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Wybory 1059

w dzielnicach
Samorządność to my wszyscy - s łowa, k tó rym i przed 

p a ź d z ie rn ik o w y m i w y b o ra m i z a c h ę c a liś m y  d o  u d z ia łu  w  a kc ie  

g łosow ania, nie strac iły  n ic  ze swej aktualności rów n ież  teraz - przed 

w yboram i do rad d z ie ln ic . W yb o ry  radnych naszej d z ie ln ic y  są tak 

samo w ażne jak  te, w  których w yb ra liśm y cz ło n kó w  Rady M iasta. To 

przecież w yb ran i przez nas p rzedstaw ic ie le  będą m ie li za zadan ie  

p rzekazyw an ie  naszych potrzeb w ładzom  miasta, od ich s iły  p rzeb ic ia  

i a k tyw n o śc i za leżeć  będz ie  p o d ję c ie  n ie je d n e g o  d z ie ln ic o w e g o  

p rze d s ię w z ię c ia . A  p rzede  w szys tk im  w y b ie rz e m y  lu d z i, k tó rym  

prob lem y naszej d z ie ln icy  są tak samo b lisk ie  jak  nam, bo są naszymi 

„z io m k a m i" - chodzą do tego samego kościo ła, posyła ją dz iec i do  tej 

samej szkoły, denerw u ją  ich te same d z iu ry  w  drodze, narzekają, tak 

samo jak  my, na słabe c iśn ien ie  w  kranach, brak kana lizac ji i za duży 

ruch na w ąskie j u licy.

Statut Rady D z ie ln ic y  daje je j w ie le  upraw n ień : radni d z ie ln ico w i 

reprezentu ją interesy m ieszkańców  d z ie ln icy  w obec Rady i Zarządu 

M iasta, w spó łuczestn iczą  w  przygo tow an iu  budżetu miasta poprzez 

ok re ś la n ie  p lanu  rze czo w e g o  na dany rok, d e cyd u ją  o sposob ie  

w yko rzys ta n ia  ś ro d kó w  fin a n so w ych  będących  w  ich  d ysp o zyc ji, 

w spó łuczestn iczą  rów n ież w  określaniu zakresu robót w  dz ie ln icy .

R ady m ogą  w ię c  b yć  w ie lc e  p o m o c n e  w  ro z w ią z y w a n iu  

p rob lem ów  dz ie ln icy , pod w arunk iem , że w yb ie rzem y o dpow iedn ich , 

godnych zaufania ludz i. A  w yboru  m oże dokonać każdy pe łno le tn i 

m ieszkaniec d z ie ln icy  m ający w  niej stałe zam e ldow an ie . W ystarczy 

w z iąć  udz ia ł w  zebran iu  w ybo rczym  i w  sposób ja w n y  zagłosow ać.

Uchwałę Rady Miasta w sprawie zarządzenia wyborów do 
organów samorządowych dzielnic oraz pełny harmonogram zebrań 
wyborczych drukujemy w „Monitorze Miejskim" w tym numerze 
„Gazety Rybnickiej".

W yw odzące  się z ugrupow ania  AWS w ładze  miasta Rybnika już  

w  kam panii w yborcze j podkreślały rolę dz ie ln ic  jako  ważnego elementu 

m ie jsk iego o rgan izm u . Z a p o w ia d a ły  h a rm on ijne  po łączen ie  zadań 

o g ó ln o m ie jsk ich  z po trzebam i d z ie ln ic , za p e w n ie n ie  im  w iększe j 

sam odzie lności, w p ły w  na budżet oraz praw o do w łasnych dochodów  

w  ramach d o chodów  miasta.

Poprzez udzia ł w  wyborach przyłączm y się do realizacji tych zadań.
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Komentarze
O kilka zdań komentarza na temat wzbudzających naj

większe kontrowersje problemów omawianych na ostat
niej sesji Rady Miasta poprosiliśmy przedstawicieli władz 
samorządowych Rybnika.

Ożywioną dyskusję wzbudził termin wyborów do rad dziel
nic. Opozycja wnioskowała za przedłużeniem kadencji do 
kwietnia br., Zarząd Miasta stał na stanowisku, by wybory odby
ły się jak najszybciej.

Prezydent A. Fudali:
Na pierwszych posiedzeniach Rady Miasta kilka projektów uchwał od
padło już w fazie przegłosowywania porządku dziennego, a to z powo
du braku na ich temat opinii odpowiedniej komisji. Przyczyna była pro
sta - komisje praktycznie jeszcze nie pracowały. Analogiczna sytuacja 
może powstać z powodu niepowołania nowych rad dzielnic. Przykła
dowo: jesteśmy w trakcie konstruowania budżetu. Za dwa, trzy mie
siące ktoś może nas zapytać: a jakie zdanie na ten temat mają rady 
dzielnic? A przecież de facto  one teraz nie funkcjonują. Chociażby 
więc z tego powodu należałoby rady ukonstytuować, żeby w różnych 
tematach mogły wyrazić swoje zdanie. /  to jes t jedyna przesłanka 
dlaczego wybory powinny się odbyć ja k  najwcześniej.

Wiceprzewodnicząca RM Maria Zofia Smolka (AWS)
By skonsultować termin wyborów do rad dzielnic przez nas pro

ponowany, spotkaliśmy się z przewodniczącymi zarządów tych rad. 
Ku naszemu ogromnemu zdziwieniu usłyszeliśmy od nich, że po raz 
pierwszy ktoś proponuje im współrządzenie miastem, stawia pyta
nia i prosi o przygotowanie propozycji, które będą brane pod uwagę 
przy okazji planowania działań na rzecz dzielnic. Wiadomo, że wszyst
kiego się nie da zrobić, ale z roku na rok część potrzeb dzielnicy 
będzie realizowana. Mimo sprzeciwu jednego z przewodniczących 
należącego do RRR, wielu pozostałych zdecydowanie zaprzeczało, 
by mieli dotąd prawo głosu, jeśli chodzi o sprawy dzielnic. Często 
nie byli nawet zawiadamiani o rozpoczęciu przez miasto jakiejś in
westycji w dzielnicy.

Dlatego zdecydowanie poparli wcześniejszy termin wyborów, by nowe 
rady mogły jak najszybciej nawiązać kontakt z Radą Miasta i Zarządem.

Lider RRR Józef Makosz:
Zimowe warunki klimatyczne na pewno nie będą sprzyjaćfrekwencji 
wyborczej. Uważam też, Że optowanie za tym terminem to fałsz i obłu
da Zarządu Miasta. Kiedy w marcu zostanie ustalony budżet, okaże 
się, że żadnych dodatkowych pieniędzy dla dzielnic nie będzie. Wobec 
tego władze miasta chcą zrobić wybory szybciej, na fa li tych no
śnych haseł, że dzielnice będą się rozwijały. Chcemy złożyć protest 
do wojewody i niech jego urząd rozstrzygnie czy uchwały dotyczące 
terminu wyborów (na sesji RM 29 grudnia 1998 - przyp.red.) zosta
ły podjęte lege artis.

