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GAZETA RYBNICKA Lipiec 1998

X

Kwiaty
to
babska sprawa...

Piękno kwiatów to piękno przemijające, a utrwalić je można tyl
ko w fotograficznym kadrze, co też uczyniliśmy.

Budzące podziw kwietne kompozycje na rybnickich skwerach, 
zieleńcach i rabatach to efekt pracy kilkunastu pań, pracownic Za
rządu Zieleni Miejskiej. Szefuje im kierowniczka rejonu Centrum 
terenów zieleni miejskiej Anna Stosio, która jest również autorką 
większości koncepcji dywanowych kompozycji. - Pomysły rodzą się 
wszędzie, oglądamy albumy, podpatrujemy innych, dostosowujemy 
wzory do kształtów kwietników. Potrzebna jest tylko wiedza ogro
dnicza i poczucie piękna. W Rybniku kwiaty to babska sprawa. Ko
biety dostrzegają detale, a przy tego typu nasadzeniach jest to bar
dzo ważne... - mówi Anna Stosio.

Zarząd Zieleni Miejskiej przygotował około 130 tys. sztuk rozsad 
letnich kwiatów rabatowych. Około 90 proc. to produkcja własna 
działu produkcji ogrodniczej. Wcześniej, wiosną, wysadzono 50 tys. 
bratków i stokrotek. Na letnich rabatach wykorzystano 20 gatunków 
roślin. Nowości to m.in. kaskadia, którą możemy zobaczyć na ryn
kowych kandelabrach, a także wiele oryginalnych odmian roślin już 
znanych.

Oczywiście nasady to początek pracy. Przez całe lato, aż do pierw
szych przymrozków, skwery trzeba odchwaszczać, podlewać, a ro
śliny "dokarmiać" nawozami. Pracujące w plenerze panie spotykają 
się wielokrotnie z życzliwym zainteresowaniem mieszkańców, od
powiadają na fachowe pytania, udzielają rad... Niestety, są również 
ludzie, którzy nie szanują ich pracy. Zdarzają się przypadki kradzie
ży sadzonek, a także ich "bezinteresownej" dewastacji. Ranek "zie
lone służby" rozpoczynają od naprawiania szkód.

Rybnik ma długą, sięgającą czasów przedwojennych, tradycję 
zazieleniania i ukwiecania miasta. Do tradycji tej nawiązuje Zarząd 
Zieleni Miejskiej. Nasze zdjęcia pokazują, że nawiązuje z sukce
sem...

Zdjęcia: M.Szołtysek, Z.Keller

Inform ujem y
naszych Czytelników, że "Gazeta Ryb
nicka" ukaże się również w sierpniu. 
Będzie ją można otrzymać w drugiej 
połowie miesiąca tradycyjnie w Urzę
dzie Miasta i redakcji, a także we 
wszystkich rybnickich kościołach.
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Nadzwyczajna sesja 
Rady Miasta

Prawie rok po dramatycznej po
wodzi, Rybnik otrzymał z fundu
szów państwowych kwotę 1.596.000 
zł na likwidację szkód popowodzio
wych.

Wprowadzenie dodatkowych pieniędzy do 
budżetu wymaga decyzji Rady Miasta, dlate
go też rybniccy radni zebrali się raz jeszcze na 
sesji nadzwyczajnej. Zgodnie z propozycją 
Zarządu Miasta, RM zdecydowała, że środki 
te zostaną przeznaczone na naprawę uszkodzo
nych rowów melioracyjnych, remonty dróg po 
powodzi, naprawę szkód w Szkole Podstawo
wej nr 15 i remont budynku TKKF w dzielni
cy Paruszowiec-Piaski. Przy podziale tych 
środków kierowano się wcześniejszymi zapo
trzebowaniami, jakie składane były pełnomoc
nikowi Wojewody Katowickiego d/s usuwa
nia skutków powodzi.

Do programu sesji wprowadzono także 
punkt dotyczący zasad nabywania nierucho
mości za zaległości podatkowe oraz zamiany 
nieruchomości gruntowych. Na podjęcie tego 
problemu wpłynął fakt zadłużenia niektórych 
zakładów przemysłowych względem miasta. 
Teraz, po złożeniu odpowiedniego wniosku, 
można będzie przenieść własność nierucho
mości na rzecz miasta w zamian za zaległo
ści podatkowe. Radni uchwalili także możli
wość zamiany nieruchomości komunalnych 
na nieruchomości będące własnością lub w 
użytkowaniu wieczystym osób fizycznych 
i prawnych. /r/

Sprostowanie
W czerwcowym numerze “GR” w podpisie 

pod zdjęciem radnych zmieniliśmy imię radne
go Daniela Painty. Zainteresowanego prze
praszamy. Redakcja

- Ta wizyta jest zaledwie preludium do dłuż
szego pobytu w waszym mieście - powiedział 
goszczący w czerwcu w Rybniku ambasador 
Francji Benoît d’Aboville. Towarzyszył mu 
konsul generalny Francji w Krakowie Ives 
Barelli, który nasze miasto odwiedzał już 
wielokrotnie.

przyjeżdżają, by skonfrontować swoje infor
macje z rzeczywistością.

Prezydent Józef Makosz powitał ambasado
ra d’Aboville nie tylko jako przedstawiciela 
wielkiego mocarstwa, ale przede wszystkim 
jako przyjaciela kraju, które ma szansę dołą
czyć do wielkiej, europejskiej rodziny. W dys-

Ambasador Benoit d'Aboville i konsul Ives Barelli 
w czasie przechadzki po mieście w towarzystwie prezy
denta Makosza. Zdj.: szol

Rybnik jest postrzegany jako miasto wyko
rzystujące francuskie doświadczenia, więc 
oficjalni przedstawiciele tego kraju chętnie tu

kusji poruszono m.in. problemy wykorzysta
nia przez samorządy unijnej pomocy, co po
może uwolnić siłę i energię lokalnych spo
łeczności. - Demokrację buduje się na szcze
blu lokalnym - podkreślił ambasador. - Do
brze funkcjonujący samorząd jest dowodem 
zdrowia państwa... Rozmawiano też o wie
loletnich przyjacielskich kontaktach Rybni
ka z miastami francuskimi, wymianie grup 
młodzieżowych i artystycznych, wzajemnym 
poznawaniu się i zrozumieniu.

W towarzystwie przedstawicieli władz 
Rybnika francuscy goście odbyli spacer po 
mieście, a następnie w siedzibie Izby Prze
mysłowo-Handlowej ROP spotkali się ze 
środowiskiem rybnickiego biznesu. Amba
sador interesował się organizacją i działal
nością IP-H ROP, gospodarczym obrazem 
miasta, a także jego problemami. - Macie 
bogatą sieć szkół i potencjał przemysłowy, 
który zwiększy się jeszcze bardziej po prze

kształceniach strukturalnych. Ten region ma 
przyszłość w Europie - powiedział na zakoń
czenie wizyty ambasador d ’Aboville. Ixl

Bliżej
do centrum

Dzięki nowemu mostkowi na Nacynie i piesze
mu szlakowi, który jest przedłużeniem pasażu łą
czącego ul. Kościelną z Curie-Skłodowskiej, bli
żej będzie do centrum miasta z parkingu przy ul. 
Raciborskiej, a także z ulicy Dworek. Jeszcze je
den, dotąd zaniedbany fragment miasta, zostanie 
uporządkowany, powstaną klomby i zieleńce oraz 
oryginalne oświetlenie.

Zdj.: szoł
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Podsumowanie kadencji Rady Miasta

Bilans prac I dokonań
Na ostatniej zwyczajnej sesji RM 10 czerwca 1998 r., prezydent 

przedstawił bilans prac i dokonań Rady i Zarzgdu Miasta upływajqcej 
kadencji (1994-1998). Przedstawiamy jego skrótowe omówienie.

Gospodarka komunalna
*  Zbudowano 10 nowych ulic oraz przeprowadzono remonty 

kapitalne 31 ulic, w większości wraz z chodnikami.
*  Przebudowano 7 skrzyżowań na ronda, zaś na 5 zainstalowa

no sygnalizację acykliczną.
*  Zamontowano 744 nowych punktów świetlnych, zmoderni

zowano 2552 oraz zainstalowano 7,5 km sieci elektroener
getycznej.

*  Przy współudziale zainteresowanych mieszkańców ułożono 
2.108.000 elementów betonowych, czego efektem jest 60 km 
utwardzonych dróg.

*  Zbudowano chodniki przy 28 ulicach, 4 parkingi przyuliczne 
oraz 3 pasaże uliczne.

*  Zbudowano 98 km wodociągu, 8 km gazociągów i 6,5 km 
kanalizacji sanitarnej.

*  Zawarto kontrakt na modernizację i rozbudowę oczyszczalni 
ścieków w Orzepowicach, która ma być ukończona na prze
łomie 1999/2000.

Rondo na skrzyżowaniu ulic Kotucza i Budowlanych.

Ochrona środowiska i zieleń miejska
*  Dofinansowano 532 wnioski mieszkańców dot. modernizacji ko

tłowni w budynkach prywatnych oraz 15 przydomowych oczy
szczalni ścieków.

*  W obiektach miejskich (szkoły) wymieniono kotłownie węglowe 
na gazowe (5 obiektów), zaś 6 podłączono do sieci ciepłowniczej.

*  Wykonano 8 placów zabaw dla dzieci, powiększono i wyremonto
wano 11 parków i skwerów.

*  Zbudowano ogrodzenie cmentarne przy ul. Rudzkiej, przebudo
wano i odnowiono pomniki i miejsca pamięci.

*  Co roku organizowane są konkursy na wystrój obiektów publicz
nych i prywatnych.

*  Opracowano: ' ‘Master plan” zrównoważonego rozwoju, plany wa
loryzacji przyrodniczej miasta oraz studium tras rowerowych.

*  W zakresie bieżącego utrzymania zieleni i wystroju skwerów Ryb
nik uzyskał 1 miejsce w rankingu periodyku “Kwiaty”.

Pasaż Brudnioka - Gliwicka.

*  W okresie pilotażu, a potem na podstawie ustawy “o dużych mia
stach”, miasto przejęło 12 szkół średnich, do których uczęszcza 
ponad 12 tys. młodzieży (z tego 1/3 spoza Rybnika).

*  Oddano do użytku Szkołę Podstawową w Boguszowicach nr 36, 
rozbudowano 3 szkoły (w tym 2 sale gimnastyczne), przeprowa
dzono remont kapitalny sali gimnastycznej SP 16 i zbudowano kom
pleks boisk przy SP 33 w Niedobczycach.

*  Corocznie w okresie wakacji trwają prace remontowe (głównie ma
larskie) w szkołach i przedszkolach.

*  Oddano budynek przy ul. Kościuszki na potrzeby Warsztatów Te
rapii Zajęciowej oraz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

*  Odzyskany od PCK budynek przy ul. Chrobrego zaadaptowano na 
potrzeby Zespołu Ognisk Wychowawczych.

Szkoła Podstawowa nr 36 w Boguszowicach.

I
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*  Oddano po modernizacji i remoncie przychodnię zdrowia w Niewiadomiu oraz 
nową kotłownię gazową w przychodni przy ul. Mikołowskiej.

*  Kontynuowana jest budowa szpitala w Orzepowicach. W ostatnich 4 latach ukoń
czono i przekazano do użytku kotłownię olejowo-gazową z pełną automatyką, 
pralnię i kuchnię. W okresie tym na budowę szpitala wydatkowane zostały środki 
w wysokości: przez budżet państwa - 67.050.000 zł, przez miasto 10.420.000 zł.

*  W trakcie realizacji jest modernizacja systemu grzewczo-technologicznego 
gazówo-olej owa wraz z sieciami w Państwowym Szpitalu dla Nerwowo i Psy
chicznie Chorych (inwestycja finansowana jest przez Wydział Zdrowia UW, 
Urząd Wojewódzki - Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Katowicach, Fundacja - Fundusz w Warszawie, GFOŚr. i GW).

Festiwal orkiestr dętych "Złota Lira"

Największa atrakcja kąpieliska Ruda - 80-metrowa zjedialnia.

Ochrona zdrowia

Zabudowania szpitala w Orzepowicach. Po lewej 
uruchamiana aktualnie kuchnia.

Kultura i sztuka

*  Po rozbudowie i m odernizacji oddano pom ieszczenia M uzeum 
w Ratuszu.

*  Miasto przejęło kolejny - czwarty już - Dom Kultury od górnictwa 
(Niewiadom).

*  Zmodernizowano (po powodzi) bibliotekę w dzielnicy Piaski.
*  Wykonano kosztowne prace w zakresie zabezpieczenia przeciwpo

żarowego w obiektach kultury.
*  Upamiętniono wydarzenia historyczne z przeszłości miasta (płyty 

na Rynku) oraz osobę burmistrza Webera.
*  Tradycją stały się letnie koncerty “Pod wierzbą”, a także wielkie im

prezy okolicznościowe na Rynku z okazji świąt narodowych, Dnia 
Dziecka, Mikołaja czy Sylwestra oraz festiwal orkiestr dętych.

Gospodarka Mieszkaniowa
*  Przejęto 82 budynki mieszkalne od zakładów pracy (w tym 53 od 

Huty Silesia).
*  Przyznano 745 mieszkań z ruchu ludności i zamieniono 205.
*  Rozpoczęto rewitalizację osiedla robotniczego - "familoków" - 

przejętych od Huty Silesia, która docelowo podwoi liczbę mie
szkań i podwyższy ich standard.

*  W trakcie organizacji jest Towarzystwo Budownictwa Społeczne
go, które zajmie się budową mieszkań na wynajem.

*  Zaadaptowano obiekty przy ul. Żwirowej na 44 lokale socjalne (dla 
osób eksmitowanych).

Sport i rekreacja

*  Ukończono i oddano do użytku ośrodek sportowo-rehabilitacyjny 
“Buschido” na Nowinach.

*  W ykonano nową stację uzdatniania wody na basenie krytym 
(ul. Powstańców).

*  Na kąpielisku "Ruda” zmodernizowano brodzik, sanitariaty i prze
bieralnie oraz zainstalowano zjeżdżalnię.

*  Przejęto kolejne obiekty sportowe jak stadion przy ul. Gliwickiej, 
w Chwałowicach oraz ośrodek rekreacyjny na Paruszowcu.

*  Miasto wspiera finansowo 60 stowarzyszeń kultury fizycznej.

A  O - O Q - f l Q i ;
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Pomoc i opieka społeczna

*  Otwarto kolejne placów ki pomocowe: 3 św ietli
ce środow iskow e dla dzieci (przy ul. F lo riań 
skiej, w N iew iadom iu, w Boguszow icach).

*  Uruchom iono środow iskow y dom sam opom ocy 
dla psychicznie chorych (w N iew iadom iu).

*  Przyznano 2 m ieszkania rotacyjne dla usam o
dzielniającej się m łodzieży opuszczającej dom 
dziecka.

*  Przyjęto zaproszono polską rodzinę z K azachsta
nu (w sumie 9 osób, z tym, że ostatni członko
wie tej rodziny są w drodze do Polski).

*  Na bieżąco m odernizow any jes t Dom Pomocy 
Społecznej przy ul. Żużlow ej.

Dom samopomocy dla psychicznie chorych w Niewiadomiu.

Administracja
*  Urząd Miasta zorganizował m.in.: spis ludności i mie

szkań (grupy reprezentatywne - 1995), powszechny spis 
rolny (1996), dwa referenda (uwłaszczeniowe i kon
stytucyjne), wybory prezydenckie i parlamentarne.

*  Corocznie (dane z 1997) wydaje się następujące ilości do
kumentów (przykładowo): 4 tys. aktów stanu cywilnego, 
6 tys. dowodów osobistych, 5 tys. praw jazdy, 14 tys. do
wodów rejestracyjnych, 1 tys. pozwoleń na budowę, 23 
tys. decyzji podatkowych, 5 tys. czynności związanych 
z ewidencją działalności gospodarczej, 5 tys. postępo
wań w trybie ustawy o zamówieniach publicznych.

*  W trakcie realizacji jest rozbudowa budynku Urzędu 
Miasta.

*  Opracowano typowe wzory podań, które każdy mieszka
niec może bezpłatnie otrzymać w punkcie informacyj
nym urzędu oraz w danym wydziale

*  Trwa dofinansowany w 1/3 przez miasto remont Zamku 
- siedziby Sądu Rejonowego.

Polityka proinwestycyjna

*  Zawiązany z inicjatywy Rybnika Międzygminny Zwią
zek Telekomunikacyjny - jako grupa nacisku zaintere
sowanych gmin - osiągnął założony cel, jakim było uru
chomienie nowej centrali i telefonizacja Rybnickiej Strefy 
Numeracyjnej.

