny 
Zakłady K oncentratów  Spożywczych  
Wodzisław Śląski SA.
Zakład W ędliniarski Andrzej Stania
-  Świerklany
Zakład Remontowo-Budowlany Ryszard 
Pochwala Sp. z o.o. -  Racibórz 
Politechnika Śląska
Państw ow y Szp ital dla P sych iczn ie  
i Nerwowo Chorych -  Rybnik

Czarne Diamenty 
po raz drugi

Tegoroczna uroczystość wręczenia Czarnych Diamen
tów - nagród, których ideą jest promocja osobowości 
i firm szczególnie dla regionu zasłużonych - miała 
pierwotnie odbyć się w Jastrzębiu Zdroju. Ponieważ 
jednak budowa sali widowiskowej w tym mieście nieco 
się przedłuża, prezydent Janusz Ogiegło pełnił, wraz 
z prezydentem Rybnika Adamem Fudalim, rolę 
współgospodarza gali w Teatrze Ziemi Rybnickiej.

Laureaci Czarnych Diamentów 2000.

Oprawa uroczystości nie ustępowała rozmachem debiutowi Czarnych 
Diamentów w roku ubiegłym. Laureaci, zarówno indywidualni, jak i wy
różnione firmy i instytucje symbolizują, jak powiedział przewodniczący 
kapituły Tadeusz Donocik, bogactwo tej ziemi, są współuczestnikami 
nowej tradycji, a swoją działalnością kierują uwagę na nasz region.

Wśród uhonorowanych byli oczywiście rybniczanie oraz firmy związane 
z naszym miastem. Ryszard Ostrowski -  statuetkę otrzymał za wkład 
w rozwój regionu i przyczynienie się do jego wysokiej pozycji w kraju; 
Tadeusz Sopicki -  za wprowadzenie elektrowni „Rybnik” w realia gospo
darki rynkowej i promocję kultury oraz sportu; „Energoinwest” -  za do
stosowanie profilu działalności do potrzeb rynku; „Erbud” -  za komplek
sowość usług; RPBI -  za wzorową realizację ważnych dla regionu bu
dów i działania charytatywne; Państwowy Szpital dla Psychicznie 
i Nerwowo-Chorych -  za 114-letnią opiekę nad pacjentem, wprowa
dzenie nowych form terapii, za humanizm...

„Rybnickim” laureatom statuetkę, obok przewodniczącego kapituły Ta
deusza Donocika i prezesa Izby Przemysłowo-Handlowej ROP Andrzeja 
Żylaka wręczył prezydent Rybnika Adam Fudali.

W podziękowaniach uhonorowani statuetką nie zapomnieli o swoich 
rodzinach, ale przede wszystkim o ludziach współtworzących ich sukce
sy - współpracownikach i załogach firm.

Patronat nad tegoroczną uroczystością objął prezydent RP Aleksander 
Kwaśniewski, zaś jego posłanie odczytała minister Ewa Spychalska. 
Tadeusz Donocik z kolei odczytał listy Metropolity Katowickiego abpa 
Damiana Zimonia, premiera Jerzego Buzka oraz ministra Jerzego 
Steinhoffa. Ich nadawcy zgadzają się z ideą nagrody, która wyróżnia 
ludzi z inicjatywą, umiejących się znaleźć w nowej rzeczywistości, a jed
nocześnie kontynuujących i pielęgnujących tradycje tej ziemi.

W części artystycznej wystąpił, obchodzący w tym roku 50-lecie dzia
łalności, zespół „Mazowsze”, który zachwycił wszystkich swoją żywioło
wością i profesjonalizmem. (r)

Występ 
„Mazowsza”. 
Zdjęcia: Z.K.
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Parlam entarzysta  
uhonorow any  

europejską nagrodą
Poseł ziem i rybnickiej C zesław  

Sobierajski jest pierwszym  Polakiem  
uhonorowanym przez międzynarodową 
organizację European Generic Medicines 
Association, skupiającą producentów  
leków generycznych  oraz ponad 50  
stowarzyszeń z całego świata.

-  Nagroda Roku 2000jes t wyrazem podzię
kowania nie tylko dla mnie, ale również dla ca
łego polskiego parlamentu. Uhonorowano 
mnie za umieszczenie w ustawie „Prawo Wła
sności Przemysłowej” rozwiązań prawnych ko
rzystnych dla przem ysłu farmaceutycznego 
i medycznego, dla producentów leków gene
rycznych, czyli odtwórczych -  mówi poseł Cze
sław Sobierajski, który przewodniczył nad
zwyczajnej komisji sejmowej do spraw Prawa 
Własności Przemysłowej. Podobne rozwiązania 
prawne ma już Kanada, Stany Zjednoczone, 
Japonia i Izrael. Rozwiązanie to nazywa się „po
prawką Bolara” i jak mówi Cz. Sobierajski, 
przyczyni się do poprawy stanu zdrowia nasze
go społeczeństwa. Leki generyczne są bowiem 
znacznie tańsze od leków patentowych, pro
dukowanych przez duże koncerny. Dlatego też 
będą dostępniejsze i trafią do większej ilości 
ludzi chorych. Zdaniem posła, w ten sposób 
Polska osiągnie spore korzyści w postaci 
oszczędności ekonomicznych, doprowadzi do 
poprawy opieki zdrowotnej oraz wpłynie pozy
tywnie na rozwój przemysłu farmaceutyczne
go i medycznego.

Wręczenie nagrody miało miejsce 5 paździer
nika w Krakowie podczas międzynarodowego 
kongresu EGA, gdzie w gronie wielu wybitnych 
gości poseł odebrał gratulacje oraz okoliczno
ściową statuetkę i dyplom. Dodatkowa uroczy
stość odbyła się 1 grudnia w czasie promocji 
doktorskiej i dyplomatorium Śląskiej Akade
mii Medycznej w Sosonowcu, w której wziął 
również udział prezydent Adam Fudali. Na
grodę pieniężną w wysokości 5000 euro przy
znaną przez EGA poseł postanowił w całości 
przekazać instytucjom prowadzącym działal
ność na rzecz zdrowia dzieci i młodzieży: 
Ośrodkowi Leczniczo-Rehabilitacyjnemu dla 
Dzieci Niepełnosprawnych im. Jana Pawła II 
w Rybniku, Ośrodkowi Dziennego Pobytu Re
habilitacji i Adaptacji Dzieci Niepełnospraw
nych z Raciborza oraz Fundacji na Rzecz Zdro
wia Dzieci i Młodzieży Regionu Śląsko-Dą
browskiego im. Grzegorza Kolosy oraz Wodzi
sławskiemu Ośrodekowi Rehabilitacji i Tera
pii Dzieci i Młodzieży. Jak zapewniła dyrektor 
ostatniego ośrodka Dorota Jaromin, kwota 
ta pozwoli na doposażenie aktualnie urucha
mianej „sali doświadczania świata”. Natomiast 
rybnicka placówka przeznaczy te fundusze na 
zakup sprzętu rehabilitacyjnego.

GAZETA RYBNICK

Arcybiskup Damian Zimoń Honorowym Obywatelem Rybnika
Na poniedziałek 18 grudnia w Urzędzie Miasta Rybnika zaplanowano uroczystość, na 

której Metropolita Katowicki abp Damian Zimoń odbierze tytuł Honorowego Obywa
tela Rybnika przyznany mu uchwałą Rady Miasta z 16 października br. Szersza relacja 
w tej uroczystości w styczniowej „Gazecie Rybnickiej”.

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zagra w  Rybniku!

7 stycznia 2001 roku po raz 9 zagra Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy!
Rybnik, jak co roku, włącza się do tej pięknej akcji. W ubiegłym roku została przeprowa

dzona kwesta, w której udział wzięło około 250 mieszkańców Rybnika i okolic w różnym 
wieku. Przeprowadzona została także aukcję rzeczy dziwnych i ciekawych oraz złotego ser
duszka.

IX Finał będzie całkiem odmienny. Po raz pierwszy odbędzie się, oprócz kwesty, wielki 
koncert na rybnickim Rynku, w którym wezmą udział zespoły lokalne i nie tylko. Rozpoczę
ciu IX Finału będzie towarzyszyć orkiestra dęta.

Ale to jeszcze nie wszystko. Odbędzie się także koncert w Teatrze Ziemi Rybnickiej, 
na którym pojawią się takie gwiazdy jak Katarzyna Skrzynecka, Tomasz Żółtko oraz 
zespół Mad-Mil. Koncert rozpocznie się o godz. 17.00, a cena biletu to 15 zł. Wszyst
kich serdecznie zapraszamy także na aukcję, która odbędzie się w sali TZR po koncercie.Te- 
go dnia liczymy na życzliwość rybniczan.

Wspólnota i małe granty

„Wspólnota -  społeczny aspekt restrukturyzacji górnictwa” to projekt Fundu
szu Know-How realizowany na terenie miasta Rybnika i powiatu wodzisławskiego.

Uruchomienie -  w ramach projektu -  Funduszu Małych Grantów w wysokości około 
500 tys. zł, z którego mogą być dofinansowane oddolne inicjatywy społeczne w mieście 
i powiecie, było tematem spotkania organizowanego przez IMC Polska Sp. z o.o. -  firmę 
wybraną do wykonania „Wspólnoty”. Wzięli w nim udział prezydent Rybnika Adam Fudali, 
a także dyrektor projektu Marek Kińczyk, łider projektu Sally Kelly oraz przedstawiciele 
organizacji pozarządowych i samorządowcy z Rybnika i Wodzisławia Śląskiego.

Verba Sacra

Z okazji Jubileuszu Roku 2000 organizowana jest ogólnopolska prezentacja 
z cyklu „VERBA SACRA - Modlitwy katedr polskich”.

Kolejne edycje projektu prezentowane są w katedrach i bazylikach największych miast 
Polski, w tym również w katedrze Chrystusa Króla w Katowicach. Myślą przewodnią projek
tu jest wprowadzenie współczesnego człowieka w przestrzeń  dziedzictwa kulturowego, 
w którym budowle sakralne stanowią scenografię dla napisanych przed kilkoma tysiącami 
lat Starego i Nowego Testamentu. Zaczerpnięte z nich słowa uzupełniono o teksty polskiej 
literatury religijnej. W katowickiej części „biblijnej prezentacji” recytował je Krzysztof Kol
berger. W imprezie, w której organizatorami byli Uniwersytet Śląski i Archikatedra 
Chrystusa Króla w Katowicach wziął udział prezydent Rybnika Adam Fudali. Edycja ka
towicka tego przedsięwzięcia odbyła się pod patronatem Metropolity Katowickiego oraz 
wojewódzkich władz państwowych i samorządowych.

Zgromadzenie Stowarzyszenia Gmin Górniczych

Prezydent Adam Fudali weźmie udział w IV Zgromadzeniu Stowarzyszenia Gmin 
Górniczych zorganizowanym w Miejskim Domu Kultury w Łaziskach Górnych.

W sali widowiskowej DK w Łaziskach Górnych dyskusja dotyczyć będzie planowania prze
strzennego, w tym uprawnień gmin mających istotny wpływ na opiniowanie tzw. planów 
ruchu zakładu górniczego. Do udziału w pierwszej części spotkania zostali zaproszeni człon
kowie zespołów merytorycznych ds. ekologii oraz rewitalizacji gospodarczej gmin górni
czych, aktywizacji gospodarczej gmin górniczych oraz zagospodarowania przestrzennego.
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ETA RYBNICKA

Hymn Unii Europejskiej „Oda do radości” w wykonaniu chóru  
„Bel Canto” pod dyrekcją Lidii Marszolik z I LO rozpoczął rybnickie 
obchody Dnia Integracji Europejskiej.
-  Kiedy wejdziemy do Unii Europejskiej naj

ważniejsza będzie umiejętność wniesienia do 
niej wartości obecnych w naszych domach. 
Musimy wyprostować zawile ścieżki UE -  mó
wił podczas uroczystości inauguracji imprezy 
prezydent Adam Fudali, nie kryjąc przy tym 
swojej dezaprobaty wobec zalegalizowania eu
tanazji w Holandii. -  Unia potrzebuje naszych 
zasad i wartości. Poza tym jestem  przekona
ny, że znajdziemy się w czołówce Wspólnoty.

ambasadorem naszego kraju, a poziom waszej 
w iedzy pozwoli nam w przyszłości zaistnieć 
i wyróżniać się w Unii Europejskiej.

Najlepszym znawcą tematyki integracyjnej 
okazała się drużyna gospodarzy konkursu, czyli 
I LO, drugie miejsce przypadło uczniom V LO, 
a trzecie — Zespołowi Szkół Technicznych. 
Wszyscy uczestnicy odebrali nagrody książkowe 
i dyplomy, a laureaci otrzymali nagrody pienięż
ne.

Konkurs nie był 
jedyną atrakcją jaką 
przygotow ano z 
myślą o obchodach 
Dnia Integracji Eu
ropejskiej. Proble
my członkostw a 
Polski w Unii poru
szył również dorad
ca ambasady fran
cuskiej Etienne de 
Poncins, w prelekcji 
zorganizowanej przez

Prezydent Adam Fudali oraz Etienne de Poncins 
otwierają Punkt Informacji Europejskiej.

Polacy są bardzo zdolni, co już niejednokrot
nie udowodnili.

Pierwszym punktem obchodów Dnia Inte
gracji Europejskiej był finał konkursu o tytuł 
„Znawcy Unii E uropejsk iej”, o który ubie
gali się uczniowie rybnickich szkół średnich. 
W I LO im. Powstańców Śląskich w szranki 
stanęło dziewięć trzyosobowych drużyn, któ
re musiały wykazać się wiedzą o UE. Pytania 
przygotowane przez przedstawicieli Śląskiego 
K uratorium  Oświaty oraz Wojewódzkiego 
Ośrodka Metodycznego w Katowicach dotyczy
ły m.in. organów i filarów UE, zasad działania 
oraz możliwości edukacyjnych, jakie młodym 
ludziom Unia zapewnia. Uczniowie musieli wie
dzieć w jakich językach pracują instytucje eu
ropejskie, k tóre kraje Europy Środkowo- 
Wschodniej jako pierwsze rozpoczęły negocja
cje w sprawie członkostwa oraz jak często zmie
nia się przewodnictwo danego kraju w UE. Zma
gania młodzieży oceniali członkowie Katedry 
Międzynarodowych Stosunków Ekonomicznych 
Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Na wstę
pie zaprezentowali oni krótką prelekcję na temat 
integracji gospodarczej i wiążących się z tym 
obaw dotyczących utraty tożsamości kulturowej. 
Mówili o presji integracyjnej, a nawet o zagroże
niach góralskiego „oscypka”. — Po pierwsze Unia 
Europejska nie przeszkadza, po drugie -  poma- 

1 ga i po trzecie  -  wymaga... — tak UE scharakte
ryzował Krzysztof Koj z Katedry Międzynaro- 

1 dówych Stosunków Ekonomicznych AE w Ka- 
f towicach. — K ażdy z  was je s t  najlepszym

Laureatka pierwszego miejsca konkursu pla
stycznego Marta Ulbrych i je j praca. Zdj.: Z.K.

Alliance Française w Rybniku. Mówił on o Unii 
Europejskiej widzianej z perspektywy Brukseli 
i Strasburga. Wspomniał o prowadzonych ne
gocjacjach, mocnych i słabych stronach UE. 
Podkreślił przy tym, że starania Polski o wej
ście w struktury  europejskie w roku 2003 
wciąż pozostają realne. Doradca ambasady 
przedstawił również szeroką gamę możliwości, 
jakie stoją przed młodymi ludźmi. Jego zda
niem, szansę na pracę w instytucjach europej
skich ma wielu Polaków, którzy posiadają od
powiednie wykształcenie i znają język angiel
ski i francuski. Tym samym zachęcił młodzież 
do poszerzania własnych umiejętności i inwesto
wania w swoją przyszłość.

W Dniu Integracji otwarto jedyny w regio
nie Punkt Informacji Europejskiej. Powstał 
on dzięki zaangażowaniu Urzędu Miasta oraz 
Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej. 
Jak mówi prowadząca Punkt Bogumiła Zioł- 
ko-Napieralska, będzie on służył pomocą 
wszystkim, którzy odwiedzą bibliotekę z zamia
rem poszerzenia swojej wiedzy w zakresie UE: 
—  Ten punkt je s t odpowiedzią na coraz więk
sze zainteresowanie problematyką UE. Będzie 
można uzyskać tutaj wszelkie informacje na 
temat UE, prawa wspólnotowego oraz etapów 
negocjacji o członkostwo. Gwarantujemy rów
nież możliwość skorzystania z  Internetu  -  mó
wiła podczas otwarcia B. Ziołko-Napieral- 
ska. —  W celu profesjonalnego działania na
wiązaliśmy współpracę z  wieloma instytucja
m i o podobnym charakterze, m.in. z  Centrum 
Informacji Europejskiej w Warszawie, Katowi
cach i Bielsku, z  Urzędem Komitetu ds. Inte
gracji z  UE oraz Centrum Euro-Info. W Punk
cie Informacji Europejskiej można skorzystać 
z bogatego zbioru publikacji. Są tutaj czasopi
sma, książki, poradniki, informatory i napisa
ne przystępnym językiem broszury dotyczące 
Unii Europejskiej, państw stowarzyszonych, 
praw konsumenckich i wymogów stawianych 
małym i średnim przedsiębiorstw na drodze 
do Unii. W uroczystym otwarciu wziął udział 
prezydent A. Fudali, który zachęcał głównie 
młodych ludzi do korzystania z PIE: — To mło
dzież powinna być tutaj najczęstszym gościem. 
Dzięki temu w momencie integracji z  UE sta
niem y się je j prawdziwym partnerem  — mówił 
prezydent. Z całą pewnością inicjatywa powo
łania do życia informacji europejskiej spełni 
swoje oczekiwania. Świadczy o tym fakt, że już 
w pierwszych dniach funkcjonowania informa
cji skorzystało ponad 50 osób. Byli to głównie 
uczniowie i studenci. Najczęściej interesowa
li się tym na jakim etapie znajdują się nego
cjacje Polski o członkostwo, jakie będą skut
ki przyjęcia naszego kraju do UE oraz pytali 
o problemy dostosowawcze.

Swój udział w obchodach rybnickiego Dnia 
Integracji mieli również najmłodsi. W biblio
tece zaprezentowana została wystawa, na któ
rą złożyły się prace plastyczne nadesłane na 
konkurs „Nasze m iasto  R ybnik w  E uropie”. 
Są to prace uczniów gimnazjów, szkół podsta
wowych, Młodzieżowego Domu Kultury, Ogni
ska Pracy Pozaszkolnej nr 1 i Pracowni Plastycz
nej „Creatio”. Spośród ponad 60 rysunków i pla
katów jury złożone m.in. z artystów plastyków 
postanowiło przyznać pierwszą nagrodę Mar
cie Ulbrych z Gimnazjum nr 6, drugą -  Agacie 
Dworaczek z Gimnazjum nr 1, a trzecie Dorocie 
Henzel uczennicy Szkoły Podstawowej nr 27. 
Ponieważ, jak powiedziała przewodnicząca jury 
Maria Budny-Malczewska, prace prezen
towały bardzo wysoki poziom, dodatkowo wy
różniono aż 10 młodych plastyków: Magdale
nę Tomczuk (G9), Leszka Organistę (G2), 
K arolinę Lapczyk (G 13), Aleksandrę 
Szmak (G9), Sonię Kamińską (SP 19), Annę 
Jokiel (SP 24), Jakuba Rydzewskiego (SP 36), 
Olę W iosnę (SP 5), Magdę C iesielską  
(MDK), Agatę Remiorz (Prac.Plast. „Creatio”).
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Oksford w  Rybniku
W II Liceum Ogólnokształcącym zapachniało prawdziwą polityką. Był 

Marszałek, Sekretarz, propozycja, opozycja i tzw. bagno, ściśle wytyczony 
czas wystąpień oraz główni mówcy, którzy dyskutowali nad tym, czy aby 
zrobić karierę należy wyjechać z Rybnika.
—Jest to najciekawsza forma intelektualnej 

rozrywki — tak o debacie oksfordzkiej powie
dział Przemysław Radomski, przewodniczą
cy rybnickiego koła Stowarzyszenia „Mło
dych Demokratów”, które było organizato
rem tego przedsięwzięcia. W debacie wzięła 
udział m łodzież m iejscowych 
szkół średnich oraz specjalni go
ście -  Ryszard Ostrowski poseł 
na Sejm i przewodniczący Sej
miku Śląskiego oraz M ichał 
Śm igielsk i, przew odniczący 
Rady Miasta Rybnika. — Pierwszy 
raz w życiu miałem do czynienia 
z  tego typu debatą. Nie przypusz
czałem, że jes t tak sformalizowa
na i wymaga od mówców takiej 
wprawy. Jestem zbudowany posta
wą młodzieży — mówił o zaanga
żowaniu uczniów M. Śmigielski.

Zanim młodzi ludzie wzięli 
udział w debacie, w rybnickich 
szkołach średnich odbył się cykl 
szkoleń, które miały przybliżyć 
uczniom zasady prowadzenia dys
kusji podczas tego typu debaty 
oraz wyłonić szóstkę najlepszych dyskutantów. 
Szkolenia odbyły się w I, II i V LO oraz Zespo
le Szkół Ekonomiczno-Usługowych. Jak mó
wią organizatorzy, umiejętność dyskusji o rze
czach ważnych jest obecnie niezbędna, a do
datkowym atutem debaty jest fakt, że uczy ona 
jak występować publicznie i daje um iejęt
ność rzeczowego argumentowania.

Wiele emocji wzbudził tem at debaty. Mło
dzi ludzie równie chętnie opowiadali się za po
zostaniem w Rybniku, jak za wyjazdem i ro
bieniem kariery z dala od tego miasta. Wymie
niali argumenty i starali się przekonać do swo
jego punktu widzenia pozostałych uczestni

ków debaty. Jak się okazało, sala podzieliła 
się prawie po połowie. Tylko sześć głosów prze
wagi zyskała teza, że swoją przyszłość warto 
związać z innym miastem niż Rybnik. — Skoro 
je s t polna pół, to je s t naprawdę dobrze — prze
konuje M. Śmigielski. — Myślę, że  aby za
trzymać młodych ludzi w Rybniku należy zro
bić wszystko, aby maksymalnie uatrakcyjnić
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to miasto, tak by ściągnąć tutaj jak największą 
liczbę inwestorów. Trzeba znaleźć taki ele- j  
ment, który umiejętnie rozreklamuje miasto, f  

Ryszard Ostrowski zapewniał wszystkich, 
że mimo oficjalnego poparcia tezy w deba
cie, osobiście podziela pogląd swojego opo
nenta, że nie trzeba opuszczać Rybnika by 
zrobić karierę.

—  Część członków Stowarzyszenia „Młodych 
demokratów” była za tezą, część opowiedziała 
się przeciwko  — mówi P. Radomski. — Osobi
ście uważam, że aby zrobić karierę nie trzeba 
koniecznie wyjeżdżać z  Rybnika. Oczywiście 
zależy to od tego, jak  chcem y ułożyć sobie 

życie. Jeżeli ktoś w wieku 
30 lat chce nabawić się 
wrzodów żołądka, osiwieć 
lub wyłysieć mamy wolny 
wybór. Mnie to akurat nie 
odpowiada, więc zostanę 
w Rybniku.

Sporo osób było jednak 
przeciwnego zdania i nie 
widzi dla siebie możliwo
ści rozwoju w tym mie
ście. Czy zatem należy się 
spodziewać, że młodzież 
będzie masowo opuszczać 
Rybnik i przenosić się do 
miejsc, które zapewnią im 
lepszą możliwość startu  
w dorosłe życie? — Myślę, 
że wynik będzie podobny 
do wyniku debaty -  polna  

pól. Część młodzieży wyjedzie, a część zdecy
duje się pozostać w Rybniku. Jeżeli ktoś ma 
ambicje bycia wybitnym prawnikiem, to nie ma 
szans zrobić kariery w takim mieście jak Ryb
nik. Musi wybrać Kraków, Poznań czy Warsza
wę. Tylko w dużych miastach działają wiel
kie firmy, zatrudniające kancelarie prawni-

dokończenie na stronie 24

Debata oksfordzka w II LO - propozycja z  lew ej, opozycja z prawej... Zdj.: r

Tradycją Z espołu  Szkół T echnicznych w Rybniku jest  
organizow anie na przełom ie listopada i grudnia im prez 
kulturalnych związanych ze Świętem Szkoły.

W tym roku zyskało ono bogatszą oprawę, ponieważ przypadło 
w czasie trwania Tygodnia Edukacji Regionalnej, którego pomysło
dawcami byli nauczyciele języka polskiego i historii K. Pierchała 
i W. Woliny. W ramach tej imprezy uczniowie brali udział w szkolnych 
konkursach: recytatorskim, fotograficznym i historycznym.

W dniu św. Barbary odbył się finał konkursu „Wiedzy o regionie”, 
zaś następnego dnia członkowie Klubu Europejskiego „Roger” 
wspólnie z Centrum Europejskim przy Domu Współpracy Polsko-Nie
m ieckiej w G liw icach zorganizow ali deba tę  oksfordzką 
„Za i przeciw” na temat sytuacji Śląska po wejściu do Unii Europej
skiej. Przedstawiciele Centrum Europejskiego przyjęli zaproszenie 
do udziału w debacie. Uczniowie ZST zakwalifikowali się do finału kon
kursu Wiedzy o Unii Europejskiej organizowanego przez Śląski Zwią
zek Gmin i Powiatów w Katowicach. Ukazał się również specjalny nu
mer gazetki „Tygielnik” poświęcony treściom regionalnym. W progra
mie imprez mających na celu propagowanie szeroko pojętej wiedzy 
o „małej Ojczyźnie”, znalazło się też miejsce dla konkursu literackiego 
poświęconego twórczości W.S. Reymonta, którego 75 rocznica śmier
ci przypadła 5 grudnia.

Edukacja regionalna 
i ... europejska

Zdobywcy II miejsca w konkursie „Nasza mała Ojczyzna”
- uczniowie klasy Ib: Marek Kania, Paweł Skaba i Łukasz Wawoczny.
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lARTNERSKA WSPÓŁPRACA
W izyta burm istrza  D orsten

W trójkącie z Irlandią?
Już drugi raz w tym roku gościł 

w n aszym  m ie śc ie  burm istrz  
Dorsten Lambert Liitkenhorst.

W czasie krótkiej, jednodniowej roboczej wi
zyty spotkał się on w Urzędzie Miasta z prezy
dentem Adamem Fudalim. Przypomniał swo
je pierwsze zetknięcie się z naszym krajem,

a właściwie Śląskiem, co nastąpiło prawie 20 
lat temu, w czasie pielgrzymki do sanktuarium 
w Piekarach Śląskich w 1981 roku. L. Lutken- 
horst brał udział w akcjach charytatywnych, 
a następnie, zasiadając we władzach miejskich 
Dorsten, zaangażował się w rozwój współpra
cy z Rybnikiem. Dziś nasz kraj jawi mu się jako 
zupełnie inny niż jeszcze 10 lat temu, a słowo

partnerstwo zaczyna nabierać realnego znacze
nia. W dyskusji okazało się, że problemy obu 
miast są bardzo podobne, a wynikają przede 
wszystkim z niedofinansowania zadań przeka
zywanych przez państwo. Dorsten, jako mia
sto górnicze, w którym kończy się proces re
strukturyzacji, dobrze zna szkody górnicze, 
bezrobocie związane z zamykaniem kopalń 
oraz problemy związane z rekultywacją i za
gospodarowaniem poprzemysłowych tere
nów. W dyskusji skupiono się na ewentualnej 
współpracy, jaką Dorsten i Rybnik mogłyby na
wiązać z Irlandią. Ten kraj jest postrzegany w 
Europie jako „specjalista” od wyciągania unij
nych środków, kraj, gdzie standard życia od 
momentu wejścia do UE bardzo się polepszył, 
gdzie bezrobocie sięga zaledwie 4%. Irlandia to 
również kraj, który przechodzi restrukturyza
cję przemysłu wydobywczego i robi to w spo
sób modelowy. Zarówno Niemcy, jak i Polacy 
mogliby się wiele od Irlandczyków nauczyć. 
Postanowiono podjąć działania, by do trójstron
nego forum Dorsten -  Rybnik -  Irlandia doszło.

Następnie Lambert Liitkenhorst w towarzy
stwie m.in. naczelnika wydziału Edukacji Tade
usza Szostoka odwiedził trzy rybnickie szko
ły: I LO, z którym uczniowską wymianę od wie
lu lat prowadzi Gimnazjum Petrinum w Dorsten, 
„Szkołę Życia”, a także Gimnazjum nr 1.

Na zakończenie burmistrz L. Liitkenhorst 
złożył wizytę w siedzibie rybnickiego oddziału 
Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niem
ców na Śląsku.