Przewodniczący Rady Miasta Wiesław Zawadzki (SLD)
Wybory do rad dzielnic trzeba przeprowadzić jak  najszybciej. Ar

gumenty RRR nie były dla mnie przekonujące, a czasjaki przeznaczyliśmy 
na przygotowania do wyborów wydaje się być wystarczający. Lepiej, żeby 
to nowa, wybrana jeszcze w styczniu lub lutym, rada dzielnicy złożyła 
swoje postulaty do konstruowanego budżetu, a potem może porównać 
swoje propozycje z ich realizacją. Pracę Rady Miasta i Zarządu 
Miasta dzielnicowi radni będą mogli potem kontrolować całą kadencję.
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Sesja Rady Miasta - 29 grudnia ‘98

S p o rn e
te rm in y  w y b o r ó w

Ilość problemów wymagających rozważenia przez 
radnych sprawiła, że w samej końcówce roku została 
zwołana kolejna sesja Rady Miasta.

Pierwsze kontrowersje przyniósł już porządek dzienny obrad. Na 
wniosek radnej K. Stokłosowej (RRR) zrezygnowano z rozpatrzenia 
na tej sesji punktów dotyczących wprowadzenia wymogu uzyskania 
przez taksówkarzy zezwoleń na działalność oraz ich limitu. Zgodzo
no się podjąć ten problem dopiero po uzyskaniu opinii komisji bran
żowej. Do porządku posiedzenia nie wszedł również punkt mający 
przybliżyć radnym starania Zarządu Miasta o uruchomienie w Rybni
ku filii Wydziału Nauk Społecznych KUL. Radny J. Rożek (SLD), 
który wnioskował za skreśleniem tego punktu, stwierdził, że nie wi
dzi przeszkód, by władze miasta takie działania kontynuowały, nawet 
bez formalnej zgody RM. Wniosek poparli także radni RRR. Nie prze
szedł natomiast wniosek radnego J. Koguta (RRR), by dwa odrębne 
punkty dotyczące zmiany statutu rad dzielnic oraz zarządzenie wybo
rów do rad dzielnic połączyć w jeden. Radny Kogut stwierdził, że 
rozdzielenie tych punktów jest “manipulacją i działaniem podstęp
nym”, by nie dopuścić do zrealizowania przegłosowanego na poprze
dniej sesji RM formalnego wniosku RRR o przedłużenie kadencji rad 
dzielnic do końca kwietnia br.
Dyskusję wzbudził także punkt dotyczący poszerzenia składów oso
bowych stałych Komisji RM. Radny RRR Z. Konopka wnioskował 
za wykreśleniem tego punktu ze względu na niedostarczenie radnym 
na tydzień przed sesją materiałów na ten temat. Radni 24 głosami prze
ciw wniosek ten odrzucili, gdyż większość uważa, że komisje powin
ny już pracować. Odrzucono także wniosek RRR, by życzenia nowo
roczne nastąpiły po wolnych głosach i wnioskach.

Wobec tak wielu kontrowersji jakie wzbudził porządek obrad, 16 
radnych RRR zdecydowało się głosować przeciw niemu, 24 radnych 
było za jego przyjęciem.

Następnie prezydent A. Fudali poinformował radnych o aktualnie 
realizowanych inwestycjach miasta, wydarzeniach kulturalnych oraz 
o wizycie wiceministra L. Piotrowskiego w związku z kontynuacją 
remontu siedziby rybnickiego sądu. (czytaj też na str. 8).

Członkini Zarządu Miasta Jadwiga Deja przedstawiła radnym har
monogram prac nad budżetem na rok 1999 oraz zreferowała projekt 
uchwały o niewielkich zmianach w budżecie miasta na 1998 rok, co 
radni przyjęli jednogłośnie.

Kolejny punkt sesji dotyczył rozpoczęcia procedury przetargowej 
mającej na celu wyłonienie banku prowadzącego obsługę kasową 
Gminy Rybnik. Lider RRR J. Makosz, jako członek Komisji Finan
sów, wyraził wątpliwość czy przewodniczący komisji przetargowej 
zdoła przedłożyć radnym jej skład osobowy do 15 stycznia br., jak 
zakłada projekt uchwały. Doszło do ożywionej dyskusji nad zakresem 
kompetencji w tej sprawie komisji przetargowej, Rady Miasta i Za
rządu Miasta. Normalnie w takich sytuacjach decyzję o przetargu 
podejmuje Rada Miasta i powierza jej wykonanie Zarządowi Miasta. 
Już na forum Komisji Finansów Makosz zasugerował by wykonanie 
uchwały RM powierzyć Komisji Finansów. Miałaby ona przygoto
wać całą ofertę przetargową i zająć się merytoryczną stroną przetar
gu. Argumentem była tu znaczna wysokość kwoty i próba uniknięcia 
podejrzeń o jakąkolwiek manipulację. Prezydent Fudali stwierdził, że 
choć rozwiązanie to może rodzić określone problemy kompetencyjne
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na różnym etapie przygotowań, jest gotów z taką koncepcją się zgo
dzić. Wyraził jednak zdziwienie, że poprzednia ekipa rządząca przez 
8 lat sprowadzała najczęściej Radę Miasta “do parteru”, a w tej chwili 
ci sami ludzie rangę RM zdecydowanie podnoszą, choć to przede 
wszystkim Zarząd Miasta odpowiada za finanse gminy. Ostatecznie, 
przy sprzeciwie 16 radnych RRR, uchwałę o rozpoczęciu procedury 
przetargowej przegłosowano.

Jednogłośnie natomiast radni podjęli uchwałę o powołaniu w ra
mach ZSZ nr 2 w Niedobczycach VII Liceum Ogólnokształcącego, 
co było tylko formalnością, gdyż szkoła ta działa już od początku 
roku szkolnego.

Potrzebę nowelizacji Statutu Miasta, który uwzględniałby wszyst
kie zmiany wynikające z przepisów, które weszły w życie po dacie 
jego uchwalenia w 1991 roku, zreferował wiceprezydent J. Frelich. 
W związku z tym Rada Miasta powołała doraźną Komisję Statutową, 
która do końca lutego br. przygotuje nowy projekt statutu. Przew od
niczącym Komisji wybrano radnego St. Jaszczuka (AWS), a człon
kami: J. Koguta i J. Cyrana z RRR, St. Lenerta (SLD) i I. Zimo
na (AWS).