*  Duże kwoty przeznaczono w budżecie na inwestycje 
wspierane kredytem bankowym oraz środkami budżetu 
państwa, które stworzyły dla firm budowlanych liczący 
się rynek pracy.

*  Sprzedano nieruchomości miejskie pod działalność go
spodarczą i budownictwo za 18 min zł.

*  Prowadzona jest działalność promocyjna miasta wspól
nie z innymi gminami Okręgu Rybnickiego.

*  Tygodnik Warsaw Business Journal umiejscowił Rybnik 
na 3 miejscu w ogólnopolskim rankingu na szeroko ro
zumiane tworzenie przyjaznego klimatu dla biznesu.

Zdjęcia: Marek Szołtysek i Zenon Keller
Budynek restauracji Pizza Hut - widok od strony pasatu łączącego parking 

przy ul. Hallera z ul. Raciborską

Nowe skrzydło Urzędu Miasta - w budowie.
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Tuż po zakończeniu roku akademic
kiego, w Centrum Kształcenia Inży
nierskiego Politechniki Śląskiej w Ryb
niku odbyła się prezentacja i obrona 
opracow ań wykonanych w trakcie  
praktyk semestralnych przez studen
tów specjalności budowlano-architek- 
tonicznej.

Studenckie
projekty

- Studenci, uczestniczący w praktykach 
podzieleni zostali na 3 grupy - mówi dyrek
tor CKJ doc. Szczepan Wyra. - 17 osób z 
naszej uczelni gościło w jednej z duńskich 
politechnik, gdzie wykonywali prace pod  
kierunkiem tamtejszych nauczycieli. Dru
gą grupę tworzyli studenci, którzy odbyli 
indyw id u a ln e  p ra k ty k i w w ybranych  
przedsiębiorstwach.

Kolejna, trzecia grupa studentów realizo
wała prace osadzone w realiach Rybnika, a pro
pozycje tematów zgłoszone zostały m.in. przez 
Urząd Miasta. Studenci korzystali z konsulta
cji pracowników Wydziału Urbanistyki i Ar
chitektury oraz Inwestycji i Budownictwa UM.

Wśród tematów związanych z Rybnikiem 
pojawiły się m.in. koncepcje Rewitalizacji 
budynków mieszkalnych i gospodarczych przy 
ul. Ogrodowej 1-9. Opracowanie to miało na 
celu modernizację i unowocześnienie terenu 
osiedla, przy jednoczesnej kalkulacji kosztów. 
Studenci opracowali również koncepcję za
gospodarowania obszaru miejskiego pomię
dzy ul. Miejską, a 3-go Maja oraz ul. Hallera, 
a Raciborską. - Wśród opracowań pojawiła się 
praca, która spotkała się z żywym przyjęciem 
m.in. przez wiceprezydenta M. Śmigielskiego 
oraz specjalistów z miasta - mówi Sz. Wyra. - 
Była to koncepcja zagospodarowania obsza
rów targowiska miejskiego. W trakcie prakty
ki studenci zajmowali się również koncepcją 
waloryzacji pierzei ul. Stromej oraz kaplicz
kami znajdującymi się w regionie. - Nasi stu
denci mają “świeże” spojrzenie i przygoto
wane przez nich opracowania mogą okazać 
się korzystne dla miasta. Obecnie pomysły 
studentów będą analizowane, gdyż są to je 
dynie prace koncepcyjne i wymagają dopra
cowania. Wydaje mi się jednak, że szereg po
mysłów i rozwiązań zaproponowanych przez 
naszych studentów jest bardzo interesujących 
- twierdzi Sz. Wyra.

Jak zapowiedział wiceprezydent Michał 
Śmigielski, w TZR przygotowana zostanie 
specjalna wystawa, na której zaprezentowane 
zostaną opracowania wykonane przez studen
tów CKI. Najprawdopodobniej we wrześniu 
studenci spotkają się z prezydentem J. Mako
szem. który nagrodzi autorów najlepszych prac

/S /

Skrótem ...

Zarządy o decentralizacji

Prezydent Józef Makosz wziął udział w katowickiej konferencji “Górny Śląsk wobec 
decentralizacji Państwa. Podział kompetencji, finanse samorządowe, ordynacja wyborcza. ” 
Wśród uczestników znaleźli się również przedstawiciele zarządów gmin z województw 
katowickiego, bielskiego, opolskiego i częstochowskiego oraz parlamenatrzyści i przed
stawiciele regionalnych stowarzyszeń i związków.

Celem konferencji było zapoznanie się z zasadami funkcjonowania nowych województw, 
powiatów oraz gmin.

Prezydent w konsulacie Stanów Zjednoczonych

Na zaproszenie ambasadora Stanów Zjednoczonych w Polsce oraz Konsula General
nego tego państwa, prezydent Józef Makosz wziął udział w przyjęciu, jakie z okazji 222 
rocznicy odzyskania niepodległości, odbyło się na początku lipca w Konsulacie USA 
w Krakowie.

Praca dla absolwentów
W siedzibie Cechu Rzemiosł Różnych w Rybniku odbyły się pierwsze Targi Pracy 

dla absolwentów szkół ponadpodstawowych. W ich trakcie młodzież mogła zapoznać 
się z ofertami pracy miejscowych przedsiębiorstw i firm, dowiedzieć się o możliwo
ściach zmiany lub uzupełnienia kwalifikacji oraz poznać prawa przysługujące bezrobot
nym. Targi zorganizował m.in. Rejonowy Urząd Pracy, Urząd Miasta oraz Izba Prze
mysłowo-Handlowa Rybnickiego Okręgu Przemysłowego.

Zintegrowany bal

Już po raz czwarty uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego w Rybniku zorganizo
wali wspólną zabawę dla dzieci niepełnosprawnych, w której wzięli udział wychowanko
wie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rybniku. Podczas balu zorga
nizowano szereg konkursów i gier z nagrodami, wśród których znalazły się m.in. słody
cze, przybory szkolne, odzież oraz zabawki. Młodzież II LO przeprowadziła również 
zbiórkę pieniędzy. Uzyskano ponad 1.800 zł, a kwota ta wzbogaciła fundusz “Lato nie
pełnosprawnych“ SOS-W.

Biuro dla górników

W Rybniku powstało Biuro ds. Reformy Górnictwa i Gmin Górniczych Ziemi Ryb
nickiej. Jego celem jest wypracowanie technicznych i ekonomicznych rozwiązań, które 
mają minimalizować skutki reformy górnictwa. Zostało ono powołane przez Śląsko- 
Dąbrowskie Towarzystwo Gospodarcze. Biuro Poselskie wiceprzewodniczącego sejmo
wej Komisji Gospodarki posła AWS Cz. Sobierajskiego, Terenowe Koło AWS w Ryb
niku oraz Urząd Rejonowy w Rybniku. Skład biura tworzą m. in. przedstawiciele Górni
czej Agencji Pracy, Politechniki Śląskiej, Rejonowego Biura Pracy oraz Rybnickiej Spółki 
Węglowej.

Biuro ds. Reformy Górnictwa i Gmin Górniczych Ziemi Rybnickiej funkcjonuje w po
mieszczeniach Śląsko - Dąbrowskiego Towarzystwa Gospodarczego w Rybniku przy 
ul. Sobieskiego 14 a.

(S)
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W nowoczesnych piecach konwekcyjnych można 
piec wszystko - od mięsa do ciasta.

stołówkę i wiele innych specjalistycznych 
pomieszczeń. Wszystko lśni nierdzewną stalą 
i glazurą, a pachnie... nowością. Zapachów 
kuchennych jeszcze nie doświadczyliśmy, bo 
odwiedziliśmy kuchnię tuż przed jej urucho
mieniem.

Skończyły się czasy, kiedy szefem kuchni 
był... kucharz lub kucharka. Tu szefem jest 
mgr inż. technologii żywności z dyplomem 
Akademii Rolniczej Paweł Kuczyński, bo

Szef kuchni Paweł Kuczyński i dietetyk koordynator Alicja Bieniek w głównej hali kuchni 
na kilka dni przed je j uruchomieniem.

Branżowa giełda DOM
Na początku października br. 

w Zespole Szkół Ekonom iczno- 
Usługowych w Rybniku odbędzie 
się pierwsza branżowa edycja Gieł
dy DOM.

Organizatorzy tj. Izba Przemysłowo-Han
dlowa Rybnickiego Okręgu Przemysłowego 
oraz Urząd Miasta Rybnika pragną zaprezen
tować najnowsze osiągnięcia w dziedzinie 
ekologicznego i oszczędnego ogrzewania,

wiodące technologie ociepleń i izolacji bu
dynków, odnawialne źródła energii, oszczęd
ne źródła światła oraz nowoczesne systemy 
wentylacji i klimatyzacji.

Szczegółowe informacje firmom zainte
resowanym udziałem w giełdzie udzielane 
są w siedzibie Izby Przemysłowo-Handlo
wej ROP w Rybniku, Rynek 12. Organiza
torzy informują, że uzyskanie powierzchni 
wystawienniczej zależy od kolejności zgło
szeń.

I

też chyba inżynierskiej wiedzy trzeba, by to 
gospodarstwo ogarnąć.
- Ten obiekt to dla mnie prawdziwe wyzwa
nie. Z takimi urządzeniami i organizacją dys
trybucji spotkałem się w praktyce po raz 
pierwszy. Wszystko jest dla nas nowe - mówi 
P. Kuczyński.

Teraz, wspólnie z zastępczynią, dietety
kiem koordynatorem Alicją Bieniek, a pew
nie i dyrekcją szpitala, będzie się musiał 
martwić, by niewysoka dzienna stawka wy
starczyła na przygotowanie godziwego wy
żywienia dla pacjenta.

Ixl
Zdj.: szoł

Skrzyżowanie laborato
rium ze średniej wielkości 
zakładem produkcyjnym - 
oto jak wygląda będąca 
właśnie w fazie rozruchu 
super-nowoczesna kuchnia 
przy powstającym w Orze- 
powicach szpitalu.

O biad
z

kontenera

Nim obiekt ten zapełni się pacjentami, jego 
kuchnia, wyposażona przez fińską firmę w 
niem ieckie urządzenia, mogąca wydawać 
docelowo 1300 obiadów i tyleż samo śnia
dań oraz kolacji, zastąpi kuchnie w starych 
rybnickich szpitalach. Dwoma samochoda
mi specjalne pojemniki z gotowymi daniami 
przewożone będą w termoizolowanych kon
tenerach do kuchenek oddziało
wych na Rudzkiej, Żorskiej i w 
“Juliuszu” i tam rozdzielane. Dzia
łalność rozpocznie również pra
cownicza stołówka, gdzie w przy
szłości będą mogli wykupić obia
dy również “cywile”. Wraz z uru
chomieniem kolejnych oddziałów 
nowego szpitala, a rozpoczęcie 
tego procesu planow ane jes t na 
1999 rok, kuchnia przestawi się na 
“produkcję” dań... taśmowo. Po
szczególne posiłki pacjenci otrzy
mywać będą na specjalnych, ter

moizolowanych tacach, które kilkaset me
trów dzielące kuchnię od szpitala pokonają 
w kontenerowych wózkach podziemnymi tu
nelami. Podobną drogą, tyle, że w drugą stro
nę, pojadą wózki z brudnymi naczyniami.

Obiekt, liczący bez piwnic i maszynowni 
około 2 tys. m2, posiada również myjnię, 
w tym wózków, przygotowalnie, chłodnie,
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Anna Czogała 
i Wojciech Majka - 
średnia z matury 
6.0!

Chemia je s t  jego  
pasją - Aleksander 
Chrószcz Z opie
kunką, dyrektorką 
SP 23 E lżbietą  
Rzok.

- To wy jesteście naszym 
największym bogactwem 
i naszą przyszłością - tymi 
słowami wiceprezydent 
Jerzy Kogut witał w sie
dzibie Urzędu Miasta ko
lejne grupy uczniów na
grodzonych przez Prezy
denta Miasta za szczegól
ne osiągnięcia w zakoń
czonym  w łaśn ie  roku  
szkolnym.

Wyróżnieni ze szkół podstawowych 
to głównie laureaci i finaliści konkur
sów oraz olimpiad przedm iotowych, 
w tym również m iędzynarodowych. 
- Za cokolwiek się weźmie, wszystko 
je j wychodzi, to wszechstronna uczen
nica - mówi polonistka Aleksandra 
Szynol o swej podopiecznej Ani Bizoń 
z SP4, laureatce Wojewódzkiego Kon
kursu Języka Polskiego. O jej wszech
stronności świadczy m.in. fakt dosta
nia się również do finału... konkursu 
matematycznego. Aleksander Chrószcz 
z SP 23 jest laureatem konkursu che
micznego szczebla wojewódzkiego. 
O piekunka, a zarazem  dyrek torka

W tym roku, zamiast jednego wspólnego 
spotkania, odbyło się ich kilka: z wyróżniają
cymi się sportowcami, uczniami szkół pod
stawowych, ponadpodstawowych oraz szko
ły muzycznej i oświatowych placówek poza
szkolnych.

Zaproszeni przybyli ze swoimi opiekunami 
- nauczycielami, instruktorami, trenerami, któ
rzy odkryli ich talenty i pomogli ukierunko
wać zainteresowania. Szczególny udział na
uczycieli w sukcesach uczniów podkreślił pro
wadzący spotkanie naczelnik Wydziału Edu
kacji Urzędu Miasta Tadeusz Szostok.

Doborową stawkę rozpoczęli młodzi sportow
cy, którzy osiągnęli sukcesy w Wojewódzkich 
Igrzyskach Młodzieży Szkolnej Szkół Pod
stawowych. W mieście z rybą w herbie nie 
mogło zabraknąć dobrych pływaków, nic więc 
dziwnego, że to właśnie w tej dyscyplinie 
sportu mamy wielu zwycięzców, a wśród 
nich: Barbarę Barczyk i Macieja Kujaw
skiego (SP 10), Adama Gizę (SP 23), Kami
la Piechę (SP 29) i Sylwię Kowalczyk (SP 
31) - wszyscy zdobyli pierwsze miejsca w 
swoim stylu. Ich opiekunowie to: Mirosław 
Kubis, Rafał Tymusz i Krystian Fajkis. 
Dobrze spisali się siatkarze z SP 18 pod 
okiem Romana Pinoczka, oraz grający w mini- 
siatkówkę uczniowie SP 15, których trenuje Adam 
Łyczko, a także szachiści z SP 27 i SP 17 pod 
opieką Henryka Kuleszy i Tomasza Pysznego. 
Jest on również trenerem Niny Wasylik - zwy
ciężczyni rzutu dyskiem. Dobre miejsce zdobyli 
reprezentujący narciarstwo biegowe uczniowie SP 
8 pod kierunkiem Grzegorza Janika.

szkoły Elżbieta Rzok,
je s t  z n ieg o  bardzo  
dum na. - Olek umie 
więcej niż się od niego 
wymaga. Ma w domu 
m in i- la b  o ra to r iu m  
chemiczne, podchodzi 
do przedmiotu z praw
dziwą pasją - mówi. 
S u k cesy  w tym  
przedm iocie odniosła 
także Hanna Szukal- 
ska z SP 10 pod okiem 
Iwony Rendak. Jan 
Borczykowski i Iwo 
Ttirecki ze Społecznej 
Szkoły Podstawowej, przygoto
wywani przez Beatę Kocjan lau
reaci konkursu j. angielskiego, 
wiedzą, że język obcy to przepu
stka do świata.

Laury międzynarodowe w ma
tematycznym konkursie “Piko- 
mat” zdobyły Agnieszka Gro- 
borz (SP 22 - opiekun Beata Mu- 
siolik) i Olga Swoboda (SP 28 - 
opiekun Krystyna Swoboda), 
wiedzą geograficzną zabłysnął 
Marcin Jokel (SP 5 - opiekun 
Renata Nikel) i Małgorzata 
Wojaczek (SP 26 - opiekun Jo
lanta Nowobilska). Monika 
Samsel i Monika Szłapka (SP 
28) dotarły  do finału  O gólno
po lsk iego  K onkursu  Wiedzy

Marcin Margoń- 
ski - „m iody  
gniewny”o zain
teresow aniach  
polityczno-histo- 
rycznych...

Młodzi, zdolni, 
pracowici

~  i___h o  o  o  o  cz
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o Gramatyce i Literaturze, Damian Szew
czyk z tej samej szkoły został finalistą kon
kursu ortograficznego. Wszystkich troje przy
gotowywała Magdalena Wieczorek.