(r)Wizyta burmistrza Lütkenhorsta (trzeci z lewej) w „Szkole Życia”. Zdj.: r

U czn iow ie p iszą

Rybnik-Sidmouth
Na p o czą tk u  p a źd z iern ik a  gru p a  

m ło d z ie ż y  z II LO im . A n d rz e ja  
F rycza  M od rzew sk iego  w  R ybniku  
w yjechała  do W ielkiej Brytanii.

Uczniowie, pod opieką nauczycielki języka 
angielskiego Danuty Rurańskiej, inicjatorki 
i głównej organizatorki wyjazdu, postanowili 
sprawdzić swoje umiejętności zdobyte na lek
cjach języka angielskiego.

Dla większości z nas była to pierwsza wizy
ta w Anglii, dlatego wszyscy byliśmy bardzo 
podekscytowani. W Londynie czekał na nas mi
nibus, którym dojechaliśmy do Sidmouth. Tam 
przywitały nas przepiękne czerwone klify, szu
miące morze i kamienista plaża. Malownicze 
miasteczko z mnóstwem wąskich uliczek, ma
łych sklepików i pubów jest zamieszkane głów
nie przez osoby starsze. Usłyszeliśmy aneg
dotę, iż ludzie przyjeżdżają tam, by umrzeć, 
a potem zapominają po co przyjechali.

Każdy z nas został przyjęty przez inną ro
dzinę brytyjską, co pomogło nam lepiej poznać

1 jej zwyczaje, tradycje i oczywiście sprawdzić 
swoje umiejętności językowe. W tygodniu cho-

Mdziliśmy do szkoły, gdzie odbywały się zajęcia 
prowadzone przez nauczycieli angielskich. Tam

M a7CTA D V BM im

ćwiczyliśmy prawidłową wymowę, utrwalali
śmy reguły gramatyki i doskonaliliśmy swe 
umiejętności konwersacyjne. Lekcje prowadzo
no bardzo nietypowo, bo proces nauczania 
oparty był na zabawie. Nauczyciele dołożyli 
wszelkich starań, aby nauka była dla nas przy
jemnością i myślę, że im się to udało. Poza

lekcjami szkoła organizowała różne spotkania, 
takie jak: wieczór video, zajęcia sportowe na 
basenie, itp. Mieliśmy okazję poznać cieka
wych ludzi z różnych stron świata, którzy, po
dobnie jak my, przyjechali na kurs języka an
gielskiego. Braliśmy również udział w wyciecz
kach, np. do Exeter -  miasta z przepiękną ka
tedrą; Stonehenge -  kamiennego kręgu do dziś 
pozostającego wielką tajemnicą; historyczne
go miasteczka Sailsbury; Bath, gdzie zwiedzi
liśmy łaźnie rzymskie... i jeszcze do wielu in

nych ciekawych 
miejsc, o których 
można by opowia
dać w nieskończo
ność. Szkoła za
dbała o to, abyśmy 
mieli dobrze zor
ganizowany czas.

Soboty  i nie
dziele spędzali
śmy z rodzinami, 
które nas gościły. 
One również nie 
pozwoliły nam się 
nudzić. Mnie -  na 
przykład  -  za
w sze zabierano 
gdzieś za miasto.

dokończenie na str.
15

Spędziliśmy niezapomniane chwile w kraju, do którego wielu z nas zawsze 
chciało pojechać...



PARTNERSKA WSPOŁPRA

Ronda Rybnickiego w Lievin oraz Domu Reno
ira - siedziby nieprofesjonalnych plastyków. 
Rybniccy samorządowcy uczestniczyli też we 
francuskiej „Barbórce”, obchodzonej tutaj 
bardzo uroczyście.

dokończenie ze str. 14

W rodzinach panowała ciepła i przyjazna at
mosfera, domownicy pilnowali, aby niczego 
nam nie brakowało i żebyśmy się czuli jak w 
domu. W atrakcyjny sposób umilano nam po
byt i naukę.

Jestem bardzo zadowolona z wyjazdu do Sid- 
mouth i wiem, że moi koledzy też nie narzeka
ją. Mieliśmy wyjątkową okazję pogłębić swoją 
znajomość codziennego języka, mogliśmy też 
porównać nasze przyzwyczajenia ze zwyczaja
mi panującymi na wyspie. Na własnej skórze 
doświadczyliśmy, co znaczy lewostronny ruch 
pojazdów. Spędziliśmy niezapomniane chwile 
w kraju, do którego wielu z nas zawsze chciało 
pojechać. Wszystko to zawdzięczamy jednej 
osobie, bez której chęci i pomocy nasze ma
rzenia nie zostałyby zrealizowane. Dlatego w 
imieniu wszystkich uczestników chciałabym po
dziękować pani Danucie Rurańskiej za zorga
nizowanie całego wyjazdu, za opiekę w czasie 
pobytu i za wszystkie wspaniałe chwile, które 
spędziliśmy w Anglii.

Monika Wita, uczennica kl. IYd

Dzięki podpisanej umowie zaprzyjaźnione mia
sta będą dążyć do ścisłej współpracy w zakrćsie 
wykorzystania doświadczeń w restrukturyzacji 
przemysłu wydobywczego, rozwoju nowocze
snych technologii komunikacyjnych i infor
macyjnych, a także w sferze rozwoju kultu
ry sportu oraz kontaktów pomiędzy miesz
kańcami Rybnika i Lievin. Umowa partner
ska zakłada również wymianę urzędników 
samorządowych, którzy mają uczestniczyć 
w kilkutygodniowych szkoleniach.

Jeszcze do połowy lat siedemdziesiątych 
Lievin było znaczącym ośrodkiem przemysłu 
górniczego. Jednak tragiczne katastrofy gór
nicze, które dotknęły miasto (w tym ostatnia 
z 1974 r., która pochłonęła 42 ofiary śmiertel
ne) wpłynęły na zakończenie eksploatacji ko
palń. W czasie pobytu naszej delegacji w Lievin 
pod pomnikiem ku czci poległych górników 
mer J.P. Kucheida i prezydent A. Fudali złoży
li wspólnie wieniec.

Litwin skoncentrowało się na polityce rozwoju 
gospodarczego i zagospodarowania przestrzen
nego, kładąc szczególny nacisk na promocję 
kultury i sportu. Umowa partnerska gwarantu
je skorzystanie z francuskich doświadczeń.

Kilka dni później do Lievin wyjechali kolej
ni rybniczanie: kilku radnych, a także przed
stawiciele UM, Cechu Rzemiosł oraz Małej 
i Średniej Przedsiębiorczości i Warsztatów Te
rapii Zajęciowej, a także grupa tea tra lna  
z IV LO w Rybniku-Chwałowicach. Nasza de
legacja wzięła udział w tradycyjnych Jarmar
kach Świątecznych, organizowanych tradycyj
nie w Lievin od 8 grudnia aż do ostatniego 
dnia roku. Na ponad 3 hektarowej powierzch
ni można się było zabawić, zjeść i kupić orygi
nalne wyroby. Nasze miasto miało do dyspozy
cji dwa pawilony. Rybnicka reprezentacja przy
wiozła do Lievin rybnickie piwo, wyroby ciast
karskie cukierni „Harazim”, pieczywo z ryb
nickich piekarni, w tym smalec w misce z Chle
ba, wyroby cukiernicze z „Mirany” w Gorzycz- 
kach, produkty żywnościowe z firm „Wodzi
sław” oraz świąteczne ozdoby z firmy Rojek- 

D ecor. Nie zapo-

B liźniacze L iévin

Polska delegacja z wizytą w  Centrum Historii Górnictwa w Lewarde.

mniano o materia-

Na początku grudnia br., rybniccy samorządowcy gościli w Lievin, mieście 
położonym we francuskim regionie przemysłowym Nord-Pas-de Calais.

Prezydent Adam Fudali, przewodniczący 
Rady Miasta Michał Śmigielski oraz dyrek
tor rybnickiego ośrodka Alliance Française 
Elżbieta Paniczek wzięli udział w uroczystym 
podpisaniu umowy partnerskiej pomiędzy Ryb
nikiem i Liévin. Szczegóły porozumienia zo
stały omówione podczas wrześniowej wizyty 
delegacji francuskiej w Rybniku. Wtedy to usta
lono, że umowa partnerska zostanie podpisana

w dwóch etapach -  w grudniu br. w Litwin, zaś 
w czerwcu przyszłego roku w Rybniku. Cere
monia podpisania umowy partnerskiej 4 grud
nia br. odbyła się w obecności konsula general
nego RP w Lille Marka Chojnackiego. Doku
ment podpisali poseł do francuskiego parla
mentu, mer Lievin Jean-Pierre Kucheida 
i prezydent Adam Fudali. Prezydent Rybni
ka dokonał również uroczystego otwarcia

Porozumienie partnerskie podpisali poseł do francuskiego parlamentu, merLievin Jean-Pierre 
Kucheida i prezydent Adam Fudali.

łach prom ujących 
nasze miasto. Ucz
niowie IV LO zapre
zentowali jasełka 
w języku francuskim. 
Obok Rybnika, w jar
markach wzięli udział 
przedstawiciele in
nych, zaprzyjaźnio
nych z Lievin miast 
z A u s tr ii , Litwy 
i Niemiec. Nasze wy
roby oraz prezentacje 
artystyczne uczniów 
z IV LO nie przeszły 
bez echa... (r)
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Św iadczyć sobą...
Zbliża się wigilia. W jednym z domów przy ul. Wodzisławskiej, 

w dużym pokoju na piętrze zasiądzie przy stole dwadzieścia osób. 
Liczba niezwykła. Bo i dom jest niezwykły. Dwadzieścia lat temu 
Romuald i Małgorzata Tomczykowie podjęli się poprowdzenia Rodzinnego 
Domu Dziecka. Ta decyzja zupełnie odmieniła ich życie.

Po raz pierwszy dzieci pojawiły się tu na 
wigilię 1980 roku. Kilka miesięcy wcześniej 
Tomczykowie po raz pierwszy weszli do obszer
nego, ale wymagającego gruntownego remon
tu domu. Już jako pracownicy oświaty dozoro
wali roboty. Pani Małgorzata, posiadająca śred
nie wykształcenie ekonomiczne, musiała je 
uzupełnić o pedagogikę. Role zostały podzie
lone jak w normalnym domu -  pani Małgorza
ta gotuje, pierze, sprząta, pan Romuald wyko
nuje wszystkie męskie prace. Hoduje też kury 
i króliki. Razem wychowują dzieci, a do ro
dziny należą również żyjące w przyjaźni pies 
i kot... Kiedy rodzina powiększyła się o pierw
sze dzieci, rodzona córka państwa Tomczyków, 
z którą decyzja była „konsultowana”, miała 12 
lat. Jej jedynym przywilejem był osobny pokój... 
Dziś mieszka osobno, w dawnym mieszkaniu 
rodziców.

Przez 20 lat przewinęło się przez ten dom 
23 dzieci, najczęściej liczne rodzeństwa, któ
re trudniej zaadoptować. Przebywają tu śred
nio 7-8 lat, większość doczekała pełnoletno- 
ści. Szóstka odeszła przed usamodzielnieniem, 
wybierając własną, niepewną niekiedy i nieak
ceptowaną przez społeczeństwo drogę...

Państwo Tomczykowie przeszli wspólnie 
z dziećmi przez niełatwą dekadę lat ’80 i rów
nie trudne czasy w ostatnim dziesięcioleciu. 
Kilkakrotnie zmieniały się władze zwierzchnie. 
Kiedyś każda decyzja zapadała w Kuratorium 
Oświaty i Wychowania w Katowicach. Dziś jest 
łatwiej, a przede wszystkim bliżej, bo RDD 
podlega Ośrodkowi Pomocy Społecznej czyli 
instytucji samorządowej. I choć nadal rozpo
rządzanie przyznawanymi na utrzym anie 
dzieci środkami finansowymi wymaga gospo
darskiej ręki, samorząd uporał się z najwięk-

Prowadzony przez państwo Tomczy
ków Rodzinny Dom Dziecka jest jednym 
z dwu istniejących w Rybniku. Od stycz
nia 1999 roku obie placówki podlegają 
samorządowi, a konkretnie Ośrodkowi 
Pomocy Społecznej. Zastępcą dyrekto
ra OPS ds. profilaktyki i opieki nad 
dzieckiem jest Halina Sacha. W łańcu
chu placówek opiekuńczych istnieją
cych w naszym kraju umieściłaby ona ro
dzinne domy dziecka po rodzinie biolo
gicznej, rodzinie adopcyjnej i rodzinie za
stępczej, ale zdecydowanie przed duży
mi domami dziecka i ogniskami wycho
wawczymi. Zdaniem H. Sachy RDD - pla-

szym problemem -  przeciekającym dachem. 
Została też założona kanalizacja deszczowa, 
która uchroni, być może, dom przed dalszym 
zawilgoceniem. Sukcesywnie będą wymienia
ne okna. Dom ma wprawdzie kilku przyja

ciół czyli darczyńców, żadna firma nie podjęła 
się jednak zasponsorowania tak wielkiego 
przedsięwzięcia...

Aktualnie w domu przebywa 11 wychowan
ków. To więcej niż przewiduje norma, ale jak 
tu rozdzielać rodzeństwa? Małgorzata Tomczy- 
kowa chce doprowadzić swoje dzieci aż do usa-

cówki zawieszone między instytucją a ro
dziną - są wyjściem dla dzieci starszych, 
które powrót do rodziny biologicznej mają 
już zamknięty, a przede wszystkim dla 
licznych rodzeństw bez szans na adopcję. 
Wiele względów przemawia za pracą z ro
dziną biologiczną i przywracaniu jej dzie
ci. Nie wszystkie rodziny z problemami to 
rodziny patologiczne, a skuteczność pra
cy z rodzicami, którzy po prostu nie ra
dzą sobie z wychowaniem dziecka sięga 
50 %. Warto zatem tę pracę podjąć, bo 
najlepszym miejscem dla dziecka jest ro
dzina biologiczna...

modzielnienia, a potem odejść na zasłużoną 
em eryturę. Najmłodszy M arcin chodzi do 
szóstej klasy, Kasia i Ania to już panienki. 
Kasia jest uczennicą Zespołu Szkół Ekonomicz- 
no-Usługowych, a Ania Liceum Zawodowego. 
Obie pracowały ostatniego lata jako wolonta- 
riuszki na koloniach dla dzieci niepełnospraw
nych, chcą to doświadczenie powtórzyć w roku 
przyszłym. Andrzej przebywa w szkole z inter
natem księży salezjanów w Oświęcimiu i przy
jeżdża do domu raz na miesiąc... Dawid bar
dzo słabo słyszy, chodzi do specjalnej szkoły 
w Raciborzu.

Po raz pierwszy, z dotacji na letni wypo
czynek udało się kupić dla wszystkich rowe
ry. Rybnickie ścieżki rowerowe nie są też obce

państwu Tomczykom. Pani Małgorzata, jak 
mówi, nie potrafi niczego robić połowicznie, 
wszystko przeżywa bardzo em ocjonalnie. 
Dwukrotnie w ciągu tych 20 lat pozwoliła so
bie na dłuższy wyjazd, pozostawiając dzieci pod 
opieką męża. Raz pojechała na pielgrzymkę 
do Rzymu i spotkanie z papieżem, w Roku Ju
bileuszowym ruszyła do Ziemi Świętej... Z re
ligijnych przeżyć zaczerpnęła wiele energii. 
Choć turystyczne atrakcje pozwoliły jej odre
agować stresy, o dzieciach myśleć nie prze
stała... — B ez wiary w boską opatrzność chy
ba nie dałabym rady — mówi Małgorzata Tom- 
czykowa. — Dotykają nas wszystkie problemy, 
jakich doznają inne rodziny ,  ale są one zwie
lokrotnione liczbą dzieci. M y odpowiadamy 
za nie nie tylko przed własnym sum ieniem, 
ale i naszym i zw ierzchnikam i. A  przecież 
to dzieci trudne, których w pierwszych latach 
życia nikt nie nauczył okazywania uczuć. Sta
ramy się im wpajać pozytywne wzorce czyli 
św iadczyć sobą. N ajw iększym  szczęściem  
byłoby nauczenie ich miłości...

(r)

W imieniu miasta gratulacje z okazji 20-lecia prowadzenia Rodzinnego Domu Dziecka złożył 
państwu Tomczykom członek Zarządu Miasta Leszek Kuska. Zdj.: Z.K.
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„Szkoła Życia” tętni życiem
Wizyta w Danii i zacieśnienie kontaktów z miastem Haderslev, 

pomoc w organizacji IV Ogólnopolskiego Mityngu Pływackiego 
Olimpiad Specjalnych, spotkanie z delegacją niemieckiego miasta 
Dorsten oraz rewizyta Duńczyków to najważniejsze wydarzenia, jakie 
ostatnio miały miejsce w rybnickiej „Szkole Życia”. — W naszej szkole 
wciąż coś się dzieje — mówią pracownicy tej placówki.

199 osób upośledzonych z całej Polski oraz 
ekipa z Węgier przyjechała do Rybnika, by 
wziąć udział w IV Ogólnopolskim Mityngu 
Pływackim Olimpiad Specjalnych. Czeka
ła na nich profesjonalna obsługa -  był 
elektroniczny pomiar czasu, zawodo
wi sędziowie, setka wolontariuszy, no i 
oczywiście medale oraz radość ze zwy
cięstwa i uczestnictwa w mityngu. Or
ganizatorzy przygotowali również wie
le pozasportowych atrakcji. Jedną 
z nich była wycieczka do kopalni „Lu
iza” w Zabrzu, gdzie prawie sto osób 
po raz pierwszy zetknęło się z „praw
dziwym Śląskiem”. — Wszyscy wyje
chali z  Rybnika bardzo zadowoleni — 
tak podsumowuje mityng Aneta 
Gawrysiak z komitetu organizacyj
nego i Klubu „Promyk”.

Rybnicka „Szkoła Życia” była ostat
nio zaangażowana nie tylko w organi
zację olimpiady, ale również w zacie
śnianie kontaktów z duńskim miastem 
Haderslev. To właśnie tam, z inicjaty
wy Kelda Vilstrupa zorganizowano 
Dni Polskie w Danii. Do udziału w ob
chodach zaproszeni zostali przedstawiciele 
trzech ośrodków, z którymi K. Vilstrup utrzymu
je stały kontakt. Były to placówki z Rybnika, Żor 
i Milówki. K. Vilstrup jest pracownikiem wyższej 
uczelni, która specjalizuje się w kształceniu

nauczycieli oraz opiekunów osób upośledzonych. 
—  To naprawdę niesamowity człowiek, pełen 
energii i zaangażowania, który stara się pomóc 
naszym podopiecznym i współpracować ze szko

łą — mówi dyrektorka „Szkoły Życia”Lucyna 
Ibrom. —  Nasze kontakty z  Danią rozpoczęły 
się ju ż w 1992 roku. Wtedy pomoc ta była dla 
nas prawdziwym wybawieniem. Poza tym ko
rzystaliśmy z  doświadczenia studentów  oraz

sami podpatrywaliśmy, jak w Danii pracuje 
się z  ludźmi niepełnosprawnymi.

W czasie Dni Polskich w Haderslev oprócz 
Lucyny Ibrom gościła również kapela „Centrum ” 
złożona z nauczycieli „Centrum Muzycznego”. 
Zaprezentowane przez nich popularne piosen
ki biesiadne niezwykle podobały się Duńczykom 
oraz tamtejszej Polonii. Dochód z koncertu 
przeznaczony został na realizację potrzeb 
trzech polskich placówek. W czasie pobytu 
w Danii Polacy spotkali się również z władza
mi miasta Haderslev i atachee kulturalnym am
basady Polski w Kopenhadze. W prezencie ryb
nickie dzieci otrzymały popularne duńskie kloc

ki „Lego” i „Duplo”.
—  N ajpraw dopo

dobniej Dni Polskie 
na stałe wejdą do ka
l e n d a r z a  i m p r e z  
w Haderslev  — mówi 
L. Ibrom Warto kon
tynuować tę współ
pracę, gdyż jak mó
wią pracownicy pla
cówki, przynosi ona 
wymierne korzyści. 
Podobnego  zdania 
jest K. Vilstrup, któ
ry zapowiedział, że 
w grudniu odwiedzi 
Rybnik i Żory.

Przy okazji wizyty 
w naszym mieście do 
„Szkoły Życia” zawitał 
też Lambert Liitken- 
horst, burm istrz za

przyjaźnionego z Rybnikiem niemieckiego 
Dorsten. Był on zainteresowany problemam i 
i osiągnięciami placówki, a w prezencie przy
wóz! drewniane zabawki oraz „przedmikołajko- 
we” słodkości. (S)

Polska delegacja w Ratuszu w Haderslev.

Przyjazne M uzeum

Uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej na „lekcji muzealnej”. Zdj.: r

Uczestnicy Warsztatów Terapii 
Zajęciowej w Rybniku zainaugurowali 
tegoroczne integracyjne spotkania 
w rybnickim Muzeum.

Warsztatowicze wysłuchali lekcji muzealnej, 
tym razem o historii i współczesności... kape
lusza, prowadzonej przez Anielę Przeliorz.

Muzeum to placówka bardzo przyjazna oso
bom z niepełnospraw nością intelektualną. 
Warsztatowicze są stałymi gośćmi na wysta
wach, a także na organizowanych w Muzeum 
kameralnych koncertach. Przychodzą często 
w towarzystwie wolontariuszy -  młodzieży 
z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych  
w Boguszowicach.

Ilość i jakość imprez oraz przedsięwzięć orga
nizowanych z myślą o niepełnosprawnych jest 
w naszym mieście naprawdę imponująca, a „inte
gracja” nie jest pustym słowem. Wszyscy przyja
ciele WTZ spotykają się 20 grudnia na integracyj
nej wigilii w ZSP w Boguszowicach, zorganizowa
nej z pomocą uczniów tej szkoły. (r)



W ciszy więcej usłyszysz...
Bywało w „zamierzchłych” czasach, że kupienie dobrej 

książeczki dla dziecka graniczyło z cudem. Dziś kolorowych 
wydawnictw dla najmłodszych jest zatrzęsienie, dlatego 
niełatwo przebić się na wydawniczym rynku.

Zrozumieć Afrykę? Uważam to za 
niemożliwe. Wychowani w innej kul
turze jesteśm y skazani na spojrzenie 
na ten kontynent przez pryzm at wła
snych przekonań i przyzwyczajeń. 
Żyjąc tu nie możemy je j zrozumieć. 
Zresztą, po co rozum ieć Afrykę... 
Warto jednak trochę ją poznać, do
tknąć jej bogactwa i -  przynajmniej 
w sensie duchowym -  wzbogacić się 
samemu.

Tak pisze w swojej książce „K olorow y Sa- 
h e l” Lucjan Buchalik, z którym w Powia
towej i Miejskiej Bibliotece spotkała się ryb
nicka młodzież. A utor pięknie wydanego 
przez żorski „Oldprint” albumu jes t etnolo
giem, absolwentem Uniwersytetu Wrocław
skiego. Z urodzenia nie jes t rybniczaninem, 
jednak swoje dorosłe życie związał z Żora
mi. W miejscowym muzeum stworzył od pod
staw stałą ekspozycję zbiorów z zakresu sztu
ki ludowej i kultury materialnej ludów Afry
ki Z achodniej. Kilka tak ich  eksponatów  
wzbogaciło i tak już barwną opowieść w ryb
nickiej bibliotece o podróżach do Afryki, któ
rych efektem jes t książka.

Fascynacja „Czarnym Lądem” rozpoczęła 
się od lektur i podróży „palcem po m apie”. 
Potem, już jako student, L. Buchalik poje
chał do Afryki naprawdę, odwiedzając Kraj 
Dogonów na płaskowyżu Mali, zain tereso
wał się też ku ltu rą  mieszkańców Burkina 
Faso, zwanego dawniej G órną Woltą. Odtąd 
w racał do Afryki w ielokrotnie. W książce 
(...) zachował proporcje m iędzy uczoną roz
prawą a albumem o odległej kramie (...) -  jak 
dowiadujemy się ze w stępu. Największym 
jednak atutem  książki są zdjęcia ukazujące 
ludzi i krajobrazy. Po ich oglądnięciu nikt 
nie będzie wątpił, że Sahel jes t naprawdę ko- 
lorowy.
i^ m m iiiii... C ̂  )
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Nowy Bajor
„Kocham jutro”-to nazwa kolejnej, 

jedenastej bodaj, płyty Michała 
Bajora, którą artysta przyjechał 
promować do Rybnika.

Jest on w naszym mieście i Teatrze Ziemi 
Rybnickiej regularnym gościem, ma też u nas 
stałych wielbicieli. A właściwie wielbicielki, 
bo sala wypełniona była w większości „pierwiastkiem

żeńskim”. Kobiety lubią charakterystyczny, da
jący się od razu rozpoznać głos artysty, pięk
ne, poetyckie teksty, a przede wszystkim 
emocjonalne wykonanie. Zawsze profesjonalny 
i nienagannie elegancki w każdym geście Ba
jor zaprezentował szereg piosenek z nowej pły
ty, z których kilka ma szansę stać się przebo
jami. Serdecznie przyjęty przez rybnicką pu
bliczność zakończył występ dwoma bisami.

Po koncercie do artysty ustawiła się wielka 
kolejka po autografy oraz do wspólnych zdjęć.

(r)

Michał Bajor ze swoimi wielbicielami w hallu TZR. Zdj.: r

części bajki dla najmłodszych „Była sobie Ka
rolinka”, o małej Ślązaczce, która zwiedziwszy 
we śnie najdalsze zakątki kuli ziemskiej, prze
budziła się szczęśliwa, że nadal znajduje się 
na śląskiej, ojczystej ziemi. Druga książeczka 
opowiada o tym, jak wiele drzwi otwierają sło
wa proszę, dziękuję i przepraszam. Obie po

zycje zostały wydane przez... 
Towarzystwo Miłośni
ków Ziemi Wodzisław
skiej.

P o d o b n ie  su b te ln y  
dydaktyzm pobrzmiewa 

w książeczce „Wciszy wię
cej usłyszysz kochanie”, 

wydanej przez Wydawnic
two Salezjańskie w Warsza

wie. Widocznie ojcowie sa
lezjanie uznali, że przesłanie 
niesione przez te proste wier

szyki warte jest promocji.
W św ie c ie  d in o zau ró w  

i komputerowych gier pełnych 
przem ocy, książeczki J. Mandery wyróżnia
ją się staroświeckim wdziękiem i wartościami, 
których coraz mniej...

(r)

Po długich staraniach udało się to rybnic
kiej poetce i malarce Jadwidze Manderze. 
Po wydaniu przez nią kilku bardzo osobistych 
tomików wierszy, wnuki z dalekiej Kanady za
inspirowały ją do napisania i zilustrowania ksią
żeczek dla dzieci. N ajpierw  powstały dwie



20  lat grupy „O blicza”

Łączy ich pasja
Kulturalny pejzaż naszego miasta byłby bez nich 

uboższy. Członkowie Zespołu Malarskiego Twórców 
Nieprofesjonalnych „Oblicza” wzbogacają go już od lat 20!

KULTUR

Jubileuszowy w ern isaż  zorganizow ano 
w Teatrze Ziemi Rybnickiej, gdzie od 10 lat 
grupa ma swoją siedzibę. Dolny hall i galeria 
zapełniły się gośćmi -  byli przedstawiciele 
miasta i zaprzyjaźnionych placówek kultury, 
miłośnicy twórczości członków zespołu, przy
jaciele... Wiceprezydent Jerzy Frelich odczy
tał podpisany przez prezydenta Adama Fu- 
dalego list gratulacyjny, który odebrał twórca 
zespołu i jego szef, artysta-plastyk Marian 
Rak. Listy gratulacyjne i dyplomy otrzymali 
również pozostali członkowie zespołu. Dzięko
wano im za ...trud w odkrywaniu piękna  i ży
czono ...nieustającego entuzjazmu, zaś Marian 
Rak został nazwany tym, który ...potrafił wy
dobyć ze  swoich podopiecznych to, co im  
w duszach gra, zaś Barba
ra Rakowa ...dobrym du
chem zespołu.

W ciągu 20 lat działalno
ści przez grupą „Oblicza” 
przewinęło się ponad 100 
osób, dla których tw ór
czość plastyczna jes t naj
bliższą form ą wyrażania 
emocji i myśli. Wiele z nich 
to lau reaci konkursów , 
uczestnicy ogólnopolskich 
i zagranicznych wystaw, zaś 
do najbardziej w iernych 
członków zespołu należą:
Barbara Boehm, Edward 
Dębowski, Paweł Dragon,
Kazimiera Drewniok, Na jubileuszowy
Norbert Frai, Teodor „Oblicza”.