Punkty dotyczące wyborów do rad dzielnic, wzbudziły kontrower
sje już w momencie przyjmowania przez radnych porządku dzienne
go sesji. Przypomnijmy: na posiedzeniu Rady Miasta 9 grudnia ub.ro- 
ku w trakcie dyskusji nad projektem uchwały dotyczącej zarządzenia 
wyborów do Rad Dzielnic, radni przegłosowali wniosek formalny 
J. Koguta z RRR o przedłużeniu kadencji rad dzielnic do końca kwiet
nia br. Ponieważ stało to w sprzeczności ze statutem rad dzielnic, do 
programu kolejnej sesji włączono punkt uzupełnienie statutu zdaniem 
o przedłużeniu kadencji rad dzielnic (wybranych w listopadzie 1994) 
roku do 30 kwietnia 1999 roku. Radni RRR ostro zaprotestowali prze
ciwko takiej próbie “pogodzenia” ich wniosku ze statutem rad dziel
nic, stwierdzając, że ma to na celu obalenie ustaleń z poprzedniej se
sji. Radczyni prawna wytłumaczyła ten sposób postępowania, stwier
dzając, że: materia przyjętego przez RM wniosku formalnego mogła 
być przez radnych przyjęta w następujący sposób: kwestia przedłuże
nia kadencji wymagała zmian w statucie rad dzielnic (I uchwała), na
tomiast terminy przeprowadzenia wyborów w związku z przedłużoną 
kadencją są z kolei materią regulowaną uchwałą o zarządzeniu wybo
rów do rad dzielnic. Skoro radni w głosowaniu nie przyjęli I projektu 
uchwały dotyczącej przedłużenia kadencji, bezprzedmiotowe stało się 
ustalenie w uchwale o "zarządzeniu wyborów do rad dzielnic" prze
prowadzenia tychże wyborów między 6 a 30 kwietnia br. Ostatecznie 
radni większością głosów zadecydowali, że wybory do rad dzielnic 
odbędą się nie później niż do 15 lutego br. Radni RRR, którzy głoso
wali przeciw zapowiedzieli, że odwołają się do Wojewody Śląskiego 
o rozstrzygnięcie, czy uchwały były przygotowane lege artis. (Harmo
nogram wyborów do rad dzielnic drukujemy w "Monitorze Miejskim").

Również projekt uchwały o poszerzeniu składów osobowych komisji 
wzbudził wśród radnych RRR wiele zastrzeżeń. Uważają oni, że ze 
względów etycznych członkami komisji stałych RM nie powinni być 
kierownicy podległych miastu jednostek ani pracownicy UM, co radna 
M. Kufa-Skorupowa sformułowała w odpowiednim wniosku. Więk
szość rady wniosek ten odrzuciła i przegłosowała uchwałę o poszerze
niu składów komisji stałych RM. W tej sytuacji z pracy w Komisji Pra
worządności zrezygnowali radni RRR Jerzy Kogut i Krystyna Stokło
sa. W sprawie tej zabrał również głos St. Jaszczuk z AWS, przypomi
nając, że także w poprzednich kadencjach zdarzył się przypadek łącze
nia członkostwa w komisji ze stanowiskiem naczelnika jednego z wy
działów UM.

Kolejnym punktem był wybór przedstawiciela Rady Miasta do 
Związku Miast Polskich. Chcąc podtrzymać dobry obyczaj, iż dele
gatem tym jest Prezydent Miasta, wiceprezydent J. Frelich zgłosił 
kandydaturę prezydenta A. Fudalego. Za było 24 radnych, radni RRR
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Wiceprzewodniczący RM Jan Bujak (SLD)
Spotkanie przewodniczących zarządów rad dzielnic wykazało, ze są 

oni zadowoleni z wyznaczenia wcześniejszego terminu i nie mają obaw, 
Że nie zdążą wyborów przygotować. Gdyby odbyły się one w kwietniu, 
rady dzielnic zostałyby pozbawione możliwości współtworzenia no
wego budżetu i wniesienia do niego swoich uwag. Wcześniejsze wy- 
bory sprawią, że Rady Dzielnic będą mogły funkcjonować już w opar
ciu o budżet, na który miały wpływ.

Emocje wzbudził też punkt dotyczący uzupełnienia składów 
osobowych stałych komisji RM. RRR zwrócił uwagę, że nie jest 
etyczne, by w skład komisji wchodzili kierownicy jednostek pod
ległych miastu. Obawy te podzielił prezydent A. Fudali:

Jako AWS nie dograliśmy tej sprawy, dlatego przy głosowaniu 
wstrzymałem się od głosu. Uważam bowiem, że osoby, które w mie
ście pewne zadania realizują, nie mogą być członkami komisji wy
pracowujących opinie o danym problemie. Sprawę tę wyjaśnimy na 
forum klubu radnych AWS. Mamy wstępną decyzję, że członkowie ko
misji będący kierownikami jednostek podległych miastu złożą rezy
gnacje. Będzie to dotyczyć zarówno dyrektora Zakładu Lecznictwa 
Ambulatoryjnego, ja k  i komendanta Straży Miejskiej czy policji. Je
żeli będzie się dyskutować na forum np. Komisji Praworządności o 
sprawach bezpieczeństwa w mieście, niejako z urzędu i z obowiązku 
komendant policji powinien na takim posiedzeniu być obecny, ale jako  
ekspert z głosem doradczym. Nie może natomiast jako członek komi
sji tworzyć je j polityki. Uważam, że taki zapis powinien znaleźć się 
w nowo opracowanym Statucie Miasta.

A  oto co na ten temat powiedział przewodniczący RM W. Zawadzki:
Rozumiem obiekcje radnych RRR, dotąd jednak ani w statucie, 

ani w regulaminie nie było formalnego zapisu zamykającego takim 
osobom prawo do członkostwa w komisjach. Byliśmy bardzo zado
woleni, że tak wiele osób wyraziło chęć pracy w komisjach i trudno 
się było na to nie zgodzić w sytuacji braku formalnych przeszkód. 
RRR postawił problem bardzo ostro, poddając go ocenom moral
nym. Jestem zdania, że w nowym statucie powinien być jednoznacz
ny zapis tę sprawę regulujący, a więc taki, że osoby pełniące funkcje 
kierownicze w jednostkach podległych miastu nie mogą być człon
kami komisji RM.

wstrzymali się od głosu.
W związku ze zbliżającym się Nowym Rokiem życzenia wszystkim 

radnym złożyli przewodniczący Rady Miasta W. Zawadzki oraz pre
zydent A. Fudali, a obecni przełamali się opłatkiem. Nie wszyscy jed
nak, gdyż czołowi przedstawiciele opozycji zachowali się “opozycyj
nie” również w kuluarach, nie przyjmując życzeń od swoich "prze
ciwników" politycznych...

W wolnych głosach i wnioskach wrócił jak bumerang wywołany 
przez lidera RRR J. Makosza temat zadłużenia miasta. Problem ten po 
raz kolejny wyjaśniał skarbnik B. Paszenda, podtrzymując zdanie Za
rządu Miasta w tej sprawie, wyrażone m.in. w wywiadzie, jakiego na 
ten temat udzielił w grudniowym numerze “GR” prezydent Fudali.

Opozycja domagała się również wyjaśnień dotyczących statusu 
Andrzeja Kopki w UM, a także publikacji "Trybuny SI." będącej efek
tem konferencji prasowej RRR. Padło też pytanie o koszt Sylwestra 
na Rynku (imprezę w całości sponsorowała "Trybuna Śl") oraz o de
cyzję prezydenta w sprawie realizacji bonów z funduszu socjalnego 
w małych sklepach.

Rok kalendarzowy Rada Miasta zakończyła zatem bardzo pracowi
cie, byłoby jednak nadużyciem stwierdzenie, że w miłej atmosferze... 

Kolejna sesja Rady Miasta odbędzie się 8 lutego br. o godz. 16.00.

(r)
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Skrótem...
Francuski gość

Gościem rybnickiego ośrodka Alliance Française był I sekretarz Ambasady Republiki 
Francuskiej Sylvain Berger. W AF wygłosił on wykład dotyczący przewidywanych relacji 
politycznych Francji i Polski w 1999r., skierowany do słuchaczy i lektorów rybnickiego 
ośrodka. Francuskiego gościa przyjął także prezydent Adam Fudali.