Silna grupa z SP 10 to Paweł Zwoliński, 
Piotr Kuczera i Łukasz Skaba, którzy pod 
opieką Aleksandra Menela wywalczyli lau- 
ry w turnieju turystyczno-krajoznawczym. 
Dzięki manualnym zdolnościom i wyobraźni 
laureatem  konkursu technicznego został 
Andrzej Janusiewicz z SP 11, którego opie
kunem jest Maciej Skowroński.

Po raz kolejny laury w Wojewódzkim Tur
nieju Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Dro
gowego zajęła drużyna z SP 29 - Jacek Kali
nowski, Rafał Minas, Łukasz Kies i Marek 
Rojczyk. Do konkursu przygotowywała ich 
Bożena Szymura.

Wśród wyróżnionych uczniów szkół ponad
podstawowych są zarówno tegoroczni matu
rzyści, jak i uczniowie klas niższych. Danu
ta Saul z I LO pod opieką Joanny Mikszta 
dotarła do finału Centralnej Olimpiady Lite
ratury i Języka Polskiego, zaś Paweł Polok 
z tej samej szkoły - Olimpiady Wiedzy o Pra
wach Człowieka, do której przygotował go 
Jan Heliosz.

Marcin Margoński, również z I LO, repre
zentował nasz kraj na Międzynarodowej Kon
ferencji Młodzieży Europejskiej w Brukseli, 
której tematem była integracja europejska. 
Spotkali się na niej, jak mówił Marcin, mło
dzi gniewni z kilku krajów o zainteresowa
niach polityczno-historycznym. Zadawali py
tan ia  p racow nikom  U nii, dy sk u to w ali, 
a z dyskusji wyłaniały się różne wizje zinte
growanej Europy. To właśnie ta młodzież już 
niedługo weźmie w swoje ręce ster rządów. 
Doświadczenia zdobywają już dziś...

Anna Kauch (I LO) to umysł ścisły: repre
zentując Polskę w Międzynarodowym Konkur
sie Fizycznym w Stuttgarcie została... wicemi- 
strzynią świata. Pomógł jej w tym dr Jerzy 
Krzak, zaś pod okiem dr Barbary Ogrodnik 
Ania sięgnęła również po laury w konkursie 
matematycznym “Kangur”. W tym samym 
konkursie sukces odniósł Jacek Kwiendacz, 
również I LO, a opiekę nad nim sprawowała 
dr Halina Jondro. Jerzy Zasadni to laureat, 
a Michał Pazgan i Gabriel Herman - finali
ści olimpiady geograficznej, do której przy
gotowywali się pod okiem pedagogów I LO 
Beaty Mokrzyckiej i Jerzego Groborza. 
Paweł Buczek z II LO pod okiem Romual
da Kondysa dotarł do finału olimpiady fi
zycznej, zaś jego szkolny kolega Łukasz 
Bazański do finału olimpiady wiedzy o pra
w ach cz ło w iek a  (op iekun  A leksandra  
Marciniak).

Silną grupę stanowiły dziewczęta z Zespołu 
Szkół Ekonomiczno-Usługowych, startujące 
w olimpiadach i konkursach ekonomicznych:

Agata Adamczyk ma już w kieszeni indeks 
wskazanej przez siebie uczelni ekonomicznej. 
Wybrała, i tu trudno się dziwić, Kraków... 
Obraz trzeźwo stąpającej po ziemi ekonomi- 
stki “zakłóca” wyróżnienie dla Agaty w ogól
nopolskim konkursie na pracę z literatury 
(opiekun Bogusława Michalik). Cóż dodać? 
Może to, że Agata ma średnią z matury 5,5... 
Sukces w olimpiadzie wiedzy ekonomicznej 
odniosły także, pod opieką Kazimiery Bocz- 
kowskiej , dw ie inne uczennice ZSE-u: 
Michalina Sobik i Małgorzata Srokosz.

Uzdolnienia literackie uczennic III LO sióstr 
urszulanek są dość powszechnie znane. Ostat
nio szczególne sukcesy odniosła Dorota Gaj- 
dzica - laureatka Ogólnopolskiego Przeglądu 
Młodzieżowej Twórczości Literackiej “Lipa 
’97" i 3-krotna finalistka konkursu na wiersz 
o “Laur Plateranki”. Opiekę nad tą utalento
waną młodą osobą sprawuje s. Wanda Kwas.

Rafał Paszenda, Marcin Jojko, Daniel 
Marcinkowski i Łukasz Pluta z Zespołu 
Szkół Budowlanych to finaliście 
Olimpiady Wiedzy i Umiejętności 
Budowlanych, a opiekę nad nimi 
sprawował Józef Swierczek.

Nagrodzono również niekwe
s tionow anych  prym usów : 
uczniów, którzy zdali maturę ze 
średnią 5,5 i wyższą. Są to: Beata 
Bogdan (ZSE-u - 5,5), Magdale
na Bierza (I LO - 5,6), Bartłomiej 
Kuźnik (I LO - 5,6), Marta Ko
gut (I LO - 5,8), Grzegorz Głód 
(Zespół Szkół Technicznych - 5,5), 
Przemysław Witkowski (Zespół 
Szkół Mechaniczno-Elektrycznych 
- 5,5), Marek Kwiendacz (ZSM- 
E - 5,5) oraz Adrian Antosz (ZSM- 
E - 5,5). Adrian jest szczególnie uta
lentowanym młodym człowiekiem, 
który obok zdolności technicznych 
wykazuje również uzdolnienia ar
tystyczne, a dowodem na 
to jest jego udział w Ogól
nopolskim Festiwalu Pio
senki Artystycznej. Ponie
waż Adrian wybiera się na 
Politechnikę Śląską, jest 
pewne, że studencki ruch 
artystyczny wzbogaci się 
o interesującą osobowość.
Wszechstronne zaintere
sowania charakteryzują 
też G rzegorza G łoda - 
równie chętnie rozw ią
zywał zadania m atema
tyczne jak i pisał prace 
historyczne np. o cyster
sach, a wybiera się na... 
ekonomię.

c a r  1 2

Anna Kauch - ścisły umysł z ł  KO.

Silna grupa z rybnickiej szkoły muzycznej.

Drużyna koszykówki z SP 18 z Boguszowie z trenerem Romanem 
Pinoczkiem.
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Na koniec dwa rodzynki: Anna Czogala 
(LO sióstr urszulanek) i Wojciech Majka 
(I LO) - oboje średnia z matury 6,0 Ania wy
brała najlepszą (w rankingach) uczelnię eko
nomiczną w Polsce - Szkołę Główną Handlo
wą, gdzie już na egzaminach wstępnych obo
wiązuje zdanie egzaminu z dwu języków ob
cych. Wojtek postanowił zdawać na Politech
nikę Śląską w Gliwicach. - Uważam, że taki 
wynik, przy pomocy nauczycieli i systematycz
nej pracy jest osiągalny - powiedział. Nie 
uważam tego za specjalny wyczyn...

Grupę reprezentującą uczniów rybnickiej 
szkoły muzycznej, M łodzieżowego Domu 
Kultury i ognisk pracy pozaszkolnej przyjął 
i nagrody wręczył prezydent Józef Makosz. 
Opowiedział o swoich młodzieńczych, raczej 
nieudanych, próbach nauki gry na instrumen
tach i podziwie dla tych wszystkich, którzy 
tę sztukę opanowali. Rybnicką szkolę m u
zyczną reprezentowała silna, 22-osobowa gru
pa uczniów, którzy na konkursach i przesłu
chaniach zdobyli miano laureata lub przynaj
m niej w yróżn ien ie : Bartłom iej Bober 
(skrzypce), Felicja Skowron (skrzypce), Ar
tur Michalski (fortepian), Patrycja Nowak 
(skrzypce), Artur Motyka, Fryderyk Ka- 
rauda (obaj saksofon), Radosław Puszyło 
(akordeon), Artur Hes (fortepian), Monika 
Bierońska i Aleksandra Tlałka (wioloncze
la), Piotr Wczasek (waltornia), oraz Marta 
Kogut (organy). Marta - jako jedyna wśród 
wszystkich w yróżnionych, pojaw iła się na 
dwu spotkaniach: jako  m aturzystka I LO 
ze średnią 5,8 i w yróżniająca się abso l
wentka szkoły m uzycznej, a dziś student
ka A kademii M uzycznej w Katowicach.

Na prośbę prezydenta próbkę swych umie
jętności dali wyróżnieni członkowie kiero
wanego przez Anitę Geratowską Zespołu 
Tańca Ludowego “Przygoda” : Aleksandra 
Chrószcz, Aldona Bober, Tomasz Szulik 
i Paweł Smolka. Reprezentowali oni nasze 
miasto na wielu festiwalach i przeglądach, 
zdobywając ostatnio wraz z zespołem Grand 
Prix na Festiwalu Kultury Młodzieży Szkol
nej. Na akordeonie przygrywał Radosław 
Puszyło z rybnickiej szkoły muzycznej, da
jąc na koniec wspaniały minikoncert.

Nagrodę odebrała także Edyta Bielczyk 
z Ogniska Pracy Pozaszkolnej nr 1, której pra
ca plastyczna została zakwalifikowana na świa
tową wystawę “International Children’s Art 
Museum ” w San Francisco w ramach progra
mu wymiany twórczości dzieci i młodzieży pod 
patronatem tego muzeum. Edyta, która pracuje 
pod opieką Aldony Kaczmarczyk-Kołuckiej, 
otrzymała również wyróżnienie w konkursie 
malarskim “Człowiek i jego praca”. OPP nr 2 
reprezentowali Marcin Rduch oraz Krzysztof 
Szulik, których pasją są modele latające. Mi

Aleksandra Chrószcz z zespołu "Przygoda" 
porwała do tańca prezydenta Makosza.

Pasją Marcina Skrzypca są modele pływające.

strzostwo w swoich klasach zdobyli pod okiem 
instruktorów Aleksandra Rducha i Franciszka 
Kańczoka. Jednym z najmłodszych nagrodzo
nych był Marcin Skrzypiec za I miejsce w mi
strzostwach Śląska modeli pływających.

Wszyscy wyróżnieni, każdy w swojej, nie
porównywalnej z innymi, dziedzinie, włoży
li wiele energii, czasu i pasji w to co robią.

Nagrody książkowe, które otrzymali na spo
tkaniu w UM: "Europa" Normana Daviesa, 
"Odkrywcy - od starożytności do czasów 
współczesnych" i "Geografia państw świata" 
pomogą im zapewne w rozwijaniu zdolności 
i zainteresowań.

M
Zdjęcia: szol

Tui przed wakacjami w Urzędzie Mia
sta prezydent Józef Makosz wręczył no
minacje nowo powołanym dyrektorom  
szkół i przedszkoli.

Nominacje 
dla dyrektorów
W wyniku konkursu wyłoniono dyrektorkę 

Przedszkola nr 15 Renatę Jurczyk, dyrekto
rów szkół podstawowych: Alinę Łach (nr 11), 
Bożenę Szymurę (nr 29), Michała Wieczor
ka (nr 25) oraz I LO im. Powstańców Ślą
skich Tadeusza Chrószcza.

Jeżeli miasto, tj. organ prowadzący szkolnic
two w gminie oraz kuratorium jako nadzorują
ce działania placówek oświatowych nie wno
szą zastrzeżeń, można dotychczasowym dyrek
torom przedłużyć powierzenie tego stanowiska. 
Nominacje takie otrzymali Wanda Kielan 
(Przedszkole nr 4), Joanna Krawczyk (Przed
szkole nr 6), Janina Nowakowska (Przedszkole 
nr 10), Sylwia Malejka (Przedszkole nr 32) oraz 
dyrektorzy szkół podstawowych: Urszula Pie
truszek (SP 1), Jadwiga Zimończyk (SP 2), 
Wacław Mickiewicz (SP 13), a także dyrekto
rzy: ZSZ przy ul. św. Maksymiliana Krystyna 
Florek, Ogniska Pracy Pozaszkolnej nr 1 Mi
chalina Moczarska, Zespołu Ognisk Wycho
wawczych Halina Sacha. Na rok, do czasu 
ogłoszenia konkursu pełnienie funkcji dyrekto
ra powierzono Teresie Szymik ZSP 1, a pełnie
nie obowiązków dyrektora Krystynie Bończyk 
(Przedszkole nr 35).

Na spotkaniu pożegnano również odchodzą
cych na emeryturę: Marię Sugier (Przedszko
le nr 6), Jadwigę Mietła (SP 25), Hannę Pa
szek (SP 29), Honoratę Pysz (MDK) i An
drzeja Waszeckiego (ZSP 1). Pracę w innej 
gminie podejmie Ewa Olszewska (SP 26), 
a były dyrektor SP 34 Marek Florczyk zde
cydował się na odejście z oświaty.

Pierwszy
egzamin
w tyciu

Ponad 30 tys. dzieci i młodzieży - 
uczniów 36 rybnickich “podsta
wówek” i kilkunastu szkół ponad
podstawowych przebywa na zasłu
żonym, wakacyjnym wypoczynku.

Przedtem jednak cała rzesza ósmoklasistów 
zdawała swój pierwszy w życiu egzamin. Do 
wszystkich szkół stopnia ponadpodstawowe-
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Dla Rybnika i kawiarni "Cichosza"

Nagroda architektów
W organizowanym przez katowicki oddział Stowarzysze

nia Architektów Polskich, Głównego Architekta Wojewódz
twa Katowickiego oraz Sejmik Samorządowy konkursie "Ar
chitektura Roku 1998", w kategorii "Najlepiej zagospodaro
wane przestrzenie publiczne" Rybnik otrzymał Honorową Na
grodę Przewodniczącego Sejmiku Samorządowego. Przyzna
no ją za "Zagospodarowanie centrum Rybnika i rozwiązanie 
przestrzeni komunikacyjnych".

W ramach tego samego konkursu miasto Rybnik przyznało 
swoją nagrodę, a otrzymali ją projektanci i właściciele kawiarni 
"Cichosza" i jej otoczenia przy ul. Sobieskiego.

Wybór tego właśnie, bardzo interesująco zaaranżowane
go zakątka, wydaje się bardzo trafne. Kawiarnia, choć nie
co skryta w cieniu bramy, gdy już się ją odnajdzie, okazuje 
się bardzo urokliwa. O smaku kawy i lodowego frappe nie 
wspominając...

M

Pasaż wejściowy do kawiarni "Cichosza". Zdj.: szoł

Przełom czerwca i lipca znów obfitował w 
dzielnicowe festyny. Z okazji obchodów 780- 
lecia Niedobczyc 27 czerwca odbył się fe
styn oraz turniej piłkarski juniorów starszych 
z udziałem drużyn z Rybnika i Ostrawy oraz 
zespołów GKS-Katowice, Karbo Gliwice, 
Ruch Chorzów. W części artystycznej festy
nu wystąpiła kapela podwórkowa “Rymero- 
k i” oraz zespoły działające w miejscowym 
Domu Kultury, a wieczorem dyskoteka.

W poniedziałek 29 czerwca po poświęce
niu odnowionego domu parafialnego przy

go przyjęto w Rybniku ponad 3200 dzieci, co 
mniej więcej pokrywa się z ilością kandyda
tów. Największe oblężenie przeżywało Tech
nikum Zawodowe Zespołu Szkól Technicz
nych (2,66 “uczn ia” na jedno  m iejsce), 
Liceum Ekonomiczne w Zespole Szkół Eko- 
nomiczno-Usługowych (2,42), a także licea 
ogólnokształcące (II LO -1,66; IV LO -1,43; 
I LO - 1,37).

Równie dużo chętnych było do nauki w Tech
nikum Mechanicznym ZSM (1,67) oraz Tech
nikum Gastronomicznym (1,88), Liceum Han
dlowym (1,66) i Liceum Zawodowym (1,59) 
Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych.

Wyraźnie mniejsze jest zainteresowanie 
szkołami zawodowymi, co świadczy o ambi
cjach młodych ludzi.

F e s ttm , f
miłośnicy zwierząt. W trakcie imprezy odby
ły się m.in. gry i zabawy zręcznościowe dla 
dzieci, a mieszkańcy Rybnika mogli pochwa
lić się swoimi domowymi zwierzętami. Moż
na było zrobić sobie zdjęcie z ... gorylem oraz 
pojeździć konno. Festyn przygotowało Sto
warzyszenie Przyjaciół Zwierząt “Zwierzy
niec” oraz Urząd Miasta, Pako i Zoo - Afryka.