G odziek, Tadeusz 
Gryt, M aksym ilian  
Hojka, W alentyna  
Klimkiewicz, Janina 
Kubik, Eugeniusz Kre- 
tek , Maria Krauze,
Maria Rak-Głowacka,
E lżbieta Rozkwital- 
ska, Jan Ś liżew sk i,
Ewelina Szarowska- 
Francus, Konrad 
Szczuka, Magdalena Szołtysek , Irena 
Żuchowska, Irena Wiktor. W swoim i ich 
imieniu za wszystkie gratulacje zgromadzonym 
gościom oraz za życzliwość i opiekę Rybnic
kiemu Centrum Kultury podziękował Marian

wernisaż przyszło wielu przyjaciół zespołu
Zdj.: Z.K.

Gratulacje odbierają Barbara i Marian Rakowie.

Rak, wyrażając również wdzięczność firmie 
Rojek-Decor  za sfinansowanie pięknego, ju
bileuszowego wydawnictwa.

r
Założyciel ześpołu, artysta-plastyk Marian 

Rak to postać w rybnickim środowisku niezwy
kła. Jest nie tylko artystą, ale również myśli
cielem, który swoje przemyślenia przenosi na 
płótno. Jego silna osobowość sprawia, że jako 
nauczyciel i mistrz wpływa na postawy twór
cze swoich podopiecznych. Ich prace nie są 
prostą rejestracją rzeczywistości, jak to się 
zdarza większości twórców nieprofesjonalnych, 
ale wyrazem subiektywnego na nią spojrzenia. 
Twórczość wielu członków zespołu „Oblicza” 
jest rozpoznawalna od razu, ma w sobie indy
widualne piętno. — Nie je s t ważne, kto lepiej 
rysuje  — mówi M. Rak — ale w jakim stopniu 
różni się od innych. Jeden temat, wiele inter
pretacji — to efekt, który staram się uzyskać. 
Liczne sukcesy podopiecznych M. Raka świad
czą o tym, że jest on równie dobrym pedago
giem. P race Pawła Dragona i Konrada 
Szczuki znalazły się w znanej galerii polskiego

dokończenie na stronie 23

Nie tylko Beethoven...
To był kolejny niezwykły wieczór w wypełnionym po brzegi „hal

lu koncertowym” rybnickiego Ratusza.
Przy fortepianie, pod portretem  Fryderyka Chopina zasiadał Sam Rot- 

man, amerykański pianista, absolwent prestiżowej Julliard School o f Musie 
w Nowym Jorku, znakomity artysta, a przede wszystkim fascynujący czło
wiek o bogatej przeszłości. Urodzony w żydowskiej, religijnej rodzinie, z ro
dziców pochodzących z Rumunii i Czechosłowacji, przeszedł wielką przemia
nę duchową i dziś jest głęboko zakorzeniony w chrześcijaństwie. Podczas 
koncertu dzielił się ze słuchaczami nie tylko pięknem muzyki, ale także, 
z ewangelizacyjnym talentem, swoimi przemyśleniami na temat Boga i związ
kiem między chrześcijaństwem, a kulturą. S. Rotmanowi w jego europejskim, 
corocznym tournée towarzyszy grupa wielbicieli nie tylko pianistyczne
go talentu, ale i osobowości, szczególnie jej aspektu religijnego.

W 1973 roku Sam Rotman został jednym z półfinalistów IV Międzynarodo
wego Konkursu Pianistycznego im. Beethovena w Wiedniu i to właśnie ten 
kompozytor jest mu najbliższy. Repertuar artysty jest oczywiście o wiele szer
szy. W Rybniku, obok Beethovena, zaprezentował również utwory Debus
sy’ego, Chopina, Rachmaninowa i Musorgskiego, wykonując wszystkie z wielką 
ekspresją i siłą. Na tym koncercie muzyka i osobowość artysty były równo
uprawnionymi wartościami. (r)



W imieniu Rady i Zarządu Miasta gości powi
tał wiceprezydent Jerzy Frelich, podkreśla
jąc, że w Rybniku zaistniała jedyna chyba w 
kraju sytuacja, kiedy to inwestycja w zdrowie 
(nowy szpital w Orzepowicach), pociągnęła za 
sobą inwestycję w naukę (kam pus na Rudz
kiej) oraz inwestycję w kulturę (nowa siedziba 
szkoły muzycznej). — Potrzebny je s t łańcuch 
serc ¡...kies, by dzieło to zyskało swój zbożny 
początek i chlubny koniec  — powiedział J. Fre
lich. Odczytał też posłanie od prezydenta 
Adama Fudalego, który ze względu na wy
jazd do Francji nie mógł osobiście w koncer
cie uczestniczyć. W liście prezydent dziękuje 
artystom, a także sponsorom, w tym Netii, 
elektrowni „Rybnik”, GBG i „Ruchowi” SA. 
Wystąpiła też przedstawicielka głównego spon
sora Lena Wardęga, przekonując, że jej fir
ma, sprawując mecenat nad wieloma kultural
nymi przedsięwzięciami, pragnie w ten spo
sób dołożyć swoją cegiełkę do rozwoju kultu
ry. Zostały również odczytane listy od kolej
nych członków Komitetu Honorowego: Metro
polity Katowickiego, abpa Damiana Zimo
nia oraz przewodniczącego Sejmiku Śląskie
go, posła Ryszarda Ostrowskiego.

I wreszcie na scenie pojawił się Adam Ma- 
kowicz. Nim zasiadł do fortepianu podzięko
wał za zaproszenie go do udziału w koncer
cie, potwierdzając wielokrotnie wypowiadane 
zapewnienie, że do Rybnika przyjeżdża za
wsze z przyjemnością. Występ rozpoczął od 
improwizacji na temat kilku preludiów Chopi
na, by przejść do swojego ulubionego Gersh
wina i jego opery „Porgy and B ess”. Impro- 
wizacyjny ta len t Makowicza zawsze robi 
duże wrażenie, zaskakując świeżością pomy
słów i radością tworzenia. Rozgrzana publicz
ność wysłuchała następnie orkiestrowych wy
konań muzyki z „West Side Story” Leonarda 
Bernsteina oraz z filmu „Siedmiu wspaniałych” 
Elmera Bernsteina. Był to prawdziwy popis 
muzyków, którzy w swej większości są wycho
wankami i absolwentami „szkoły Szafranków”. 
Granie muzyki amerykańskiej wymaga od or
kiestry, jak powiedział wcześniej Mirosław J. 
Błaszczyk, szczególnej precyzji rytmicznej 

i swoistego wyczucia swin
gu. Owacja publiczności 
była dowodem, że muzy
kom udało się ten  efekt 
uzyskać. A potem „Błękit
ną rapsodię”, tym razem 
z towarzyszeniem orkie
stry, zagrał Adam Mako- 
wicz. Jest on jedynym pia
nistą na świecie, któremu 
brat Georga, Ira Gershwin 
dał zgodę na wykonywanie 
własnej kadencji, w której 
Makowicz improwizuje na 
tem at słynnej rapsodii. 
B raw urow e w ykonanie 
przyn iosło  o w ac ję  na 
s to ją c o  i d o d a tk o w e  
bisy, a publiczność wyszła

Wyjątkowy koncert 
na rzecz wyjątkowej szkoły...

Obok realizacji Zespołu Szkół Wyższych przy ul. Rudzkiej, jednym 
z najbardziej prestiżowych przedsięwzięć miasta jest stworzenie lepszych wa
runków dla mającej ogromne tradycje Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. 
im. Karola i Antoniego Szafranków. Podjęto już decyzję, że znajdzie 
ona miejsce w przystosowanym dla potrzeb edukacji artystycznej budynku 
byłego szpitala przy ul. Powstańców. Ruszyły działania, by zjednać temu 
przedsięwzięciu, którego koszt wyliczono na 10 min zł, jak najwięcej 
serc i... kieszeni.

Jednym z pierwszych był koncert charyta
tywny w Teatrze Ziemi Rybnickiej, którego 
gwiazdą był światowej sławy pianista jazzowy, 
wychowanek rybnickiej szkoły Adam Mako
wicz. Towarzyszyła mu Filharmonia Rybnicka 
pod dyrekcją tegorocznego laureata Złotej Ho
norowej Lampki Górniczej Mirosława Jacka 
Blaszczyka. Obaj wymienieni znakomici ar
tyści wchodzą w skład Komitetu Honorowego 
wspomagającego, poprzez autorytet swoich 
członków, ideę przeniesienia szkoły do nowego

zobowiązała się również, że jeżeli jej sieć obej
mie przyszłą szkołę muzyczną, dokona podłą
czeń za symboliczną złotówkę...

Prowadzony, jak zawsze z wdziękiem i pro
fesjonalizmem, przez Danutę Węgrzyk kon
cert rozpoczęło wystąpienie marszałka woje
wództwa śląskiego, a także członka wspo
mnianego już Komitetu Honorowego Jana 
Olbrychta. Jako były uczeń rybnickiej szkoły 
uważa on działania na jej rzecz za wyjątkowo szla
chetne i wspierać je będzie swoim autorytetem.

Połączyła ich Netia...
Zdjęcia i podpis: Z.Keller

obiektu. Organizacją koncertu zajęło się wspól
nie miasto oraz Towarzystwo Muzyczne im. 
Braci Szafranków, zaś udział Adama Mako
wicza jest szczególną zasługą dyrektora Filhar
monii Rybnickiej Antoniego Smolki. Miastu 
natomiast udało się pozyskać jako głównego 
sponsora firmę Netia Telekom SA. Wchodzą
ca na nasz rynek firma telekomunikacyjna 
Netia ma już na swoim koncie wiele inicjatyw 

i wspomagających kulturę: przyczyniła się m.in.
|  do remontu wież Kościoła Mariackiego, objęła 

tez swoim mecenatem remont Sceny Kameral
nej Teatru im. St. Wyspiańskiego w Katowicach,
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S iles ian  Jazz M eeting

Od tradycji do modern jazzu
Tradycja jazzowego grania jest w Rybniku długa i bogata. 

Miłośnicy tej muzyki nigdy nie musieli wyjeżdżać daleko, 
by posłuchać najlepszych -  to czołówka przyjeżdżała 
do Rybnika, by wziąć m.in. udział w tradycyjnym jesiennym  
jazzowym maratonie -  Silesian Jazz Meeting. I tak jest do dziś...

z koncertu po raz wtóry zauroczona nie tylko 
wirtuozerią pianisty, ale także jego charyzmą.

Po koncercie można było kupić specjalne 
„cegiełki ze złotą pięciolinią” po 200 zł, z któ
rych dochód przeznaczono na wzbogacenie 
szkolnego instrumentarium. Koncert Makowi
cza z towarzyszeniem Filharmonii Rybnickiej 
był pierwszym, ale na pewno nie ostatnim 
przedsięwzięciem, którego celem było zwró
cenie uwagi na „szkołę Szafranków”.

(r)

Przed koncertem  Adam Makowicz 
spotkał się z dziennikarzami. Artysta 
bardzo ciepło wspominał rybnicką szko
łę, chociaż rozstał się z nią przed ukoń
czeniem nauki, podobnie z re sz tą  jak 
z I LO im. Powstańców Śl. Szczególnie 
dużo, jak mówił, wyniósł z lekcji z Karo
lem Szafrankiem, który był wielką indy
widualnością i jednym z nielicznych pe
dagogów zachęcających swoją postawą 
do muzyki, kiedy w iększość do niej 
uczniów zraża. Makowicz do dziś korzy
sta z rad dotyczących techniki gry na for
tepianie, jakich udzielał mu Karol Sza- 
franek, nie tylko pedagog, ale świetny 
pianista, wywodzący się z tzw. „szkoły 
berlińskiej". Makowicz pochodził z rodzi
ny, w której podtrzymywano tradycję 
nauki dzieci gry na fortepianie. Zresztą 
matka prawie w tym samym czasie rów
nież uczęszczała do szkoły muzycznej.

Idea przen iesien ia  szkoły do lep
szych warunków je s t artyście bardzo 
bliska i chętnie ją wspiera, choć, jak 
mówił, czuje duży sentym ent do starej 
szkoły. W czasie swojego pobytu w Ryb
niku nie omieszkał jej odwiedzić, a na
wet przez kilka godzin ćwiczył w niej 
przed koncertem. Ulubionym pomiesz
czeniem Makowicza, a zapewne nie tyl
ko jego, była szkolna świetlica, w której 
co bardziej niesforni uczniowie spędzali 
więcej czasu niż w klasach.

Na przyjazd z Kanady dał się namó
wić, by swoim udziałem zaznaczyć wy
jątkowość tego koncertu. Był jednak roz
czarowany jego niezbyt intensywną pro
mocją i mało przyciągającym uwagę pla
katem. Zapytany, jak się zapatruje na zor
ganizowanie na otwarcie nowej szkoły 
koncertu z udziałem innych jeszcze zna
komitych artystów, a jej absolwentów -  
Lidii Grychtołówny, Piotra Palecznego, 
Henryka Mikołaja Góreckiego i innych 
-  zdecydowanie takiemu przedsięwzię
ciu przyklasnął. Przygotowanie do takie
go koncertu, jeżeli miałby on dojść do 
skutku, należałoby zacząć już teraz...

Minęło właśnie 15 lat od pierwszej edycji 
festiwalu. W tym czasie przez scenę Teatru 
Ziemi Rybnickiej, a od dwóch lat również Domu 
Kultury w Chwałowicach i niedobczyckiej „Mi
mozy”, przewinęło się blisko 600 wykonawców, 
wśród nich instrum entaliści Zbigniew Na
m ysłowski, Jan Ptaszyn-W róblewski, 
Tomasz Stańko, Andrzej Jagodziński, 
Jarosław Śmietana, Piotr Wojtasik oraz wo
kaliści Urszula Dudziak, Ewa Bem, Krysty
na Prońko, Grażyna Auguścik, Marek Ba
łata, Ireneusz Dudek i in. Wystąpiły też ze
społy i muzycy z USA, Kuby, Francji, Anglii, 
Szwecji i Niemiec. W każdej edycji SJM brały 
również udział zespoły miejscowe jak grupa 
Czesława Gawlika, South Silesian Jazz Band, 
Miraż, Andrzej Trefon z  Trefon & Friends, 
Lotarsi czy Kurcband.

W tym roku po raz drugi wykorzystano 
formułę, która sprawdziła się w roku ubie
głym, a została niejako wymuszona przez 
niezbyt korzystną dla kultury sytuację fi
nansową. W Teatrze Ziemi Rybnickiej miał miej

sce tylko jeden, ostatni wieczór festiwalowy. 
Imprezę zainaugurował w „Mimozie” koncert 
Lory Szafran. Ta znana, związana ze Śląskiem 
wokalistka wystąpiła w doborowym towarzy
stwie braci Wojciecha (fortepian) i Jacka 
(kontrabas) Niedzielów, znakomitego sakso- 
fonisty tenorowego Macieja Sikały i Marci
na Jahra (perkusja). Nie da się ukryć, że to 
solówki instrumentalistów budziły największe 
emocje słuchaczy, zaś Lora Szafran najbardziej 
podobała się w bluesowych standardach.

Drugi dzień SJM zorganizował Dom Kultu
ry w Chwałowicach. Koncert rozpoczął zespół 
jazzu tradycyjnego S ou th  S ile s ia n  J a zz  
Band, obchodzący 25-lecie swojego istnienia. 
Jego założycielem i prowadzącym do 1981 roku 
był klarnecista, pianista i dyrygent Piotr Cu- 
pok, następnie kierownictwo przejął Czesław 
Gawlik, po nim -  aż do dnia dzisiejszego -  
SSJB szefuje Saturnin Abrahamczyk -  pu
zonista , absolw ent Akadem ii M uzycznej 
w Katowicach. Zespół zdobył popularność
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w drugiej części koncertu nawiązała wo
kalistka Izabela Zając, przypominając 
we własnej, niekiedy bardzo oryginalnej 
interpretacji, utwory Luisa Armstronga.
Cały program , nazwany „Songs for 
Satchmo”, poświęcony był stuleciu uro
dzin tego wielkiego trębacza i wokalisty. 
Okazało się, że jeżeli utwór jest dobry, 
to tak samo dobrze zabrzmi zaśpiewany 
przez wielkiego Murzyna z Ameryki, jak 
i filigranową blondynkę z Polski.

Na współczesne brzmienie jazzu po
stawiono w trzecim dniu -  w sali TZR.
Obok lidera grupy Artura Dutkiewicza 
-  pianisty i kompozytora, najciekawszą 
postacią koncertu był już tu wymienio

ny, jeden z naj
lepszych sakso- 
fonistów tenoro
wych w kraju -  
M aciej Sikała.
Jego pełne energii so
lówki nieźle rozgrzały 
żywiołową, choć nie
zbyt liczną, publicz
ność.

Kończący całą im
prezę występ zespołu 
„A lchem ik”, udowod
nił, że młodym wciąż 
chce się poszukiwać 
własnego brzmienia. 
Ta grupa bardzo mło
dych ludzi z liderem 
G rzegorzem  Pio-

_ .. trowskim (saksofon Zdj.: Z.K.

Iza Zając w repertuarze Louisa Armstronga. Zdj.: r

sopranino) szuka inspiracji u wielu źródeł - od 
muzyki ludowej rodzimej po hiszpańskie fla
menco. Wychodzą z tego różne klimaty i na
stroje, które skutecznie podbudowywała orkie
stra kam eralna w tle. Obok lidera , który 
ze swojego instrum en tu  wydobywa w nie
nagannej technice pełny, czysty ton, wy
różnić należałoby bardzo in teresu jącego  
pianistę Marcina M aseckiego.

Dzięki pomysłowi Czesława Gawlika, by 
koncerty w trzech różnych miejscach znalazły 
się na jednym afiszu pod wspólnym hasłem 
Silesian Jazz Meeting, impreza ta nie zniknę
ła z muzycznej mapy Rybnika.

(r)
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nie tylko w Rybniku i okolicznych miastach, 
ale występował w klubach i na estradach całe
go kraju, a także w kilku krajach Europy. Był 
też laureatem  wielu nagród, m.in. nagrody 
„Polskich nagrań” na festiwalu jazzu tradycyj
nego „Złota Tarka”, w którym wielokrotnie 
uczestniczył. Skład zespołu się zmieniał, tylko 
bracia Saturnin i Adam (trąbka) Abraham- 
czykowie i Andrzej (tuba) i Marian (banjo) 
Siwiccy grają w nim od początku. Pozostali 
członkowie zespołu to: Damian Bernacki 
(klarnet) i Jerzy Wenglarzy (perkusja), zaś 
w jubileuszowym koncercie wystąpili gościn
nie: Danuta Ciszewska (była wokalistka 
zespołu), Jerzy Zaziębło (k larnet) i Cze
sław Gawlik (fortepian).

Grupa Artura Dutkiewicza.

• Mała akademia filmu polskiego
• Ambitny „Zefir”
• Klub Filmu Niezależnego VHS

Kino dla wymagających
Życie nie lubi pustki -  po DKF „Ekran” próbują zapełnić ją młodzi 

pasjonaci filmu, organizując przedsięwzięcia dla bardziej wymagającej 
części kinowej publiczności, interesującej się nie tylko nowymi 
superprodukcjami, ale kinem ambitnym, historią kinematografii, 
techniką filmową, filmem animowanym czy dokumentem.
Dom Kultury w Boguszowicach próbuje 

zainteresować „ambitnym” filmem miejscową 
młodzież. By wspomóc nauczycieli gimnazjów, 
w których programie znalazło się miejsce dla 
edukacji filmowej, zaproponowano szkołom cykl 
filmowy Mała akademia filmu polskiego. Odpo
wiedzialny za realizację tego projektu Robert 
Piór z DK w Boguszowicach sam kiedyś pilnie 
uczęszczał na seanse DKF „Ekran” i tam fil
mem się „zaraził”. Teraz chciałby, by podobne 
emocje przeżywali jego młodsi koledzy. Cykl 
proponuje filmy, które przeszły do historii pol
skiej kinematografii -  od „szkoły polskiej” po
przez czasy tzw. „małej stabilizacji”, kina „mo
ralnego niepokoju”, lata '80 oraz filmy ostat
niej dekady. Dotąd udało się obejrzeć „Zęzo-

\
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watę szczęście” Munka z wybitną rolą Bogumi
ła Kobieli oraz kultowy „Rejs” Piwowskiego, w 
kolejce czeka „Sól ziemi czarnej” -  pierwsza 
część „tryptyku śląskiego” Kutza oraz „Nóż w 
wodzie”, dzięki któremu Polański jest tym kim 
jest. Filmy poprzedzone są krótką prelekcją, zaś 
cena biletu jest zdecydowanie niewygórowana. 
Od środy do niedzieli działa w DK w Boguszo
wicach także „normalne” kino „Zefir”. Jego re
pertuar może zadowolić nawet najbardziej wy
magających widzów, poszukujących w kinie nie 
tylko widowiskowych fajerwerków. Można tu 
było obejrzeć m.in. „Głowę do wycierania” i 
„Prostą historię” Davida Lyncha, „Nagi lunch” 
Cronenberga czy „Truposza” Jarmusha z nie
zapomnianą rolą Johnny’ego Deppa. - To od ki

nomanów będzie zależało czy nasz repertuar bę
dzie wzbogacany pozycjami Altmana czy Greena
way’a, albo z  powrotem kino „Zefir” wróci do pusz
czania amerykańskich „hiciaków”, a mieszkańcy 
Rybnika zostaną pozbawieni obcowania z  filmem, 
który jest nie tylko rozrywką, ale przynosi przeży
cia zostające w nas na dłużej... -  powiedział Ro
bert Piór.

Tak wymagającego widza być może wyeduku
je powstały właśnie Klub Filmu Niezależnego 
VHS. Zajęcia dwu kół filmowych prowadzonych 
przez klub odbywają się w DK w Chwałowicach 
(każda środa, godz. 16.00) oraz w salkach para
fii Królowej Apostołów oo. werbistów przy 
ul. Kościuszki (co dwa tygodnie w piątki 
o godz. 19.00). W ramach zajęć odbywają się 
prezentacje ambitnych filmów i dyskusje na 
ich temat, uczestnicy zapoznają się z historią i 
teorią kinematografii, pracują z kamerą video 
obrabiają i montują taśmę. W programie zajęć 
są także konkursy wiedzy o filmie z nagroda
mi w postaci kaset video, prasy filmowej, wej
ściówek do kina i plakatów. I, co bardzo waż
ne, zajęcia w kołach filmowych są bezpłat
ne. Głównym organizatorem przedsięwzięcia 
jest o. Józef Bzik, zaś wszelkich informacji 
udzielają: Mirek Ropiak (tel. 42-28-728) i 
Adam Doliba (42-35-729). (r)
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1. 03-31.01 Wystawa fotograficzna: 
„Deo optima máximo"

Dom Kultury 
Niedobczyce 
tel. 739 81 86

Hol Domu Kultury 
Niedobczyce 

ul. Barbary 23

Wystawa fotograficzna o misteriach w Polsce 
ze zbiorów Barbary Panek i Pawła Janczaruka 

z Zielonej Góry 
Wstęp: wolny

2.
03.01
godz.

17.00-20.00

Dyskoteka 
na rozpoczęcie 
Nowego Roku

Klub „Olimp” 
tel. 729 44 13

Klub „Olimp” 
ul. Mościckiego 15 Wstęp: wolny

3. 04.01
godz. 12.00

Wystawa:
„Ojciec Święty 

Jan Paweł II -  świadek 
prawdy, apostoł pokoju”

Rybnickie Centrum 
Kultury 

tel. 42 23 235 
Śląsko -  

Dąbrowskie 
Towarzystwo 
Gospodarcze

Galeria Sztuki 
Rybnickiego 

Centrum Kultury 
ul. Saint Vallier 1

Opracowanie i wykonanie: 
Czesław Sobierajski - poseł na Sejm RP 

Wstęp: wolny

4. 05.01-10.02

Wystawa:
„Pejzaże bliskie i dalekie” 

-  malarstwo 
Doroty Horenzy

Powiatowa i Miejska 
Biblioteka Publiczna 

tel. 42 23 235

Galeria Powiatowej 
i Miejskiej 

Biblioteki Publicznej 
ul. J. Szafranka 7

Wstęp: wolny

5. 06.01
godz. 18.45

Koncert Kolęd 
z okazji rozpoczęcia III 

Tysiąclecia Chrześcijaństwa

Miejska Orkiestra 
Dęta

„Rybnik” 
tel. 739 81 85

Bazylika 
Św. Antoniego

Wystąpi:
Miejska Orkiestra Dęta „Rybnik”, 

soliści: S. Cieplińska, S. i M. Kierpiec, 
M. Błaszczyk, 

chór „Bel Canto” I LO 
Wstęp: wolny

6. 07, 14, 
21.01

Niedzielne koncerty 
kolędowe 

chóru „Senior”

Dom Kultury
Boguszowice 
tel.739 21 86

Kościoły 
Św. Barbary 

i Najświętszego 
Serca Pana Jezusa 
w Boguszowicach

Wstęp: wolny

7. 07.01
godz. 17.30

Koncert Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy

Rybnickie Centrum 
Kultury 

tel. 42 23 235

Sala widowiskowa 
Rybnickiego 

Centrum Kultury 
ul. Saint Vallier 1

W programie:
występ zespołu tanecznego „Mad Mil”, 

Tomasza Żółtko, 
oraz Katarzyny Skrzyneckiej 

Wstęp: 15 zł

8. 07.01
godz. 18.00 Noworoczny Koncert Kolęd

Dom Kultury 
Niedobczyce 
tel. 739 81 86

Kościół
Serca Pana Jezusa 
w Niedobczycach

Wystąpi:
Miejska Orkiestra Dęta „Rybnik”, 

soliści: S. Cieplińska, S. i M. Kierpiec, 
M. Błaszczyk, 

chór „Mickiewicz”,
„Kwartet Puzonowy” z Ostrawy 

Wstęp: wolny

9.
07.01 po 
Mszy ok. 

godz. 18.00
Koncert Kolęd

Dom Kultury 
Chwałowice 

tel. 42 16 222

Kościół Św. Teresy 
w Chwałowicach

Wystąpi: zespół dziecięcy „Kontakty” 
z Domu Kultury Chwałowice, 

grupa wokalna „6 na 6”, 
chór parafialny „Teresa”, duet jazzowy. 
Prezentacja kolęd w różnych formach 

-  od chóru po zespół jazzowy. 
Wstęp: wolny

10. 09.01
godz. 19.00 „Kontrabasista”

Rybnickie Centrum 
Kultury 

tel. 42 23 235

Sala widowiskowa 
Rybnickiego 

Centrum Kultury 
ul. Saint Yallier 1

Monodram JERZEGO STUHRA 
Wstęp:

pierwsze miejsce -  30 zł, 
drugie miejsce -  25 zł
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11. 10-12.01 „A słowo ciałem się stało”

Dom Kultury 
Chwałowice 

tel.42 16 222 
Wydział Edukacji 
Gimnazjum nr 11

Sala widowiskowa 
Domu Kultury 
Chwałowice 
ul. 1 Maja 95

Przegląd przedstawień bożonarodzeniowych 
grup szkolnych miasta Rybnika. 

Wstęp: wolny

12. 10.01 „Jesteśmy w XXI wieku”
Dom Kultury 
Niedobczyce 
tel. 739 81 86

Dom Kultury 
Niedobczyce 

ul. Barbary 23

Ogłoszenie konkursu plastycznego 
dla dzieci i młodzieży

13. 11.01
godz. 17.00 Spotkanie noworoczne

Klub Harcówka 
tel. 42 26 039 

Rada Dzielnicy 
Ligota -  Ligocka 

Kuźnia

Klub Harcówka 
ul. Zakątek 19

Spotkanie noworoczne dla Seniorów 
Dzielnicy Ligota i Ligocka Kuźnia. 

W programie: występ zespołu 
wokalno -  instrumentalnego 

i dzieci z kółek zainteresowań, 
wspólne śpiewanie kolęd i piosenek. 