Rosną korki i ilość pojazdów...
W Wydziale Komunikacji UM zakończył się czas podsumowań. Obliczono, że w 1998 

roku zarejestrowanych w naszym mieście było dokładnie 44026 pojazdów (bez motoro
werów i przyczep lekkich). Rok wcześniej było ich 40365. Jak łatwo obliczyć, w ciągu 
jednego roku liczba pojazdów zwiększyła się o prawie 10 proc., co jest wzrostem ogrom
nym! Liczby te pomogą nam zapewne lepiej zrozumieć dlaczego przejechanie Rybnika 
w godzinach szczytu wymaga nie lada cierpliwości.

Dla nowych władz rozwiązanie problemów komunikacyjnych jest zadaniem prioryteto
wym. Jak miasto zamierzają sobie z nim poradzić, postaramy się napisać w lutowym nume
rze “GR”.

Większe kompetencje Wydziału Ochrony Środowiska UM
W związku z przejęciem przez Rybnik zadań powiatowych, pracy i obowiązków przy

było m.in. Wydziałowi Ochrony Środowiska UM.
Od 1 stycznia jednostki organizacyjne tj. firmy i przedsiębiorstwa tu właśnie starają się o po

zwolenia wodno-prawne na budowę urządzeń do oczyszczania i odprowadzania ścieków oraz ich 
eksploatację. To również Wydział Ochrony Środowiska UM podejmuje decyzje o wysokości dopu
szczalnej emisji zanieczyszczeń.

Od 1 stycznia tego roku obowiązuje ustawa “o odpadach”, a w związku z nią w Wydziale 
Środowiska UM wszystkie jednostki organizacyjne powinny starać się o zezwolenie na wy
twarzanie odpadów w czasie swojej działalności oraz uzgadniać sposoby postępowania z od
padami. Wydział będzie też wydawał część koncesji na eksploatację kopalin (glina, piasek). 
Poszerzono również zakres problemów dotyczących ochrony przed hałasem, którymi Wydział 
Ochrony Środowiska będzie się zajmował.

Natomiast sprawy przedsiębiorstw zaliczonych do szczególnie szkodliwych dla środowi
ska (elektrownia, kopalnie) nadal ma w swoich kompetencjach Urząd Wojewódzki.

Ixl

Orkiestra zagrała w Rybniku
10 stycznia ponad 400 wolontariuszy zbierało na ulicach Rybnika pieniądze przezna

czone na zakup urządzeń medycznych do ratowania życia noworodków. Taki był bo
wiem cel tegorocznej akcji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zainicjowanej przez 
Jurka Owsiaka.

Do wczesnych godzin rannych młodzież pracująca w rybnickim sztabie WOŚP podliczała 
zebrane w mieście pieniądze. W ubiegłorocznej akcji udało się uzbierać ponad 51. 541zł., a w tym 
roku rybniczanie wzbogacili konto akcji o 42.826 złotych i 79 groszy. (S)

Rejestr groźnych psów
Dokładnie 7 stycznia br. weszło w życie rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i ad

ministracji w sprawie wykazu ras uznawanych za agresywne oraz warunków wydawania zezwo
leń na utrzymywanie psa takiej rasy. Mieszkaniec Rybnika ubiegający się o wydanie zezwolenia 
musi w ciągu 30 dni od wejścia w życie rozporządzenia złożyć w Wydziale Gospodarki Komu
nalnej UM w Rybniku wniosek wraz z pisemną informacją o pochodzeniu psa, jego rasie, wieku, 
płci i ewentualnym sposobie oznakowania, a także o miejscu i warunkach trzymania psa. Poza tym 
właściciele psów jedenastu ras uznawanych za agresywne są zobowiązani do oznaczenia pose
sji tabliczką “Zły p ie s”. Lista, na której znalazły się m.in. rottweilery oraz owczarki kauka
skie, od samego początku budziła wiele zastrzeżeń, gdyż bardzo często agresję psów powo
duje przede wszystkim wychowanie oraz warunki w jakich zwierzę przebywa, a nie rasa.

Mat

Kontynuacja 
partnerskiej współpracy

Po wyborze na stanowisko prezydenta 
Adam Fudali otrzymał od władz zaprzy
jaźnionych z Rybnikiem miast we Fran
cji i Niemczech gratulacje oraz deklara
cje kontynuacji współpracy.

Wyrazy szacunku przesłali mer Maza- 
met Michel Bourguignon, dyrektor Li
ceum Joanny d'Arc z Mazamet Jacques 
Beaulieu, mer Saint-Vallier Jean-Marcel 
Bouteloup oraz przewodniczący Komite
tu Współpracy z Miastami Bliźniaczymi 
w tym mieście Jean Rousseau, a także 
burmistrz Dorsten dr Karl Zahn.

W odpowiedzi prezydent Adam Fudali 
przesłał podziękowania za gratulacje oraz 
zapewnienia o otwartości na dalszą współ
pracę w klimacie porozumienia i przyjaźni.

Dowodem na to, że władze Rybnika są 
zdecydowane kontynuować partnerską 
współpracę, jest decyzja o organizacji ko
lejnych Dni Rybnika w Dorsten, które odbę
dą się na początku czerwca br. /r/

Noworoczne spotkania
Nowy Zarząd Miasta podtrzymał tra

dycję noworocznych spotkań z przed
stawicielami różnych grup zawodo
wych i społecznych Rybnika.

Jeszcze w grudniu ub. roku prezydent Fu
dali oraz jego współpracownicy spotkali się 
z pracownikami UM, którzy odeszli na eme
ryturę, jubilatami, a także naczelnikami po
szczególnych wydziałów UM.

Na początku stycznia gośćmi Prezydenta 
Miasta byli przedstawiciele rybnickiego du
chowieństwa, organów bezpieczeństwa oraz 
lokalnych mediów, a także radni i kierowni
cy jednostek miejskich. W Kamieniu z wła
dzami miasta spotkali się szefowie różnych 
instytucji oraz przedsiębiorcy.
- Dla mnie - powiedział prezydent A. Fudali
- spotkania te były okazją nie tylko do złożenia 
noworocznych życzeń, ale również służyły po
znaniu ludzi, Z którymi będą się prawdopodob
nie wielokrotnie w przyszłości spotykał. Wszy
scy tworzymy ten samorząd, dlatego wymiana 
poglądów, podzielenie się spostrzeżeniami 
i uwagami z zaproszonymi było dla nas bar
dzo cenne. Uroczyste okoliczności i luźna at
mosfera sprzyjała nawet podnoszeniu proble
mów ważkich, w tym m.in. bezpieczeństwa 
miasta na spotkaniu z przedstawicielami Ko
mendy Rejonowej Policji., problemu “zago
spodarowania” wolnego czasu dzieci i mło
dzieży na spotkaniu z duchowieństwem i wielu 
innych problemów interesujących poszczegól
ne grupy zawodowe, a ważnych również dla 
władz miasta.