/SI, (szoł)
Zdj.: szoł

bazylice św. Antoniego proboszcz fundował 
parafianom bigos, zaś w niedzielę 28 czerw
ca odbył się kolejny festyn dzielnicowy w Go- 
lejowie. Imprezę zorganizowała Rada Dziel
nicy Golejów oraz Klub Sportowy TKKF 
“Jedność”. Festyn uświetniły występy Anny 
Stronczek i kapeli “Nasi” z Kłokocina, śpie
wał też golejowski zespół dziecięcy “Świateł
ka ”, kierowany przez Helenę Zaik. Rozegrane 
zostały trzy mecze piłkarskie z sąsiednią Gra- 
bownią, były gry, zabawy i tańce.

Na własnym festynie bawili się rybniccy

Festyn w Golejowie. Zdj.: szoł

T p I«a— f—



Lipiec 1998 GAZETA RYBNI'

Wystrój hallu rybnickiego 
M uzeum  zosta ł os ta tn io  
wzbogacony ścienng płasko- 
rzeźbg, ukazujqcq charakte
rystyczne dla naszego mia
sta obiekty.

Na białej, miejscami złoconej powierzchni, rozpoznajemy wieże bazyliki św. Antoniego, 
"stary" kościół, kościółek akademicki, Ratusz, Zamek, a także budynek Urzędu Miasta.

Twórcami panoramy, którą wieńczy napis Civitas Rybnik, są rybniccy artyści-plastycy 
Maria Budny-Malczewska i Bogdan Szymura. Na zlecenie miasta zrealizowali oni pomysł 
wiceprezydenta J. Koguta. - Wiele trudności sprawił nam montaż rzeźby, która składa się 
z kilku elementów wykonanych w pracowni - mówią artyści. Ale efekt pracy, szczególnie 
kiedy panorama jest odpowiednio podświetlona, wynagradza trudy...

/ r / ,  zdj.: szoł

W ystawa
w
M uzeum Kocha kolor... - Kocham kolor. To on jest głównym elemen

tem mojego malarstwa i to kolorem staram się 
oddać na płótnie wszystkie moje uczucia i wra
żenia... - powiedziała Grażyna Zarzecka-Czech, 
której wystawę malarstwa i rysunku otwarto na 
początku lipca w Galerii Muzeum w Rybniku.

Obrazy mówią o swojej twórczyni więcej 
niż ona sama chciałaby, by o niej wiedziano. 
Urodzona w Wodzisławiu, studia na Wydzia
le Malarstwa Krakowskiej ASP ukończyła 
dyplomem w pracowni prof. Jana Szancen- 
bacha w 1981 roku. Uprawia malarstwo szta
lugowe i ścienne, grafikę i rysunek, dwukrot
nie otrzymała stypendium Ministerstwa Kul
tury i Sztuki. Ceniona w środowisku plasty
ków, a także wśród kolekcjonerów malarstwa 
współczesnego, również za granicą, niechęt
nie rozstaje się ze swoimi pracami.
- Rzadko kiedy jestem z nich zadowolona. Po
prawiam je, odstawiam, wracam do sztalug.

Efekt tych twórczych rozterek możemy oglą
dać w muzealnej Galerii do końca sierpnia.

M
Zdj.: szol
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1) na budowę zbiorowej mogiły
na terenie Cmentarza Komunalnego w Rybniku 

powstałej w wyniku powodzi w lipcu 97 r.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia (cena 20.00 zł) można otrzy

mać w Wydziale Ochrony Środowiska, Urząd Miasta Rybnika, ul. Chro
brego 2, pok. 255, od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-1530.
Do udziału w przetargu upoważnia wadium w wysoko.ci 5.000,00 zł 

wpłacone na rachunek bankowy w PBK I/O Rybnik Nr 11101284- 
2017-3620-3-20 przelewem lub gotówką w kasie Banku w Rybniku 
przy ul. Chrobrego 8.

Oferty w zaklejonej kopercie z oznaczeniem “Budowa Zbiorowej 
Mogiły” należy składać w terminie do 10 sierpnia 1998 r. do godz. 
10.00 w Wydziale Ochrony Środowiska.

Przetarg odbędzie się w dniu 10 sierpnia 1998 r. o godz. 11.00 
w siedzibie Urzędu Miasta Rybnika przy ul.Chrobrego 2, pok. 138.

Szczegółowe informacje dotyczące warunków zamówienia można 
uzyskać w Wydziale Środowiska, ul. B. Chrobrego 2, tel. 42-23011 
w. 7224.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy:
1. wpłacili wadium
2. spełniają wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia,
3. spełniają wymogi określone w art.22 Ustawy o Zamówieniach.

♦  ♦  ♦

2 )  na przeprowadzenie renowacji skweru 
“Ekspresso” i części Parku Starościńskiego

przy ul. Wieniawskiego w Rybniku
Specyfikację istotnych warunków zamówienia /cena 5.00 zł/ można 

otrzymać w Wydziale Ochrony Środowiska, Urząd Miasta Rybni
ka, ul. Chrobrego 2, pok. 255, od poniedziałku do piątku w godz. 
7.30 - 15.30.

Oferty w zaklejonej kopercie z oznaczeniem “Skwer Ekspresso” 
należy składać w terminie do 4 sierpnia 1998 r. do godz. 11.00 
w Wydziale Ochrony Środowiska.

Przetarg odbędzie się w dni 4 sierpnia 1998 r. o godz. 13.00 
w siedzibie Urzędu Miasta Rybnika przy ul.Chrobrego 2, pok. 138.

Szczegółowe informacje dotyczą warunków zamówienia można uzyskać 
w Wydziale Środowiska, ul. B. Chrobrego 2, tel. 42-23011 w. 7224.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy:
1. spełniają wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia,
2. spełniają wymogi określone w art.22 Ustawy o Zamówieniach.

3)  na modernizację Przychodni Rejonowej Nr 11
w Rybniku przy ul. Mikołowskiej

w zakresie robót: budowlanych, instalacyjnych, wod.kan., c.o., 
sanitarnych, elektrycznych, zewnętrznych

Oferty należy składać do dnia 24.08.1998 r. do godz. 14.00 w Za
kładzie Lecznictwa Ambulatoryjnego w Rybniku, przy ul. B.Więź
niów Politycznych 3 - Dział Eksploatacji.

Przetarg odbędzie się dnia 25.08.1998 r. o godz. 10.00 w siedzibie 
Urzędu Miasta Rybnika, ul. Chrobrego 2, sala nr 137.

Term in rea lizac ji zam ów ien ia : po podpisaniu umowy do 
31.12.1999 r.

Każda oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 
30.000,00 zł.

Szczegółowe informacje oraz specyfikację istotnych warunków za
mówienia można uzyskać w Dziale Eksploatacji Zakładu Lecznic
twa Ambulatoryjnego w Rybniku przy ul. Powstańców 27 (teren 
Szpitala Nr 2) w godz. od 8.00 do 13.30, od poniedziałku do piąt
ku, tel. 42-21067 do 9 wew. 178.

Cena formularza specyfikacji: 122,00 zł z VAT (płatne w kasie Za
k ładu  L eczn ic tw a  A m b u la to ry jn eg o  w R ybniku  przy  
ul. B.Więźniów Politycznych 3).

♦  ♦  ♦

4) na wykonanie remontu nawierzchni jezdni
i chodników przy ulicy Czwartaków w Rybniku.

Termin realizacji: 1 miesiąc od dnia podpisania umowy 
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można otrzymać 

w Wydziale Dróg Urzędu Miasta Rybnika, 44-200 Rybnik, ul. Hal
lera 10a, pokój nr 012.
Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami: mgr inż. W. Lampart. 
Zamknięte koperty zawierające oferty oznaczone: “Wykonanie re
montu nawierzchni jezdni i chodników przy ulicy Czwartaków 
w Rybniku” - należy złożyć w Wydziale Dróg Urzędu Miasta Ryb
nika, 44-200 Rybnik, uI.Hallera 10a, pok. 012.
Termin składania ofert upływa dnia 22.07.1998 r. o godz. 15.00 
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.07.1998 r. o godz. 10.00 w siedzibie 
zamawiającego 44-200 Rybnik, ul. B.Chrobrego 2, sala 137. 
Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajo
wych.
W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy:
1. nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art.22 
Ustawy o zamówieniach publicznych.

L



5 ) na wykonanie remontu chodnika
przy ulicy Paderewskiego w Rybniku.

Termin realizacji: 1 miesiąc od dnia podpisania umowy 
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można otrzymać w 

Wydziale Dróg Urzędu Miasta Rybnika, 44-200 Rybnik, ul. Halle
ra lOa, pokój nr 012.
Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami: mgr inż. W. Lampart. 
Zamknięte koperty zawierające oferty oznaczone: “Wykonanie re
montu chodnika przy ulicy Paderewskiego w Rybniku” - należy 
złożyć w Wydziale Dróg Urzędu Miasta Rybnika, 44-200 Rybnik, 
ul.Hallera lOa, pok. 012.
Termin składania ofert upływa dnia 21.07.1998 r. o godz. 15.00 
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.07.1998 r. o godz. 10.00 w siedzibie 
zamawiającego 44-200 Rybnik, ul. B.Chrobrego 2, sala 137.
Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem preferencji kra
jowych.
W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy:
1. nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art.22 
Ustawy o zamówieniach publicznych.

6)
♦  ♦  ♦

na wykonanie remontu nawierzchni jezdni 
i chodników przy ulicy Janiego w Rybniku.

Termin realizacji: 1 miesiąc od dnia podpisania umowy 
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można otrzymać 

w Wydziale Dróg Urzędu Miasta Rybnika, 44-200 Rybnik, ul. Hal
lera lOa, pokój nr 012.
Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami: mgr inż. W. Lampart. 
Zamknięte koperty zawierające oferty oznaczone: “Wykonanie re
montu nawierzchni jedni i chodników przy ulicy Janiego w Ryb
niku” - należy złożyć w Wydziale Dróg Urzędu Miasta Rybnika, 
44-200 Rybnik, ul.Hallera lOa, pok. 012.
Termin składania ofert upływa dnia 21.07.1998 r. o godz. 15.00 
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.07.1998 r. o godz. 12.00 w siedzibie za
mawiającego 44-200 Rybnik, ul. B.Chrobrego 2, sala 137.
Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych. 
W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy:
1. nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art.22 
Ustawy o zamówieniach publicznych.

8 )  na uzupełnienie oświetlenia ulicznego 
w dzielnicach Miasta Rybnika: Chwałęcice, 

Kłokocin, Orzepowice, Smolna, Stodoły, 
Zamysłów, Zebrzydowice.

Termin realizacji zamówienia: 3 miesiące.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w Wy
dziale Dróg Urzędu Miasta Rybnika, ul. Hallera 10A, pok. 012.

Oferty w zaklejonej kopercie opisanej zgodnie z wymaganiami spe
cyfikacji należy złożyć do dnia 28.07.1998 r. do godz. 15.00 
w Wydziale Dróg Urzędu Miasta Rybnika.

Przetarg odbędzie się dnia 29.08.1998 r. o godz. 11.00 w sali 137 /I 
piętro/ w budynku Urzędu Miasta Rybnika, ul. Chrobrego 2.

Szczegółowe informacje dotyczące warunków zamówienia można 
uzyskać w Wydziale Dróg Urzędu Miasta w Rybniku, ul. Hallera 
10A, tel. 42-23011 w. 7711 w godz. od 8.00 do 15.00, od poniedział
ku do piątku.

♦  ♦  ♦

9) na rozbudowę o salę gimnastyczną 
Szkoły Podstawowej Nr 28 

w Rybniku, dzielnica Kamień, ul. Szewczyka 6, 
wraz z modernizacją kotłowni węglowej 

na paliwo ekologiczne.
Oferty należy składać do dnia 27.08.1998 r. do godz. 10.00 w Dzia

le Inwestycji i Budownictwa, ul.Hallera 10a.
Przetarg odbędzie się dnia 27.08.1998 r. o godz. 12.00 w siedzibie 

Urzędu Miasta Rybnika, ul. Chrobrego 2, sala 137.
Każda oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 

40.000,00 zł wniesionym do dnia 26.08.1998, do godz. 15.00.
Szczegółowe informacje oraz specyfikację istotnych warunków za

mówienia można uzyskać w Wydziale Inwestycji i Budownictwa 
Urzędu Miasta Rybnika ul.Hallera 10a, tel. 42-23011 w. 7706 lub 
42-23989 od poniedziałku do piątku, w godz. od 8.00 do 15.00.

Cena formularza specyfikacji: 100,00 zł + 22 VAT (należność płat
na w kasie Urzędu Miasta, ul. Chrobrego 2 po uzyskaniu faktury w se
kretariacie wiceprezydenta miasta pokój nr 134).

♦  ♦  ♦

♦  ♦  ♦

7)
na roboty antykorozyjne dachu w Liceum Ogólno
kształcącym Nr 1 w Rybniku przy ul.Kościuszki 41
Oferty należy składać do dnia 3.08.1998 r. do godz. 10.00 w Wy

dziale Inwestycji i Budownictwa, ul.Hallera 10a.
Przetarg odbędzie się dnia 3.08.1998 r. o godz.12.00 w siedzibie 

Urzędu Miasta Rybnika, ul.Chrobrego 2, sala nr 137.
Szczegółowe informacje oraz specyfikację istotnych warunków 

zamówienia można uzyskać w Wydziale Inwestycji i Budownictwa 
Urzędu Miasta Rybnika, ul.Hallera 10a, tel.4223011 w 77-06 lub 
4223989, w godz. od 8.00 do 15.00, od poniedziałku do piątku.

Cena formularza specyfikacji: 18.30 zł z Vat (płatne w kasie Urzę
du Miasta, ul.Chrobrego 2 po uzyskaniu faktury w sekretariacie Urzę
du Miasta pok.nr 134).

10 )
na dostawę i montaż drzwi p.poż wraz ze 
sterowaniem w Domu Pomocy Społecznej 

w Rybniku przy ul.Zużlowej
Oferty należy składać do dnia 30.07.1998 r. do godz. 10.00 w Wy

dziale Inwestycji i Budownictwa, ul.Hallera 10a.
Przetarg odbędzie się dnia 30.07.1998 r. o godz.12.00 w siedzibie 

Urzędu Miasta Rybnika, ul.Chrobrego 2, sala nr 137.
Szczegółowe informacje oraz specyfikację istotnych warunków 

zamówienia można uzyskać w Wydziale Inwestycji i Budownictwa 
Urzędu Miasta Rybnika, ul.Hallera 10a, tel.4223011 w 77-06 lub 
4223989, w godz. od 8.00 do 15.00, od poniedziałku do piątku.

Cena formularza specyfikacji: 12.20zł z Vat (płatne w kasie Urzędu 
Miasta, ul.Chrobrego 2 po uzyskaniu faktury w sekretariacie Urzędu 
Miasta pok.nr 134).

TT
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Talent, praca i pasja...
- Wymagania od kandydatów na 

studia plastyczne są dziś ogromne.
Ale w czasach, kiedy profesjonal
nego projektu wymaga wszystko - 
od prostego mebla do samochodu, 
równie wielkie są możliwości zawo
dowego spełnienia - powiedziała 
Maria Budny-M alczewska, 
otw ierając w TZR wystawę prac 
swoich uczniów  - młodych lu 
dzi, k tórzy w iążą sw oją p rzy 
szłość z uczelnią plastyczną.

By tym wysokim wymaganiom 
sprostać, nie wystarcza już samorod
ny talent, trzeba również opanować 
warsztat. I takie właśnie zadanie speł
nia Studio Nauki Rysunku i Malar
stwa prowadzone przez artystów - 
plastyków M. Budny-Malczewską 
i Bogdana Szymurę.
- Jeżeli młody człowiek do talentu i nabytych umiejętności warsztatowych 
doda prawdziwą pasję, może mieć szansę na sukces. Wystawa pokazuje, 
Że utalentowanej młodzieży mamy sporo... mówią. Ixl

Muzykalna młodzież
z D K w  Chwałowicach

Do tegorocznych eliminacji Międzynarodowego Festiwalu Pio
senki Dziecięcej w Koninie, zakwalifikowały się dwie solistki, re
prezentujące Dom Kultury w Chwałowicach: Katarzyna Kozyrska 
w kategorii dzieci od (13 do 15 lat, zaś w kategorii dzieci od 10 do 
13 lat Paulina Szojer, która zakwalifikowała się również do finału 
tego festiwalu. Instruktorem obydwu solistek jest Jarosław Hanik.

Również w tym roku na festiwalu bluesowym pod nazwą “Blueso
we noce” w Rawie Mazowieckiej nagrodę dla najlepszej wokalistki 
otrzymała Sylwia Białas, która wraz z zespołem również repre
zentowała Dom Kultury w Chwałowicach.