Wstęp: wolny

14. 12.01 „Kolędą Witamy Rok 2001”
Dom Kultury
Boguszowice 
tel. 739 21 86

Sala kinowa 
Domu Kultury 
Boguszowice 

ul. Plac Pokoju 1

Koncert kolęd i pastorałek 
w wykonaniu zespołu 

wokalno -  tanecznego „Cantate” 
Wstęp: wolny

15. 12.01-07.03

Wystawa:
„Byłem jak lipy szelest, 

na imię mi było Krzysztof’ 
-  Krzysztof Kamil 

Baczyński
w 80. rocznicę urodzin

Powiatowa i Miejska 
Biblioteka Publiczna 

tel. 42 23 235

Hol Powiatowej 
i Miejskiej 

Biblioteki Publicznej 
ul. J. Szafranka 7

Wstęp: wolny

16. 12.01
godz. 19.00 „Narodziła nam się dobroć”

Rybnickie Centrum 
Kultury 

tel. 42 23 235

Kościół Matki 
Boskiej Bolesnej

Koncert bożonarodzeniowy chóru i orkiestry 
Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”

Wstęp: wolny

17. 13.01
godz. 18.00

Koncert Kolęd 
z okazji rozpoczęcia III 

Tysiąclecia Chrześcijaństwa

Miejska Orkiestra 
Dęta

„Rybnik” 
tel. 739 81 85

Kościół 
Bożego Ciała 
i Św. Barbary 
Niewiadom

Wystąpi:
Miejska Orkiestra Dęta „Rybnik”, 

soliści: S. Cieplińska, S. i M. Kierpiec, 
M. Błaszczyk, 

chór „Cecylia” Rydułtowy 
Wstęp: wolny

18. 14.01
godz. 17.00 „Niech się obejmą miliony”

Rybnickie Centrum 
Kultury 

tel. 42 23 235

Sala widowiskowa 
Rybnickiego 

Centrum Kultury 
ul. Saint Vallier 1

Koncert Millenijny -  wystąpi Wrocławska 
Orkiestra im. Johanna Straussa 

pod dyrekcją Jana Śląk, 
soliści: Ewa Iżykowska -  sopran 

(Stadt Opera Wiedeń),
Michał Marzec -  tenor (Teatr Wielki Poznań). 

Prowadzenie: Henryk Teichert 
Wstęp: 30 zł

19. 14.01
godz. 18.00

Koncert Kolęd 
z okazji rozpoczęcia III 

Tysiąclecia Chrześcijaństwa

Miejska Orkiestra 
Dęta

„Rybnik” 
tel. 739 81 85

Kościół Św. Teresy 
Chwałowice

Wystąpi:
Miejska Orkiestra Dęta „Rybnik”, 

soliści: S. Cieplińska, S. i M. Kierpiec, 
M. Błaszczyk, 

zespół wokalny „6 na 6”
Wstęp: wolny

20. 17.01
godz. 9.00 Mała Akademia Jazzu

Rybnickie Centrum 
Kultury 

tel. 42 23 235

Sala widowiskowa 
Rybnickiego 

Centrum Kultury 
ul. Saint Vallier 1

Temat audycji:
„Składy zespołów jazzowych -  rola sekcji 

rytmicznej”.
Wystąpi: Zbigniew Jakubek 

Wstęp: 3 zł

21. 18.01
godz. 17.00 „Jest taki dzień” Klub Harcówka 

tel. 422 60 39
Klub Harcówka 
ul. Zakątek 19

Popis muzyczno -  recytatorski 
W programie: występy dzieci 

z kółek zainteresowań działających w klubie 
Wstęp: wolny

22. 19.01
godz. 11.00

Koncert:
„Hej kolęda, kolęda”

Powiatowa i Miejska 
Biblioteka Publiczna 

tel. 42 23 235

Sala wykładowa 
Powiatowej 
i Miejskiej 

Biblioteki Publicznej 
ul. J. Szafranka 7

Koncert kolęd
w wykonaniu Doroty Lisowiec i Róży Świtała 

Wstęp: wolny

23. 19.01
godz. 17.00

Otwarcie wystawy 
Jerzego Kempego

Dom Kultury 
Niewiadom 

tel. 729 44 13

Dom Kultury 
Niewiadom 

ul. Mościckiego 15

Wystawa czynna codziennie 
w godz. 10.00- 14.00 i 16.00- 18.00. 

Wstęp: wolny
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24. 19.01
godz. 18.00

Niedobczyckie Wieczory 
Muzyczne

Dom Kultury 
Niedobczyce 
tel. 739 81 86

Duży Hol 
Domu Kultury 
Niedobczyce 

ul. Barbary 23

Wystąpi Trio PSM Rybnik 
z programem świąteczno - noworocznym 

Wstęp: 10 zł

25. 19.01
godz. 18.00

Wernisaż wystawy 
plastycznej

Dom Kultury 
Chwałowice 

tel. 42 16 222

Sala kolumnowa 
Domu Kultury 
Chwałowice 
ul. 1 Maja 95

Wernisaż wystawy plastycznej grupy 
„Magia koloru” 

pod kierownictwem 
Grażyny Zarzeckiej -  Czech 

Wernisaż połączony z koncertem 
kameralnym.
Wstęp: wolny

26. 20.01 Karnawałowy Bal 
Swingujący

Dom Kultury
Boguszowice 
tel. 739 21 86

Sala kinowa 
Domu Kultury 
Boguszowice 

ul. Plac Pokoju 1

Wstęp: 100 zł od pary

27. 22.01. 
godz. 11.00

„Najdziwniejsza maska 
karnawałowa”

Dom Kultury
Boguszowice 
tel. 739 21 86

Sala kinowa 
Domu Kultury 
Boguszowice 

ul. Plac Pokoju 1

Otwarcie wystawy, ogłoszenie wyników 
i wręczenie dyplomów 

Wstęp: wolny

28.
25.01.
godz.

9.00 i 11.00

„Dzieła nie wszystkie 
Aleksandra Fredry”

Dom Kultury 
Boguszowice 
tel. 739 21 86

Sala kinowa 
Domu Kultury 
Boguszowice 

ul. Plac Pokoju 1

Spektakl teatralny w wykonaniu aktorów: 
M. Ferlaka i P. Warszawskiego. 

Wstęp: 6 zł

29. 25.01
godz. 17.00 Salon literacki

Powiatowa i Miejska 
Biblioteka Publiczna 

tel. 42 23 235

Czytelnia 
Powiatowej 
i Miejskiej 

Biblioteki Publicznej 
ul. J. Szafranka 7

Spotkanie młodych twórców. 
Warsztat literacki poprowadzi Jan Strządała.

30.
25.01
godz.

17.00-20.00

„II Spotkanie z ciekawym 
człowiekiem”

Klub „Olimp” 
tel. 729 44 13

Klub „Olimp” 
ul. Mościckiego 15

Rozmowy z wegetarianami o zdrowym 
odżywianiu, projekcja fdmu video 

i degustacja potraw wegetariańskich 
Wstęp: wolny

31.
26.01
godz.

9.00 i 11.00
„Książę Pipo”

Dom Kultury 
Boguszowice 
tel. 739 21 86

Sala kinowa 
Domu Kultury 
Boguszowice 

ul. Plac Pokoju 1

Spektakl teatralny dla dzieci w wykonaniu 
aktorów Państwowego Teatru Lalek 

z Rabki „Rabcio”.
Widowisko dla dzieci klas I-IV 

Wstęp: 6 zł

32. 26.01
godz. 19.00

„II Rybnicka Gala Piosenki 
Biesiadnej”

Śląskie Centrum 
Muzyczne 

„Muzyka i Ruch” 
z siedzibą 
w Rybniku 

tel. 42 244 34

Sala widowiskowa 
Rybnickiego 

Centrum Kultury 
ul. Saint Vallier 1

Wstęp: 30 zł, 35 zł

33. 26.01 „Mała Akademia Filmu 
Polskiego”

Dom Kultury 
Boguszowice 
tel. 739 21 86

Sala kinowa 
Domu Kultury 
Boguszowice 

ul. Plac Pokoju 1

Szczegóły na afiszach 
Wstęp: 4 zł

34. 27.01
godz. 17.45

Koncert Kolęd 
z okazji rozpoczęcia III 

Tysiąclecia Chrześcijaństwa

Miejska Orkiestra 
Dęta

„Rybnik” 
tel. 739 81 85

Kościół NSPJ 
Boguszowice

Wystąpi:
Miejska Orkiestra Dęta „Rybnik”, 

soliści: S. Cieplińska, S. i M. Kierpiec, 
M. Błaszczyk, 

chór „Cor Jesu”
Wstęp: wolny

35. 28.01
godz. 17.45

Koncert Kolęd 
z okazji rozpoczęcia 111 

Tysiąclecia Chrześcijaństwa

Miejska Orkiestra 
Dęta

„Rybnik” 
tel. 739 81 85

Kościół Św. Trójcy 
Popielów

Wystąpi:
Miejska Orkiestra Dęta „Rybnik”, 

soliści: S. Cieplińska, S. i M. Kierpiec, 
M. Błaszczyk, 

chór „Słówiczek”,
„Kwartet Puzonowy” z Ostrawy 

Wstęp: wolny

36. 31.01
godz. 18.00

Koncert Karnawałowy 
z cyklu

„Koncerty na Ratuszu”

Biuro Koncertowe 
RCK

tel. 42 22 320 
Muzeum 

tel. 42 21 423

Muzeum
Arie operetkowe 

w wykonaniu Huberta Miśka 
Wstęp: wolny



SPORT I TURYSTYKA

LP. TERMIN NAZWA IMPREZY ORGANIZATOR MIEJSCE PLAN IMPREZY

1. 01.01
Rozgrywki piłkarskie 

drużyny
Seniorów i Juniorów

Klub Sportowo - 
Rekreacyjny TKKF 

„PARYS” 
tel. 42 49 053 

(p. A. Madejski)

Boisko sportowe 
przy ul. Witosa Szczegóły na afiszach

2. 06.01
II Indywidualne Szachowe 

Mistrzostwa Rybnika 
OPEN 2001

Towarzystwo 
Kulturalno -  

Sportowe „ Kuźnia” 
tel. 739 11 74

Do uzgodnienia
Szczegółowy plan imprezy będzie dostępny 

w późniejszym terminie 
w Punkcie Informacji Miejskiej

3. 07.01
Drużynowe Mistrzostwa 
Śląska 2001 w Szachach

Dom Kultury 
Boguszowice 
tel. 739 21 86

Dom Kultury 
Boguszowice 

ul. PI. Pokoju 1

Liga Okręgowa:
„Zefir” Boguszowice -  Klub Energetyka 

Rybnik
Rozpoczęcie godz. 10.00 

Wstęp: wolny

4. 12.01

II Drużynowe Rozgrywki 
Szachowe Okręgu 
Rybnickiego 2001 

„Zefir” Boguszowice -  
UKS „Nowiny” Rybnik

Dom Kultury 
Boguszowice 
tel. 739 21 86

Dom Kultury 
Boguszowice 

ul. PI. Pokoju 1

Rozpoczęcie godz. 16.30 
Wstęp: wolny

5. 13.01 -  
14.01

Grand Prix Seniorów 
w judo

Klub Sportowy 
„Polonia” Rybnik 

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

Hala MOSiR 
Boguszowice 

ul. Jastrzębska 12

Rozpoczęcie 13.01, godz. 9.00 
14.01, godz. 11.00 
Finały godz. 13.30 

Wstęp: wolny

6. 14.01 Turniej Halowy Juniorów

Międzyzakładowy 
Klub Sportowy 

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

Hala MOSiR 
Boguszowice 

ul. Jastrzębska 12 
lub

ZSZS nr 2 
w Rybniku 
ul. Rymera

Rozpoczęcie godz. 9.00 
Wstęp: wolny

7.
22.01

Turniej Indywidualny 
i Drużynowy 

Młodzieżowców 
w szermierce

Rybnicki
Młodzieżowy Klub 

Sportowy

MOSiR Rybnik 
ul. Powstańców Śl. 

40/42
Rozpoczęcie godz. 9.00

8.
25.01

II Drużynowe Rozgrywki 
Szachowe Okręgu 
Rybnickiego 2001 

„Zefir” Boguszowice -  
Dom Kultury Chwałowice

Dom Kultury
Boguszowice 
tel. 739 21 86

Dom Kultury 
Boguszowice 

ul. PI. Pokoju 1

Rozpoczęcie godz. 16.30 
Wstęp: wolny

9.
26.01 Zimowy Turniej Bilarda Klub „Olimp” 

tel. 421 37 55

Klub „Olimp” 
ul. Raciborska 482 

Niewiadom

Rozpoczęcie godz. 17.00 -  21.00 
składka -  2 zł od każdego uczestnika

10.

27.01

Turniej
w Piłce Nożnej Kobiet 
o Puchar Prezydenta 

Miasta Rybnika

Miejskie
Towarzystwo Piłki 

Nożnej
tel. 0501316242 

( p. J. Gajda)

Hala MOSiR 
Boguszowice 

ul. Jastrzębska 12

Rozpoczęcie godz. 10.00 
Wstęp: wolny



Miłości, ciepła, pogody ducha i zrozumienia na co dzień

Zęby wszystkie dzieci dostały prezenty. 
Radosnych i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia.

Życzy PZU ZYCIE SA

Zaufanie,które procentuje
Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA

http://www.pzuzycie.com.pl

lspektorat Bielsko-Biała ul. 1-go Maja 18, 43-300 Bielsko-Biała, tel. (0-33) 812-46-21 • Przedstawicielstwo Rybnik 
l. Mikołaja Reja 4d, 44-200 Rybnik tel. (0-32) 4222424 • Przedstawicielstwo Wodzisław Śl. ul M ichalskiego 12, 
1-300 Wodzisław Śl. tel. (0-32) 4555701 • Przedstawicielstwo Jastrzębie Zdrój Al. Piłsudzkiego 36a, 44-335 Jastrzębie

http://www.pzuzycie.com.pl


TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A.
OBSZAR TELEKOMUNIKACJI W RYBNIKU

Telekomunikacja Polska S.A. Obszar Telekomunikacji w Rybniku zaprasza do udziału w promocji 
świątecznej „Telefon do Świętego Mikołaja ”*. Oferujemy dwa wysokiej jakości bezprzewodowe 
aparaty telefoniczne posiadające homologację: Siemens Gigaset 100 oraz Veris Airway 900 po 
bardzo atrakcyjnych cenach. Do każdego zakupionego aparatu dołączamy prezent niespodziankę.

Promocyjne „Telefony od Świętego Mikołaja” można kupić na terenie naszego Obszaru 
Telekomunikacji w Biurach Obsługi Klienta TP S.A. tylko w Rybniku, ul. Gen. Hallera 6 i Raciborzu, 
ul. Mickiewicza 20.
* do wyczerpania pakietu

Z  okazji Świąt Bożego Narodzenia 
Dużo radości i miłości w gronie rodziny i przyjaciół 

Oraz doskonałego startu w najbliższe stulecie

Życzy
Dyrekcja Obszaru TP S.A.

w Rybniku g

Łączy nas C0fd2 WI^CSJ

e k o 4 &
SPÓŁKA CYWILNA f

Dużo tak potrzebnego optymizmu 
u bram XXI wieku z okazji

(Świąt Bożego Narodzenia

i Nowego Doku wszystkim Klientom

i Usługobiorcom życzy

cała załoga &C. „EKO”

Oferujemy usługi w zakresie wywozu nieczystości stałych, 
gruzu budowlanego, dzierżawę i sprzedaż pojemników 
na śmiecie wszelkich typów (110 L, 240 L, 1100 L).
Zaopatrujemy w sprzęt i środki do utrzymywania czystości 
w budynkach, środek do neutralizacji zawartości szamb 
-  „Septifos".

Zapraszamy do przedłużania i zawierania umów na usługi 
od 8 stycznia do naszego biura w Dybniku 

przy ulicy Kotciuszki 45a od godziny 700 do 1600, 
tel.fax (032) 423 08 45.

sura i snR

Składu swoim Klientom 
i Współp iracownikom bardzo ciepłe 

i serdeczne życzenia z  okazji Św iąt Bożego 
1/brodzenia oraz wszelkiej pomyślności w I łowym

o tfW l\flS^-fłU n do wiszecjo salonu:



Potrzebujesz
gotówki?

Pożyczka w ciągu 48 godzin 

W domu Klienta 

Bez żyrantów 

Brak ukrytych opłat 

Dogodny system spłat

Z  okazji nadchodzących Świąt 
składamy naszym 

obecnym i przyszłym Klientom 
życzenia radosnych i spokojnych 

Świąt Bożego Narodzenia oraz 
szczęśliwego Nowego Roku 2001

PROVIPENT
P o C d d a

332 53 70, 332 53 80, 0801 124 124

ZAPRASZAMY DO NASZEGO SALONU OD PONIEDZIAŁKU 
DO SOBOTY w godz. od 800 do 1700 (w soboty do 1300)

C IT R O E N
POLUBISZ KAŻDĄ DROGĘ

P.P.U.H. „AUTO-LUX”* *
44-210 Rybnik, ul. Raciborska 
tel. (032) 42 49 345, 42 48 517

WYKONAWCA REMONTÓW 
I INWESTYCJI BU

RRH.U.„M E D R E M "
Sp. z o.o.
44-200 Rybnik 
ul. Rudzka 14a 
tel./fax (032) 423-00-22

HURTOWNIA
MATERIAŁÓW
BUDOWLANYCH
44-200 Rybnik 
ul. Wiejska 19 
tel. (032) 423-61-72

oraz ^Szczęśliwego /?oku 
2001

rzyszłym  K lientom  
życzym y zdrow ych , rad o sn y ch  i spokojnych

iSw iąt b o ż e g o  iV arodzem a

Pogodnych i zdrowych 
Świąt Bożego Narodzenie, 

Dosiego Roku 
życzy

Zarząd Towarzystwa 
Miłośników Rybnika

Zapraszam do
zaangażowania się 

w działalność
Towarzystwa Miłośników Rybnika

Norbert Kwaśniok 
prezes

te l 422 86 69 w  czwartki 1000-1500, 0601 557 777 
Rybnik, u l Sobieskiego 23



HERB, FLAGA I PIECZĘCIE MIASTA RYBNIKA
PRZYJĘTE UCHWAŁĄ NR 504/XXII/2000 RADY MIASTA RYBNIKA Z DNIA 20 LISTOPADA 2000r.



„Dni cecy liań sk ie”
22 listopada -  to dzień św. Cecylii, patronki muzyki kościelnej. Rybnickie 

środowisko muzyczne postanowiło nawiązać do tradycji koncertowania 
w ostatnią niedzielę listopada, jak to nieregularnie bywało już w latach 60., 
70., a ostatnio -  w 1991 roku.

Tym razem było to szereg koncertów i reci
tali przedstawionych w dniach 21-26 listopa
da w obiektach sakralnych Rybnika. W promo
cję imprezy włączyli się proboszczowie po
szczególnych parafii, zachęcając wiernych do 
udziału w koncertach. — Wróciliśmy do idei, 
by znaleźć stosowny czas i miejsce dla zapre
zentowania dorobku twórczego naszego śro
dowiska muzycznego tu, w Rybniku. Tworzą 
je chóry amatorskie, liczni muzycy i dyrygen
ci oraz mniejsze i większe rodziny muzykują
ce z  naszego regionu. Idea imprezy powstała 
w czasie naszych rozmów z  przedstawicielami 
środowiska muzycznego Mirosławem J. Błasz
czykiem, Czesławem Freundem, Wacławem 
Mickiewiczem, Leonem Mielimąką i Eugeniu
szem Stawarskim  — mówi główny organizator 
festiwalu Janusz Popek, dyrygent chóru „Re
gina Apostolorum ” przy kościele pw. Królowej 
Apostołów w Rybniku.

Wystąpili kolejno: Krzysztof Mariczyk z re
citalem organowym złożonym z utworów 
wczesnego renesansu (bazylika św. Antonie
go), w kościele św. Jadwigi Filharmonia Ryb
nicka i Kameralny chór Filharmonii Ślą
skiej pod batutą Mirosława J. Błaszczyka 
z licznym gronem  solistów: Aleksandrą  
Pawełek-Zaborny, Eugeniuszem  Paweł
kiem, Jolantą Sobczak-Smołką (skrzypce), 
Sabiną Klytą (obój), Izabelą Migocz (so
pran), Magdaleną Spytek (mezzosopran), 
Rafałem Bartm ińskim  (ten o r), Irene
uszem Miczką (bas). Program  koncertu 
w kościele pw. Św. Jadwigi wypełniły „Ańa na 
strunie G ” oraz dwa koncerty  J.S. Bacha, 
a także „Msza koronacyjna” W.A. Mozarta. 
W kościele oo. franciszkanów wystąpiły chóry 
„Bel Canto” pod dyrekcją Lidii Marszolik 
oraz „Seraf” pod batu tą  Krystyny Lubos 
z utworami Józefa Świdra i Mikołaja Góreckie
go. Trio orkiestralne w składzie Renata Mie- 
limąka (skrzypce), Leon Mielimąką (wiolon
czela) i Maria Francuz (organy) zagrało kom
pozycje J.S. Bacha, A. Vivaldiego, W.A. Mozar
ta, F. Schuberta i J. Raffa. Recital pieśni reli
gijnych w bazylice przedstawiły chóry „Coro 
Jesu” pod kierunkiem Jerzego Przeliorza 
oraz chór przy parafii św. Teresy - dyrygent 
Marian Górnicki. W kościele pod wezw. 
Wniebowzięcia NMP w Rybnickiej Kuźni wy
stąpiły chóry „Cecylia”, prowadzony przez 
Mirosławę Rydzkowską oraz „Regina Apo
stolorum” - dyrygent Janusz Popek. Tu śpie
wano pieśni M. Góreckiego, W.A. Mozarta, 
F. Uhla, F. Schuberta, K. Urbanek, G. Verdie- 
go i M.K. Webera. Z grającym na organach 
K. Mańczykiem wykonano impresje chóral- 
no-organowe na tematy pieśni „Bogurodzica”

i „Sali D eo”, zaś Orkiestra Kameralna PSM 
II st. Im. Karola i Antoniego Szafranków 
pod batutą Eugeniusza Stawarskiego przed
stawiła utwory A Vivaldiego, T. Albinioniego, 
J. Pachelbela, J.S. Bacha i J.F. Haendla.

„Chór mieszany i chłopięcy” pod dyrek
cją Krzysztofa Mańczyka z akompaniamen
tem organowym Sławomira Piniora przed
stawił koncert pieśni Maryjnych w kościele pw. 
Matki Boskiej Bolesnej, zaś w kościele pw. św. 
Teresy wystąpiły „Chór im. A. Mickiewicza 
oraz „Zespół Wokalny Liceum Sióstr Ur
szulanek” -  oba pod batutą Wacława Mic
kiewicza. Najpierw śpiewano pieśni sakralne 
katolików, prawosławnych i protestantów, póź
niej pieśni i piosenki oazowe. W tymże kon
cercie Rybnicki Kwartet Smyczkowy w skła
dzie: Eugeniusz Stawarski (I skrzypce), 
Renata Mielimąką (II skrzypce), Romana 
Kuczera (altówka), Leon Mielimąką (wio-

Ł ą c z y  i c h  p a s j a
•  dokończenie ze strony 19

• malarstwa Wojciecha Siemiona w Petrykozach; 
.  obraz Jana Śliżewskiego osiągnął na aukcji
• cenę 16 tys. zł., zaś gobelin Janiny Kubik i
• nieżyjącej już Marii Krauze wisi jako dar au-
• torek w warszawskim Centrum Zdrowia Dziec-
• ka; książeczkę „Śląskie kościółki drewniane”
• wydała Kazimiera Drewniok, której charak-
• terystyczna kreska gości również na łamach
• regionalnych pism. Członkowie zespołu „Obli-
• cza” są też współautorami dwu wielkich płó-

lonczela) grał utwory A. Corellego, A. I)wo- 
rzaka, P. Czajkowskiego i S. Barbera. W ko
ściele pod wezw. św. Jadwigi Chór „Cante- 
m us”, kierowany przez Zyglindę Raczyń- 
ską-Lampert, oraz Chór „Gloria” pod dy
rekcją Witolda Brachmana wykonały pieśni 
sakralne oraz utwory Ch. Gounoda, J.S. Ba
cha, J. Świdra, H.M. Góreckiego, A. Chlondow- 
skiego. W kościele oo. misjonarzy Akademic
ki Chór Politechniki Śląskiej pod dyrekcją 
Czesława Freunda wykonał pieśni J.W. Ha- 
wela, J. Kuciuka, S. Rachmaninowa, J. Świdra, 
R. Twardowskiego, zaś Śląska Orkiestra

Kameralna pod batutą Mirosława J. Błasz
czyka wykonała koncerty i suitę J. Irelanda, 
A. Vivaldiego i G. Holsta.

Przebogaty program festiwalu przygotowa
ny został pod patronatem Towarzystwa Mu
zycznego im. Braci Szafranków w Rybni
ku. Imprezę sponsorowali: elektrownia „Ryb
nik” SA i jej Komisja Zakładowa NSZZ „Soli
darność”, Urząd Miasta Rybnika oraz firmy 
„Euroflorist” i „em-Art.” z Rybnika. Nie zabra
kło publiczności, a nawet owacji na stojąco. 
Szkoda tylko, że nagłośnienie medialne festi
walu było spóźnione. Melomani, którzy nie 
zdołali dotrzeć na koncerty, polecają się na 
przyszłe lata. (gw)

cień przedstawiających charakterystyczne za
kątki Rybnika i Mazamet, malowanych wspól
nie z artystami nieprofesjonalnymi z tego za
przyjaźnionego miasta we Francji. Jedno z nich 
zdobi merostwo Mazamet, drugie oglądamy na 
jubileuszowej wystawie. A jest ona tak różno
rodna, jak różnorodne są oblicza członków 
grupy „Oblicza” -  osób w różnym wieku, róż
nych zawodów, o różnych życiowych doświad
czeniach. Dzieli ich wiele, łączy przynależność 
do zespołu, godziny spędzone w ciszy w pra
cowni i w plenerze. Łączy ich też, 20-letnia 
już, historia zespołu „Oblicza”...

(r)i

W kościele św. Jadwigi Śląskiej wystąpiła Filharmonia Rybnicka i Kameralny Chór Filharmonii 
Śląskiej pod batutą Mirosława J. Blaszczyka. Zdj.: Z.K.



DUKACJA

Młodzi zdolni
Rybnicka szkoła muzyczna jest 

nadal „wylęgarnią” muzycznych 
talentów.

Co roku jej uczniowie zajmują dobre miej
sca w przeglądach i konkursach. Procentuje 
to często kolejnymi korzyściami, choćby sty
pendiami. Taka też była droga do stypendium 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
ucznia V klasy organów Elżbiety Włosek -  
Stanisława Pielczyka. Mieszkający w Rasz- 
czycach St. Pielczyk korzysta z uprzejmości 
raciborskiej szkoły muzycznej, która dysponu
je profesjonalnymi organami. Miejmy nadzie
ję, że w nowej siedzibie rybnickiej szkoły or
gany znajdą swoje miejsce. St. Pielczyk ode
brał ministerialne stypendium osobiście na 
Zamku Królewskim w Warszawie.

O prawdziwym sukcesie może mówić Wojciech 
M ielim ąka z k lasy w iolonczeli Leona  
Mielimąki. W. Mielimąka został laureatem

I narody w grupie wiekowej do lat 17 Międzyna
rodowego Festiwalu im. Augustina Procha- 
ski w Koszycach, w którym pokonał 38 współ
uczestników. To nie pierwszy międzynarodowy 
sukces Wojtka - w 1998 roku zdobył on wyróżnie
nie w Międzynarodowym Konkursie Młodych 
Wiolonczelistów im. Kazimierza Wiłkomirskie
go. Szkoła zgłosiła również udział w konkursie 
w Dreźnie, który odbędzie się w przyszłym roku.

W przypadku Wojtka „obciążenie” talentem 
jest rodzinne -  jego nauczyciel jest jednocze
śnie dziadkiem  i znakom itym  solistą , oj
ciec -  Grzegorz, szefuje Koncertowej Orkie
strze Wojska Polskiego.

Obaj wyróżnieni uczniowie kończą w tym 
roku szkołę muzyczną. Trochę im żal, że nie 
będą już mieli okazji uczyć się w jej nowej 
siedzibie. Mogą jednak powrócić do niej jako 
goście - dojrzali wirtuozi, czego im życzymy...

(r)

Jest rok 2 0 5 0 ...
...wycieczkę po muzeum oprowadza przewodniczka i mówi: — „Tutaj gdzie 

dziś jes t stok narciarski, była kiedyś taka brzydka hałda, tak jak na tym 
właśnie obrazie”. Czy za pół wieku z naszego krajobrazu znikną hałdy, 
a zastąpią je ośrodki dla miłośników białego szaleństwa nie wiadomo, 
ale tak właśnie przyszłość naszego regionu wyobraża sobie Anna Bizoń z IILO.
Jej wizja Śląska zyskała największe uznanie 

w oczach jurorów I edycji konkursu zorganizo
wanego przez Górnośląskie Towarzystwo Go
spodarcze w Katowicach. Honorowy patronat 
nad konkursem, który nosił tytuł „Ś ląsk2 0 5 0  
-  wizja pokolen iow a” objął wojewoda oraz 
marszałek Województwa Śląskiego. Prace oce
niała kilkuosobowa komisja, której przewod
niczył profesor Janusz Frąckowiak, a zasie
dli w niej m.in. Barbara Blida oraz profeso
rowie Uniwersytetu Śląskiego -  Marek Szczepań
ski oraz Tadeusz Sławek, rektor tej uczelni. 
Tematyka dotycząca przyszłości Śląsko była 
różnorodna - począwszy od ekonomii, gospo
darki, zdrowia, medycyny, a na ochronie śro
dowiska i sporcie skończywszy. W konkursie 
wzięło udział 58 osób. Byli wśród nich ucznio
wie szkół średnich oraz studenci z całego wo
jewództwa. Spośród 15 osobowej listy laure
atów aż sześcioro to uczniowie II LO. Pierw
szego miejsca nie przyznano, a drugą nagrodę 
otrzymała Anna Bizoń, uczennica III klasy 
rybnickiego liceum: — Tylko ja wierzyłem w jej 
sukces  — mówi dyrektor tej placówki Tadeusz 
Otremba —  Ania nie spodziewała się takiego wyróż
nienia. Myślała, że zwycięży któryś ze studentów.