M
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Niewiele rzeczy wzbudza w nas 
emocje większe niż pieniądze. Szcze
gólnie cudze. Ale przecież wynagro
dzenia prezydentów, burmistrzów  
i wójtów czyli samorządowców, to 
również sprawa nas - podatników. 
Dlatego też ich wysokość podawana 
jest do publicznej wiadomości.

Jak wynika z licznych ostatnio publikacji 
prasowych na ten temat, to wcale nie wiel
kość i zamożność gminy wpływa na wyso
kość wynagrodzenia... Jak na tym tle wypa
dają zarobki władz Rybnika? Porównajmy 
zatem, pamiętając, że Rybnik jest miastem 
blisko 150-tysięcznym.

A oto wynagrodzenia nowej ekipy rządzą
cej miastem za grudzień 1998 (płaca brutto 
wraz z wysługą lat): prezydent - 7000 zł; wi
ceprezydenci - 6354 zł (jeden z wiceprezy
dentów o 18 zł mniej); nieetatowy członek 
ZM - zgodnie z uchwalą RM - pobiera dietę 
w wysokości 1000 zł, drugi członek ZM nie 
pobiera na razie wynagrodzenia w ogóle. Dla 
porów nania w ynagrodzenia poprzednich 
władz Rybnika (za październik 1998) - pre
zydent - 6876 zł, I wiceprezydent 6104 zł, 
wiceprezydenci - 5754 zł, członkowie ZM - 
diety w wysokości 600 zł.

A oto wynagrodzenia wybranych dla celów 
porównawczych prezydentów, burmistrzów

W ynagrodzenia samorządowców

Dużo, mało
czy

w sam raz?
i wójtów gmin z bliższej i dalszej okolicy (za 
“Gazetą Wyborczą” z 30.12.98): prezydent 
Dąbrowy Górniczej (131,4 tys. mieszkań
ców) -11121 zł; prezydent Bytomia (ok. 216 
tys. mieszk.) - 10776 + dod. staż.; prezydent 
Rudy Śl. (163 tys. mieszk.) - 9804,13 zl; pre
zydent Chorzowa (123 tys. mieszk.) - 9758 
zł; prezydent Jastrzębia Zdroju (102,8 tys. 
mieszk) - ok. 8000 zł, prezydent Raciborza 
(64,5 tys. mieszk.) - 7162 zł; prezydent Żor 
(67 tys. mieszk.) - ok. 8000 zl, burmistrz Ry- 
dułtów (23,9 tys. mieszk.) - 5820 zł; burmistrz 
Pszowa (15,1 tys.mieszk.) - 4625 zł; wójt 
Krzyżanowic (12 tys. mieszk.) - 4265,3 zł; 
wójt Jejkowic (3,4 tys. mieszk.) - 3483,52 zł.

Emocje wśród naszych czytelników wzbudzi
ły także diety rybnickich radnych, które poda
waliśmy w relacji z sesji RM Rybnika jaka odby
ła się 9 grudnia ub.roku. Przypominamy, że rad
ny pobiera dietę w wys. 350 zl, przewodniczą
cy komisji 500 zł, z-cy przewodniczącego RM 
700 zl, przewodniczący RM - 1000 zł.

Jeżeli chodzi o diety radnych w Orzeszu 
(18,5 tys. mieszk.) zastosowano przelicznik 
z wykorzystaniem ogłaszanego w Dz.U. RP 
rozporządzenia ministra pracy i polityki so
cjalnej najniższego wynagrodzenia za pracę. 
I tak radny w Orzeszu otrzymuje za miesiąc 
pracy czyli w systemie ryczałtowym (tak jak 
w Rybniku) 20% owego najniższego wyna
grodzenia, przewodniczący komisji 25%, zaś 
przewodniczący RM - 200%, a jego zastępca 
100%. W  Radlinie (około 19 tys. mieszk.) 
radny - 250 zl, przewodn. RM - 800 zł, za
stępca przewodn. RM - 550 zł, przewodni
czący komisji 400 zł, zaś nieetatowy członek 
Zarządu Miasta 550 zł.

Należałoby dodać, że prezydent i wicepre
zydenci Rybnika swoje diety radnych prze
kazują na cele charytatywne.

Czy podane sumy są wysokie, niskie, a mo
że w sam raz? Wszystko jest względne, jak 
powiedział jeden z wielkich uczonych...

(r)

Gmina górnicza 
a mała i średnia 

przedsiębiorczość
Pod patronatem i z inicjatywy po

sła AWS Czesława Sobierajskiego 
13 lutego odbędzie się w Rybniku 
sympozjum pod hasłem "Rozwój 
małych i średnich przedsiębiorstw 
szansą dla regionu".

Organizatorzy - Urząd Miasta, Izba Prze
mysłowo-Handlowa ROP oraz Śląsko-Dą
browskie Towarzystwo Gospodarcze za
powiadają wystąpienia: wiceministrów go
spodarki Tadeusza Donocik i Jana Szląza- 
ka, prezesa Konfederacji Pracodawców 
Polskich Danuty Piątek, pełnomocnika 
Zarządu d/s strategii i promocji Małych 
i Średnich Przedsiębiorstw Włodzimierza 
Dzierżanowskiego oraz prezesa Górno
śląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego 
Waldemara Kwiatka.

Tematyka sympozjum będzie poświęcona 
roli małych i średnich przedsiębiorstw w kon
tekście restrukturyzacji górnictwa i gmin gór
niczych. Referenci przybliżą temat wspiera
nia tych przedsiębiorstw przez instytucje pań
stwowe oraz organizacje pozarządowe oraz 
jak problem ten jest rozwiązywany w pań
stwach Unii Europejskiej.

Sympozjum skierowane jest do przed
stawicieli władz lokalnych, których zada
niem jest wspieranie przedsiębiorczości na 
swoim terenie, do aktualnych i potencjal
nych przedsiębiorców oraz do wszystkich 
osób i instytucji, tym problemem zainte
resowanych. /r/
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Tegoroczna zima, jeśli 
o opady śniegu chodzi, 
jest dla nas całkiem ła
skawa. Dzięki temu na 
przebudowanym skwer
ku przed dworcem kole
jowym dobrze widoczny 
jest herb Rybnika ułożo
ny z kolorowych kształ
tek.

Zdj.: szoł
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Remont budynku sądu

F i n i s z  w  t y m  i r ^ ^ l t u

R ybnicki "Zam ek", najcen
n ie jszy  z zab y tk ów  n aszego  
m iasta, św iadek kilkusetletniej 
h istorii R ybnika, od połow y  
XIX w. służył Tem idzie.