Krótsza przerwa w Kinie Premierowym!
Kinomani ucieszą się zapewne, że okres przerwy wakacyjnej w Kinie 

Premierowym TZR uległ skróceniu i już 24 lipca odbędzie się tu polska 
premiera filmu “Armageddon” z Brucem Willisem w roli głównej. 
Film jest wielkim widowiskiem s-f, w sam raz na letnią kanikułę.

Widoczny od niedawna przed wejściem do Muzeum kamienny słup, 
stał kiedyś w Kamieniu na skrzyżowaniu dzisiejszych dróg Teofila 
Bieli, Alojzego Szewczyka, Teofila Brzozy i Wilkowej. Jeden z naj
starszych mieszkańców Kamienia Jerzy Kalkowski twierdzi, że słup 
został tam wkopany w 1903 roku i pełnił funkcję drogowskazu. Wska
zywał kierunki do Rybnika, Leszczyn, Czuchowa i Książenic, były na 
nim również podane odległości do tych miejscowości.

Słup trafił pod Muzeum dzięki mieszkańcom dzielnicy, którzy oba
wiali się, że ulegnie on zniszczeniu w czasie poszerzania jednej z 
dróg. Służby muzealne zaopatrzyły go w tablicę z informacją skąd 
pochodzi. 95-letni relikt przeszłości pełni dziś funkcję estetyczną...

Irl, zdj.: szoł
TTTTTTTTTTTTTTTrTTTTlTTTTTTTTr

N a  e k r a n a c h . . .
J J J J X i X L U 4 J X A J J J J J X U U U U L L
— I i — j i KINO “PREMIEROWE” T Z R B B |
Armageddon, USA, 24-26.07., godz. 16.00, 18.30, 21.00; 27-30.07.,
godz. 17.00, 19.30; 31.07.-2.08., godz. 16.00, 18.30, 21.00; 3-6.08., 
godz. 17.00, 19.30;
Wydział pościgowy, USA, 7-13.08., godz. 18.30, 21.00;
Mała syrenka, USA, 7-13.08., godz. 17.00;
Zabójcza broń 4, USA, 14-20.08., godz. 17.00,19.15; 21-23.08., godz. 
19.15,

KINO •APOLLO'*
Mr Magoo, USA, 17-23.07., godz. 18.00, 20.00
Dzikie żądze, USA, 24-26.07., godz. 17.00, 21.00; 27-30.07., godz.
20.00 - wyświetlany do 2 sierpnia włącznie
W akcie desperacji, USA, 24-26.07., godz. 19.00; 27-30.07., godz.
18.00

Wakacje z  filmem dla dzieci i m łodzieży
- seanse sobotnio-niedzielne:

18-19.07., godz. 16.00, Anastazja, USA; 25-26.07., godz. 15.16, Flub- 
ber, USA; 1-2.08., Herkules, USA; 8-9.08., George prosto z drzewa, 
USA; 15-16.08., Kosmiczny mecz, USA; 22-23.08., Alex sam w domu 
29-39.08., Złodziej z Bagdadu; Bilety na wszystkie seanse po 5 zł.

l i
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Podobnie jak w  latach ubiegłych w  Domu 
Kultury w Boguszowicach zorganizowany zo
stał letni wypoczynek dla dzieci z rodzin naj
uboższych. W  zajęciach bierze udział grupa 
45 dzieci, których rodzice nie byli w  stanie 
zapewnić wakacyjnego wypoczynku. Organi
zatorzy przygotowali dla nich wiele atrakcji, 
m.in. zabawy i gry sportowe, wypoczynek na 
terenie kąpielisk oraz konkursy wyrabiające 
spostrzegawczość i orientację. Zorganizowano 
również warsztaty ekologiczne, zabawy kom
puterowe oraz pogadanki i konkursy na temat 
szkodliwości używek. W  trakcie zajęć dzieci 
mogły zjeść ciepły posiłek.

W  ramach rybnickiej akcji "Lato w  mieście" 
Dom Kultury w Chwałowicach przygotował 
zajęcia, w  czasie których organizowane były 
konkursy i zabawy zręcznościowe oraz prezen
towano filmy. Dzieci uczestniczyły również 
w "Letniej szkole śpiewu".

Jak nie nudzić się
w wakacje?

Odpowiedź na to pytanie sta
rają się znaleźć miejscowe ośrod
ki kulturalne i sportowe, które co 
roku przygotowują dla dzieci ak
cję "Lato w mieście".

W  sierpniu w Domu Kultury w Niedobczy- 
cach odbywać się będą zajęcia malarskie, mu
zyczne i rekreacyjne. Najmłodsi mieszkańcy 
Rybnika mogą również spędzać wakacje na 
sportowo. Trwa cykl turniejów koszykówki typu 
"Trio Basket", przeznaczonych dla dzieci i mło
dzieży. Koszykarskie zmagania odbywają się 
na kąpielisku Ruda, a głównym trofeum będzie 
puchar dyrektora MOSiR-u.

W  każdy poniedziałek, środę i piątek w  godz. 
9.00-13.00 w  sali Komendy Rejonowej Policji 
w  Rybniku odbywają się turnieje koszykówki, 
natomiast w Klubie Energetyka prowadzone są 
zajęcia nauki gry tenisa stołowego.

Własny sposób na lato w mieście ma jak 
zwykle Miejska Biblioteka Publiczna, w której 
co roku w okresie wakacji odbywają się zaję
cia dla dzieci. W  ramach XVI Dni Literatury 
Dziecięcej i Młodzieżowej w wypożyczalni dla 
dzieci MBP odbywają się imprezy, przebiega
jące w  tym roku pod hasłem "Jak to drzewiej 
na Śląsku bywało - starzykowe łosprowki". Co
dziennie o godz. 11.00 i 15.00 organizowane 
są konkursy, quizy i zabawy, a w  każdy wtorek 
i czwartek o godz. 11.00 prezentowane są film 
video. W  ramach przygotowanych konkursów 
dzieci muszą wykazać się m.in. znajomością 
Rybnika, gwary śląskiej oraz herbów miejsco
wych dzielnic. /S/

Tradycyjnie na terenie Miej
skiego Ośrodka Sportu i Rekrea
cji w Kamieniu organizowane są 
kolonie dla dzieci z polskich ro
dzin z Ukrainy.

Jako pierwsza przyjechała do Kamienia 
25-osobowa grupa dzieci i młodzieży z Bor- 
szczowa na Ukrainie, od 27 lipca wypoczy
wać będą tu dzieci z Sądowej Wiszni, a w sierp
niu ze Stanisławowa. Organizatorzy przygoto

wali dla nich szereg atrakcji - wycieczki m.in. 
do Krakowa, Pszczyny, Częstochowy i cho
rzowskiego ZOO, turnieje strzeleckie, warsz
taty ekologiczne w Rudach oraz spotkania z 
przedstawicielami Sanepidu i policji. W su
mie na trzech turnusach przebywać będzie 
prawie setka dzieci polskich z Ukrainy.
- Bardzo nam się tu podoba - mówi mały Wo- 
łodia z Borszczowa. Będziemy w domu opo
wiadać o tym mieście i ładnym hotelu. Jest 
bardzo dobre jedzenie, basen.... Są też ładne 
dziewczyny i sklepy - dodaje ktoś z grupy. Na
stępnie dzieci chórem wyliczają miejscowości, 
które odwiedzili podczas wycieczek autokaro
wych: Częstochowa, Góra św. Anny, Pszczyna, 
Rudy, wesołe miasteczko w Chorzowie i ZOO. 
Dużo spacerujemy też po Rybniku.

O piekunem  grupy  był po lsk i k siądz

Józef Kowal, pracujący od 7 lat na Ukrainie: 
Nasza grupa składa się z 25 chłopców. Są to 
ministranci z katolickiej parafii w Borszczo- 
wie. Miejscowość ta leży w województwie tar
nopolskim, ok. 50 kilometrów od granicy ukra- 
ińsko-rumuńskiej. Pobyt tych dzieci w Rybni
ku to dla nich wielka rzecz. Są dumni, że tu 
mogli przyjechać, bardzo sobie to cenią, mogą 
poprawić swoją polszczyznę. Na Ukrainie jest 
bardzo ciężka sytuacja i nie widać oznak szyb
kiej poprawy. Ludzie z trudem utrzymują się 
z pensji, odpowiadającej 70 złotym polskim.

W czasie tegorocznych wakacji na tere
nie MOSiR-u organizowany jest również wy
poczynek dla dzieci rybnickich. Na początku 
lipca rozpoczął się pierwszy z czterech dwu
tygodniowych turnusów kolonii charytatyw
nych dla najuboższych dzieci z terenu miasta. 
W Kamieniu organizowane są również tygo
dniowe turnusy półkolonijne, a dzięki współ
pracy z jedną z siemianowickich parafii, ryb
nickie dzieci wypoczywać będą na Mazurach. 
W sumie w ciągu całego lata Kamień będzie 
bazą dla prawie 500 dzieci.

Przygotowanie letniej akcji kolonijnej dla 
dzieci z Rybnika oraz Ukrainy było możli
we głównie dzięki funduszom, jakie udało 
się zebrać podczas styczniowego balu cha
rytatywnego.

(S), szoł

Polskie dzieci z. Ukrainy w Kamieniu

Są też ładne dziewczyny...

Grupa polskich dzieci z Ukrainy ze swym opiekunem ks. Józefem Kowalem. Zdj.: szoł



W ostatnim przed wakacjami spotkaniu "złotych" 
jubilatów w Urzędzie Miasta wzięło udział 13 par 
o 50-letnim małżeńskim stażu.

Medale “Za długoletnie pożycie małżeńskie” z rąk wicepre
zydenta Jerzego Koguta otrzymali:
M elania i A lojzy Brachaccy, A nastazja i N ikodem  
Buchalikow ie, Stefania i A lojzy Buszkow ie, D o
rota i W ładysław  Frelichow ie, M aria i Franciszek

G roborzow ie, Aniela i M aksym ilian G rzenikowie, 
Bolesława i Ewald Kuczerowie, Gertruda i Edward  
Kusidłowie, O tylia i Sylwester Olesiowie, Hildegar- 
da i Paw eł Pom powie, M aria i M aksym ilian Po- 
wciołowie, M aria i W incenty Szeferowie oraz Ta
deusz i K rystyna W im m erowie.

Przy tradycyjnym kołoczu z kawą i muzycznym programie 
w wykonaniu Anny i Jerzego Przeliorzów był czas na chwilę 
zadumy, refleksji i wspomnień...

Harcerski Order Uśmiechu

Zdj.: "Herald Post", Edynburg

Przeżyłam piękne, n iezapom niane chw ile ... napisała w  liście 
do Prezydenta Miasta Rybnika Klara Szymańska, odpow iadając 
na gratulacje skierowane do niej z okazji uroczystości wręczenia 
je j Orderu Uśmiechu - jedynego w  świecie odznaczenia przy
znawanego przez dzieci dorosłym.

Uroczystość ta od b y ła  się w  k w ie tn iu  br. w  kon su lac ie  RP 
w  Edynburgu w  S zkoc ji, gdz ie  pani K lara m ieszka od cza 
sów II W o jn y  Ś w ia tow e j. Przed w o jną  była instruktorką Zw iąz
ku Harcerstwa Polskiego w  Rybniku, ale kontakty z rybn ick im  
hufcem  utrzym u je  do dziś, w sp iera jąc harcerzy i zuchów . Pani 
Klara ma sw ój u d z ia ł m .in . w  pow stan iu  stan icy harcerskie j 
w  W ap ien icy . W  uroczys tośc i w  Edynburgu w z ię li u d z ia ł 
p rzedstaw ic ie le  rybnickiego hufca ZHP.

Szkoca prasa odnotowała to wydarzenie, przyb liża jąc swoim 
czyte ln ikom  ideę i historię Orderu Uśmiechu, w ym ienia jąc naj
bardziej znanych kawalerów tego odznaczenia: Petera Ustinova, 
Astrid Lindgren oraz Stevena Spielberga. / r /
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Abecadło Goczałkowice
rzeczy siąsk.ch . górnośląski zdrój

Tekst i zdjęcia: Marek Szołtysek

Goczalkowicki deptak z fontanną przy ulicy Uzdrowiskowej.

Tymczasem na Górnym Śląsku kilka “uzdrow isk” ist
nieje od dawna. Kiedy w nazwie miejscowości napoty
kamy na słowo “zdrój” czy “uzdrow isko” , mamy pra
wo sądzić, że jest to miejscowość o walorach leczni
czych, a przynajmniej wytryska tam “zdrój” czyli źró
dło "zdrowej" wody. N iedaleko mamy do Wisły U zdro
wiska, skąd początek bierze “królow a” polskich rzek 
Wisła. Jeszcze nam bliższe Jastrzębie “zdrojem ” jest 
już tylko z nazwy.W 1859 roku odkryto tam źródła so
lanki jodow o-brom ow ej i obfite  złoża borow inow e. 
Resztki uzdrowiskowej świetności m ożna obejrzeć w 
tam tejszym Parku Zdrojowym. W prawdzie jastrzębski 
kurort formalnie przestał istnieć w 1995 roku, ale wielu 
radnych myśli o jego odtworzeniu.

Tymczasem ciągle jeszcze leczyć można się w Goczałko- 
wicach-Zdroju koło Pszczyny. Duże ilości stawów rybnych

upodabniają tę miejscowość do Rybnika. G oczałkowiczanie jako 
poddani księcia pszczyńsk iego  do końca XIX w ieku zajm ow ali 
się g łów nie ro ln ictw em  i hodow lą ryb. Przełom em  dla tej m iej
scow ości były badania geologiczne, prow adzone w G oczałko
w icach w połow ie X IX  w ieku przez Pruski Zarząd G órniczy. 
Podczas poszukiw ania  pokładów  soli, odkryto źródła solanki. 
A nalizy wody w ykazały zaw artość licznych w artościow ych p ier
w iastków , w tym znaczną ilość brom u i soli. O dkrycia tego do
konano w 1856 roku i od tego czasu liczy się pow stanie uzd ro 
w iska na terenie wsi G oczałkow ice. Spraw ą budow y uzd ro w i
ska za ję ło  się cz te rech  b oga tych  kupców  z R ac ibo rza : W i
lhelm  C zech , H en ryk  S ch ille r , J ó z e f  L u stig  i A d o lf B abel. 
W c iąg u  6 la t p o w sta ło  n ied u że  zd ro jo w isk o  sk ład a jące  się 
z d w u p ię tro w eg o  D om u Z d ro jo w eg o , m ałych  d rew n ian y ch  
łaz ien ek , w arsz ta tów  i p ija ln i w ód. W następnych  la tach  zb u 
dow ano d la  ku rac ju szy  trzy  e leg an ck ie  ho tele: “P od P o c z tą ”, 

“W ik to r ia ” i “D w ór M a r ii”. W raz z w zrastającą 
ilością  gości przybyw ało  w G oczałkow icach pen
sjonatów , a m ieszkańcy w ynajm ow ali w swych do
mach pokoje gościnne. Pierw szy sezon kuracyjny 
otw arto  w 1862 roku, a na leczenie przybyło  w ów 
czas 262 osoby.

U zdrow isko istn ieje do dnia dzisiejszego. Przez 
ostatnie kilka lat w Goczałkow icach leczy się rocz
nie około 15 tys. kuracjuszy. (Inform acje o usługach 
leczniczych można uzyskać pod numerem telefonu 
0-32/210-70-51). Ta spokojna miejscowość warta jest 
zw iedzenia w czasie weekendowej wycieczki. Spa
cerując po zacisznych deptakach Goczałkowic-Zdroju 
trudno uwierzyć, że znajdujemy się na uprzem ysło
wionym Górnym Śląsku.

W XIX-wiecznym hotelu Dwór Marii” mieści się dzisiaj restauracja.

W  dzisiejszych czasach ludzie coraz wyraźniej 
doceniają dobrodziejstwo zdrowej wody. Świad
czy o tym m.in. coraz częstsze kupowanie źródla
nej wody butelkowanej czy zakładanie filtrów. N ie
którzy szukają w  swojej okolicy źródełek, by tam 
zaopatrywać się w  w odę do picia. N a terenie Ryb
nika takie miejsca istnieją m.in. w  C/olejowie, Orze- 
powicach i Zamysłowie.
Badania geologiczne wykazały, że pod powierzchnią naszego mia

sta znajduje się ogromne podziemne jezioro krystalicznie czystej 
wody. Ta “soczewka” wody znajduje się na pograniczu z Żorami, 
mniej więcej pod dzielnicą Kłokocin. Gdy w przyszłości technika 
pozwoli nam na bezpieczne i tanie wydobywanie wody z tego “zdro
ju ” - w Rybniku możemy się spodziewać wody jak w uzdrowisku.
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Niezwykle interesującą postacią zwią
zaną z naszym miastem był ks. Konrad 
Szweda.