W nagrodę Ania otrzymała zestaw kompu
terowy oraz stypendium pokrywające koszty 
trzyletnich studiów inżynierskich o specjalno- 

| ści „Zarządzanie i ekonomika w ochronie śro- 
j dowiska”. Nagrodę tę przyznała Wyższa Szko

ła Ekonomii i Administracji w Bytomiu za szcze
gólne w alory pracy w dziedzinie ekologii.

f \

Jednak Ania nie wiąże swojej przyszłości ze 
studiami w tym kierunku. Jak mówi, zawsze 
pasjonowała ją medycyna. Obecnie sporo cza
su poświęca fizyce. Przygotowuje się do olim
piady z tego przedmiotu. Czy ma zatem czas 
na inne pozaszkolne zainteresowania? — Ko
nie. Uwielbiam jeździć konno — mówi Ania.

Nagroda w konkursie „Śląsk 2050 -  wizja po
koleniowa” to nie jedyny sukces na koncie Ani. 
Jest ona stypendystką premiera oraz laureatką

Anna Bizoń z II LO, laureatka konkursu „Śląsk 
2050 - wizja pokoleniowa. Zdj.: Z.K.

Od lewej: Wojciech Mielimąka i Stanisław  
Pielczyk. Zdj.: r

europejskiego konkursu szkolnego, dzięki któ
remu brała udział w zgrupowaniu młodzieży 
w Niemczech. O pracy przesłanej na konkurs, 
która zyskała największe uznanie w oczach 
profesorów Tadeusza Sławka i Marka Szcze
pańskiego Ania mówi: — Poruszyłam w niej 
problem y współczesnego Śląska, związane 
m.in. z  restrukturyzacją górnictwa i likwida
cją kopalń. Wspomniałam o problemach eko
logicznych, edukacji oraz o perspektywach, 
jakie mają jego mieszkańcy.

Wyróżnienia w konkursie otrzymali również au
torzy prac zbiorowych z II LO -  Maria Kamińska 
i Dorota Uherek z klasy Illd oraz Sybilla 
Vorreiter, Roman Warmuła i Beata Maciej- 
czyk z klasy II f. — Moja wizja Śląska je s t opty
mistyczna. Tutaj można jeszcze sporo zrobić. 
Chciałabym, aby zmieniła się zła opinia o Ślą
sku, która panuje w całym kraju. Przyszłość 
tej ojczyzny węgla leży w wykształconych lu
dziach. Przyszłość Śląska to nowe elity— twier
dzi Ania Bizoń. (S)

Oksford w Rybniku
dokończenie ze strony 13

cze, w których młodzież może zdobyć odpo
wiednie doświadczenie. Jeżeli jednak ktoś chce 
zostać pisarzem, je s t  mu obojętne czy będzie 
pisał w Rybniku czy Warszawie  — twierdzi 
M. Śmigielski.

Jak zapowiada P. Radomski, debata oks- 
fordzka nie była ostatnim tego typu przedsię
wzięciem „młodych demokratów”: — Idąc za 
przykładem Gliwic postanowiliśmy przenieść 
debaty na grunt rybnicki i organizować je  cy
klicznie, poruszając tematy miejskie i młodzie
żowe. Stawiamy na rybnicką młodzież. Do 
wspólnych dyskusji będziemy zapraszać zna
nych polityków. Być m oże jednym  z  kolejnych 
gości będzie wicemarszałek Sejmu Jan Król 
— mówi P. Radomski. (S)

r  h i r T h  m / n m / u / *



K onkurs dla p iekarzy  i cuk iern ików

Najlepsze wypieki
Uczący się  swojego fachu w Zespole Szkół Zawodowych 

przy ul. Karłowicza przyszli cukiernicy i piekarze wzięli udział 
w tradycyjnym turnieju organizowanym wspólnie przez Śląskie 
Kuratorium Oświaty, Dolnośląską Izbę Rzemieślniczą we Wrocławiu 
i Cech Rzemiosł oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Rybniku.

maturą. Można tu uzyskać zawód technika 
technologii żywienia, ekonomisty i handlow
ca, a od września br. Technika technologii żyw
ności w specjalności produkcja ciastkarsko-pie- 
karska. Wielu absolwentów ZSZ przy ul. Kar
łowicza chce tu naukę kontynuować.

Tuż po św. Mikołaju uczniowie klas drugich 
rybnickiej ZSZ oraz podobnej szkoły w Żorach 
mieli okazję, by też się pochwalić swoimi umie
jętnościami. Zaprezentowali oni swoje świątecz-

By znaleźć się w cechowym „okrąglaku”, 
gdzie ogłoszono wyniki etapu miejskiego tur
nieju na najlepszego ucznia w zawodzie ciast- 
karz-piekarz, trzeba było wcześniej przejść 
przez sito części teoretycznej, a następnie 
praktycznej. Przyszli cukiernicy przygotowy
wali swoje wyroby w szkolnej pracowni, zaś 
młodym piekarzom zakład w Wielopolu udo
stępnił m istrz Piotr Niewelt. On również 
ofiarował wszystkie produkty do wypieku 
smakowitego, jak się później okazało, pieczy
wa. Przyszli piekarze przygotowywali konkur
sowe wypieki pod okiem doświadczonego 
pracownika piekarni P. Niewelta Andrzeja 
Groborza. Wystawione do oceny wyroby cu
kiernicze, a więc fantazyjne torty, zwierzęta 
oraz inne, zaskakujące niekiedy, formy z mar- 
cepanu oraz c iasta  i ciasteczka świadczy
ły o niezwykłej fantazji ich twórców, zaś Chle
by, bułki różnej wielkości, chałki i kołaczyki spra
wiały, że ślinka napływała do ust. Konkursowe 
wypieki trafiły do wielu rybnickich placówek 
opiekuńczych.

Decyzją jury, ogłoszoną przez dyrektora biu
ra rybnickiego cechu Edwarda Szwedę, 
do konkursu wojewódzkiego zakwalifikowali 
się: wśród ciastkarzy Marzena Niedużak 
i Bartłomiej Michalik, zaś wśród piekarzy:

Marcin Krauze 
i S e b a stia n  
Piecha.

Wszyscy finali
ści otrzymali dy
plomy i nagrody 
książkowe, wrę
czone m .in. 
przez Szymona 
Konkola na
uczyciela zawo
du, który od kil
ku już lat turniej 
w Rybniku orga
nizuje. Czwórka 
laureatów otrzy
mała też nagrodę 
dodatkow ą 
wstęp bez egza
minów i wpiso
w ego do Pry
watnej Szkoły 
Ekonomiczno- 
Gastronomicznej dla Dorosłych w Rybni
ku. W założonej i prowadzonej przez Dariusza 
Prusa szkole, mającej swoją siedzibę w Ze
spole Szkół Ekonomiczno-Usługowych przy ul. 
Św. Józefa, nauka trwa trzy lata i kończy się

Laureaci wraz z  organizatorem konkursu Szymonem Konkolem (z lewej) 
oraz Barbarą Śmieja, członkiem komisji oceniającej. Zdj.:

N a g r o d z e n i u c z n io w ie
Podczas W ojewódzkiej Inauguracji 

Sportowego Roku Szkolnego 2000/2001, 
która odbyła się w Rybniku-Boguszowicach, 
dyrektor Zespołu Szkół M echaniczno- 
E lektrycznych  Jan D elon g  od eb rał 
Puchar Kuratora Oświaty w Katowicach 
za p ierw sze m iejsce dla najbardziej 
usportowionej szkoły średniej wojewódz
twa śląskiego w kategorii chłopców za 
rok szkolny 1999/2000.

Kontynuacją uroczystości boguszowickiej 
był późniejszy apel sportow y w Z SM -E, 
na którym dyrektor szkoły przekazał puchar

zwycięzcom, nagradzając ich zarazem pamiąt
kowymi medalami i imiennymi dyplomami.

Powtórne zdobycie mistrzostwa wojewódz
twa śląskiego (poprzednie mistrzostwo w roku 
szkolnym 1997/98) było możliwe dzięki wspar
ciu dyrekcji szkoły: Jana Delonga, Elżbiety 
Biskup, Grażyny Klimek, Józefa Kłosoka 
oraz przychylności grona pedagogicznego i za
angażowaniu nauczycieli wf: Urszuli Grzonki, 
Izabeli Delong-M ichałowskiej, Kariny 
Mestenhauser-Bury, Adama Taraszldewicza, 
Bogdana Zachemby.

Wyróżniającymi się uczniami reprezentują
cymi szkołę w zmaganiach sportowych w roku 
szkolnym 1999/2000 byli: Paweł Rajnhold -  
koszykówka, Łukasz Mika -  lekkoatletyka, 

Michał Czarny -  te
nis stołowy, Arka
diusz Terlecki -  
siatków ka i Grze
gorz Frystacki -  
narciarstwo biegowe.

W szystkim tym, 
którzy przyczynili się 
do zdobycia Pucharu 
Kuratora gratuluje
my i życzymy sukce
sów w dalszej rywa
lizacji sportowej.

ne wypieki na specjalnym kiermaszu w „Okrą
glaku” cechu. Odbyła się licytacja wyrobów, a 
także świątecznych obrusów i stroików wyko
nanych również przez uczniów. Część wypieków 
trafiła z inicjatywy uczniów do Ośrodka Pomo
cy Społecznej w Rybniku, świetlicy środowisko
wej „Domek Tereski” w Chwałowicach, Domu 
Dziecka w Czerwionce-Leszczynach, Ośrodka 
Signum Magnum, a także do zespołu Szkół Spe
cjalnych w Żorach i Ośrodka Rehabilitacyjnego 
w Żorach. (r)

U w aga konkurs!

Ś lą s k  -  z a tr z y m a n y  
w  k a d r z e

D o 28 lu te g o  2001 rok u  II L iceum  
O g ó ln o k sz ta łc ą c e  w R yb n ik u  b ęd z ie  
przyjmować zgłoszenia do konkursu pod nazwą 
„Śląsk -  zatrzymany w kadrze

Mogą wziąć w nim udział uczniowie szkół ponad- 
gimnazjalnych z całego Górnego Śląska. Należy wy
słać maksimum 3 fotografie kolorowe lub czarno
białe o formacie nie mniejszym niż 10 x 15 cm na 
adres szkoły (ul. Mikołowska 25, 44-200 Rybnik) z do
piskiem: Konkurs fotograficzny.

Zgłoszenie powinno także zawierać: imię i na
zwisko autora zdjęć, jego adres i numer telefonu, na
zwę szkoły z jej adresem i telefonem.

Rozstrzygnięcie i rozdanie nagród będzie miało 
miejsce podczas finału konkursu na najlepsze opo
wiadanie o tematyce śląskiej na przełomie marca i kwiet
nia 2001 roku. Szczegółowych informacji udzielają Ju
styna Mikuła i Katarzyna Nogły, organizatorki kon
kursu i nauczycielki języka polskiego w IILO. (gw)



AZETA RYBNICKA

Mikołaje, Mikołaje.,.
Najsympatyczniejszy ze świętych - Św. Mikołaj 

przyjechał do Rybnika, aby obdarować najmłodszych 
mieszkańców prezentami. Jak zwykle odwiedził 
w iele miejsc, przynosząc radość i uśm iech  
wszystkim dzieciom.

Bajkowy charakter miało spotkanie z Miko
łajem na rybnickim Rynku, gdzie jak zwykle 
w towarzystwie swoich opiekunów zebrało się 
mnóstwo dzieci. Czekało na nie wiele atrakcji.
Najpierw na scenie pojawili się niebiescy Mi
kołajowie z Radio 90 FM, którzy zachęcali 
wszystkich do wspólnych zabaw i konkursów, 
a później na rybnicki Rynek zawitały Smerfy 
i przysparzający im wielu kłopotów Gargamel.
Wszyscy czekali na prezydenta Adama Fuda- 
lego, k tó ry  na rybnicki Rynek przyjechał 
w wielkim pośpiechu prosto z Francji. Chciał 
koniecznie być na Rynku i wspólnie z dziećmi 
zapalić lampki na choince i rynkowych girlan
dach, inaugurując w ten sposób „czas świątecz
ny”. Spektakl z udziałem niebieskich skrzatów,
Gargamela i wiedźmy Hogaty dzieci mogły 
obejrzeć już przed południem na deskach TZR.
Jednak wielu z nich ponownie przyszło na Ry
nek, by obejrzeć przygotowaną dla nich impre
zę mikołajkową. Ich zdaniem (...) „na Rynku 
je s t zawsze ciekawiej”. Na zakończenie wszy
scy podziwiali wielobarwne sztuczne ognie, 
które rozbłysły na rybnickim niebie.

Wizyta Świętego Mikołaja na rybnickim Ryn
ku nie była jednak ostatnią w mieście. Odwie
dził on również dzielnicowe ośrodki kultury.
W Domu Kultury w Niewiadomiu z Miko
łajem spotkało się ponad dwieście maluchów.
Były wśród nich dzieci niepełnosprawne oraz 
uczniowie Szkoły Podstawowej nr 26. Mikołaj, 
który przyjechał bryczką obdarował wszystkich 
słodyczami, a wśród atrakcji jakie przygotowano

mieszkańcy osiedla Nowiny spotkali się z Mi
kołajem w Młodzieżowym Domu Kultury, gdzie 
wzięli udział w najróżniejszych konkursach 
i grach. W nagrodę otrzymali zabawki oraz sło
dycze, które wręczył oczywiście sam Święty 
Mikołaj. Spotkanie 300 dzieci z Mikołajem było 
możliwe dzięki Radzie Osiedla „Nowiny”. Do
stojny Święty nie odmówił również zaprosze
nia na spotkanie z dziećmi w Klubie Harcówka. 
Wręczył on „słodkie paczki” dzieciom z Ligo
ty, Ligockiej Kuźni i Raszowca. Była wśród nich 
grupa dzieci z najuboższych rodzin. O prezen
ty dla nich zadbała Rada Dzielnicy i Elektrow
nia “Rybnik”. Z obecności Mikołaja skorzysta
li także rodzice, którzy poprosili, by wręczył 
on upominki również ich pociechom. Dzieci 
obejrzały także program artystyczny i wystę
py najmłodszych członków kółka teatralnego, 
a na zakończenie zaprezentowany został film 
ulubionego dziecięcego twórcy - -Walta Di
sneya. W ostatnią tegoroczną podróż po Ryb
niku Mikołaj wyruszył 9 grudnia. Na spotka
nie z najuboższymi dziećmi z dzielnicy Smolna

dla dzieci była m.in. 
wspólna dyskoteka, 
w ystępy zespołów  
muzycznych oraz po
kaz mody. W DK 
w Boguszowicach 
uczniow ie SP 20,
SP 16 i SP 18 oraz 
przedszkolaki z Żor 
pałaszując słodkie 
smakołyki obejrzeli 
film „Tygrys i przy
jaciele”, a następnie 
spotkali się ze Świę
tym Mikołajem, któ
ry w porozumieniu 
z nauczycielam i 
przygotował dla nich 
prezen ty . Mikołaj 
nie zapomniał rów
nież o najmłodszych
mieszkańcach dziel- św ięty Mikołaj w Bushido. 
nicy Chwalowice.
Wspólnie z pracownikami tej placówki oraz 
Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” zadbał 
o to, by dzieci otrzymały „smakowite prezen
ty” oraz obejrzały występy zespołów działają
cych w miejscowym DK. Na zakończenie dzie
ci zobaczyły ekranowe przygody czerwonono- 
sego renifera Rudolfa. Dwukrotnie z milusiń
skimi spotkał się Mikołaj w DK w Niedobczy- 
cach. Najpierw paczki przygotowane przez ro
dziców odebrało około 200 dzieci ze SP nr 21,

Zdj.: Z.K.

a po południu na specjalnie spotkanie z Miko
łajem zaproszono ponad 60 dzieci z wodzisław
skiego Domu Dziecka. Dzięki pomocy spon
sorów przygotowano dla nich paczki ze słody
czami. W programie artystycznym zaprezen
towanym tego wieczora, a zatytułowanym 
„Mała gwiazdka” wystąpił zespół taneczny DK, 
który zaprezentował „zimowe tańce” oraz pio
senki. Zadbano również o bezpieczny przywóz 
i odwóz dzieci do Wodzisławia. Najmłodsi

W mikołajkowy wieczór prezydent Adam Fudali wspólnie z  wielbicielką Smerfów i Gargamela 
zapalili lampki na rynkowej choince i girlandach. Zdj.: Z.K.



Mikołaj przywiózł ze sobą Smerfy i Gargamela... Zdj.: Z.K.

oczywiście Św. Mikołaj, a pomagały mu 4 wesołe „mikołajki”. 
Wszyscy uczestnicy zostali nagrodzeni drobnymi upominkami 
oraz słodyczami, a najlepsi otrzymali nagrody w postaci zaba
wek i artykułów szkolnych. Impreza dostarczyła dzieciom wie
le radości i wspaniałych przeżyć. Głównym sponsorem nagród 
był Urząd Miasta Rybnika.

Społeczne Ognisko Muzyczne w Rybniku z siedzibą w PSM 
i II st. zorganizowało tradycyjny „mikołajkowy” koncert chary
tatywny dla małych pacjentów szpitala przy ul. Rudzkiej. 
Ze względu na plany przenosin do szpitala przy ul. Orzepowic- 
kiej, jest to prawdopodobnie ostatnia wizyta uczniów ogniska 
i szkoły muzycznej w tym gmachu. Drobne mikołajowe upo
minki ufundowały firmy Slod-Hurt i PH „UNITO” z Rybnika.

Wszędzie tam gdzie w tym roku pojawił się Święty Mikołaj 
na twarzach dzieci gościł uśmiech, ale również żal, że spotka
nie z nim ma miejsce tylko raz w roku. No cóż, na kolejną wizy
tę dostojnego gościa z dalekiej Laponii przyjdzie nam czekać 
przez następnych 12 miesięcy...

(S)
dotarł, jak na dostojnego gościa przystało, 
bryczką zaprzężoną w białe konie. Wspólnie 
z przedstawicielami władz miasta, dzielnicy 
oraz proboszcza tutejszej parafii wręczył 78 
dzieciom prezenty. Pomoc w organizacji po
bytu Św. Mikołaja zapewnili przyjaciele dzieci 
-  m.in. firma „Andal”, Andrzej Urban z firmy 
„Komplex bud -2” i stadnina koni „Rancho 
Gena”. Wsparcie zaoferowały również cukier
nie, hurtownie i sklepy spożywcze, dzięki któ
rym wszyscy uczestnicy zabawy skosztowali 
pysznych wypieków, owoców i słodyczy.

W zabawie Andrzejkowo-Mikołajkowej dla 
Najmłodszych w Bushido udział wzięło około 
250 uczestników w wieku do 11 łat. Przede 
wszystkim były to dzieci z osiedla Nowiny. Za
bawę można zaliczyć do jednej z najbardziej 
udanych jakie odbyły się w tym ośrodku. Dzie
ci zmierzyć się mogły w grach sportowo-rekre
acyjnych, konkursach tanecznych oraz rysun
kowych. Olbrzymią frajdę sprawiła uczestni
kom konkurencja, w której zadaniem było zje
dzenie pączka bez oblizywania się oraz bieg 
z bombką na łyżce. Wodzirejem zabawy był

Bogactwo stajenek

Zaproszomy w gościna ...
W Szkole Podstawowej 

nr 34 w Rybniku uczniowie 
dla rodziców przybywających 
na szkolne wywiadówki 
przygotowali krótki program 
„Zaproszomy w gościna 

Głównym elem entem  progra
mu było przygotowanie, a następ
nie serwowanie rodzicom „wo- 
dzionki”. Kulinarnym popisom 
towarzyszyły piosenki oraz wier
sze w gwarze śląskiej, a przez 
cały czas trwania imprezy moż
na było zwiedzać izbę regionalną 
-  „kuchnię śląską”, która w tej 
szkole istnieje już kilka lat.

M.T.

Najsłodsza ze wszystkich szopek. Zdj.: M.T.

Do 15 grudnia w Szkole 
Podstawowej nr 34 w Rybniku 

można było oglądać wystawę szopek 
bożonarodzeniowych.

N adesłano na nią ponad 150 stajenek , 
a ich autorami są dzieci z rybnickich szkół 
podstawowych, a także przedszkoli, Młodzie
żowego Domu Kultury i zespołu „Przygoda”. 
Dzieci, zapewne z pomocą dorosłych człon
ków rodziny, włożyły w budowę „betlejek” 
wiele pracy, zaś w organizację ekspozycji 
włączyli się również nauczyciele i rodzice. 
W uroczystym  otw arciu  w ystaw y wzięli 
udział przedstaw iciele władz oświatowych 
oraz samorządowcy z dzielnicy Smolna.

Najpiękniejszą szopkę wybrali zwiedzają
cy, którzy głosowali za pomocą kuponów.



Z  PR EZEN T P O D  C H O IN K Ę
Marek Szołtysek

Ponboczek przaje puklatymu
Opowiym wom o kameli 
-  Tego żeście niy słyszeli! 
Zaczynomy, po kolei:

Jak Ponboczek świat nasz stwor zol 
Swą wszechmocnom rynkom Bożom, 
To drań prziszoł na zwierzynta: 
Stwor zol wieprzki i cielynta,
Ptoki, ryby i chroboki,
Wsze i piykne szmaterloki 
I wszystkigo, aż za tela,
Lecz niy pytejcie sie wiela!

Choć zmynczony po robocie,
Kuknął Ponboczek ku płocie,
Łoblyk brele -  kurde bele!
Na coch stwor zol dwie kamele?

Kamele fest sie przidały, 
Zwłaszcza kiedy przikludzały 
Trzech Króli co wyndrowali 
I to w Betlejym szukali,
Co pokozała gwiazdeczka -  
Ponboczkowego Syneczka! 
Bo przeca nawet kamela, 
Znojdzie swego Zbawiciela! 
Tak to na puklu kamelim 
Trzi Króle tam pobieżeli,
Kaj Ponboczek sie urodzioł 
I świat cołki oswobodzioł. 
Potym króle przy Betlyjce, 
Od kameli dugę lyjce 
Do plota se przywiązali 
I już by powlazowali...

Ło kameli nikt niy myśli -  bele wyście sie tam wciśli!

Ło kameli nikt niy myśli,
Bele wyście sie tam wciśli.
Bo przeca tak być niy może,
By puklaty mioł sie gorzej.
A dyć pukloku, boroku 
I ty biydny haderloku,
Choć za gupka majom ciebie,
Do ci plac Ponboczek w niebie!

0 0 0

Rybnik, grudzień 2000 roku

Słowniczek gwarowy: kamela -  wielbłąd; Ponboczek -  Pan 
Bóg; drań -  kolej (na kogoś); szmaterlok -  motyl; za tela -  za 
dużo; wiela -  ile; kuknąć -  spojrzeć; brele -  okulary; kurde 
bele -  o kurcze!; drap -  szybko; pukel, puklato -  garb, garba
ta; zalonaczyć -  coś zrobić; fest -  mocno; przikludzać -  przy
prowadzać; kaj -  gdzie; kastliczek -  pudełeczko; bojtliczek 
-  woreczek; haderlok -  szmaciarz, biedak; plac - miejsce

Ale drap na zawołanie 
Mioł Ponboczek rozwiązanie: 
Zrobią kamela puklato,
Pukiel przido sie na lato!

Tak Ponboczek załonaczoł, 
Ze pukiel zaro rość zaczął.
I wyszła z  rąk stworzyciela, 
Jednopuklato kamela.
Zaś drugo, dlo odróżniynio, 
Dlo pukli uwypuklynio, 
Dostała pukli roz tela,
To dwupuklato kamela!

Jednopuklato kamela 

Dwupuklato kamela

...ale woło w tym kamela: 
Kaj lecicie choby cielą! 
Dyć! Króle se przipomnieli, 
Że na zadku u kameli,
W takim choby bagażniku, 
Mieli pora prezyncików. 
Drap wrociyli sie ze siyni 
I z  kameli paket wziyni.

I tak to skuli kameli 
Trzi Króle se przipomnieli,
Co by Ponboczkowi dary 
Dać jak zwyczaj korze stary.
Dali Mu złota kastliczek 
I mirry pełny bojtliczek,
No i kadzidło ku tymu,
Coby woniało przi Niymu.

I jak sie tak radowali, 
Ponboczkowi „sto lo t” grali 
I kiedy wszyjscy w Betlyjce 
Sztyjc winszowali Maryjce,
To kamele trzi na dworze 
Przemarznione -  ło moj Boże! -  
Żałośnie zaczły zawodzić,
Na melodio „Bóg się rodzi”:

i  i r r  ji n \ m i  i i /»!/ i



Kogo na pomnik?
Na placach, skwerach, a nawet w zaułkach bogatych miast, często można 

spotkać pomniki czy figury nawiązujące do historii czy współczesności da
nej okolicy.

I tak w Wiedniu zobaczyć można pomnik 
Straussa, w Bonn -  Beethovena, w Salzburgu 
-  Mozarta. Rybnik na pewno nie należy do 
bogatych miast w sensie zachodnioeuropejskim, 
ale w skali całej Polski -  Rybnik jest z pewno
ścią godny wysokiej oceny. Czy w naszym mie
ście byłoby komu postawić pomnik? Oczywi
ście! Zanim jednak przedstawię moje cztery 
propozycje, chcę powiedzieć że n iejeden 
mieszkaniec Rybnika ma kogoś zacnego w ro
dzinie, komu być może należałby się pomnik. 
Nie wszystkich jednak stać na zostanie funda
torem pomnika czy chociażby niewielkiej pa
miątkowej tablicy. Ale weźmy przykładowo po
tomków rybnickich biznesmenów. Oni czasa
mi ograniczają się tylko do kasowania czynszów 
z kamienic po swoich wielkich przodkach. A 
czyż nie byłoby pięknie i ciekawie, gdyby na 
kamienicach w centrum miasta pojawiły się 
tablice z takimi chociaż napisami: W te j ka 
m ien icy n asz pracow ity  i  p rzedsięb io rczy  
p rzodek  o tw orzy ł p ie rw szy  sw ó j sk lep  z  
m eblam i, słodyczam i, pasm anterią, row e
rami..... W dzięczni spadkobiercy, potom -

dową kultury polskiej.
Jan Paweł II
Zasługi naszego papieża Jana Paw

ła II dla Polski i Śląska są poza wszel
ką dyskusją i nie będziemy ich tu oma
wiać. Warto sobie natomiast zadać py
tanie o formę ewentualnego pomnika. 
Oczywiście monument taki mógłby sta
nąć na placu koło bazyliki. Podobnych 
obiektów dużo jest już w Polsce i na 
Śląsku np. na Górze św. Anny. Rybnic
ki pom nik pow inien -  moim zda
niem -  nawiązać od przyjazdu mło
dego ks. Karola Wojtyły do jego cioci 
Stefanii do Stodół. Ja sobie wyobra
żam, że pomnik będzie przedstawiał ks. 
Wojtyłę z plecakiem, idącego w kierun
ku Stodół. Najlepszą lokalizacją byłby ja
kiś skwerek przy budowanym właśnie 
kampusie. Przecież tamtędy właśnie, 
ulicą Rudzką, szedł w 1948 roku przy
szły papież na odwiedziny do cioci Ste
fanii.

A B E C A D Ł O  R ZEC ZY  Ś L Ą S R lC n
FT

Tak mógłby wyglądać rybnicki pomnik księcia Mieszka I 
Plątonogiego, k tóry p ierw szy poznał się na Rybniku 
i w Rybnik zainwestował, budując zamek (dzisiaj sąd) 
i kościół parafialny (dzisiaj kaplica przy ulicy Gliwickiej). 
Jak dzisiaj wyglądałoby to miasto, gdyby nie inwestycje 
tego księcia? Projekt pomnika wymyślił Marek Szołty
sek, zaś wyrysował go Franciszek Kucharczak.

kowie...