Goście i gospodarze przed remontowanym

Kiedy w 1990 roku zadecydowano o jego 
remoncie i modernizacji, mający tu swoją sie
dzibę rybnicki Sąd Rejonowy wyprowadzono 
do zaadaptowanego budynku po hotelu robot
niczym przy ul. Kolejowej. Wiadomo, że resort 
sprawiedliwości do zasobnych nie należy, więc 
prowizorka ta trwa już prawie 9 lat... Ponieważ 
obiekt umiejscowiony jest w sercu miasta, wła
dzom samorządowym zależało, by remont 
skończył się jak najszybciej, teren przestał być 
placem budowy, a budynek dawnego "Za
mku" odzyskał dawny blask. Ekipa prezyden
ta Makosza zadecydowała zatem, że miasto 
dołoży pieniędzy ze swojej kasy, partycypu- 

fr jąc  w 1/3 kosztów  m odern izacji. Prace 
prowadzone przez Przedsiębiorstwo Remon- 

3  towo-Budowlane S.A. w Rybniku posuwały 
się do przodu w miarę pozyskiwania kolej
nych finansowych zastrzyków. Od 1996 roku, 
czyli od momentu podpisania umowy między 
władzami Rybnika, a resortem sprawiedliwo
ści, miasto wydało na ten cel 2.252.664 zł. 
(na dzień 28.12.98r). Dziś prace są bardzo

zaawansowane. W ymieniono okna, działa 
nowe gazowo-olejowe ogrzewanie, poprowa
dzono wszystkie media, pomieszczenia są 
wytynkowane, na najniższych kondygnacjach 
rozpoczęto płytkowanie podłóg.

Również nowe władze miasta wyraziły chęć 
kontynuacji współpracy z M inisterstwem

Sprawiedliwości, a wyrazem tego 
było zaproszenie do Rybnika wice
ministra Leszka Piotrowskiego, któ
ry złożył wizytę w naszym mieście w 
ostatnich dniach grudnia ub. roku. Za
poznał się on na miejscu z trudnymi 
warunkami pracy sądu w budynku przy 
Kolejowej, a także obejrzał remonto
wany obiekt. Towarzyszyli mu m.in. 
poseł AWS Czesław Sobierajski, pre
zes Sądu Wojewódzkiego Tadeusz Ka- 
łusowski, prezes Sądu Rejonowego w 
Rybniku Domicela Gawlińska oraz 
przedstawiciele gospodarzy - prezydent 
Adam Fudali oraz wiceprezydent Je
rzy Frelich.
- Jestem rybniczaninem z urodzenia - 
powiedział wiceminister Piotrowski - 
w sądzie w starym "Zamku" odbywa
łem praktykę w czasie studiów, tu robi
łem aplikację i, wprawdzie krótko, ale 
sądziłem. Pamiętam, że w czasie rozpraw 
do sali wchodziły panie z wiaderkiem

węgla, by dołożyć do "kachloka". Mam zatem 
do tego miejsca stosunek emocjonalny. To co 
zobaczyłem na Kolejowej urąga powadze wy
miaru sprawiedliwości i państwa prawa i zro
bimy wszystko, by sąd ja k  najszybciej wprowa
dzić do właściwego gmachu...

Efektem wizyty przedstawiciela Ministerstwa 
Sprawiedliwości było podpisanie deklaracji 
współpracy między tym resortem, a Zarządem 
Miasta Rybnika. Wynika z niej, że obie strony 
dołożą starań, by Sąd Rejonowy zaczął funk
cjonować w wyremontowanym gmachu jeszcze 
w 1999 roku. Poszczególne wydziały miałyby 
się sukcesywnie wprowadzać od czerwca br. Za
rząd Miasta deklaruje - zgodnie z dotychczaso
wą praktyką - chęć partycypacji w wysokości 
1/3 ogólnych kosztów. Wspomnijmy, że na cał
kowite zakończenie remontu potrzebnych jest 
jeszcze ok. 7 min zł. Deklaracja głosi, że w miarę 
możliwości finansowych, nie później jednak niż 
w roku 2000, zostanie zakończony remont ele
wacji budynku, łącznie z oświetleniem i zago
spodarowaniem jego otoczenia. Miasto prowa
dzi prace projektowe nad rozwiązaniami archi
tektonicznymi otoczenia sądu, sfinansuje także 
drogi dojazdowe i zagospodaruje cały teren w po
bliżu gmachu. W odnowionym obiekcie "zasią
dzie" 40 sędziów. Wraz z sekretariatem i salą 
rozpraw na każdego z nich przypadnie ok 150 
m2 powierzchni. Nie przewiduje się natomiast 
usytuowania na "Zamku" kancelarii adwokac
kiej ani biur komorników.

Wolą obu stron jest, by zabytkowy obiekt oraz 
jego otoczenie stało się wizytówką Rybnika. 
Spoglądając na wspaniały, dwuskrzydłowy 
gmach i imponujący podwórzec z zachowanym 
drzewostanem, nietrudno to sobie wyobrazić...

Irl

Moment podpisania deklaracji...

'Zamkiem ' '. Zdj. : szoł
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Jednoosobowe dyżury?
Finansowe problemy służby zdrowia znalazły odbicie na 

jednym  z pierwszych, ale już bardzo “gorących” posiedzeń  
Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej Rady M iasta.

Problem dotyczył decyzji dyrekcji Woje
wódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 
o redukcji podwójnych dyżurów na tzw. od
działach zabiegowych rybnickich szpitali. 
Dotąd na chirurgii dziecięcej, ginekologii i 
oddziałach urazow o-ortopedycznych leka
rze pracowali w podwójnej obsadzie, teraz 
między 15.00 a 8.00 rano miałby dyżuro
wać tylko jeden. D ecyzja oczywiście była 
spow odow ana problem am i finansow ym i, 
bo sam dyrektor WSS nr 3 nie jest przeciw 
ny dwóm dyżurom, ale jak  sam powiedział, 
nie ma z czego za nie zapłacić.

- Zainteresowani ordynatorzy zwrócili się 
do nas o rozpatrzenie możliwości dofinan
sowania drugiego dyżuru przez m iasto - 
powiedziała przewodnicząca Komisji Zdro
wia i Pomocy Społecznej RM Ewa Czaja.

- Lekarze obiecali, że do końca stycznia  
będą dyżurować podwójnie, natom iast p ie 
niądze będzie brał tylko jeden . Ta sama  
kwestia dotyczy zresztą pogotowia ped ia 
trycznego w szpitalu na Rudzkiej, które od  
pierwszego stycznia przestało istnieć, rów
nież z powodów finansow ych. Zdaję sobie 
sprawę, że na oddziałach zabiegowych j e 
den lekarz sobie nie poradzi, a drugi “pod

telefonem ” nie zawsze zdąży... Uważam, że 
problem em  tym pow inna się za jąć  Rada  
M iasta i trzeba go przynajm niej przedysku
tować.

Ponieważ rybnickie szpitale przyjmują 
chorych również spoza naszej gminy, m ia
sto podejm ie prawdopodobnie starania o fi
nansową pomoc ze strony okolicznych sa
morządów...

Irl
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Eskulap s.c.

Przyłożyć do serca...
W  nie do końca przez potencjal

nych pacjentów zgłębionej rzeczy
wistości zreform ow anej służby 
zdrowia, dostęp do specjalisty jest 
sprawą wielkiej wagi.

Mieszkańcy naszego regionu od kwiet
nia 1996 roku mają okazję korzystać z po
rad najlepszych specjalistów - kardiologów,

a to za sprawą poradni kardiologicznej 
"Eskulap" s.c., która ma swoją siedzibę 
w Rybniku-Chwałowicach przy ul. Ślą
skiej. Pod koniec ub. roku spółka ta po
szerzyła swoją działalność, a poradnia 
powierzchnię, co było okazją do o fic ja l
nego o tw arc ia , na które zaproszono 
również przedstawicieli w ładz naszego 
miasta.