Urodzony w 1912 roku w Rybnickiej Ku
źni, do szkoły powszechnej uczęszczał 
w O rzepow icach. N aukę ko n tyn u o w a ł 
w rybn ick im  g im naz jum , gdzie zdał ma
turę w 1934 roku. Wybrał życie kapłana - 
ukończył Śląskie Seminarium Duchowne w 
Krakowie, studiował także na Wydziale Te
ologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. 
Pracę duszpasterską rozpoczął w rodzimej 
parafii MB Bolesnej.

W październiku 1939 roku został przenie
siony do Świętochłow ic. W 1940 roku -

Dzieci z S P 15 w Rybnickiej Kuźni pod napisem 
wskazującym ulicę ks. K. Szwedy. Zdj.: K.K.

oskarżony o przynależność do organ iza
cji podziemnej - został wywieziony do obo
zu w Oświęcim iu, a później do Dachau, 
g d z ie  p o z o s ta ł do k o ń c a  w o jn y . W 
O św ięcim iu ze tkną ł się z o. M aksym i
lianem  M. Kolbe. Był jego współwięźniem, 
a później przyczynił się do jego beatyfikacji 
i brał udział w głównych uroczystościach ka

nonizacyjnych w Rzymie. Swoje obozowe 
przeżycie oraz martyrologię narodu polskie
go uczynił tematem licznych artykułów pra
sowych oraz dwu książek “Kwiaty na Gol
gocie” i “Ponieśli swój krzyż”.

Po wyzwoleniu obozu w Dachau udał się 
do Francji, gdzie w obozie deportowanych 

Decize był kapelanem. Od pow ro
tu w 1946 roku aż do śm ie rc i w 
1988 roku p racow a ł w ś ląsk ich  
pa ra fiach , o trzym u jąc w 1964 
roku godność prałata. Pod koniec 
lat 40. był wikarym w Cieszynie, 
skąd “za nadmierną aktywność na 
rzecz życia parafialnego” został z 
nadgranicznego pasa wydalony 
przez Urząd Bezpieczeństwa. W naj
trudniejszych dla kościoła latach, na
rażając się jeszcze wielokrotnie wła
dzy, stawał w jego obronie.

Na najważniejszą dewizę swego 
życia uważał słowa o. Maksymilia
na M. Kolbego: “Być dobrym dla 
wszystkich, jednego pojednać z  Bo

giem, drugim dodać otuchy innemu przeba
czyć, a do wszystkich iść z sercem na dłoni".

Wystawa poświęcona pamięci ks. pra
łata Konrada Szwedy zostanie otwarta 
w MBP 27 lipca br., a można ją będzie 
oglądać do połowy września.
Na podstawie materiałów Krystyny Kierety

opr.:/r/

Wystawa w Miejskiej Bibliotece Publiczn

Ks. Konrad
- apostoł prawdy, 

wiary i odwagi

ki z rynkowyjMarni
Ptok piyrszy
Godają ptoki o ptokach,
Ze te co na familokach 
Miyszkają - są Slązokami,
A z latami • gorolami!

Ptok drugi
Z wszystkich ptoków rzają* krzoki 
l  wrośniynte w ziymia pnioki!

Ptok trzeci
Kery Slązok je  rasowy?
Kto rybniczon - pół, kto - cały?
To dlo rychtig mondryj gowy 
Niymodne już są podziały!

(fra-szoł-ka)
* rzać - naśmiewać się

Porównując rezultaty wyborów z lat 1926,1927 i 
1930 najbardziej uwidacznia się zdecydowany 
wzrost ilości mandatów przypadających na listy 
polskie oraz wyraźny spadek liczby mandatów

Rada i Zarząd Miasta 
1922-1939

i wyniki wyborów 
kom unalnych  
w 1930 roku

część III

mniejszości niemieckiej. Bardzo wysoka była rów
nież frekwencja wyborcza oraz odsetek oddanych 
głosów ważnych. Wysoka frekwencja wyborcza 
wynikała w dużej mierze z przymusu wyborczego, 
z kolei mała liczba oddanych głosów nieważnych 
dobrze świadczy o świadomości wyborców.

Sanacja w Rybniku nigdy w społeczności mia
sta nie zdobyła większych wpływów. Przez cały 
okres międzywojenny zdecydowaną przewagę 
w Radzie i popularność w społeczeństwie miała 
Chrześcijańska Demokracja. W 1931 roku tra
cąca pozycję sanacja, zdecydowała się na krok, 
który wywołał wśród większości mieszkańców 
Rybnika dezaprobatę i oburzenie. Doszło bo
wiem do sojuszu pomiędzy sanacją, a frakcją 
niemiecką na forum Rady Miejskiej. Sojusz ten 
zaowocował tym, że przewodnictwo w Radzie 
obejmowali dwukrotnie przedstawiciele mniej
szości niemieckiej.

Pomimo olbrzymiej przewagi w Radzie Miej
skiej większości polskiej w latach 1931 -32 i 1934- 
36, prezesami byli przedstawiciele mniejszości 
niemieckiej. Najdłużej piastującym urząd preze
sa Rady był przewodniczący rady okręgowej 
CHD w Rybniku i poseł na Sejm Śląski Alojzy 
Prus. Sojusz sanacji zerwany został dopiero pod
czas wyborów na przewodniczącego Rady 28 
stycznia 1937 roku. Kiedy jasne się stało, iż 
Niemcy szykują się do ekspansji na wschód. 
Przewodniczącym wybrano ponownie Alojze
go Prusa. Nieprzerwanie od 1922 do 1939 roku 
funkcję burmistrza pełnił w Rybniku Władysław 
Weber. Jego zastępcą w latach 1925-1939 był 
Edward Wyleżych.

Wiosną 1934 roku powinny były odbyć się 
następne wybory komunalne do Rady Miejskiej. 
W grudniu jednak 1933 roku Sejm Śląski na 
wniosek władz wojewódzkich przesunął termin 
wyborów o dwa lata. W rzeczywistości korpo
racje gminne szczebla miejskiego i wiejskiego 
działały nieprzerwanie do wybuchu II wojny 
światowej. Ostatnie posiedzenie Rady Miejskiej 
na którym obecnych było 19 radnych odbyło się 
2 sierpnia 1939 roku.

Dariusz Prus
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Krótkie dzieje 
Niedobczyc

NIEDOBCZYCE

Nowy herb Niedobczyc opracowano 
w 1 960 roku. Na dwóch polach widać 
kopalnię i piastowskiego orła, zaś w le
wym dolnym polu znajduje się pół stodoły. 
Stodoła była również głównym motywem 
starego niedobczyckiego herbu, pochodzą
cego jeszcze z XVIII wieku.

Niedobczyce to stara wieś, sięgająca swy
mi początkami niewątpliwie XIII wie

ku. Pierwsza wzmianka o Niedobczycach po
chodzi z 1211 roku, zaś w roku 1218 wieś 
podarowano klasztorowi Norbertanek w Ryb
niku. Interesujący jest również problem na
zwy miejscowości, którą na przestrzeni dzie
jów zapisywano m.in.: Niedobcici, Niedobt- 
zitze, Niedobschiz, Ves Nedobczicze, Niedo- 
bschiitz, Niedopszice czy Niedobszyce. Naj
prawdopodobniej nazwa pochodzi do imie
nia dawnego pana tej miejscowości - Niedo- 
bka czy Niedobki. Głównym zajęciem miesz
kańców dawnych Niedobczyc było rolnictwo, 
hodowla zwierząt a zwłaszcza hodowla ryb 
w stawach. Jeden z takich stawów mieścił się 
kiedyś koło rzeki Nacyny, w miejscu dzisiej
szego stadionu i targowiska przy u licy G ór
nośląskiej. W XIII wieku N iedobczyce nie 
mogły mieć w ięcej niż 30 m ieszkańców . 
Pierw sze dokładniejsze dane z około 1600

roku mówią, że w Niedobczycach były 24 
domostwa czyli około 190 mieszkańców. Do 
1791 roku liczba mieszkańców wzrosła jedy
nie do ok. 232 osób. Natomiast na skutek po
wstania kolei i rozwoju przemysłu węglowe
go (m.in. w Rydułtowach) w 1858 roku Nie
dobczyce liczyły już 617 mieszkańców zasie
dlających 92 domy.

Przełomowym wydarzeniem dla Niedobczyc 
było wybudowanie w latach 1892-96 kopalni, 
która z czasem otrzymała niemiecką nazwę 
"Römer”. W 1936 roku zmieniono ją na podob
nie brzmiącą “Rymer” - ku czci pierwszego 
wojewody śląskiego Józefa Rymera. Kopal
nia ta spowodowała błyskawiczny rozwój

D3P 6

Panorama Niedobczyc widziana z wiaduktu nad ul. Wodzisławską.
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Niedobczyc, które już w 1910 roku liczyły 
ok. 3 tys. mieszkańców, zaś w 1931 aż 6 tys. 
M iejscow ość pow iększała się więc bardzo 
dynam icznie i w 1955 roku, w połączeniu 
z N iew iadom iem  Dolnym i Górnym, Be
atą, Popielowem i Radziejowem - uzyskała 
prawa miejskie. Taka sytuacja trwała do 1975 
roku, kiedy zgodnie z rozporządzeniem władz 
państwowych, Niedobczyce zostały włączo
ne do Rybnika jako jego dzielnica. Dzisiaj 
Niedobczyce liczą 14,5 tys. mieszkańców.

W ostatnich kilku latach, w związku z prze
mianami gospodarczymi w naszym kraju, nie- 
dobczycka kopalnia przeznaczona została do 
likwidacji. Ta nowa sytuacja stawia przed 
władzami państwowymi i samorządowymi 
bardzo poważne zadanie dostosowania Nie
dobczyc do nowych - trudnych jak się wyda
je - realiów.

5 ^

Kopalnia “Rymer”  na zdjęciu z 1925 roku.

■I , T.__________________________ ______________
Kościół parafialny w Niedobczycach wybudowano w 1921 roku.

Familoki w Niedobczycach wyglądają bardzo swojsko i 
malowniczo.... W rzeczywistości większość z nich wyma
ga gruntownego remontu. Na zdjęciu budynek u zbiegu 
ulicy Andersa i Paderewskiego.

Pierwszy pociąg przejechał przez Niedobczyce 1 października 1856 roku, nato
miast widoczny na zdjęciu pociąg 2 maja 1998 roku zatrzymał świąteczny prze
marsz z kościoła pod pomnik powstańców śląskich.

__ /< o  o  o  ir
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Pisząc o Niedobczycach, trudno nie wspo
mnieć o sprawie budzącej w ostatnich kil
kunastu miesiącach największe emocje, czyli 
o próbach odłączenia dzielnicy od Rybnika. 
Zwolennicy tej opcji, a są wśród nich rów 
nież członkowie Rady Dzielnicy z przewo
dniczącą Marią Dudek-Adamczyk, przyta
czają różne argumenty. Wiele z nich jest za
barwionych bardzo emocjonalnie, co oczy

wiście dyskusji między stronami (drugą stro
ną jest Urząd Miasta), nie ułatwia.

Zwolennicy secesji uważają, że gdy wre
szcie Niedobczyce odłączą się od Rybnika, 
który rzekomo wypija z nich życiodajne soki, 
miejscowość ta szybciej wypięknieje i roz
wiąże swoje problemy. By w to wierzyć, trze
ba mieć wiarę, co “hołdy” przenosi! (por. 
Biblia)

To dobrze, że ludzie kochają swoje m iej
sce na ziemi i czują się za nie odpowiedzial
ni. To przykre, że muszą patrzeć jak ojcowi
zna jest zdewastowana przez szkody górni
cze, szara... Ale czy tej wrażliwości można 
nadużywać, łudząc wizją, że 100-letnie zni
szczenia da się szybko naprawić? Do pod
stawowych władz człowieka, oprócz uczuć 
czy emocji, należy jeszcze rozum i wola!

Secesjoniści twierdzą, że choć zebrano już 
4100 podpisów ludzi chcących odłączenia, 
to jednak za wszelką cenę do tego się nie 
dąży. - Idziemy drogą Radlina  - m ówi

M. D udek-Adam czyk - chyba, że polityka 
władz Rybnika się zmieni, bądź po wyborach 
samorządowych, sytuacja ułoży się dla nas 
korzystniej.

Zdaniem zwolenników odłączenia, władze 
Rybnika na inw estycje w N iedobczycach 
przeznaczają zbyt mało środków. Szczegól
nie sporną kwestią była budowa nowego mo
stu na Nacynie, który powstał przy poważ

nym udziale miasta. W związku z tym zaszła 
konieczność położenia nowego wodociągu, 
kanalizacji i nawierzchni na ul. Górnoślą
skiej. Z opinii ów czesnego Rejonow ego 
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji 
wynikało, że ciągi kanaliazacyjne są jeszcze 
w niezłym stanie, dlatego miasto zdecydowało 
się tylko na położenie nowego wodociągu. 
Niestety, kanalizacja nie wytrzymała i do
piero co zakończono usuwanie awarii, co po
ciągnęło za sobą konieczność zrywania czę
ści nawierzchni. - Chcielibyśmy - mówi rad
ny Henryk Ryszka - żeby władze Rybnika 
dopracowały się klucza sprawiedliwego, pro
porcjonalnego rozdziału pieniędzy na inwe
stycje w dzielnicach. Rada Dzielnicy przy
zn a ła  je d n a k , że pew ne in w esty c je  są 
w dzielnicy podejmowane. W 1997 roku uło
żono metodą gospodarczą 50 tys. betonitów, 
którymi utwardzono 1200 metrów bocznych 
ulicy Witosa, Zana, Niedobczyckiej, Jana
sa, Barbary, przebudowano ulicę Ziemowita

i przebudowano płoty przy ulicy Wołodyjow
skiego, jako przygotowanie do poszerzania 
ulicy. Natomiast w br. rozdysponowano już 
40 tys. betonitów, którymi utwardzone będą 
boczne ulic: Jabłoniowej, Janasa, Zagłoby, 
Andersa, Orzechowej, Bocznej i dróżki na 
Osiedlu “Paryż” . Planuje się w tym roku zro
bienie 10 punktów świetlnych i wykonanie 
wodociągów przy ulicy Orzechowej i Ol- 
szyckiej. Z miejskiego budżetu odrem onto
wano też park koło Domu Kultury, uporząd
kowano zieleń wokół cm entarza i SP 22, 
a także przekazano 10 tys. złotych na obcho
dy 780-lecia Niedobczyc. Dodajmy, czego 
nie powiedzieli radni, że w dzielnicy trwa in
tensywna gazyfikacja, której koszty w dużej 
części ponosi miasto.

Trudno się nie pokusić o komentarz. Wy
daje się, że problemy związane z reformą 
administracyjną i restrukturyzacją przem y
słu wydobywczego sprawią, że rząd będzie 
wolał, by nie mające perspektyw Niedobczy
ce pozostały w strukturze Rybnika. Pamię
tajmy bowiem, że decyzje o wszelkich zmia
nach terytorialnych w państwie podejmuje 
rząd. Pow ołanie now ej gm iny łączy się 
z kosztami, a ponoszenie ich nie leży w ni
czyim interesie. Sprawa Niedobczyc, w rze
czowej rozmowie i z ołówkiem w ręku kwa
lifikuje się do kompromisowego rozwiąza
nia. Ale pozostają jeszcze emocje...

Materiały dotyczące dzielnicy 
zebrał, zdjęcia 

i reprodukcje wykonał 
Marek Szołtysek

Co się dzieje w Niedobczycach ?

Niedobecfcie ciek aw ostk i
•  Przed 30 laty, w czasach kiedy kopalnie zajmowały się nie tylko 
wydobywaniem węgla, wyjątkową atrakcją był w Niedobczycach 
Park Miejski. Dzięki kopalnianym środkom wybudowano muszlę 
koncertową, palmiamię z kawiarnią “Mimoza” i mały ogród zoolo
giczny.

•  25 października 1934 roku w Niedobczycach urodził się Damian 
Zimoń, od 1985 roku biskup katowicki, a od 1992 roku arcybiskup 
i Metropolita Górnośląski. Dzisiejszy arcybiskup chodził w Niedo
bczycach do szkoły podstawowej - aktualnie SP 33 przy ulicy Gór
nośląskiej 108.

•  Kościół parafialny w Niedobczycach pw. Najświętszego Serca 
Pana Jezusa został wybudowany w 1921 roku, zaś osobna parafia

Niedobczyce powstała w 1925 roku. Do tego czasu, przez niemal 
600 lat, cała miejscowość należała do parafii Matki Boskiej Bole
snej w Rybniku.