Antoni Żelazko
Antoni Żelazko żyjący w latach 1809-1837 

należy do grupy najsławniejszych burmistrzów 
Rybnika. Władzę przejął w trudnym okresie 
wojen napoleońskich, kiedy kasa miejska bory
kała się z wielkimi podatkami wojennymi i była 
znacznie zadłużona. Mimo to był on człowiekiem 
sukcesu. Za jego czasów Rybnik stał się mia
stem powiatowym. Wybudował najładniejszy w 
okolicy Ratusz w Rynku, popierał budowę ka
plicy św. Antoniego, był dobrym gospodarzem 
miasta. Był Żelazko również człowiekiem bar
dzo stanowczym -  który podczas buntów chłop
skich w 1811 roku nie wahał się wezwać żoł
nierzy z Gliwic i buntowników uspokoić.

Juliusz Roger
Juliusz Roger (1819-1865) pochodził z oko

lic niemieckiego miasta Ulm. W 1847 roku za
mieszkał w Rudach jako książęcy lekarz. Wy
budował szpitale w Rudach, Pilchowicach oraz 
rybnicki szpital św. Juliusza, który służy nam 
do dnia dzisiejszego. Dr Roger zawsze bied
nych leczył za darmo. Jako zamiłowany bota
nik wydał „Spis chrząszczy śląskich ”. Ukochał 
Śląsk i nauczył się języka polskiego. Zbierał 
też i wydał drukiem górnośląskie pieśni ludo
we. We wstępie tego dzieła napisał: „Mowa 
polskich Górnoślązaków  w  ogóle je s t tym sa
mym językiem , jakim mówi wiejski lud poza 
krańcami Górnego Śląska ”. Dał więc, jako roz
miłowany w Śląsku Niemiec, wyraz tej praw
dzie, że kultura ludu śląskiego jest częścią skła

Mieszko I Plątonogi
Książę raciborski Mieszko I Plątonogi uro

dził się w latach 1132-1146 (?) zaś zmarł w 
1211 roku. Był pierwszym spośród piastow
skich książąt, który zainwestował w Rybnik. 
Ale opowiedzmy to po kolei!

W 1138 roku, zgodnie z testam entem Krzy
woustego, cała Polska została podzielona na 
dzielnice. Śląsk otrzymał w dziedzictwo najstar
szy syn -  Władysław. Jednak już w 1146 roku, 
podczas wojny domowej z braćmi, został on 
zmuszony do ucieczki. Władysław Wygnaniec, 
jak go później zwano, uciekł do Niemiec. Czy
nił tam nieudane próby odzyskania władzy. 
Tymczasem śląskim dziedzictwem Władysława 
zarządzał jego brat -  Bolesław Kędzierzawy. 
Jednak w 1163 roku, na podstawie umowy mię
dzy książętami piastowskimi, Bolesław Kędzie
rzawy zwrócił synom Władysława Wygnańca 
należący się im dziedziczny Śląsk. Bolesław 
dostał Dolny Śląsk, Mieszko - Górny Śląsk. 
Nas jednak interesuje wyłącznie ów Mieszko, 
zwany Plątonogim. Otrzymał on Górny Śląsk, 
ale bez dwóch głównych grodów -  Raciborza 
i Opola, które na wszelki wypadek kontrolo
wał jeszcze ich potężny wuj - Bolesław Kędzie
rzawy. Wówczas książę Mieszko Plątonogi po
stanowił wybudować dla siebie całkowicie nie
zależną twierdzę. Na miejsce swego przyszłe
go osiedlenia wybrał Rybnik. Wybudował tu 
swój książęcy zamek oraz kościół pod wezwa
niem Wniebowzięcia NMP. Zamek wybudowa
no najprawdopodobniej pod koniec XII wieku, 
po 1163 roku, kiedy Plątonogi objął w panowa
nie Górny Śląsk. Oficjalnie jednak Plątonogi ni

gdy w Rybniku nie zamieszkał, choć budowę ryb
nickiego zamku ukończył przed rokiem 1202. 
Wtedy już jednak jego sytuacja polityczna była 
o wiele lepsza. Posiadał już wówczas Racibórz, 
sprawował kontrolę nad Opolem, a nawet na 
krótko osiadł na tronie krakowskim. Rybnicki 
zamek nie był mu już więc potrzebny. Wtedy 
zdecydował, że tę budowlę przeznaczy na cele 
klasztorne i sprowadził tam, prawdopodobnie 
z Francji, zakon sióstr norbertanek.

Jak więc nie wystawić w Rybniku pomnika czło
wiekowi, który pierwszy poznał się na Rybniku?!

Pytanie do Czytelników
Komu jeszcze należałoby postawić w Rybni

ku pomnik? Prosimy o listy z podaniem osoby, 
z krótkim uzasadnieniem oraz być może szki
cem przyszłego pomnika. Czekamy na listy 
do 15 stycznia 2001 roku. Najlepsze trzy 
propozycje zostaną nagrodzone książkami „Ślą
skie podróże” wraz z podpisem autora.

Marek Szołtysek

PS. W ostatnich tygodniach w Rybniku krą
żą słuchy o dwóch inicjatywach. Powoływane jest 
stowarzyszenie budowy pomnika Jana Pawła II, 
zaś rybnicki przedsiębiorca Norbert Kwaśniok 
planuje ufundowanie pomnika i rozważa on 
propozycję postawienia go księciu Mieszkowi I 
Plątonogiemu. W tym miejscu powiedzieć trze
ba, że Norbert Kwaśniok w październiku 2000 
roku ufundował w Opolu koło uniwersytetu 
wspaniały pomnik księcia Jana Dobrego.



^  Renowacja bazyliki św. Antoniego
Efekty uszkodzeń, jakim uległa rybnicka bazylika pod 

koniec II wojny światowej są widoczne do dziś.
Pogłębił je brak możliwości profesjonalnej naprawy - trudno było 

dotąd o odpowiednich fachowców i środki finansowe. W końcu miasto 
zdecydowało się na sfinansowanie renowacji zewnętrznej elewacji świą
tyni, której odpadające elementy zagrażały wiernym. Autorem pro
jektu renowacji jest pracownik naukowy Wydziału Budownictwa Poli
techniki Śląskiej dr inż. Andrzej Malczyk, zaś wykonawcą, wybra
nym w trybie przetargowym, rybnicka firma „Erbud”, która z podob
nym zadaniem spotkała się po raz pierwszy. — Zewnętrzna elewacja 
bazyliki je s t wykonana z  drążonej cegły klinkierowej  — mówi A. Mal
czyk. — W spękania dostaje się woda, a niekorzystne warunki atmos
feryczne powodują odpadanie licówki. Znaleźliśmy co najmniej kilka
dziesiąt zagrożonych miejsc. Przemurowanie prawie 20% elewacji 
pochłonęłoby ogromne środki, dlatego zdecydowaliśmy się na meto
dę skotwiania zarysowanych i odspojonych fragmentów elewacji tzw. 
prętami HeliFix. Są one wkręcane co 30-40 cm w zagrożonym obsza
rze, mocując zagrożone fragmenty, a następnie uszczelniane są rysy, 
by nie dostawała się do nich woda.

Miejsca ubytków cegieł uzupełniane są klinkierowymi kształtkami, 
zamawianymi w specjalistycznej firmie, gdyż oryginalna ceramika 
bazyliki jest bardzo nietypowa. Stojące rusztowania wykorzystano też 
do pomalowania wnęk. Zakończenie prac planowane jest na maj przy
szłego roku. A. Malczyk ma nadzieję, że będą one kontynuowane, bo 
należałoby zająć się przyporami oraz parapetami pod montowane wła
śnie witraże. Zakres robót i ich sposób został oczywiście uzgodniony 
z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Dr inż. Malczyk zapewnia, że w żaden sposób nie jest zagrożona 
konstrukcja świątyni. Jednak w przyszłości należałoby wzmocnić kon
strukcję wież i uszczelnić dach.

W budżecie miasta na projekt, dokumentację i aktualnie realizowa
ne prace zarezerwowano, jak dotąd, 200 tys.zł. Gdyby robót nie pod
jęto, proces destrukcji postępowałby nadal. Dzięki renowacji bazylika 
powita nowe tysiąclecie w nowej szacie...

(r), Zdj.: Z.K.
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Do tegorocznego, jubileuszowego, 
bo XV Konkursu Gawędziarzy, orga
nizowanego przez Rybnickie Centrum 
Kultury przystąpiło prawie 70 osób.

Po przesłuchaniu wszystkich uczestników 
bardzo kompetentne jury w składzie: Maria 
Pańczyk, Michał Smolorz i Marek Szołty
sek postanowiło przyznać w kategorii doro
słych pierwszą nagrodę Betinie Zimończyk 
z Paruszowca. Ta młoda osoba pięknie opowie
działa gwarą historię powstania kościoła pod 
wezw. św. Jana Sarkandra w dzielnicy Paruszo- 
wiec-Piaski i o pierwszym proboszczu tej pa
rafii -  nieżyjącym już ks. Henryku Grobo- 
rzu. Laureatka brała też udział w tegorocznym 
konkursie na „Ślązaka Roku”.

Nagroda druga przypadła Agnieszce Ru- 
sok, a trzecia  Krzysztofowi Zarembie. 
W tejże kategorii wyróżniono: Annę Zychma, 
Teresę Szulc, Norberta Klosę i Bożenę 
Brzenczek. Wyróżnienie honorowe otrzyma
ła Franciszka Palowska.

W kategorii młodzieżowej jury postanowiło 
nie przyznawać nagród, a tylko wyróżnienia. 
Otrzymali je: Aleksandra Błasiak, Michał

I Kaczorek i Justyna Wieczorek.
* ^Podczas uroczystego ogłoszenia wyników ryb

nickiego Konkursu Gawędziarzy, Marek Szoł
tysek powiedział w imieniu jurorów: — Wielkie
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Podzielić s ię  słow em
podziękowania i słowa podziwu należą się or
ganizatorom tego kolejnego ju ż  konkursu  
i oczywiście licznej grupie uczestników. Juro
rzy musieli ocenić wszystkich, ale wybrać naj
lepszych. Ocenialiśmy dobór tekstu, preferując 
teksty własne nad zapożyczonymi. Nie zawsze 
rozumieliśmy dlaczego niektórzy uczestnicy 
konkursu starali się być na siłę śmieszni albo 
wprost obsceniczni, skoro opowiadany wątek 
takiego zabiegu nie potrzebował. Mieliśmy też 
czasem wrażenie, że  młodsi uczestnicy nasze
go konkursu wiele się jeszcze muszą nauczyć 
od swych starszych kolegów. Cały jednak czas 
jurorzy mieli świadomość, że  w konkursie ga
wędziarzy liczy się przede wszystkim umiejęt
ność przykucia uwagi słuchaczy i nie je s t waż
ne czy opowiada on gwarą czy literacką polsz
czyzną. Trzeba jednak podkreślić, że wszyscy 
uczestnicy wykazali się tą wspaniałą cechą - 
chęcią podzielenia się z  innymi słowem, chcieli 
powiedzieć coś, na co przeważnie w naszej co
dzienności nie znajdujemy czasu. Bo gawę
dziarstwo ma w sobie coś niezwykłego, co 
chcielibyśmy zachować. I  taka je s t  idea kon
kursu. (r)

Najwyżej jurorzy ocenili historię kościoła pod 
wezw. Jana Sarkandra, opowiedzianą przez 
Betinę Zimończyk. Zdj.: Z.K.
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niczego” -  wystawę pokonkursową „Utrwala
m y górniczą panoramę ROW” oraz wydawnic
two pt. „200 lat górnictwa węgla kamiennego. 
Fotografie ze zbiorów Muzeum w Rybniku”. 
Kilkadziesiąt unikalnych fotografii wykonanych 
zostało z klisz szklanych i albumów przekaza
nych Muzeum przez rybnicki Oddział SITG w 
latach 1977-78. W ich publikacji pomógł Wy
dział Kultury Urzędu Marszałkowskiego w Ka
towicach. Na fotogramach z lat 1896-1928 wi
dzimy, jak rozbudowywano poszczególne kopal
nie („Szczęście Beaty”, „Rymer”, „Reden”, naj
więcej z „Anny” i „Marcela”). Są widoki osiedli 
górniczych, hal, zdjęcia maszyn i ludzi. Dostrze-

0  tym, że inicjatywa była trafna, niech świad
czy fakt, iż zapisy na zwiedzanie i lekcje muze
alne w tym miejscu zostały zarezerwowane do 
końca czerwca przyszłego roku. 22 listopada 
wystawę poświęcił ks. Teodor Suchoń. Zwie
dzających wita górnik w galowym stroju i napis 
„SzczęśćBoże”. Zadbano o rzetelny dobór eks
ponatów: w piwnicy zamienionej na przodek 
kopalniany znajdujemy prawdziwą obudowę 
drewnianą i metalową. Zgromadzono tu sprzęt 
strzałowy, narzędzia do urobku (kilof, pyrlik, 
hercowa, świder). Pokazano dzieje górnictwa 
poprzez zmieniające się wyposażenie: hełmy, 
lampki, kilofy sztygarskie, aparaty tlenowe dla 
ratowników, wykrywacze gazów. Najstarszy za
bytek to niecka górnicza do ręcznego wydoby
cia węgla, ale jest też współczesny wagonik, a 
przede wszystkim górnik w roboczym stroju. 
Chodnik wyposażono w stosowny osprzęt, np. 
sygnalizację świetlną i dźwiękową, urządzenia 
gaśnicze. Wzruszające są lampki olejne z na
zwiskami właścicieli: Kies, Goiny, Matulla.

Oficjalne otwarcie wystawy nastąpiło 5 grud
nia br., ale już wcześniej zwiedziło ją wiele wy
cieczek szkolnych i przedszkolnych. 250-letnia 
historia górnictwa, utrwalona w materialnych 
przedmiotach, i w tak zaaranżowanym otocze
niu, łatwiej będzie trafiać do uczniów i osób, 
które nie zetknęły się z podziemiem kopalni.

Dla górników z pewnością 
również będzie ciekawa: ileż 
wywoła wspomnień i wzru
szeń... Między posążkami św. 
Barbary i Skarbnika nie da 
się uciec od legend i opowie
ści pełnych cudów.

* * *

22 listopada br. Zarząd 
Oddziału SITG w Rybniku 
oraz rybnickie Muzeum  
podpisały zmodyfikowane 
„porozum ienie o współ
pracy”, które datuje się  
już od 25 lat. Owocowała 
ona do tej pory gromadze
niem, opracowywaniem i po
pularyzacją muzealiów ilu
strujących historię kopalń, 
rozwój techniki, obrzędo
wość świecką i kultową: kon
kursami, wystawami, konfe
rencjami, publikacjami, wy
mianą dorobku i doświad
czeń z innymi ośrodkami na
uki i kultury. Na jubileusz 
ćw ierćw iecza w spółpracy 
przygotowano -  oprócz sta
łej ekspozycji „wyrobiska gór-
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Dzięki współdziałaniu kół zakładowych Stowarzyszenia Inżynierów 
i Techników Górnictwa, Komisji Ochrony Zabytków Górniczych 
przy Zarządzie Oddziału SITG w Rybniku oraz kierownictwa Działu 
Historii i Kultury Regionu Muzeum w Rybniku, powstała nowa 
wystawa, która na stałe wzbogaci ekspozycję rybnickiej placówki 
muzealnej. Nosi nazwę „Wyrobiska górnicze” i została otwarta 
w najniższej kondygnacji Ratusza.

Dzwony nad Paruszowcem
W życiu codziennym dzwony stawa

ły się jak gdyby dobrymi duchami 
ostrzegawczymi, które poufałym gło
sem zwiastowały smutek lub radość, 
spokój albo niepokój, niekiedy zwoły
wały, to znów upominały.

„(...) wiedziano, co znaczy, kiedy się odezwą 
i rozumiano ich tony” -  pisał Johan Huizinga. 
I dzisiaj brzmienie dzwonów ma wiele znaczeń, 
choć czy na pewno tyle, co w późnym średnio
wieczu?

Niedawno kościół pod wezw. św. Jana Sar- 
kandra w dzielnicy Paruszowiec-Piaski wzbo
gacił się o trzy dzwony. Dwa z nich ufundowali 
parafianie. Jan Sarkander  o wadze 800 kg

będzie brzmiał, przypominając dar Jubileuszo
wego Roku 2000. M aryja, o wadze 260 kg 
upamiętnia peregrynację Obrazu Jasnogórskie
go do parafii na Paruszowcu w 1997 roku. Trze
ci dzwon -  dar pierwszego proboszcza i bu
downiczego kościoła, nieżyjącego już ks. Hen
ryka Groborza -  waży 500 kg i nosi imię Hen
ryk. Zostały wykonane w odlewni Felczyńskie- 
go w Taciszowie pod Gliwicami.

Podczas uroczystej mszy św. 12 listopada br. 
poświęcenia dzwonów dokonał Metropolita 
Katowicki, arcybiskup Damian Zimoń. 
Odtąd brzmią indywidualnym głosem dla tej 
dzielnicy Rybnika.

(gw)

gamy, jak sielski krajobraz przemieniał się w prze
mysłowy. Reprodukcje zaopatrzono we wstępy Ge
nowefy Grabowskiej, dyrektora Muzeum, Adol
fa Sosny, wiceprezesa Zarządu Oddziału SITG w 
Rybniku oraz szkic historyczny przewodniczącego 
Komisji Muzealnictwa rybnickiego SITG Lucjana 
Durszlaga p t „Z dziejów górnictwa węgla kamien
nego na Ziemi Rybnickiej”. Estetycznie wydany al
bum cieszy oczy.

Z opisanych dokonań można wnosić, że w cza
sie, gdy obserwujemy likwidację wielu kopalń, 
ślady po okresie natężonej górniczej eksplo
atacji Ziemi Rybnickiej nie zaginą. Muzeum, 
przy aktywnej pomocy wielu instytucji górni
czych tworzy „bank informacji” o wszystkich 
kopalniach regionu od września br. A w tej 
działalności warto mu życzyć górniczego 
„Szczęść Boże”.

Grzegorz Walczak l i i



R A D Y C |A
Bractw o K urkowe

P ielęgnuje tradycje
Niewielu dzisiejszych obrońców praw zwierząt wie zapewne, że ich 

protoplasta pojawił się już w średniowieczu, a pierwsza akcja 
„animalsów” miała związek z działalnością bractw kurkowych.

Otóż, niewiele miast średniowiecznych mo
gło sobie pozwolić na ochronę przez zaciężne 
wojsko, a czasy były niespokojne i co rusz ja
kiś nieprzyjaciel stal pod murami. Zatem 
mieszkańcy grodów sami stworzyli zapewnia
jący im bezpieczeństwo system. A ponieważ 
ze wszystkich miejskich struktur najlepiej zor
ganizowane były cechy rzemieślnicze, to na 
nich właśnie zaciążył obowiązek obrony przy
dzielonego odcinka murów. Cechmistrze wy
najmowali jednego zawodowego żołnierza, 
który szkolił uczniów i czeladników w strzela
niu i strategii wojskowej. W czasie ćwiczeń rolę 
ruchom ego celu pełnił przywiązany linką 
za nogę do palika... kogut. Nad biednymi, prze
znaczonymi na odstrzał ptakami zlitował się 
w końcu pewien człowiek, chowając w którymś 
z grodów wszystkie koguty. By szkolenie mo
gło być kontynuowane, koguta wystrugano z 
drewna i ciągnięto na lince. Kiedy więc rzemieśl
nicy - obrońcy miejskich murów zaczęli się sto
warzyszać, przyjęli nazwę bractw kurkowych.

Ponieważ wojny i najazdy nie trwały bez 
przerwy, w czasie pokoju do ćwiczeń wojsko
wych dodano pierwiastek zabawy. Z biegiem 
czasu, kierujące się swoistym kodeksem etycz
nym, bractwa kurkowe, stały się stowarzysze
niami kulturalno-patriotycznymi. Kierowały się 
one nieodmiennie zasadami tolerancji i patrio
tyzmu, a ponieważ gromadziły co znaczniej
szych obywateli, cieszył się też dużym autory
tetem moralnym. Szczególne znaczenie miały 
bractwa w II RP.

Rybnickie Bractw o Kurkowe pow stało 
w 1923 roku, zrzeszając nie tylko rzemieślników,

ale również kupców, urzędników i przedstawi
cieli innych zawodów, zawsze jednak ludzi „do
brej sławy”. Gorącym orędownikiem bractwa 
i jego członkiem był wielce zasłużony dla Ryb
nika burmistrz Władysław Weber. Po 1945 roku 
na bractwa zaczęto patrzeć zdecydowanie 
mniej przychylnie i większość z nich zanie
chała działalności. Odrodzenie rozpoczęło 
się w latach '90.

Rybnickie Bractwo Strzeleckie Rybnik - rok 1929.

W Rybniku Bractwo Kurkowe reaktywowa
no w 1995 roku. Stowarzyszeniu, z siedzibą 
przy ul. Prostej 11, przyświecają dawne brac

kie wartości i ideały -  
pielęgnowanie lokal
nego patriotyzmu i tra- 
dycji ku ltu ralnych , 
wspomaganie działań 
charytatywnych i pro
społecznych, tworze
nie pozytywnego wize
runku miasta. Nie za
niechano też wywodzą
cej się z tradycji obron
nych działalności spor
towej -  raz w roku od
bywa się tzw. Strzela
nie Królewskie. Pole
ga ono na oddaniu jed
nego strzału z karabin
ku czarnoprochowego 
do okolicznościowej tar
czy z odległości 50 m. 
Jego wyniki określają

pozycję w bractwie -  najlepszy strzelec zosta
je Królem Kurkowym, dwu następnych w ko
lejności -  rycerzami. Rybnickie bractwo zawo
dy strzeleckie organizuje na strzelnicy w Pa- 
ruszowcu. Bracia używają replik historycznej 
broni czarnoprochowej ładowanej od przodu, 
ale także broni sportowej długiej, krótkiej i in. 
W trakcie tworzenia je s t sekcja kusznicza 
i łucznicza, podejmowane są próby organizacji 
sekcji artyleryjskiej, której zadaniem jest strze
lanie honorowe. Toczą się rozmowy na temat 
udziału w zajęciach sportowych bractwa osób 
niepełnosprawnych. Na strzelnicy w Paru- 
szowcu odbywają się też ogólnopolskie zawo
dy w strzelaniu z broni czarnoprochowej na 
„100 Kroków Hetmańskich”. Wybieranym na 
3 lata hetmanem Rybnickiego Bractwa Kur
kowego jest aktualnie L ech G ęborsk i, któ
ry do ostatniego Strzelania Królewskiego

sprawował również rządy jako Król Kurkowy. 
W tym roku Strzelanie Królewskie  wygrał 
Adolf Siemaszkiewicz, obejmując rządy po 
raz drugi od momentu reaktywacji bractwa.

Bywało dawniej, że Król Kurkowy czy zwy
cięzca zawodów na 100 kroków hetmańskich 
byli nagradzani przez władze grodu choćby ulgą 
podatkową, a od browaru - beczką piwa. Dzisiej
si triumfatorzy pewnie też by nie odmówili...

Jeżeli ta forma działalności wydaje się naszym 
czytelnikom atrakcyjna, brać kurkowa zaprasza 
do przyłączenia się. Kontakt: siedziba LOK 
w Rybniku, ul. Prosta 11, tel. 42-210-18.

(r)

• Sprostowanie
• W zamieszczonej w listopadowej „GR” rela-
• cji z otwarcia w SP 13 Izby Pamięci poświęco-
• nej bohaterskim  harcerzom  z Chwałowic
• wkradł się błąd w nazwisku Anny Stefek, któ-
• rej postać została na wystawie przypomniana.
• Rodzinę Anny Stefek oraz wszystkich za-
• interesowanych serdecznie przepraszamy.

Nę' zdjęciu: Król Kurkowy Adolf Siemaszkiewicz - w  środku, hetman 
Rybnickiego Bractwa Kurkowego Lech Gęborski - po lew ej oraz 
II marszałek Jerzy Miś.

k i n k  m m k u ru  k

Zdj. ze zbiorów Muzeum w Rybniku



Wokół m
Stowarzyszenie Zabytkowej 
Kopalni „Ignacy” działa 

od października 1999 roku.
0  zadaniach, jakie sobie stawia, pisaliśmy 

w „GR” z lutego br. Obecnie Stowarzyszenie 
dysponuje już własną siedzibą przy ul. Mościc
kiego 3 w Niewiadomiu - na terenie obiektu, 
którym się zajmuje. Na razie w formie użycze
nia, później na mocy umowy o dzierżawę 
z Zarządem Miasta, SZK „Ignacy” zarządza bu
dynkiem, w którym mieszczą się poczta, Rada 
Dzielnicy Niewiadom, kilka firm, kwiaciarnia. 
Adaptowane są pomieszczenia na aptekę i ga
binet dentystyczny. Na placu przekazanym Sto
warzyszeniu stanęło 46 garaży.

W ciągu roku na dół kopalni zjechało 150 
osób. Ze zwiedzania obiektów i urządzeń na 
powierzchni, skorzystało 196 osób. Prawie 20% 
zwiedzających dól kopalni stanowili goście za
graniczni. Był wśród nich zajmujący się ada
ptacją zabytkowych kopalń na cele turystycz- 
no-muzealne profesor Ives Bouvret z Fran
cji, policjanci i piłkarze z Niemiec, a także 
przedstawiciele zagranicznych delegacji odwie
dzających Rybnik. Kopalnia gościła też klery
ków z seminarium duchownego w Katowicach 
i przwodniczącego Stowarzyszenia Gmin 
Górniczych Tadeusza Chrószcza wraz ze 
swoim odpowiednikiem z Francji i wielu in. 
Wydano folder poświęcony „Ignacemu”, umiesz
czono tablice informacyjne na terenie miasta, 
obiekt włączono w miejski system ścieżek rowe
rowych. Powstała ekspertyza o możliwościach 
adaptacji wieży ciśnień na punkt widokowy dla

zwiedzających. Opracowano szereg regulami
nów i tras zwiedzania, propozycje zagospoda
rowania obiektów i porozumień o współpracę 
z innymi podmiotami prawnymi.

TRADYCi
naukowej Stowarzyszenia Historyków Sztu
ki wygłosiła referat pt. „Program wykorzy
stania kopalni Ignacy do celów poznawczych 
i rekreacyjnych”. Zadbano o w szechstronne 
przedstaw ienie d z ia łań  S to w arzy szen ia  
w mediach, w tym ogólnopolskich. Przygo
towywane je s t również wydanie książkowe

Pierwsze Gwarki Górnicze zorganizowane wspólnie przez Stowarzyszenie Zabytkowej Kopalni 
„Ignacy”, kop. Rydułtowy i Dom Kultury w  Niewiadomiu. Zdj.: Z.K.

O zabytkowej kopalni można czytać na 
stronie internetowej www.rybnik.pl/igna- 
cy. W opracowaniu jest projekt koncepcji in
westycji do studium wykonalności rewalory
zacji obiektów „Ignacego”. Członkowie Sto
warzyszenia -  a je s t ich 27 -  brali udział 
w wycieczce do kopalni -  skansenu „Królo
wej Luizy” w Zabrzu. Elżbieta B im ler-  
Mackiewicz z rybnickiego Muzeum na sesji

historii Niewiadomia i kopalni „Ignacy”. 30 
listopada br. zorganizow ano barbórkowe 
zwiedzanie kopalni.

O statnią inicjatywą Stowarzyszenia było 
przygotowanie „Gwarków Górniczych” razem 
z kop. „Rydułtowy” i Domem Kultury w Nie
wiadomiu, k tóre odbyły się 9 grudnia br. 
w świetlicy DK. (gw)

Listopadowe spotkanie „Złotych par” mał
żeńskich miało miejsce w sali im. Włady
sława Webera UM. Jubilatom gratulacje złożył 
i Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie wrę
czył prezydent Adam Fudali, a otrzymali je:

Na zdjęciu zmieściła się tylko połowa listopadowych laureatów. Zdj.: W. Łękawski

Amalia i  W iktor Bochenkowie, Lucyna 
i  J ó ze f Boreccy, Teresa i  Jan Chrapkowie, 
H elena i F ran ciszek  C zogałow ie, Łucja  
i  J ó ze f  D anylkow ie, M agdalena i  A lfred  
Dziwokowie, Teresa i Stanisław Grzonkowie, 
Helena i E m il Hajdukowie, Helena i Józef  
Kolarczykowie, Róża i  Ryszard Kowolikowie, 
E lfryda  i E dw ard  K u sid łow ie , S tefan ia  
i  Marcin Łukaszewscy, E lżbieta Menclowa, 
R oza lia  i  A lo jzy  M łyn kow ie , A n ton in a  
i  L u dw ik  M urasow ie, Maria i W incen ty  
Pielorzowie, Agnieszka i Alojzy Przeliorzowie, 
Anna i  Alojzy Pośpiechowie, Elżbieta i  L udwik  
Sąsiadkowie, Róża i Jan Skupniowie, Helena 
i E dw ard Wadowscy, M ałgorzata i J ó ze f  
Węgierscy, Stefania i H ubert W yciskowie, 
Aniela i  J erzy  Zającowie.