"Eskulap" jest spółką powstałą z inicja
tywy kierownictwa Rybnickiej Spółki 
Węglowej. Jej partnerem w tym przed
sięwzięciu była Fundacja Ochrony i Pro
mocji Zdrowia w Jastrzębiu. Spółka pod
pisała umowy z kilkoma wysokiej klasy 
specjalistami ze Śląskiego Centrum 
Chorób Serca - kardiologami i kardio
chirurgami, a także lekarzami obsłu
gującymi urządzenia do echograficz- 
nego badania serca (UKG). Obok 
echografu przychodnia dysponuje no
woczesną bieżnią do wysiłkowego 
EKG, wykonuje się tu także badania 
holterowskie.

Prezesem spółki nie jest lekarz, ale 
inżynier Paweł Trelenberg. - ja jestem 
od szukania pieniędzy, lekarze od le
czenia - powiedział prezes Trelen
berg. - Chcemy, by nasi pacjenci byli 
przyjmowani w dobrych warunkach 
przez najlepszych specjalistów. By 
zaś ci chcieli tu pracować, trzeba im

Nowoczesna bieżnia do wysiłkowego 
EKG. Zdj.: szoł

również zaoferować odpowiednią graty
fikację...

Aktualnie w poradni "Eskulap" zareje
strowanych jest około 2 tys. pacjentów. 
Choroby serca zaliczane są do chorób cy
wilizacyjnych, wielką rolę w walce z nimi 
pełni zatem profilaktyka, o czym również 
w "Eskulapie" się pamięta. Do bezpłatne
go korzystania z usług poradni uprawnie
ni są pracownicy, emeryci i renciści Ryb
nickiej Spółki Węglowej oraz ich współ
małżonkowie oraz dzieci będące na ich 
utrzymaniu. Koszty leczenia emerytowa
nych i aktualnych pracowników spółki ja
strzębskiej oraz ich rodzin, na podstawie 
specjalnej umowy, refunduje Fundacja 
Ochrony i Promocji Zdrowia w Jastrzębiu.

Zasięgnąć porady mogą tu również oso
by spoza tej grupy. Biorąc pod uwagę w y
sokie kwalifikacje lekarzy, nowoczesny, 
markowy sprzęt i dobre warunki leczenia, 
cennik usług medycznych wydaje się nie
zbyt wygórowany i jest o 10% niższy niż 
w przychodniach w Gliwicach czy Kato
wicach.

Dr Witold Gwóźdź widzi możliwości 
dalszego rozszerzenia usług medycznych 
"Eskulapa" i współpracy z miejskimi placów
kami służby zdrowia, choćby z budującym 
się szpitalem w Orzepowicach. Warto ją 
podjąć, choćby po to, by skrócić w ielo
miesięczny czas oczekiwania na niektóre 
zabiegi kardiologiczne.

"Eskulap" podpisał też umowy z nie
którymi rybnickim i firmami na badania 
okresowe pracowników. Specjaliści tw ier
dzą, że w  chorobach serca najważniejsza 
jest profilaktyka. Warto im wierzyć...

(r)



Styczeń 1999 G AZETA FT

Rybnik
kulturalny

Za nami...
♦  ... koncerty noworoczne: w Klubie 
Energetyka wystąpiło trzech tenorów: To
masz Madej, Krzysztof Szmyt i Adam 
Zdunikowski oraz Orkiestra Symfo
niczna Filharmonii Zabrzańskiej pod 
dyr. Sławomira Chrzanowskiego; w Te
atrze Ziemi Rybnickiej zagrała Orkie
stra Symfoniczna Filharmonii Śląskiej 
w Katowicach pod dyr. Macieja Niesio
łowskiego - szerzej na stronie obok. Trze
ba przyznać: mocne akordy na początek 
nowego roku!
♦  Recital Agnieszki Fatygi zapropono
wał KE.
♦  Na scenie TZR uczniow ie naszych 
szkół oglądali: “Anię z Zielonego Wzgó
rza ’ w wykonaniu Sceny Polskiej Teatru 
z Czeskiego Cieszyna; drugą część 
“Dziadów” w wykonaniu aktorów Teatru 
Starego z Krakowa.
♦  W  KE “Kariera Trąby” - spektakl Te
atru “ Z nazwą” - wg pomysłu dzieci.
♦  W Galerii TZR wernisaż prac Gabrieli 
Habron-Rokosz - wystawa pt. “Droga 
Życia ”, W górnym holu KE wystawa pt. 
“Twórczość rodziny Holeszów” - malar
stwo i grafika Ludwika Holesza, malar
stwo Weroniki Holesz oraz haft Agnie
szki Holesz.
♦  ...w Miejskiej Bibliotece Publicznej 
rybnicka promocja książki Danuty Lubi- 
ny-Cipińskiej pt. “Ziemia z uśmiechu 
Boga. Rozmowy o Górnym Śląsku”. Au
torka - dziennikarka m.in. “N ow in” - 
przedstawia w niej wywiady z Aleksan
drem Kwaśniewskim, Jerzym Buzkiem, 
L eszk iem  B alcerow iczem , M arkiem  
Kempskim, Kazimierzem Kutzem, Tade
uszem Kijonką oraz innymi znanymi oso
bistościami o najważniejszych sprawach 
Śląska.
♦  TZR proponował spektakle dla dzieci: 
“Śpiącą królewnę ” w wykonaniu Teatru 
Zagłębia z Sosnowca oraz “Kubusia Pu
chatka” - musical w wykonaniu aktorów 
scen wrocławskich.
♦  W Muzeum wernisaż wystawy obra
zów i rysunków Jacka Malczewskiego - 
mistrza palety symbolicznej z akompania
mentem wiolonczelowym Anny Kuczok.
♦  W KE wernisaż wystawy “IV Ogólno

ś ć  1 1

Batuta i hum or to nadal dwa nieodłączne atrybuty M acieja  
N iesiołow skiego, który poprow adził O rkiestrę Sym foniczną  
Filharm onii Śląskiej na koncercie now orocznym  w Teatrze 
Ziem i Rybnickiej.

Kiedy dyrygent odwracał się tyłem do pu
bliczności królowała batuta, a ze sceny pły
nęły dźwięki walców, polek, galopów i mar
szów Straussów, Lehara, Kalmana i in. Kie
dy zwracał się do widzów anegdota goniła 
anegdotę. “Przeboje” wszechczasów czyli 
najpiękniejsze operetkowe arie śpiewali soli
ści Aleksandra Stokłosa oraz Maciej Gai
łaś, ale na wyraźne polecenie groźnego pana 
dyrygenta, śpiewała też, w ypełniająca po 
brzegi teatr, rybnicka publiczność. Niesiołow
ski, obok dyrygowania i opowiadania dowci
pów wykonywał wiele innych ważnych za
dań. I tak: robił “porządki” z właścicielami

Kolędy 
i pastorałki

W rybnickim Młodzieżowym  
Domu Kultury odbyły się elimi
nacje V Ogólnopolskiego Festi
walu Kolęd i Pastorałek Będzin 
'98 .