#  Kolej żelazna powstała w Niedobczycach w 1856 roku, linia 
autobusowa łącząca z Rybnikiem w 1938 roku, a elektryfikację prze
prowadzono w latach 1910-1928

#  W latach pierwszej wojny światowej w kopalni w N iedobczy
cach pracow ała grupa rosyjskich jeńców  w ojennych. Tym, któ
rzy zginęli przy pracy, kopalnia w ystaw iła zbiorow ą mogiłę. 
M ożna ją  oglądać do dzisiaj na “starym  cm entarzu” przy ulicy 
G liw ickiej.

___h *"> O O *"> C.
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Choć w Polsce sieć ratunkowa, kojarząca się kiedyś przede wszyst
kim z CB radio, działa już od 1989 roku, dopiero po ubiegłorocznej 
powodzi Społeczna Krajowa Sieć Ratunkowa udoskonaliła swoją 
strukturę, w skład której wchodzą sztaby rejonowe i miejskie. Aktu
alnie Sztab Ratownictwa w Rybniku posiada 3 grupy specjalistycz
ne: ratownictwa przedmedycznego, wodnego i wysokościowego. 
W sumie społeczną służbę pełni w nich 30 przeszkolonych ratowni
ków. - Działamy społecznie i przygotowani jesteśmy do niesienia 
pomocy w sytuacjach kryzysowych. Dzięki współpracy z Klubem Dzia
łalności Podwodnej “Głębia” w Wodzisławiu Śl. możemy korzystać 
z ich klubowego specjalistycznego sprzętu, którego my na razie nie 
posiadamy. Pod koniec maja br. wodzisławski klub zorganizował

w wieku od 15 do 60 lat. Obecnie średnia wieku ratowników rybnic
kiego sztabu wynosi 27 lat, a reprezentują oni bardzo różne zawody. 
Wśród ratowników są górnicy, nauczyciele, lekarze, a także ucznio
wie.
Niemal w rocznicę ubiegłorocznej powodzi, grupie członków Rybnic
kiego Sztabu Ratownictwa wręczono Honorową Odznakę Wodne
go Ochotniczego Pogotowia Ratowniczego “Powódź ’97" przy
znaną przez Zarząd Główny WOPR. Jak mogliśmy przeczytać 
w specjalnym podziękowaniu, odznaka została przyznana “Za bez
interesowną i pełną poświęcenia działalność ratowniczą w czasie ak
cji powodziowej... Uroczystość odbyła się w Urzędzie Miasta, a odznaki, 
które wspólnie wręczyli prezydent Józef Makosz i szef oddziału rejo-

Rybnicki Sztab Ratownictwa

Bezinteresowni...
Rybnicki Sztab Ratownictwa działa na na

szym terenie już trzy lata, mimo to niewiele 
o tej specjalistycznej jednostce wiemy, a jej 
działania są przez nas często niedoceniane

wyjazd szkoleniowy nad jezioro Serwy w którym uczestniczyło 4 ryb
nickich ratowników. Tam pod okiem doświadczonych płetwonurków  
brali oni udział w akcjach na specjalnie do tych celów zatopionym  
jachcie. Mamy także podpisaną umowę z Jurajskim Ochotniczym Po
gotowiem Ratunkowym o współpracy w szkoleniu. My przeszkolimy 
ich płetwonurków, a oni pomogą w przeszkoleniu ratowników wyso
kościowych i pomagających w czasie 
k lęsk żyw io ło w ych  - po w ie dz ia ł 
Wojciech Filip, który do końca czerw
ca pełnił funkcję szefa sztabu.

O końcowych efektach akcji bardzo 
często decyduje odpowiedni sprzęt, 
którego ze względu na brak środków, 
sztab ratownictwa w Rybniku nie po
siada. - Jesteśmy organizacją, która 
musi sama zatroszczyć się o źródła 
finansowania. Zabiegamy o dotację 
z Urzędu Miasta z programu dla orga
nizacji poza samorządowych. Braku
je  nam także apteczek, a wiele przed
sięwzięć, ze względu na brak środków 
finansowych, nie możemy zrealizo
wać. W okresie  w iosenno-le tn im  
chcieliśmy utworzyć patrole rowerowe, które zabezpieczałyby miej
sca, w których gromadzi się najwięcej ludzi, ale bez pieniędzy tego 
pomysłu nie możemy zrealizować. Pomimo tych problemów chcemy 
ludziom pomagać - dodaje Wojciech Filip.

W porozumieniu z Wydziałem Edukacji Sztab Ratownictwa propo
nuje innym palcówkom oświatowym atrakcyjne pokazy ratownictwa 
podwodnego, wysokościowego, prelekcje, pogadanki i szkolenia. Jed
nym z ratowników rybnickiego sztabu jest znany polski himalaista 
Mirosław Konewka, który może nie tylko przeprowadzić bardzo cie
kawą, wzbogaconą przeźroczami pogadankę, ale także pomóc w uło
żeniu trasy wycieczki szkolnej czy doradzić co należy spakować do 
plecaka. W ubiegłym roku przez sztab przewinęło się ok. 160 osób

Honorową Odznakę Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratowniczego 
“Powódź ’97" przyznano za "bezinteresowną i pełną poświęcenia działal
ność". Zdj.: szot

nowego WOPR w Rybniku Henryk Wołkow, otrzymali: Elwira Sku
tek, Beata Grzegorzek, Katarzyna Kojtych, Stanisław Grzego

rzek, Zbigniew Biernat 
i Wojciech Filip, a spoza 
rybnickiego sztabu Jaro
sław Haider, Janusz Gra
czyk, Andrzej Stępień, 
Wiesław Ślusarczyk. Uho
norowano również Radio 
90 FM, a odznakę odebrał 
dyrektor programowy Bar
tek Bajerski. Doceniono 
również zasługi o. Krystia
na Pieczki z placówki mi
syjnej z Góry św. Anny.

Ubiegłoroczna powódź 
była dla ratowników nie 
lada wezwaniem. Spraw
dzili się i nabrali doświad

czenia, które wykorzystywać będą, oby jak najrzadziej, kiedy tylko 
przyjdzie taka potrzeba...

W związku z trwającymi wakacjami Sztab Ratownictwa Ryb
nik apeluje do wszystkich dzieci i rodziców o rozsądek w cza
sie wyjazdów, wycieczek, szczególnie w górach i nad wodą.
Więcej informacji na temat pomocy w przygotowaniu wycieczek i in
nych działań podejmowanych przez sztab pod prywatnym numerem 
telefonu aktualnego szefa sztabu Stanisława Grzegorzka (0-32) 
238-73-61

Tym, którzy chcieliby pomóc w zakupie niezbędnego sprzętu, po
dajemy numer konta: Sztab Ratownictwa Rybnik, Bank Spółdziel
czy w Rybniku, nr r-ku 84550000-44424-271-1. M.T., (r)

Wszystko jest O.K. - pokazują przedstawiciele Sztabu 
Ratownictwa w Rybniku. Zdj.: M.T.
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Rowerowy
szlak

W sobotę 27 czerwca w Rybniku 
dokonano otwarcia pierwszej tra
sy przeznaczonej dla rowerzystów.

Pierwszą grupę turystów na jednośladach 
poprowadził prezydent Makosz.

Szlak dla miłośników dwóch kółek prowa
dzi z Osiedla Nowiny w kierunku Orzepowic 
i Stodół. Opracowaniem tras dla rowerzystów 
na terenie miasta zajął się referat turystyki 
i sportu UM oraz sekcja kolarska miejscowe
go oddziału PTTK.

/S/

Przewodnik
czeka

Podobnie jak w latach ubiegłych, w trak
cie tegorocznych wakacji można korzy
stać z wycieczek przygotowanych w ra
mach akcji PTTK “Przewodnik czeka”.

Dzięki tej akcji zorganizowane zostaną wy
prawy min. na Babią Górę oraz Leskowiec. 
Miłośnicy wędrówek odwiedzą również An
drychów. Większość górskich eskapad to wy
cieczki pociągiem i aby wziąć w nich udział 
wystarczy wykupić bilet PKP i odszukać prze
wodnika, który czeka zawsze na grupę tury
stów przy pierwszym wagonie pociągu. 
Szczegóły w siedzibie oddziału PTTK-Ryb- 
nik, ul. Piłsudskiego 4, teł. 42-280-72. /S/

Ratownicy z rybnickiego oddzia łu W od
nego O chotn iczego Pogotowia Ratunko
wego - Anna Byczek, Elżbieta Serwusiak, 
Karina Barczyk, Agnieszka Koch, Franci
szek Brzezinka, Arkadiusz Stanula, Rafał 
Klimczyński i Szymon Jonderko - okazali 
się najlepszą ekipą w  trakcie rozgryw a
nych w  C horzow ie  Letnich M is trzostw  
Śląska.

Ponadto Anna By
czek oraz Arkadiusz 
Stanula na rozegranych 
w  In o w ro c ła w iu  M i
s trz o s tw a c h  P o lsk i

Złota medalistka -  

Anna Byczek. 
Zdj.: szoł

Medalowi
ratownicy

w  R atow n ictw ie  W odnym  zdoby li z ło te 
medale i zostali zakw alifikow aniu  do ka
dry w o jew ódzkie j.

J J r z e c !  c z l m  I u  e  c z  d i  y
Na początku czerwca w Klubie Energetyka odbyły się 

Mistrzostwa Rybnika przedszkolaków w szachach, w któ
rych wzięło udział 37 chłopców i 17 dziewcząt, reprezentu
jących 5 rybnickich przedszkoli.
Zawody zostały rozegrane systemem szwajcarskim na dystansie 5 rund 

z tempem po 10 minut na zawodnika. Po bardzo emocjonujących zawo
dach mistrzem Rybnika przedszkolaków został Artur Kochmański 
z Przedszkola nr 42, drugi był Rafał Kobyłko z “9”, a trzeci jego przed
szkolny kolega Michał Kubina. Wśród dziewcząt najlepszą szachistką 
okazała się Daria Górażdżo z Przedszkola nr 43, druga była Roksana 
Barycka z Przedszkola nr 10, trzecia Małgorzata Gans także z “ 10”.

W klasyfikacji drużynowej zwyciężyło Przedszkole nr 9, a drugie 
miejsce przypadło przedszkolom nr 42 i 43.

Wszyscy uczestnicy mistrzostw otrzymali okolicznościowe dyplo
my oraz upominki.

N

T o l
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W śród autorów  praw idłow ych rozw iązań  
krzyżów ki rozlosujem y dw a bony tow arow e  

w artości 50 zł każdy, ufundow ane przez

K lub M iędzynarodow ej Prasy i Książki @ 2 ?clK  
Rybnik, ul. Sobieskiego 18.
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Nagrodę za rozwiązanie krzyżówki 
nr 6 z hasłem "LADA SZKAPA PO
ZNA OWIES’ otrzymują: JADWIGA 
MATULEW ICZ, ul. Lompy 9b/8, 
44-253 Rybnik 8 oraz RÓŻA SZA- 
BOŃ, ul. Wiejska 55b, 44-200 Ryb
nik. Bony towarowe do odebrania 
w redakcji przez miesiąc od daty 
ogłoszenia nazwisk zwycięzców.

Rozwiązaniem krzyżówki jest hasło, które 
powstanie po uporządkowaniu ponumero
wanych liter od 1 do24.

Rozwiązania na kartkach pocztowych pro
simy przysyłać do 10 sierpnia pod adresem 
redakcji: "Gazeta Rybnicka ", Rynek 12a, skr. 
poczt. 96, 44-200 Rybnik, lub wrzucić do na
szej "żółtej skrzynki" (ulica Kościuszki).

Opatrywanie rozwiązania kuponem nie 
jest konieczne.

B arbara W achow icz, 
“TY J E S T E Ś  JA K  
ZDROW IE”, z M ickiewi
czem nad Wilią, Niemnem  
i Św itezią. O ficyna W y
daw nicza “ Rytm”, W ar
szawa.

Autorka, już na zawsze 
kojarzona z naszymi roman
tykami i innymi wybitnymi 
polskimi pisarzami, po raz 

kolejny zaprasza do podróży ich siadem. Współ
czesność miesza się z historią, a nienachalna, pa
triotyczna nuta sprawia, że i łza się w oku krę
ci...

Sp. Z 0 .0

Klub Międzynarodowej Prasy i Książki 
Rybnik, ul. Sobieskiego 18

CD Przeboje “Lata z ra
diem”

Trzecia część z kolejny
mi, 17. przebojami popular
nej radiowej audycji: Lam
bada, Califomia, Kolorwe 
jarmarki - to tylko niektóre 
z nich. Do płyty dołączona jest bardzo interesu
jąca książeczka, a w niej o “Lecie z radiem” pra
wie wszystko.

V_________— ...-..-....- ____________ __ *

POLSKA NA WEEKEND.
44 trasy po najp iękniej
szych miastach i regionach 
Polski. Przewodnik tury
sty czn y , W y d aw n ictw o  
Pascal.

Przejrzysty, doskonale 
skomponowany przewodnik 
przybliżający zabytki, krajo
brazy, imprezy kulturalne 
i bazę turystyczną w ponad 
500 miejscowościach i na 
prawie 150 szlakach turystycznych. Zdjęcia, ry
sunki, mapki. Niezbędna lektura w czasie wę
drówek po Polsce.

G LO BTR O TER . M aga
zyn turystyczny.
Czerwiec ‘98

Pierwszy numer nowego 
miesięcznika dla obieży
światów i miłośników naj
różniejszych sposobów spę
dzania urlopu - w dalekich 
krajach, w morskich głębi
nach i... pod gruszą. Infor

macje praktyczne, reportaże, turystyczna moda, 
ciekawostki.

T o \ __





P.P.U.H. „FABET" Sp. z o.o.
4 4 -2 4 0  Ż o ry , u l. B o czn a  6
Tel (036) 73-40-500; 73-40-510 

Tel./fax (036) 73-40-501 
W S Z Y S T K O  

O O  B U D O W Y  D O M U
►stropy p r e fa b ry k o w a n e  -  d ł. do  9 ,0  m , 
► elem enty ś c ie n n e  (b lo c z k i,  p u s ta k i ) ,  
p ły t y  d a c h o w e , b e lk i  n a d p r o ż o w e ,  

y  d r o g o w e  p ły t k i  c h o d n ik o w e ,  
r a w ę ż n i k i ,  o b r z e ż a ,

ce,

►płyt
►kra\

►stal, w y ro b v  s ta lo w e , s ia tk i z g rz e w a n e ,  
► wypożyczalnia e le k tro n a rz ę d z i i s p rzę tu  

b u d o w la n e g o , te l. ( 0 3 6 )  7 3 - 4 0 - 5 2 6 .  

Garaże prefabrykowane
•  p o je d y n cz e  i kom pleksy.

S T A R E  P R E F A B R Y K A T Y  - T A N I O  
Z N A K O M I T E  D O  U T W A R D Z A N I A  

N A W I E R Z C H N I

W Ä P ^ S I O
W WORKACH 50 Kg
MOŻLIWOŚĆ DOSTAWY

^ U l d J b U l

STROP 2K

zbrojenie 
łączące 
płyta prefabrykowana"

kratownica
przestrzenna

Maksymalna rozpiętość stropu 9,0 m

r ó w n i e ż

WYCENA
NIERUCHOMOŚCI
Uprawniony Rzeczoznawca Majątkowy 
mgr inż. Krzysztof URBAŃCZYK 

tel. 42-35-323

Układanie, cyklinowanie, 
lakierowanie mozaik, parkietów, 
podłóg, paneli podłogowych.

Zakład Usługowy parkieciarsko-cykliniarski, 
Stanisław Sikora, ul. Raciborska 60/31, 

44-200 Rybnik, te l 42-35-276

Naprawa
telewizorów i magnetowidów

firm krajowych i zachodnich: OTAKE, ORION, 
CURTIS, GRUNDIG, THOMSON, PANASONIC, 
TRILUX, ELEMIS, BIAZET, OTF, ROYAL i inne 

na oryginalnych częściach.
Zakład Serwisowy "Emiter", Rybnik, ul. Hutnicza 21 

(boczna ul. Kościuszki), tel. 42-39-606

f . p . u . h .  “ u e r t i c u l "

produkcja X sprzedaż X montaż X
•  żaluzje poziome i pionowe
•  rolety antywłam aniowe i tekstylne
44-200 Rybnik, ul. Gliwicka 6, Mirosław Wodecki
tel./fax 0-36/42-38-302, tel. dom. 43-12-541
w godz. 9.00-17.00 wieczorem

Zakład Elektryczny CEKOL
wytwarza: złącza kablowe, tablice licznikowe, 

rozdzielniki placu budowy, szafy kablowe, 
szafy oświetleniowe, wysięgniki, tabliczki 

słupowe, inne wyroby wg zamówienia. 
Ceny producenta.