Życzenia długich jeszcze lat w zdrowiu i po
myślności złożyli też jubilatom wiceprezydent 
Jerzy Frelich i wiceprzewodnicząca RM Ma
ria Z. Smółka. W biesiadnej atmosferze wspo
minano czasy młodości, nie zabrakło zabaw
nych dykteryjek i... wiców. Słodki poczęstunek 
umilili swoim występem Jerzy i Anna Prze
liorzowie.

Do życzeń dołącza się „Gazeta Rybnicka”.

http://www.rybnik.pl/igna-cy
http://www.rybnik.pl/igna-cy
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Rodzinnie 
przy szachownicy

Na początku listopada w Klubie Ener
getyka w Rybniku odbył się X Międzyna
rodowy Rodzinny Turniej Szachowy.

Do rywalizacji przystąpiło 30 rodzinnych 
duetów z Katowic, Bielska-Białej, Gliwic, Ja
strzębia, Rybnika, a także z Niemiec. Zgodnie

Jubileusz ZNP
K

W sobotę 18 listopada w Rybniku odbył 
się wojewódzki turniej szachowy nauczy
cieli i pracowników oświaty dla uczczenia 
Dnia Edukacji Narodowej i 9 5 - le c ia  
Związku Nauczycielstwa Polskiego.

W turnieju tym wystąpiło 26 zawodników, 
w tym tylko jedna kobieta -  Halina Fojcik z 
Rybnika. Reprezentowali oni placówki z Ryb
nika, Chrzanowa, Raciborza, Żor, Gliwic, Czer-

z przewidywaniami zwyciężyli bracia Tomasz 
i Zbigniew Muc z Katowic.

Na kolejnych dwóch miejscach uplasowali się 
bracia: Eugeniusz i Antoni Broża oraz Ra
fał i Antoni Drzazga z Rybnika. Na piątym 
miejscu sklasyfikowane zostały siostry Szy
dłowskie -  Małgorzata i Marta. W nieofi
cjalnej klasyfikacji rodzin czteroosobowych 
zwyciężyła rodzina Szydłowskich, która zwy
ciężyła także w klasyfikacji w deblu żeńskim.

wionki, Lysek, Jastrzębia, Jaworzna, Krzyżo- 
wic i Piekar. Rozgrywki odbyły się systemem 
szwajcarski, na dystansie 9 rund, a ton rywali
zacji nadawali zawodnicy z najwyższymi kate
goriami. Zwycięzcą turnieju został Kazimierz 
Komarnicki z Raciborza, który na 9 możliwych 
do zdobycia punktów zdobył 7. Opól punktu mniej 
zdobyli Marek Bitman (U miejsce) z Rybnika 
i Marian Sadzikowski z Chrzanowa (III miejsce). 
Na szóstym miejsce udział w zawodach zakończyła 
rybniczanka Halina Fojcik.

T u rn ie j  N ie p o d le g ło ś c i
Dla uczczenia Święta Niepodległości 

w Domu Kultury w Rybniku Chwałowicach 
odbył się IX otwarty turniej szachowy.

Na jego starcie stanęło 101 zawodników, 
którzy najpierw walczyli w turnieju indywidu
alnym, a następnie w turnieju drużynowym 
parami, który był zarazem turniejem o Puchar 
ROW. Wyniki turnieju indywidualnego: 1. Mar
cin Skwarczyński, 2. Krzysztof Wołyński, 
3. Józef Setla, 4. Szymon Kołodziej, 5. Ro
bert Wodniak. W turnieju drużynowym para
mi zwyciężył duet Tadeusz Helis -  Kazi
mierz Szydłowski z Rybnika, na miejscu dru
gim uplasowała się para Szymon Stysiak -  
Patryk Stanisz z Żor, a na trzecim Krzysz
tof Wołyński -  Marcin Skwarczyński z 
Rybnika. W klasyfikacji klubowej zwyciężył 
Klub Energetyka Rybnik, przed Domem 
Kultury z Chwałowic i Wisłą Strumień.

Najmłodszym uczestnikiem turnieju był ak
tualny Mistrz Rybnika sześcioletni Szymon 
Polok, a najstarszymi zawodnikami liczący
mi ponad 8o lat byli: Albina Szebeszczyk, 
Józef Lazar i Albin Karwot.

pływanie

Mityng pływacki
Na basenie elektrowni „Rybnik” odbył 

się  IV Ogólnopolski Mityng Pływacki 
Olimpiad Specjalnych. Była to największa 
impreza sportowa dla osób upośledzonych 
umysłowo w województwie śląskim w tym 
roku.

Jej organizatorami byli: Olimpiady Specjal
ne Polska -  Śląsk i rybnicka Szkoła Życia. 
Wystartowało w niej 200 zawodników z kilku
nastu ośrodków specjalnych w Polsce, a także 
goście z Węgier. Wśród nich było 8 zawodni
ków reprezentujących Klub Sportowy Pro
myk działający przy rybnickiej Szkole Życia: 
Wioleta Sokołowska, Ireneusz Góralski, 
Michał Fudali, Witold Lazar, Damian Woj
ciechowski, Robert Ogorzałek oraz ich tre
nerzy: Adam Rek i Andrzej Myśliwiec. Go
śćmi honorowymi imprezy byli olimpijczycy: 
Otylia Jędrzejczak, Ryszard Wolny, Miro-

^Pierwszy Memoriał Zdzisława Paruzela
Na pływ alni krytej R ybnickiego  

MOSiR-u odbył się I Memoriał Zdzisława 
Paruzela, założyciela Wodnego Ochotni
czego Pogotowia Ratunkowego w Rybni
ku, wieloletniego prezesa i wiceprezesa 
rybnickiego Zarządu WOPR, a także se
kretarza Zarządu Wojewódzkiego.

W pokazowych zawodach w ratownictwie 
wodnym wystąpiło osiemdziesięciu zawodni- 

j ków, reprezentujących kluby Polski południo
wej. W klasyfikacji drużynowej Memoriału zwy
ciężyli ratownicy z Rybnika, którzy wyprzedzili

ekipy z Wrocławia, Kędzierzyna Koźla, Czę
stochowy i Tych. Oto wyniki rybnickich ratow
ników: 100 m. z przeszkodami: 1. Anna By
czek, 6. Agnieszka Koch, 10. Karina Bar
czyk, 13. Katarzyna Dziedzic; 3.Damian Wi
śniewski, 7. Szymon Jonderko, 10. Kacper 
Naporowski, 17. Rafał Klimczyriski, 28. 
Przemysław Sasor, 29. Robert Tomaszewski.

50 m holowanie: 1. A.Byczek, 4. K.Dzie- 
dzic, 5. A.Koch, 16. K.Barczyk; 2. D.Wi- 
śniewski, 3. P. Kłośiński, 9. S Jonderko, 20. 
R.Klimczyński, 22. K.Naporowski, 26.

R.Tomaszewski.
100 m holowanie w płetwach: 3. A.Byczek, 

5. K.Dziedzic, 6. A.Koch, 7. K.Barczyk; 2. 
R.Klimczyński, 3. D.Wiśniewski, 7. SJon- 
derko, 12. K.Naporowski, 25. P.Sasor, 27. 
R.Tomaszewski.

Slalom podwodny: 1. A.Koch, 2. A.Byczek, 
5. KDziedzic, 6. KBarczyk; 1. D.Wiśniew
ski, 2. S Jonderko, 3. R.Klimczyński, 6. KNa- 
porowski, 10. P.Sasor, 12. R.Tomaszewski.

W Wieloboju kobiet zwyciężyła rybniczanka 
Anna Byczek, a w wieloboju mężczyzn naj
lepszym okazał się także rybniczanin Damian 
Wiśniewski.

sław  Małek i Jacek Bednarek, a także 
uczestnik ostatniej paraolimpiady w Sydney 
Robert Musiorski.

Uczestnicy Olimpiad Specjalnych rywalizo
wali na 16 dystansach w 103 grupach finało
wych. Oto wyniki uzyskane przez zawodników

KS Promyk: Michał Fudali 1 miejsce (15 m 
ze wspomaganiem - na zdj.), Ireneusz Gó
ralski 1 miejsce (25 m stylem dowolnym) i 4 
miejsce (50 m stylem klasycznym), Damian 
Wojciechowski 2 miejsce (25 m stylem do
wolnym) i 3 miejsce (50 m stylem klasycznym), 

Witold Lazar 3 miejsce (25 m 
stylem dowolnym), Robert Ogo
rzałek 4 miejsce (25 m stylem 
dowolnym), i 1 miejsce (50 m 
stylem dowolnym), Wioleta So
kołowska 1 miejsce (25 m sty
lem dowolnym), i 2 miejsce (50 
m stylem dowolnym). Występu
jąca w sztafecie zunifikowanej 
drużyna Promyka w składzie: 
I.G óralski, D.Wojciechowski, 
A.Rek i A.Myśliwiec zajęła dru
gie miejsce.

Wszyscy uczestnicy mityngu, 
sędziowie oraz zaproszeni gości 
wyrażali swój podziw dla organi
zacji imprezy i przebiegiu zawo
dów.
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YIA-GRA ze swoją solistką.

Turystyczne
śpiewanie
Po raz szósty w Młodzieżowym Domu 

Kultury odbył s ię  -  organizow any  
przy pom ocy rybnick iego PTTK 
-  Festiwal P iosenki Turystycznej.

Zgłosiły się do niego aż 32 zespoły. Jury 
oceniało je w dwóch kategoriach wiekowych: 
do i powyżej 15 roku życia. Ale życie zaskoczy
ło organizatorów: do konkursu zgłoszono na
wet przedszkolaki (z Przedszkola Nr 43 na No
winach, opiekun Henryka Radomska), które 
otrzymały wyróżnienie. Jury, któremu prze
wodniczyła osoba wielce kom petentna, bo 
muzyk i zapalony turysta w jednej osobie czyli 
Jerzy Michalski, nie miało łatwego zadania.

W grupie młodszej zwyciężył „Zespół Wo
kalny” z Gimnazjum nr 1 w Rybniku (op. 
Helena Zaik), drugą nagrodę zdobyły „Biedro- 
ny” z SP w Świerklanach Górnych (op. Maria 
Skrobol), trzeci był zespół „D em ento” z Gim
nazjum nr 8 w Żorach (op. Iwona Hendrysiak). 
Wśród starszych uczestników nagrodzono: ze 
spół „VLA-GRA” z III LO w Żorach (op. Ja
nusz Lipiński) -  1 miejsce, „Zespół Wokal
ny” z LO Sióstr Urszulanek w Rybniku (op. 
Wacław Mickiewicz) -  2 miejsce, a trzecia była 
Joanna W aw rzyczek  z MDK-u (op. Andrzej 
Betka). Oprócz przedszkolaków wyróżniono ze

społy „Secundo” ze  Szczerbie, „Falset” (I LO, 
Rybnik), „Z nazwą” {W LO, Rybnik), SKKT przy 
ZSE-U i SP 9 w Rybniku oraz solistów: Ludwi
kę Bluszcz (Gimnazjum nr 2, Świerklany Dol
ne), Mateusza Kostaniuka (OPP Radlin) i Mag
dalenę Krypczyk (Śl. Centrum  Muzyczne). 
Zwycięzcy otrzymali nagrody rzeczowe, zaś 
wszyscy uczestnicy dyplomy za udział oraz oko
licznościowe znaczki.

Śpiewano utwory Dylana i Bellona, Cohena 
i Sojki, a większość uczestników dobrze sobie

radziła z gitarą, fletem czy nawet saksofonem. 
I świetnie, wszak turystyczna brać nie zwykła 
zabierać ze sobą organów elektronicznych. 
Może w przyszłości przybędzie przedszkola
ków, dla których trzeba by stworzyć nową ka
tegorię wiekową w regulaminie. A na turystycz
nych szlakach nie zabraknie rozśpiewanej mło
dzieży, jak w III LO w Żorach, gdzie co roku 
uczniowie wyruszają na beskidzkie ścieżki z 
wesołą „Piosenką o zajączku” na ustach.

(gw)

Koksownia bez porażkikoszykówka
Koszykarze w czołówce

Trzecioligowi koszykarze MKKS-u Ryb
nik rozegrali już dwa spotkania rewanżo
we I rundy rozgrywek.

Najpierw na własnym parkiecie pokonali 
Odrę Wodzisław 89:68, następnie w spotkaniu 
wyjazdowym pokonali w Częstochowie rezerwę 
tamtejszej Iskry 123:94. Te dwa zwycięstwa po
zwoliły rybnickim koszykarzom na awans na trze
cie miejsce w ligowej tabeli, której przewodzi

Turniej Barbórkowy
Na torze speedrowerowym, znajdują

cym się przy Szkole Podstawowej nr 31 w 
Rybniku rozegrano pierwszy Barbórkowy 
turniej speedrowera, w którym wystarto
wało 24 zawodników.

Fundatorem nagród był dyrektor kop. „Chwa- 
łowice” Henryk Korus.

W grupie seniorów zwyciężył Grzegorz 
Pawliczek, przed Sławomirem Pawlicz- 
kiem i Andrzejem Bromboszczem. W gru
pie juniorów zwyciężył Szymon Korus, zaś 
najlepszym zawodnikiem w kategorii młodzi
ków okazał się Krzysztof Wrona.

A. i Mikołajkowy
128 zawodników i zawodniczek z kilku 

śląskich klubów wystartowało w I Miko-

Pogoń II Ruda Śląska, która jak na razie doznała 
tylko jednej porażki, i to właśnie z koszykarzami 
MKKS-u Rybnik. Na drugim miejscu plasuje się 
drużyna z Dąbrowy Górniczej, która rozegrała o 
jeden mecz więcej od rybnickiego zespołu. 
—  Choć jest to zespól młody to jednak już umie 
wygrywać z  silniejszymi zespołami występujący
m i w naszej lidze. Stawka jest dość wyrównana, 
dlatego tez każdy z  każdym może wygrać. Jak na 
razie tylko nam udało się pokonać lidera rozgry
wek z  Rudy Śląskiej i z  tego najbardziej się cie
szymy  — tak ocenia grę swoich podopiecznym 
trener Ksawery Fojcik.

łajkowym turnieju kadetów i dzieci w 
judo.

Zawody odbyły się na sali sportowej Szkoły 
Podstawowej nr 3 w Rybniku. Zwycięzcy po
szczególnych kategorii otrzymali drobne upo
minki, pozostali medaliści pamiątkowe dyplo
my zaś każdy uczestnik otrzymał paczkę od 
samego Św. Mikołaja. Najliczniejszą grupę sta
nowili zawodnicy Polonii Hugart Rybnik, 
którzy uzyskali następujące wyniki: na pierw
szych miejscach walki w swoich kategoriach 
wagowych zakończyli: Hanna Las, Agata 
Perenc, Ewelina Szmigiel, Karol Kula, 
Roman Bober. Miejsca drugie wywalczyli: 
Anna Jochemczyk, Wojciech Wolnik, Se
bastian Buszka, zaś na najniższym stopniu 
podium stanęli: Jakub Smusz, Gniewko 
Widuch, Sebastian Rakoczy, Karol Szymu
ra, Wojtek Dziuba, Alicja Dudek.

Już siedem kolejek spotkań rozegrały 
drużyny występujące w amatorskiej lidze 
piłki siatkowej, organizowanej pod patro
natem Rybnickiego Młodzieżowego Klubu 
Sportowego.

Jedynym zespołem bez porażki jest Kok
sownia Dębieńsko, która, jak na razie, we 
wszystkich spotkaniach przegrała tylko 2 sety. 
Człon tego zespołu stanowią zawodnicy, któ
rzy w latach 1978-84 reprezentowali trzecio- 
ligowego Kolejarza Rybnik. Na kolejnych miej
scach plasują się Stars Radlin, Dwójka Świer
klany i Artus Żory.

Tabela po VII kolejce
miejsce rnecze punkty sety

1 KOKSOWNIA DĘBIEŃSKO 7 14 21-2
2 STARS Radlin 7 13 19-5
3 AKS ARTUS Żory 7 13 19-6
4  ELTOMONT Wodzisław Śl. 7 12 16-8
5 DWÓJKA Świerklany 7 12 16-13
6 BEER TEAM Rybnik 7 11 16-11
7 PREEM Rybnik 7 11 16-12
8 TKKF PIASKI 7 10 14-15
9 OLIMP Żory 7 9 7-19

10 KRS SOKÓŁ Rybnik 6 8 12-15
11 WALENIE Rybnik 6 8 9 13
12 ORLIKI Rybnik 7 8 7-20
13 AZS Rydułtowy 7 8 4-19
14 OSIEDLOKI Rybnik 7 7 2-21



ETA RYBNICKA

Ludzie tej ziemi
„Książka, którą trzymacie Państwo w rękach 

jes t publikacją niezwykłą. Ważną dla każdego, 
kto był, je s t lub będzie związany z  rejonem  
Rybnika (...)” tymi słowy dr Józef Musioł 
rozpoczyna wstęp do kolejnej publikacji zasłu
żonego piewcy tej ziemi Longina Musiolika.

Longin
Musiolik

RYBNICZANIE
S Ł O W N I K
biograficzny

„Ryniczanie - słow n ik  biograficzny” zawie
ra ponad tysiąc biogramów rybniczan żyjących 
tu i działających od XII do XX w. Obejmują one 
mieszkańców miasta i dzielnic znajdujących się 
dziś w jego granicach, mieszkańców rodowi
tych, osiadłych w naszym mieście, jak i prze
bywających tu czasowo, ale którzy swoją tu 
obecność zaznaczyli w specjalny sposób. Ma
teriałem źródłowym opracowania są publika
cje książkowe, prasowe, wydawnictwa okolicz
nościowe, kroniki, księgi i kroniki parafialne, 
dane z archiwów kurii biskupich Katowic 
i Wrocławia, Franciszkańskiej Kurii Prowincjo
nalnej w Katowicach oraz Centralnego Archi
wum Wojskowego w Warszawie. Autor zebrał 
również sporo danych od działających w mie
ście organizacji oraz od osób pamiętających 
ludzi szczególnie związanych z miastem i dzia
łających na rzecz jego społeczności, zasłużo
nych w działaniach o przyłączenie Śląska do 
Polski, walczących w Powstaniach Śląskich, na 
różnych frontach II Wojny Światowej, a rów
nież w ruchu oporu - prześladowanych, wię
zionych i zamordowanych przez okupanta.

Praca niniejsza stanowi zaczątek ewidencji 
rybniczan wartych przypomnienia i zapamię
tania i, jak pisze autor we wstępie, winna być 
kontynuowana i poszerzana o dane zgłaszane 
przez mieszkańców do wykorzystania w kolej
nym wydaniu.

Wydawcą książki jest Agencja Reklamo- 
wo-Handlowa „Artus”, a będzie ona do
stępna tylko w rybnickiej księgarni Em
piku.

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

Rybnik, ul. Sobieskiego 18, tel. 42-38-703

P eter  K. B urian , R obert 
C aputo, S zk o ła  fo tografo 
w a n ia  N a t io n a l G eo g ra -  
p h ic . W yd. N a tio n a l G eo- 
graph ic

Z takiego prezentu pod 
choinką ucieszy się każdy 
amator robienia zdjęć. Co zro
bić, by zdjęcia wyglądały jak 
te w popularnym miesięczni

ku radzą związani z nim fotografowie. Uwagi do
tyczą nie tylko wyboru sprzętu i techniki fotogra
fowania, ale również tematów i odpowiedniego 
do nich podejścia. O swoich doświadczeniach opo
wiadają też mistrzowie fotografii z NG.

Przekąski. W ielka Księga  
Kucharska. Wyd. Kóhem ann

Zbliża się okres świąteczno- 
noworoczny, a więc i „sezon 
na gości”. Kilkusetstronicowa, 
ilustrowana tysiącem zdjęć 
księga będzie prawdziwą inspi
racją do tworzenia koloro
wych, estetycznych, a przede 
wszystkim smacznych, kompozycji. Przepisy wy
korzystują wszystkie kuchnie świata - od euro
pejskiej do dalekowschodniej. Smacznego!

• • •
B ukiety. K w artaln ik  dla  

florystów . Nr 4  - Zim a
Numer świąteczny, po

święcony przede wszystkim 
stroikom świątecznym i bu
kietom ślubnym. Jest jeszcze 
czas, by wykorzystać do 
świątecznej dekoracji domu 
niezwykle oryginalne pomysły 

z „Bukietów”. Znajdziemy tu też propozycje świą
tecznego dekorowania grobów, a ten nowy zwyczaj 
już zaczyna się przyjmować. Poznamy też krakow
ską kwiaciarnię „Akant” i jej niezwykłą atmosferę...

PRZEKĄSKI
W i i t K A KSIÇGA K U C B A B S K h

CD Era o f  Love, E w a Ma- j 
łas-G odlew ska, J o sé  Cura

Jeden z najbardziej pożąda- ! 
nych tenorów świata, Argen-1 
tyriczyk José Cura w duecie 
z nie mniej sławną polską so-1 
pranistką Ewą Małas-Godlew- 
ską śpiewają utwory Krzesimira Dębskiego, Woj
ciecha Kilara, Janusza Stokłosy i Seweryna Kra
jewskiego. Ta płyta to niewątpliwie ewenement, 
ale zarówno J. Cura, jak i E. Małas-Godlewska lu
bią oryginalne pomysły. Płyta w sam raz pod cho
inkę - piękne operowe głosy, lżejszy repertuar...

Nagrody ufundowali:

Biuro Informacyjno-Handlowe 
Rybnik, ul. Gliwicka 1, tel./fax 42-25-693

- 300 zł
•  •  •

Firma Budowlana 
Eugeniusz Fibic 
ul. K. Miarki 74, 
44-370 Pszów, 
tel. 0-32 454-07-83 

-2 5 0  zł

A W IM
ul. 3 Maja 12, tel. 42-215-67

-2 0 0  zł

FIRMA
JUBILERSKA ARTIS
S.C. IWONA I DARIUSZ KOZŁOWSCY

Rybnik, ul. Powstańców 14, tel./fax 42-21-962 
Korfantego 3, tel. 42-35-462 
Sobieskiego 7, tel. 42-38-889 
S.D.T. „real” stoisko jubilerskie, tel. 42-41-901 

-150  zł w wyrobie jubilerskim

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

- bon towarowy wartości 200 zł

•  •  •

Centrum Elektronarzędzi
ELECl^O ic^W ii
Wypożyczalnia • Sprzedaż • Serwis 
Rybnik, ul. Młyńska 4, tel. 42-36-856 

-firmowa wiertarka
•  •  •

Cukiernia
Edwarda Harazima

ul. Mieszka I 1
- pyszny tort

Sponsorom  serdeczn ie  dziękujem y!
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Uwaga! 
Pisownia 
w gwarze!

GAZETA RYBNICK

Nasz K onkurs Św iąteczny  
wymaga znajom ości śląskiej 
gwary, obrzędow i wigilijnych 
potraw. Na choince um iesz
czone są, oznaczone cyfram i , 
rzymskimi, choinkowe ozdo
by, wigilijne po traw y i inne  
atrybuty św iąteczne.

Ich n a zw y  n a le ży  w p isać  
w odpowiednie kra tk i ozna
czone cyframi rzym skim i od 
I do XII. L itery w  okienkach 
oznaczonych cyferkami arab
skimi ułożą się w  hasło, które  
jes t rozwiązaniem konkursu.

Należy um ieścić to hasło na 
kartce pocztow ej i p rzysłać  
na adres redakcji do 10 stycz
nia 2001 roku: „Gazeta Ryb
nicka”, Rynek 12a, skr. poczt. 
96, 44-200 Rybnik, lub wrzu
cić do naszej „żółtej skrzyn
k i” (ulica Kościuszki).

A

1 2 o 4 6 7 QO 9 10 11 JL 'tĆż 13

1 fl JL # 18 19 2 o 91 23 24
• 4' r̂y n r \ 3 0 O l

R ozw iązan ie krzyżów k i 
z  nr. 11 „GR” - MARS.

Nagrody, dwa bony towaro
we, po  5 0  z ł  każdy, otrzym u
ją: KRYSTYNA KOSTECKA  
z  K a m ie n ia  i  K RYSTYN A  
KRAWCZYK z  Rybnika 37



ETA RYBNICKA

z dnia 20 listopada 2000 r.
w sprawie: nadania herbu, flagi oraz pieczęci Miasta Rybnika

Działając na podstawie:
- art. 18 ust.2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz.U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 z późn.zm.),
- art. 3 ustawy z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach 
(Dz.U. z 1978 r. Nr 31, poz. 130 z późn.zm.),
- § 7 Statutu Miasta Rybnika uchwalonego Uchwałą Nr 197/X/99 Rady 
Miasta Rybnika z dnia 21 czerwca 1999 r. (Dziennik Urzędowy Woje
wództwa Śląskiego z 1999 r. nr 36, poz. 1068),

po uzyskaniu pozytywnej opinii Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji,

na wniosek Zarządu Miasta Rada Miasta Rybnika postanawia:
§1

Przyjąć herb Miasta Rybnika według opisu w brzmieniu:
„Herb Miasta przedstawia w polu tarczy błękitnym rybę-szczupaka srebr

ną (białą) w skos, skierowaną ku prawemu narożnikowi tarczy. Ponad i pod 
wyobrażeniem ryby (w narożniku lewym czoła oraz narożniku prawym dołu) 
widnieje motyw roślinny, czyli kotewka, zwana inaczej orzechem wodnym, 
o srebrnych (białych) łodygach i srebrnych (białych) kwiatach”.

Wzór herbu stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§2

Przyjąć flagę Miasta Rybnika według opisu w brzmieniu:
„Kształt flagi stanowi prostokąt o proporcji boku krótszego (szeroko

ści) do boku dłuższego (długości) jak 5:8. Flaga składa się z trzech 
poziomych pasów w następującym ułożeniu i barwach:

- dwa zewnętrzne pasy koloru błękitnego w proporcji 1/4 szerokości 
płata flagi każdy,

- środkowy pas koloru białego w proporcji 2/4 szerokości płata flagi 
z herbem Miasta umieszczonym centralnie”.

W położeniu pionowym flagi herb umieszcza się centralnie pionowo 
w pasie białym. Wzór flagi stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§3
Przyjąć pieczęcie Prezydenta Miasta Rybnika i Zarządu Miasta Ryb

nika zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.
§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2000 r. i podlega poda
niu do publicznej wiadomości w „Gazecie Rybnickiej”.

Uchwała Nr 508/22/2000 Rady Miasta Rybnika 
z dnia 20 listopada 2000

w sprawie opłat za dostarczanie wody i odprowadzenie 
ścieków przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji 

Sp. z o.o. w Rybniku.
Działając na podstawie:
- art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz.U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 z późn.zm.),
- art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce 
komunalnej (Dz.U. Nr 9 z 1997 r., poz. 43 z późn.zm.)

na wniosek Przdsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji 
Sp. z o.o. w Rybniku, Zarządu Miasta Rybnika 

i Komisji Gospodarki Komunalnej 
Rada Miasta Rybnika postanawia:

§1
Na podstawie kalkulacji przedstawionej przez PWiK Sp. z o.o. w Rybniku 
ustalić od 1 stycznia 2001 roku następujące opłaty:
- za wodę 2,69 zł za 1 m3
- za ścieki dla ludności 2,10 zł za 1 m3
- zą ścieki inne 3,30 zł za 1 m3
- ópłata stała za przyłącze do budynku z tytułu jego konserwacji 3,00 zł 
miesięcznie.

Wykonanie uchwały powierzyć PWiK Sp. z o.o. w Rybniku.
§ 3

Traci moc Uchwała Nr 305/XIII/99 Rady Miasta Rybnika z dnia 29 listo
pada 1999 roku w sprawie opłat za dostarczanie wody i odprowadzenie 
ścieków przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Rybniku.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2001 roku.

§2

1) dostawę oleju opałowego, lekkiego,
niskosiarkowego do obiektu pływalni krytej w Rybniku 
przy ulicy Powtańców 40 w ilości około 195.000 litrów
Termin realizacji -  dostawy 3 razy w miesiącu po 6500 litrów 

w ciągu od 2001.01.01 do 2001.12.31 (z przerwą od 1.07 do 31.08.2001 r.).
Wadium -  3 300 zł. Specyfikację istotnych warunków zamówienia 

(cena -  20 zł) można odebrać w siedzibie zamawiającego, pok. kadry 
łub za zaliczeniem pocztowym. Uprawniona do kontaktów z oferentami 
-  Monika Malusi, teł. 4221097 wew. 351, pok. kadry, w godz. 700 - 1500.

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, pok. kadry. 
Termin składania ofert upływa dnia 2001.01.19 o godz. 1030. 
Otwarcie ofert nastąpi dnia 2001.01.19 o godz. I I 00 w siedzibie zama
wiającego, pok. kadry.

Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem preferencji kra
jowych.

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

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

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:
1. cena (koszt) -  85%
2. wiarygodność ekonomiczna oferenta -  15%

Miast
44 - 200 Rybnik, woj. ślqsk 

tel. (032) 42-230-1
ogłasza przetargi

2/budowę infrastruktury wspierającej rozwój małej i średniej 
przedsiębiorczości na terenie targowiska miejskiego 

w Rybniku obejmującej:
Obiekt Nr 1 - Budowę szaletu miejskiego,
Obiekt Nr 2 - Przebudowę budynku wielofunkcyjnego,
Obiekt Nr 3 - Modernizację ulicy Rzecznej - remont nawierzchni.
Roboty są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej.
Termin realizacji -  do 2001.12.30.
Wadium - 50 000 zł. Specyfikację istotnych warunków zamówienia 

(cena -  122 zł) można odebrać w siedzibie zamawiającego, pok. 254 
lub za zaliczeniem pocztowym. Uprawnieni do kontaktów z oferentami 
- Dorota Bienek (Obiekt Nr 1 i 2) i Andrzej Kopka (Obiekt Nr 3), 
tel. 4223011 w. 7256, 7005, pok. 256, 005, w godz. 800 - 1500.

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, pok. 254. 
Termin składania ofert upływa dnia 2001.01.23 o godz. 1000. 
Otwarcie ofert nastąpi dnia 2001.01.23 o godz. 1200 w siedzibie zama
wiającego, pok. 108.

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

a rt 19 i a r t 22 u st 7, spełniający warunki zawarte w a r t 22 ust 2 ustawy 
o zamówieniach publicznych oraz warunki dodatkowe:

1. spełniają wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków za
mówienia

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:
1. cena (koszt) - 80%
2. wiarygodność - 20%



GAZETA RYBNICK
Wykaz dzielnicowych

Bezpieczeństwo mieszkańców i zachowanie porządku 
publicznego to wciąż jeden z najważniejszych problemów 
do rozwiązania w naszym mieście.

Wiele zależy od sprawności służb policyjnych i miejskich -  to od nich 
społeczeństwo wymaga pomocy w sytuacjach zagrożenia. Szczególne
go zaś wsparcia mieszkańcy oczekują od swojego policjanta dzielni
cowego. Jest on gospodarzem wyznaczonego terenu pod względem 
utrzymania bezpieczeństwa. To do niego należy kierować się w przy
padkach wszelkiego rodzaju kradzieży, zniszczenia mienia, pobicia, na
padu, gwałtu, wykroczeń i przestępstw nieletnich, zakłócania ciszy noc
nej, handlu narkotykami i in. przestępstw.

Trochę inne kompetencje ma dzielnicowy-rewirowy strażnik 
miejski. Do niego kierujemy się w sprawach zanieczyszczeń posesji, 
nielegalnych wysypisk, braku urządzeń do gromadzenia nieczystości, 
a także oświetlenia posesji i braku numerów porządkowych posesji.
Straż Miejska utrzymuje też nadzór nad utrzymywaniem zwierząt do
mowych, przeciwdziała niszczeniu zieleni i innym dewastacjom. Spra
wuje również nadzór nad lokalnym ruchem drogowym w zakresie wy
kroczeń dotyczący zakazu ruchu, zakazu postoju i zatrzymywania po
jazdów oraz tamowania ruchu.

Miejmy nadzieję, że imienny wykaz policjantów dzielnicowych 
i strażników rewirowych pomoże mieszkańcom miasta dotrzeć 
do nich z każdą bolączką. Od stycznia przyszłego roku rozpocznie
my publikację stałego cyklu dotyczącego problemów bezpieczeństwa 
i porządku publicznego w naszym mieście i działań, jakie w tej materii 
władze samorządowe będą podejmować.

Straż Miejska
Funkcjonariusze rewirowi odpowiedzialni za poszczególne rewiry:
1. REWIR I - Centrum - Stanisław Czop, Bolesław Dziewior
2. REWIR II - Nowiny, Wawok, Orzepowice, Rybnicka Kuźnia,

Chwałęcice, Stodoły, Buglowiec - Dariusz Pachowcz, Roman Krępuszewski
3. REWIR III - Niewiadom, Niedobczyce, Popielów, Radziejów, Zamysłów,

Zebrzydowice - Izabela Rutko, Dariusz Tukalski
4. REWIR IV - Boguszow ice, Chwałowice, Kłokocin, Gotartowice,

Ligota- Maciej Jaworucki, Adam Gmerski
5. REWIR V - Paruszow iec, Piaski, Kamień, Grabownia, Golejów,

W ielopole, Rybnik Płn. - Dariusz Śliwiński, Marcin Gaweł
Osoba prowadząca rewirowych: Ewelina W oźniak

3) wykonanie adaptacji budynku pralni i warsztatów 
Szpitala Miejskiego nr 1 na potrzeby dydaktyczne 

laboratorium nowoczesnych technologii przemysłowych 
Centrum Kształcenia Inżynierów w Rybniku.

Roboty są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej.
Termin realizacji -  do 2001.09.15.
Wadium - 100 000 zł. Specyfikację istotnych warunków zamówienia (cena -  

244 zł) można odebrać w siedzibie zamawiającego, pok. 254 lub za zaliczeniem 
pocztowym. Uprawnieni do kontaktów z oferentami - Michał Śmigielski, Janusz 
Trojan, teł. 7391802, w godz. 800 -  1400.

Oferty należy składać w  siedzibie zam awiającego, pok. 2 5 4 . Termin 
składania ofert upływa dnia 2001 .01 .24  o godz. 10°°. Otwarcie ofert nastą
pi dnia 2001.01.24 o godz. 1200 w siedzibie zamawiającego, pok. 108.

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

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

1. spełniają wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:
1. cena (koszt) - 80%
2. wiarygodność - 20%

Miasto Rybnik,
44 * 200 Rybnik, woj. śląskie, ul. B. Chrobrego 2, pok. 108 

tel. (032) 42-230-11, fax (032) 42-241-24
ogłasza przetargi nieograniczone na:

Komisariat Policji w Rybniku-Boguszowicach
nr
rej. dzielnicowy rejon

nr tel. służbowego, 
miejsce dyżuru

i. mł. asp. L. Kocjan Paruszowiec-Piaski

Komenda Miejska 
Policji w Rybniku 
42-210-91 do 4, w. 318 
42-156-26

2. sierż. sztab. M. Byczek Ligota, Gotartowice
3. mł. asp. A. Waśka Boguszowice Stare, 

Kłokocin
4. sierż. M. Biskupski Os. Południe
5. st. post. K. Mostek ul. Patriotów 

ul. Lompy
6. sierż. sztab. P. Stolarz Os. Boguszowice
7. st. post. A. Siemianowski Meksyk, Zamysłów 739-32-72 

dyżury w PPDz 
w Chwałowicach 
pon.-pt. 800-1000

8. st. sierż. T. Chmielewski Chwałowice Dolne
9. st. sierż. J. Wita Chwałowice Górne
10. mł. asp. R. Buchta Radziejów, Popielów
11. mł. asp. P. Wolak Jankowice, 

Świerklany Dolne
Komenda Miejska 
Policji w Rybniku
42- 210-91 do 4, w. 352
43- 04-110 dyżury
w PPDz w Świerklanach 
pon.-pt. 8°°-1000

12. st. post. M. Friebe Świerklany

13. sierż. sztab. M. Gorażdża Nowy Dwór 
kop. Jankowice

Komenda Miejska 
Policji w Rybniku 
42-210-91 do 4. w. 318 
42-156-26

Komisariat Policji Rybnik-Nowiny
L.p. dzielnicowy rejon nr tel. służbowego, 

miejsce dyżuru
1. mł. asp. D. Piotrowski Centrum - ul. Miejska, 

Wiejska, Jankowicka, 
Hallera, Szkolna, 
Popiełuszki

2. st. post. R. Gajerski Centrum - ul. 3 Maja, 
Kościuszki, Chrobrego, 
Challota, Saint Vallier, 
Dworcowa, 
Powstańców Śl.

3. mł. asp. D. Rutynowski Oś. Kilińskiego,
Oś. Maroko-dolne, 
Sławików, Poprzeczna

4. sierż. T. Piotrowiak Rybnik-Północ 
- ul. Wyzwolenia, 
Żużlowa, Gliwicka, Piasta

5. asp. P. Chacia Centrum - Rynek, 
ulice przyległe, Wawok

6. mł. asp. M. Worwa Oś. Maroko-górne
- ul. Św. Józefa, Kominka
- numery parzyste

Komisariat 
Rybnik-Nowiny 
42-212-97, 42-285-70

7. sierż. sztab.
R. Harbaczewski

Oś. Nowiny
- ul. Orzepowicka, 
Budowlanych, Wandy, 
Kominka
- numery nieparzyste

8. mł. asp. B. Lokaj Oś. Nowiny 
- ul. Dąbrówki, 
Zawiszy Czarnego

9. st. sierż. M. Karwot Oś. Nowiny 
- ul. Chabrowa, 
Zebrzydowice

10. sierż. J. Matczak Oś. Nowiny 
- ul. Wawelska, 
Floriańska, Krakusa, 
Orzepowice

11. st. post. A. Panfil Oś. Elektrownia, 
Kuźnia Rybnicka, 
Wielopole

12. sierż. sztab. P. Kurzyriski Stodoły, Chwałęcice, 
Golejów, Grabownia

13. sierż. A. Piotrowski Paryż, Wrzosy, 
Zamysłów (prawa strona)

Komisariat Rybnik-Nowiny, 
42-212-97, 42-285-70

14. mł. asp. A. Cyran Oś. Korfantego, Rymer, 
ul. Górnośląska

Punkt przyjęć dzielnico
wych, ul. Wrębowa (pawi- 
lon „Merkpol ), 42-110-20 
dyżury: poniedziałek 
15°°-16*, 1930-210<l, 
czwartek Ô -IO30,14°°-15*

15. sierż. sztab. D. Pieron Niewiadom, Buzowice
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Środowiskowy Dom Samopomocy 
dla Osób Chorych Psychicznie

Rybniku-Niedobczycach składa serdeczne podziękowania 
zakładom cukierniczym Mariana Widoka,

Janusza Cieciora, Mirosława Gryta 
oraz zespołowi muzycznemu „SAVOY”

za bezinteresowną rzeczową pomoc w zorganizowaniu 
zabawy andrzejkowej.

Jednocześnie z okazji Świąt Bożego Narodzenia 
i Nowego Roku składamy wszystkim swoim 
dobroczyńcom najserdeczniejsze życzenia

Kierownictwo i pensjonariusze ŚDS
® ® » * ® ® ® ® <$> ®

Uczniowie piszą
I Ty możesz pomóc -  zadbaj o zwierzęta!

Według statystyki co trzynasty Polak znęca się nad zwierzętami. 
Jak wyliczono, tylko 7% ludności nasze kraju zdaje sobie sprawę, 
że zwierzęta to istoty żywe, zdolne do odczuwania bólu i cierpienia.

Wiele drastycznych przykładów dowodzi, że większość ludzi jest obo
jętna na los zwierząt, a wielu z nas je s t przyczyną ich cierpienia. 
W Sochaczewie dwóch mężczyzn dla zabawy odcięło po kolei szczenia
kowi łapy, ogon oraz głowę -  cierpienia tego zwierzęcia nie można so
bie wyobrazić. W Kaliszu pewien mieszkaniec tego miasta bił swojego 
psa, kopał go i zrzucał ze schodów. Co roku odnotowywane są przypad
ki porzucania zwierząt przed wakacjami. W tym okresie częstym zjawi
skiem jest również zabijanie „nieprzydatnych” już do niczego zwierząt. 
W Olsztynie mężczyzna zakatował swojego psa wieszając go na smyczy 
przerzuconej przez płot i bijąc metalowym kątownikiem. Policja ze Słup
ska zatrzymała osiemnastolatka, który maltretował szczeniaka m.in. 
poprzez wstrzykiwanie mu wody do brzucha.*

Jakie kary grożą za znęcanie się nad zwierzętami? Ustawa z roku 
1997 mówi, że: „zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cier
pienia, nie je s t rzeczą, a człowiek je s t mu winien poszanowanie, ochro
nę i opiekę”. Za znęcanie się i zabicie siekierą psa ustawa przewiduje 
wyrok sześciu miesięcy.

Z czego wynika obojętność ludzi na tak poważny problem? Z błęd
nych przekonań, zwykłej agresji, głupoty? Z punktu widzenia etyki pra
wa zwierząt nie są przedstawione jasno. Sięgając do Biblii, do Księgi 
Rodzaju możemy przeczytać: „Niech (człowiek) panuje nad rybami 
morskimi, nad ptactwem powietrznym, nad bydłem, nad ziemią i nad 
wszystkimi zwierzętami pełzającymi po ziemi!” (Rdz.1,26). Odnosząc 
się tylko do tego tekstu można by wywnioskować, że zwierzęta stwo
rzone są tylko po to, aby człowiekowi „służyć”. Jednak dalej w Piśmie 
Świętym napisane jest, że Bóg nakazał człowiekowi uprawiać i strzec 
ogrodu Eden, a więc wszystkiego co się w nim znajduje, dlatego czło
wiek jako strażnik i władca powinien wiedzieć, że nie wolno mu krzyw
dzić istot żywych, które czują tak samo jak my.

Przed kilkoma dniami rozpoczęła się akcja „Skazani”, która ma na 
celu zgromadzenie funduszy potrzebnych do walki z bezmyślnością 
i sadyzmem w stosunku do zwierząt, a także chce wychowywać mło
dzież w duchu poszanowania naszych „mniejszych braci”. Każdy z nas 
może pomóc dzwoniąc pod numer: 0 7 0 0 8 6 6 6 6 . Możemy również 
pomóc zwierzętom z naszego miasta np. poprzez datki na schronisko. 
Jest wiele sposobów pomocy i każdy jest do niej zdolny. Przestańmy 
więc być obojętni!

Miejmy również nadzieję, jak Jeremy Bentham, że dzięki naszemu 
postępowaniu los zwierząt będzie kiedyś lepszy:

„Oby nadszedł dzień, gdy reszta żywych stworzeń 
otrzyma prawa, których mogła pozbawić ich tylko 
ręka tyranii. (...) Należy pytać nie o to, czy zwierzęta 
mogą rozumować ani czy mogą mówić, lecz czy mogą cierpieć”.

Jagoda Prudel
/  Liceum ss. urszulanek

* Przykłady zaczerpnięto z  tygodnika „Wprost”

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

Biuro Poselskie posła s l d  Andrzeja Zająca
przy Placu Wolności 7/11 (II p.) jest czynne od poniedziałku do piątku od 9 .00 do 16.00

Poseł A. Zając dyżuruje w  poniedziałki od 9 .00  do 14.00
Radni RM Rybnika z klubu SLD dyżurują w każdą środę od 16.00 do 18.00.

Usługi budowlane
M alow anie, tap etow an ie  oc iep lan ie  dom ów  

tynkow an ie dom ów
- nowoczesną metodą przy pomocy agregatu tynkarskiego

tynki: g ipsow e, regipsow e, itp. 
rem onty  dachów

sonedaż i montaż SYStomow do ocxvszczania wodv!

tel. 42-14-044, 0602-395-340

Dyżury Powiatowego Rzecznika Konsumentów
w Rybniku

odbywają się w drugą i czwartą środę każdego miesiąca 
w godz. od 10.00 do 14.00

w siedzibie Starostwa, ul. 3 Maja 31, tel. 42-28-300

Telefon informacyjny

Anonimowych Alkoholików
2 5 3 -7 9 -8 3

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

Uwaga! Panie po amputacji piersi

Amazonko
M asz problemy? Potrzebujesz pomocy?

A m oże  p o m o żesz  innym ?
Skontaktuj się z nami.

Stowarzyszenie Am azonek „Odnowa”, Rybnik, u l Kościuszki 17, 
tel. 42-35-511, poniedziałek 1000 - 1200 

Spotkania „Amazonek” w każdą II środę miesiąca 
o 16.00 przy ul. Raciborskiej 20.

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

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

M aria K ukaw ska, te l. (0 3 2 ) 2 5 5 -3 0 -6 5 , wew. 2 9 0 , a biuro mieści się 
w Katowicach przy ul. Jankego 15a.

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



WYCENA
NIERUCHOMOŚCI

Uprawniony Rzeczoznawca Majątkowy 
mgr inż. Krzysztof URBAŃCZYK 

tel. 4 2 -3 5 -3 2 3 ,
Rybnik, P lac W olności 2

wyceny nieruchomości 
doradztwo 

szkody górnicze 
pośrednictwo kupna-sprzedaży

upraw niony rzeczoznaw ca 
Inż. Irena Kuczera, 

te l. 42-28-162 w. 361. 42-28-678

KURSY-12001!
• liceum  ogólnokształcące

- eksternistycznie, 1,5 roku, w II LO
• przygotowawczy do m atury - j. polski, 

matematyka, j. obce - w II LO
• księgowo-podatkowy
• j. angielski, j. niem iecki
• obsługi komputera
• obsługi kas fiskalnych
• wychowawców kolonii

; Oferujemy kijrsy na zlecenie firm i instytucji!

d̂rouJtfcL radssiufcL l  sp®&®jM|cL

ŻtfCZtf
Firma Oświatowa

Rybnik, ul. Rynek 6, tel. 42-35470. 
Zapraszamy w godz. 9.00 -17.00

A tcnd

zarządzanie 
i administrowanie 

budynkami
Uprawniony Zarządca Nieruchomości

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

Naprawa telewizorów 
i magnetowidów

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

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

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

Pustaki żużlowe
oferuje wytwórnia

Rybnik-Golejów. teł. (0-32) 42-655-37.
0-602-622-439

ścianki działowe

14 cm wysokość 14 cm 
12 cm szerokość 25 cm 
38 cm długość 38 cm

GAZETA RYBNICK
Ogłoszenia drobne

Kursy ochrony konwoju.
Po kursie licencja. Praca! 

Tel. 0-603-217-695, 281-13-22

•k ic ie

Wesołych Świąt życzą Łyżwa, 
Jaco i Manul

MASAŻ I REHABILITACJA
mgr fizjoterapii i odnowy biologicznej Andrzej Myśliwiec

gabinet fizjoterapii poleca swoje usługi w zakresie: 
masażu klasycznego, rozluźniającego i leczniczego 

oraz rehabilitacji w chorobach neurologicznych i ortopedycznych 
Prowadzimy również wizyty w domu pacjenta! 
44-200 Rybnik, ul. Żorska 14b, tel. 42-46-098, 

42-24-016 wew. 205, 0-604-254-312 
Oferujemy również zajęcia dla dzieci i dorosłych w obiektach 

pływalni krytej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 
w Rybniku przy ul. Powstańców 40 

Proponujemy:
gimnastykę korekcyjną, profilaktyczną i leczniczą, naukę 

pływ ania oraz lekcje doskonalenia stylu w małych grupach. 
SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE W KASIE OŚRODKA

Grawerowanie
(materiał, wzory zachodnie)

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

osobistych • tabliczek inwentarzowych 
• oznakowań maszyn i urządzeń

grawerstwo
Rybnik, ul. Mickiewicza 4 

(boczna Kościuszki - kwiaciarnia) 
_______________ tel./fax 4224397______________
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SKŁAD FABRYCZNY
H U R T  -  t > E E T A L

WYKŁADZINY PCV 1,5 - 4 M SZER.

RYNNY, SIDING *
PANELE
AKCESORIA WYKOŃCZENIOWE 
1 INNE ARTYKUŁY

M M l w m £ ' zx

' T ^ * ’C E /W ///
! ♦ ♦

iżOllSybnik, ul.Ks. Brudnioka 4 
f r  tel. kom. 060144 88 67 
80 Rydułtowy ul.Ofiar Terroru 61

Apteka 
św. Antoniego 
przy
ul. Raciborskiej 3 
w Rybniku 
(obok Rynku)

ANTONIEGO

Zapraszamy! Tel. 422-35-37

CZYNNA JEST 
CODZIENNIE 

PRZEZ CAŁA DOBĘ
Wesołych i pogodnych 
Św iąt Bożego Narodzenia 
oraz spokojnego i dobrego 
Nowego Koka



AZEIA RYBNICKA

12.000
NAKŁADU ą w m i

NAJWIZKSZf LOKALNi NAKŁAD TWOJŁęO OęŁOSZŁNIA 
CENY REKLAM I OGŁOSZEŃ:

strony czarno-białe strony kolorowe:
ogłoszenia drobne strona przedostatnia
słowo cała strona 1590  zł
- 0 ,99  zł 1 /2 strony 8 9 9  zł
słowo w ytłuszczone - 1 ,49 zł 1 /4  strony 4 9 9  zł
w  ramce, z tłem 1,99 zł

Ceny ogłoszeń drobnych z podatkiem VAT strona ostatnia
cała strona 1990 zł

ogłoszenia ramkowe 1/2 strony 1099 zł
cała strona - 9 9 0  zł 1 /4  strony 5 9 9  zł
1/2 strony - 5 4 9  zl RABATY:
1/4 strony - 2 9 9  zł cykl 3 em isji - 5%
poniżej 1/4 strony - 2 ,99 zł/cm2 cykl 6  em isji - 10%

Artykuł sposnorowany cykl 12 em isji - 15%
1 strona - 8 9 0  zł ceny netto + 22% VAT

NAJLEPSZĄ BEZPOŚREDNI BEZPŁATNI KOLPORTAŻ
Biuro ogłoszeń: IM F O M A X  Rybnik, Rynek 12a, 

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

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

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

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

z możliwością odprawienia mszy św.,

* usługi cmentarne,
* zamówienie wieńców, palm, wiązanek, 

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

w kolumbarium na terenie cmentarza
Ceny konkurencyjne
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■mMMAutoryzowane laboratorium
Fuji Film Polska L. Ronczka, 44-200 Rybnik, ul. Reja 2, tel. 42-39-200

BEZPŁATNE PORADY PRAWNIKA
Prawnik udzielający bezpłatnie porad

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

w  piątki wgodz. 15.00 -17.00

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

GAZETA RYBNICKA. Miesięcznik kulturalno-sp<
WYDAWCA: Rybnickie Centrum Kultury na zlece^
REDAKTOR NACZELNA: Wiesława Różańsk;
REALIZACJA: INFOMAX / ¿ f  ’
BIURO OGŁOSZEŃ: INFOMAX, Rybnik, Ry4<«k 12^  >
tel. 423-80-88, tel./fax 423-80-90 od 8.00 do 1^00 
Zastrzegamy sobie prawo skracania tekstów i zi tytulówf 
Za treść ogłoszeń redakcja nie odpowiada.

GABINETY
LEKARSKIE

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

* dr JAN PAWLIKOWSKI
poniedziałek, środa od 17.15

dr ANDRZEJ KUPCZAK
poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek od 15.00 

sobota od 8.00 do 12.00 
diagnostyka niepłodności i sutka

dr IZABELA ROŻEK psychoterapeuta
czwartek od 16.00

LABORATORIUM 
ANALIZ LEKARSKICH

mgr PIOTR ZIELIŃSKI
od poniedziałku do piątku 7.00 do 8.00 oraz 16.00 do 17.00, sobota 7.00 do 9.00 

Filia Leszczyny, PI. Matejki 1
poniedziałek, środa, piątek 6.30 do 7.30

mtm STOMATOLOG
dr JAN KULOK

poniedziałek, środa, piątek od 16.00

NEUROLOG
dr ZBIGNIEW KOPCZYŃSKI

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

czwartek od 16.00

0
dr ANDRZEJ PLUTA
czwartek od 17.00 do 18.00

dr KRZYSZTOF POTERA
wtorek od 16.00 do 17.00

mailto:gazeta@um.rybnik.pl


C iep ło  łagodzi g rze jn ik i og rzew an ie  p o d ło g o w e

o b ycza je
W ciągu 40 łat 

ogrzaliśmy 
ponad 10 milionów 
domów w Europie

FHU „GÓRECKI”

DGA, Bielsko-Biała 
ul. Ks. Kusla 151 
tel. (033) 814-63-16 w. 50 
fax (033) 814-63-16

DGA, Rybnik 
ul. Obrońców Pokoju 10 
tel. (032) 42-12-505 
fax (032) 42-12-515

D O M E I v  s .c .

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

422 92 30, 422 92 31

Swoim obecnym  i  p r z y s z ły m  K lien tom  ż y c z y m y  

zdrowych, radosnych  i spokojnych  Św iąt B ożego  

Narodzenia oraz szczęś liw eg o  N ow ego Roku 2001

K L IM A T Y Z A C J A
W E N T Y L A C J A

DAl K IN

V  REGIONALNY 
DEALER
DAIKIN

CEN TR AL
EUROPE



RCSB

NOWOCZESNE 
O K N A  

I D R Z W I  
T O  M Y ! Briigmann

Okna typowe do natychmiastowego 
odbioru. Na zamówienie dowolny 
kształt, kolor, oszklenie.
Do 'wyboru systemy z PVC:

• niemiecki:
BRÜGMANN GOLDEN LINE

• austriacki profil licencyjny 
PANORAMA

Parapety zewnętrzne i wewnętrzne. 
Doradztwo, transport, montaż, serwis, 
raty!

Oferujemy także szeroki wybór drzwi 
w ew nę trznych  i zew nę trznych  
a także drzwi specjalne: szklane, 
antywłamaniowe, p.pożarowe itp. 
U nas także  b ra m y  g a ra ż o w e  
i przemysłowe, rolety i moskitiery 
okienne, okna i w yłazy dachowe, 
stolarka aluminiowa oraz drew nia
na FERNO.

RYBNICKIE CENTRUM STOLARKI BUDOWLANEJ
44-217 Rybnik, ul. Zebrzydowska 152, te l./fax 42 44 066, tel. 42 44 067

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

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

42 235 60 
tel./fax 42 24 992

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

455 42 15 w. 32

PRZEDSIĘBIORSTWO 
PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE 

KONSEK s.c.

PRO D U CEN T  
O K IE N  I D R Z W I

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

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

ZANIM KUPISZ OKNA VEKA 
U POŚREDNIKA SPRAWDŹ CENY 

y U SWOJEGO LOKALNEGO 
PRODUCENTA

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

Wszystkim naszym  Klientom życzym y  
zdrow ych  i w eso ły ch  Świąt Bożego  
N arod zen ia  oraz sz cz ęś liw e g o  
Nowego Roku 2001!

FIRMA A  J T
JU B IL E R S K A  F A .  JV . JL JLkjl

S.C. IWONA I DARIUSZ KOZŁOWSCY
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Miła obsługa pomoże Ci 
spośród eleganckiej złotej 
i srebrnej biżuterii wybrać 
ten wyjątkowy prezent. 

Serdecznie zapraszamy 
do naszych sklepów!

Artis

ul. Powstańców 14 S.D.T. “real” 
tel./fax 42 21 926 tel 42 41 901
ul. Korfantego 3 ul. Sobieskiego 7 
tel. 42 35 462 tel. 42 38 889

iknftmtcr
44-200 Rybnik, ul. Mikołowska 6 

tel./fax: (032) 422-17-23  
(032) 423-97-99

Zapraszam y do skorzystania z najnowszej, 
oferty naszego biura!

W szystkim  naszym Klientom -  pielgrzymom Roku 
Jubileuszowego, oraz naszym Sympatykom i Przyjaciołom 
życzymy wszelkich łask i błogosławieństwa z okazji Świąt 
Bożego Narodzenia i w każdym dniu Nowego Roku 2001.
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* PROFESJONALNE I NOWOCZESNE KURSY:
-  kursy przygotowawcze do matury i na wyższe uczelnie: 

jęz. polski, historia, geografia, biologia
-  kurs pilota wycieczek zagranicznych
-  kurs obsługi programów komputerowych

Wykłady prowadzą między innymi pracownicy naukowi UJ i US. 
Zapisy do 20.01.2001 -  początek zajęć po feriach zimowych!
* KSIĘGARNIA KATOLICKA:
-  bogaty wybór wydawnictw dla dorosłych, młodzieży i dla dzieci
-  ikony, albumy, dewocjonalia, upominki na każdą okazję
-  płyty CD, kasety audio i video
-  literatura turystyczna

* KOMPLEKSOWA OBSŁUGA TURYSTYCZNA -  OFERTY 
NAJLEPSZYCH I SPRAWDZONYCH FIRM KRAJOWYCH:
-  pielgrzymki, wycieczki, przewozy
-  wczasy - dojazd własny i zorganizowany
-  indywidualna rezerwacja noclegów w kraju i zagranicą
-  ubezpieczenia turystyczne

* USŁUGI KSERO * BINDOWANIE * LAMINOWANIE *