Rybnik, ul. Szkolna lOa, tel. 422-54-35, 
423-71-39,0-602-772-157

Karetka R
•  Przewozy chorych

na terenie kraju i zagranicą
•  Obsługa medyczna 

imprez sportowych i innych 
z lekarzem łub bez

Tel (0-36) 43-11-321 
kom. (0-602) 496-315

Ogłoszenia drobne

Instalatorstw o: gaz, c.o., wod.-kan. 
Wykonanie metodą tradycyjną jak rów
nież miedź, plastik. Naprawa junkersów 
i innych urządzeń gazowych. Wystawia
my także na życzenie rachunki VAT. Tel. 
4552310 po 16.00

Usługi W  zakresie: instalacje elektryczne, 
przyłącza do budynków, zasilanie placu budowy, 
naprawy awaryjne, podłączenie przepływowych 

podgrzew aczy wody, w ym iana tablic na 

automatyczne.
Tanio, szybko, solidnie!

Rybnik, ul. Szkolna lOa, tel. 422-54-35, 423-71-39, 
0-602-772-157

Wypożyczalnia i sklep 
sprzętu ortopedycznego 

i rehabilitacyjnego
przy Centrum Rehabilitacji i Odnowy 

biologicznej "RELAX"
Zaprasza osoby trwale i czasowo niepełnosprawne 
zainteresowane wypożyczeniem i zakupem 
(również w systemie ratalnym)
Nasza oferta to:
* wózki inwalidzkie oraz łóżka rehabilitacyjne;
* chodziki, podpórki i balkoniki kroczące, kule i laski;
* materace i poduszki przeciwodleżynowe;
* stabilizatory, tutory stawów, kołnierze i gorsety 

usztywniające;
♦obuwie i wkładki zdrowotne;
* rajstopy i pończochy przeciwżylakowe;
* sprzęt dla dzieci z porażeniem mózgowym;
* akcesoria i inny sprzęt dla osób niepełnosprawnych; 
oraz całą gamę innego sprzętu
cieszącego się uznaniem użytkowników.

Zapraszamy codziennie od 9.00 do 21.00, 
w soboty od 9.00 do 13.00 
Rybnik, ul. Piasta 21, tel. 42-26-231

/ i  O  r j o  m c
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T E L E F O N Y  A L A R M O W E
P ogotow ie R atunkow e: 
Straż Pożarna:
Policja:
Straż M iejska:

999, 42-23-666  
998, 42-22-277  
997, 42-21-091  
42-27-254  
w godz. 600-2200 
42-22-461  
42-23-419 po godz.

Pogotowie W eterynaryjne:
Pogotow ie G azowe:
1500 45-53-791 
P ogotow ie E nergetyczne: 42-210-71  
Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne: 42-23-681, 

142-26-192, 42-26-647

P ogotow ie K om unikacji M iejskiej- 
D yspozytor: 42-23-096
P ogotow ie C iepłow nicze: 42-24-956, 

42-24-645
Pom oc Drogow a: 42-27-569
W odne O chotnicze P ogotow ie Ratunkowe:]

42-26-599
Pogotowie Ratunkowe Kolejowe: 42-22-638  
Pogotowie Ratownictwa Górniczego: 45-51 -289  
P ogotow ie Z im ow e: 42-21-233
Miejski Ośrodek Dyspozycyjny: 42-21 -000

T E L E F O N IC Z N E  S Ł U Ż B Y  IN F O R M A C Y JN E
Informacja: PKS 42-22-242, PKP 42-23-009, 
KM 42-27-122
Informacja o numerach telefonów: 913
Nadawanie telegramów: 905
Zamawianie rozmów międzymiastowych: 900 
Budzenie telefoniczne: 900
Zegarynka: 926
Informacja i reklamacja międzymiastowa: 909

Zamawianie rozmów międzynarodowych: 901 
Postój taxi: 42-23-660,

42-28-660,
Radio taxi: 42-27-000
Postój taxi bagażowych: ul. Młyńska: 42-23-561 
Hasło "KRYZYS" - sobotnio-niedzielne, 
całodobowe dyżury psychologów: 42-26-876
(izba przyjęć szpitala psychiatrycznego, uL Gliwicka 33)

BEZPŁATNE PO R A D Y  PRAW NIK A w "Gazecie Rybnickiej"
W piątki w godz. 15.00 -17.00 w siedzibie naszej redakcji (Rynek 12a, tel. 42-28-825) 

dyżuruje prawnik udzielający bezpłatnie porad

A A á fú  §C6Há R y b n ic k a , ul. Kościuszki 54 zaprasza na 
á f& k ü íc lj w soboty od20 .00  do 2.00

dm \'a IddityZJia w niedziele 
od 12.00 do 25.00 - samotni mile widziani

W yw oływ anie negatyw ów  w p r o c e s i ^  
c -4 l i w ykonyw an ie  odbitek  w ośm iu 

fo rm atach .
E K S P R E S S  R y b n ik , R eja  2 Terminy od 1 do 24 godzin.

4  zdjęcia paezportowe - ty lko 10  zł

Zarząd Zieleni Miejskiej w Rybniku
Dział Usług Pogrzebowych ul. Rudzka 70 b

(Cmentarz Komunalny - tel. 42-28-991)
oferuje następujące usługi:

*wynajęcie karawanu 
*całodobowy przewóz zwłok 
*szeroki asortyment trumien 
*kosmetykę, ubranie i przechowanie zwłok 
*wynajęcie kaplicy do pogrzebu

z możliwością odprawienia mszy św. 
*usługi cmentarne
*zamówienie wieńców, palm, wiązanek, kwiatów 
*możliwość załatwienia orkiestry 
*wynajęcie autobusu

Ceny konkurencyjne

* GAZETA^
i  RYBNICKA®
~ 73.000 ^

NMMDCt (¡RA77S/
C E N Y  R E K L A M  1 O G ŁO SZEŃ :

wewnątrz numeru
ogłoszenia drobne 
słowo - 0,99 zł
słowo wytłuszczone -1 ,49  zł
w ramce, z tłem -1 ,99  zł

Ceny ogłoszeń drobnych 
z podatkiem VAT______

cała strona - 840 zł
1/2 strony - 420 zł
1/4 strony - 210 zł
poniżej 1/4 strony - 1,95 zł/cm2

m m zm
¿omwmm

TWOJEGOWNOSZEŃ (A
OKŁADKA (tylna -  pełny kolor): 
strona ostatnia 
cała strona - 1607 zł
1/2 strony - 803 zł
1/4 strony - 402 zł
strona wewnętrzna 
cała strona - 1435 zł
1/2 strony - 717,5 zł
1/4 strony - 358,75 zł

mmw
SEZPiAT/WKOiPOPTAZ
RABATY:
cykl 3 emisji - 10%
cykl 6 emisji -15%
cykl 12 emisji - 20%

ceny netto + 22% VA

Biuro ogłoszeń: INFOMAX, 
Rybnik, Rynek 12a, 

teł. 423-80-88, tel./fax 423-80-90

^Zastrzegam y

GAZETA RYBNICKA. Miesięcznik samorządowy. 
WYDAWCA: "Mała Scena Rybnicka"

na zlecenie Rady Miasta.
REDAKTOR NACZELNA: Wiesława Różańska. 
REALIZACJA: INFOMAX
BIURO OGłOSZEŃ: 1NrOMA/C Rybnik, Rynek 12a, 
tel. 423-80-88, tel./fax 423-80-90 od 8.00 do 15.00

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

^ G A Z E T A , .  

RYBNICKA

A D R E S  R E D A K C JI: 
44-200  R ybn ik  

R yn ek  12a (oficyna) 
Skrytka pocztow a  96  

te l./fax  42-28-825  
R edakcja  czynna  

od  pon iedzia łku  do p ią tku



P.P.U.H. Sp z o.o. 
44-200 Rybnik 

ul. Wiejska 49 b 
tel./fax (036) 423 62 33

Sp. 2 O.O.
SPRZEDAŻ HURTOWA:

44-200 Rybnik 44-203 Rybnik, ul. Brzezińska 50
ul. Wiejska 49 b tel. (036) 422 34 50 wew. 27
tel./fax (036) 423 62 33 tel./fax (036) 422 34 50 wew. 28

POSIADAMY W CIĄGłEJ SPRZEDAŻY:
Papy termozgrzewalne, izolacyjne, środki do konserwacji pap i betonów 

Technologie ocieplania budynków, wełny mineralne, styropiany 
Płyty kartonowo-gipsowe oraz elementy do montażu 

Rynny, blachy dachowe i ocynkowane 
Cement, wapno, gipsy, zaprawy murarskie, kleje do glazury 

Produkty wykończeniowe i narzędzia pomocnicze 
GONTY PAPOWE „MATIZOL” GORLICE OD 18,05 + 7%

CENY PRODUCENTÓW
możliwość transportu upust przy zakupach gotówkowych

zapraszamy do współpracy firmy budowlane 
Czynne pon.-piątek od 8“  do 1600, sobota od 800 do 1300

REWQISL 44-200 Rybnik 
ul. Wiejska 49b 

tel./fax (036) 423 62 33

POSIADAMY W CIĄGŁEJ SPRZEDAŻY:
- okna typowe na profilu KBE 

- parapety wewnętrzne i zewnętrzne

PONADTO PROPONUJEMY:
- atrakcyjne ceny okien nietypowych na profilach KBE, drzwi PCV
- drzwi antywłamaniowe z certyfikatem IMP Nr 21/97 i IMP 22/97

- drzwi przeciwpożarowe z atestem ITB
- usługi obróbki skrawaniem
- drzwi PORTA KMI Poland

- panele ścienne oraz podłogowe

zapraszamy do współpracy projektantów oraz firmy budowlane 

Czynne pon.-piątek od 800 do 1600, sobota od 800 do 1300

Zapraszamy do biura inf.- handlowego A-P

ŻORY

Rybnik
ul. Gliwicka 1 
tel./fax: 422-56-93

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO- USŁUGOWE
"A-P" Sp. z o.o. Żory ul. Boczna 6
tel./fax: (0-36) 435-91-33, 434-59-22, 434-59-33

44-201 RYBNIK, UL. WIEJSKA 7 
tel. (036) 422-64-51*4 w. 214, fax (036) 422-21-67

P R O D U K U J E M Y :
□  kręgi betonowe o śr. 8 00 ,10 0 0 ,1 20 0  x 600 ze stopniami włazowymi lub bez
□  okładziny górnicze AW-1 2 0 ,1 0 0 ,7 5 ,5 0  Samson
□  pokrywy z otworem na właz żeliwny i bez otworu o śr. 1 0 0 0 ,1 2 0 0 ,1400, 1600,1800
□  rury żelbetowe podwójne zbrojenie o śr. 8 0 0 ,10 0 0 ,1 25 0 ,1 5 00 , dł. 1 m
□  wodościek terenowy, trylinka
□  betonity chodnikowe, szybowe, betonity SW-1, rynny trapezowe RT-50, RT-75, płyty ściekowe 70 x 50 x 6
□  rury betonowe kielichowe ze stopką o śr. 200 do 600, dł. 1 m
□  kręgi zbrojone o śr. 800, 1000,1200 x 600 

ze stopniami włazowymi lub bez
□  betonity klinowe pod studzienki kanalizacyjne
□  pierścienie obciążające o śr. 1530 i śr. 1330
□  obrzeża chodnikowe, płytki chodnikowe, krawężnik drogowy, 

obrzeża trawnikowe, donice skarpowe
□  płyty drogowe i skarpowe wielootworowe 100 x 75 x 12,5 cm
□  płyty drogowe pełne 300 x 90 x 15 cm
□  płyty melioracyjne 7 5 x  5 0 x 8
□  płyty oporowe 300 x 150 cm
□  płyty stropowe na garaże 299,5 x 29,5 x 11 DZK 300 x 600 x 10
□  masę betonową B-75, 8-10, B -15 ,8-20
□  kostka brukowa
□  lance monolityczne do odsiarczania i argonowania stali
□  włazy żeliwne o śr. 600, typ ciężki, kratki ściekowe
□  pustaki betonowe, nadproża L 120-270, donice skarpowe
□  oraz wszelkie inne wyroby na życzenie odbiorcy

^  INDECO®
Wodzisław Śląski ul. Ks. Konstancji 14, tel. (0-36) 455 41 53 

Rybnik ul. Zebrzydowicka 3 (D.H. „DOMUS”) 
Jastrzębie Zdrój D.H. „KŁOS”

Szafy z drzwiami suwanymi INDECO 
znajdują swoje zastosowanie praktycznie 
w każ-dym pomieszczeniu.
Z powodzeniem można sto-sować je 
w przedpokojach, sypialniach, gardero
bach,gabinetach czy biurach.
Szeroka gama dostępnych kolorów płyt, 
luster oraz ram drzwi daje pewność, że 
drzwi INDECO będą doskonale kom
ponować się z istniejącym wnętrzem.
Wysokiej klasy materiały oraz wykonaw
stwo gwarantują zadowolenie nawet naj
bardziej wymagających klientów.

• RATY
• MOŻLIWOŚĆ ODPISANIA OD 

PODATKU
• RABATY DLA POWODZIAN



D Ü M E l v  s . c

k o m s u m  M p  H l

Rybnik, ul. Żorska 10 
tel ./fax422 55 07,42211 84, 

422 6616

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

•  niemiecki:
BRUGMANN, GOLDEN LINĘ

•  austriacki profil licencyjny 
PANORAMA

•  parapety zewnętrzne 
i wewnętrzne

Doradztwo, transport, 
montaż, serwis, raty

Ekskluzywne atestowane
DRZWI ANTYWŁAMANIOWE
włoskiej firmy Dierre 
a także:
D rzw i b ankow e, p -po żarow e  

o ra z solidne d rzw i w ie lo fu n k cy jn e  na 

zap lecze  sklepu, hurtow ni, do dom u.

44-217 Rybnik-Zebrzydowice ul. Buhla 22b 
tel./fax (036 42 44 066, tel. (036) 42 44 067

KLIMATYZACJA
WENTYLACJA

Autoryzacja Vitroservice Clima, Daikin, Sanyo, Electra

SYSTEMY ALARMOWE
Kontrola dostępu, telewizja przemysłowa 

Autoryzacja Techom 
Koncesja MSW i A

DOMOFONY, VIDEODOMOFONY
T E L E F O N Y

Autoryzowany dystrybutor Miwi-Urmet

FHU „GÓRECKI” 
TŁUMIKI

P U N K T Y  S PR ZED A ŻY  
D ETA LIC ZN EJ I MONTAŻU"
ŚWIERKLANY ^
ul. Żorska 28
tel. 0-90 68 33 29
GLIWICE^
ul. Rybnicka 11^ "
tel. (032) 232 0706 '
SOSNOWlEĆT "*
ul. Sienkiewicza 13

SPR ZED A Ż ̂ HURTOWA
ŚWIERKLANY W
ul. 3 Maja 114
(trasa^ry  - Wo" 
tel. 0 - fo 308 35Étel. 0-90 308 356, 0 601 468 248 
fax (036) 43 55-TC8 ^  ^  *

44-240 Żory
ul. Moniuszki 5 

tel. (036) 43 42 164 

tel./fax (036) 43 45 896

44-200 Rybnik
PI. Wolności 15 
tel. (036) 42 24 846 
tel./fax (036) 42 24 992

44-300 Wodzisław Śl.
ul. 26 Marca 7 

tel. (036) 45 53 245

47-400 Racibórz
ul. Browarna 16 

tel./fax 41 52 248

PRZEDSIĘBIORSTWO
PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE 2 

KONSEK s.c.

OKNA I DRZWI
Poszukujemy partnerów 

handlowych
Wyrób posiada certyfikat zgodności 

nr CZ ITB 77/1996 
ze światdectwem NB nr 1025/94 

dla systemu VEKA S0FTLINE

VEKA - niemiecki profil 
Wybrałeś to co najlepsze

Foster!! Promocja zimowa
szyby K=1,1 w cenie 1,6

Zapraszam y rów nież do m u m ii 
salonów  sprzedaży

R IT  - THOM PSON, P H IL IP S, PANASONIC, SONT 
AGO - AKIM», W HIRLPOOL, BOSCH, ZANTSSI, PO LAR. AMIGA

44-240 Żory, ul. Moniuszki 5 44-200 Rybnik, PI. Wolności 15