W  ciągu kilku lat ta skromna, wojewódz
ka impreza przeistoczyła się w ogólnopol
ski festiwal, do udziału w  którym zgłosiło 
się ponad 500 zespołów. Po Krakowie, 
Rybnik był drugim co do ilości uczestni
ków elim inacji miastem. Wystąpiło tu 45

włączonych “komórek”, które zakłócały pra
cę mikrofonów, w kowalskim fartuchu walił 
w ogromne kowadło (fakt, że do taktu), od
najdywał zagubioną biżuterię, zdradzał sekre
ty d y rygenck iego  stro ju , a także  w itał 
spóźnialskich i zaw racał chcących wyjść 
przed czasem. Był zatem tak zmęczony, że 
widzom udało się wyklaskać tylko dwa bisy. 
Muzyka i jej wykonanie było tak porywają
ce, a publiczność tak rozbawiona, że pewnie 
posłuchałaby jeszcze... Szczególnie walców, 
których w programie zatytułowanym “Wie
deń - miasto moich m arzeń” było zdecydo
wanie za mało.

(r)

zespołów, a jury zakwalifikowało do fina
łu: po raz pierwszy wspomagany głosami 
męskimi chór "Be/ Canto z I LO pod dyr. 
Lidii Marszolik, chór "Andantino" pod dyr. 
Heleny Zaik z SP 9, chór z SP 5 z Czer- 
wionki-Leszczyn pod dyr. Anny Śliwy, chór 
"Segretto Voce" z LO w Żorach pod dyr. 
A. Marcińca, chór "Corfesu"z parafii NSPJ 
w Boguszowicach pod dyr. Jerzego Prze
liorza, zespół wokalny "Piramida"z W o
dzisławia pod dyr. Urszuli Paniczek oraz 
duet Karolina Rosół i Krystyna Jańczak 
z I LO z Rybnika.

Festiwal odbywał się pod honorowym 
patronatem ks. biskupa Adama Śmigiel
skiego z diecezji sosnowieckiej, wojewo
dy katowickiego Marka Kempskiego i prze
wodniczącego NSZZ "Solidarność" Maria
na Krzaklewskiego.

(r)
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m ożnaby pow tórzyć za Ewą D em arczyk, 
oglądając w Galerii Teatru Ziemi Rybnickiej 
wystawę twórców nieprofesjonalnych z krę
gu zespołu “Oblicza”, prowadzonego od wie
lu lat przez rybnickiego artystę - plastyka 
Mariana Raka.

A pejzaże - miejskie, przemysłowe i te kla
syczne - zadziwiają różnorodnością, jak  róż
norodne są techniki, sposoby m alow ania 
i sposoby widzenia świata artystów, dla któ
rych ...zmagania twórcze są bezinteresowne, 
a malowanie, rysowanie i rzeźbienie je s t (...) 
odpoczynkiem i radością.... jak  wyraził się

M. Rak.
W wernisażu udział wzięło cztemaścioro 

artystów: Edward Dębowski, Kazimiera 
Drewniok, Norbert Frai, Teodor Godziek, 
Walentyna Klimkiewicz, Melania Kobry- 
nowicz, Aleksandra Lignarska, Krystyna 
Skupień, Jan Śliżewski, Ewelina Szarow- 
ska-Francus, Magdalena Szołtysek, Irena 
Wiktor, Anna Zimna, Irena Żuchowska.

Reprezentują oni różne zawody, wiek i do
św iadczenia życiowe, łączy ich natom iast 
pasja, radość tworzenia i satysfakcja arty
styczna. Szczególnie w takich chwilach jak

wernisaż i wystawa, którą można było oglą
dać na przełomie grudnia i stycznia.

A już niedługo, bo od 5 lutego przekrój 
twórczości członków grupy "Oblicza" bę
dzie można oglądać w salach wystawo
wych Muzeum.

(r)

Ich zmagania twórcze są bezinteresowne... Zdj.: M.T.

wolędoffiić

3 stycznia w Domu Kultury w Rybniku 
Chwałowicach odbył się koncert kolęd.
Koncert oficjalnie zakończył cykl imprez 
obchodzonych w 1998 roku z okazji jub i
leuszu 40-lecia istnienia Domu Kultury 
oraz 770-lecia Chwałowic. We wspólnym 
kolędowaniu wzięły udział m.in. chóry 
"Teresa" i "Cecylia", zespoły działające 
w Domu Kultury oraz kwartet saksofono
wy z Państwowej Szkoły Muzycznej z Ryb
nika. Koncert zorganizowano już po raz 
piąty. (s)

Rybnickie
akcenty

W ubiegłym 1998 roku ukazały się, wyda
ne przez Zarząd Okręgu ZNP w Katowicach, 
dwie książki z rybnickimi akcentami: alma
nach poetycki Nauczycielskiego Klubu Lite
rackiego w Katowicach pt. “Chcę Ci jeszcze 
powiedzieć”, w którym, wśród 11 autorów, 
znajdują się teksty (11 aforyzmów, wiersz i 6 
fraszek) rybnickiego nauczyciela - emeryta 
Wiesława Sienkiewicza oraz “Encyklopedia 
ZNP woj. katowickiego”, cz. I, zawierająca 
biogramy 4 rybnickich nauczycieli: Marii 
Dublewskiej, Antoniego Jarosza, Lucjana 
Pytla i Mieczysława Widackiego. I trzeci ak
cent: obie pozycje wydrukowała firma Toma
sza Sawickiego “bit poligraf’ w Boguszo- 
wicach. (r)

10 <ga
polskiego Konkursu Fotograficznego” pt. 
“Różne oblicza portretu
♦  Dwie imprezy jazzowe jednego dnia! 
Bernard Maseli - wirtuoz wibrafonu w pro
gramie pt. “Mała akademia jazzu ’’wystąpi! 
w TZR. Zamysł koncertu był edukacyjno- 
artystyczny: mistrz dokonał prezentacji in
strumentarium w standardach jazzowych.
♦  W KE j azz karnawałowy w wykonaniu: Mar
ka Romanowskiego (puzon), Barbary Roma
nowskiej (śpiew) oraz Adam Snopka (fortepian).

Przed nam.L
♦  22 stycznia o godz. 17.00 w MBP werni
saż wystawy malarskiej grupy “Magia Ko
lorów” z KE, prowadzonej przez Grażynę 
Zarzecką-Czech.
♦  Dwie im prezy poetyckie: 22 stycznia 
o godz. 9 .20 i 11.45 w TZR, recital poe
tycki Daniela Olbrychskiego! Dzień póź
niej w KE o godz. 19.00 prezentacja mło
dego środowiska literackiego regionu ryb
nickiego. W “Nocy poetów ” wezmą także 
udział znani autorzy: Józef Baron, Marek 
Zacharyasz, Adam Ziemianin i Bogusław 
Żurakowski. Muzyka: Czesław Gawlik 
z zespołem, śpiew Danuta Ciszewska.
♦  27 stycznia o godz. 18.00 rybnickie Mu
zeum zaprasza na kolejny koncert kameral
ny z - tym razem - programem karnawało
wym.

(gw)

1 n iifiC/jin i
Już 12 lutego, równocześnie z inny

mi wielbicielami sienkiewiczowskiej 
“Trylogii” w całej Polsce, również ryb- 
niczanie będą mogli wziąć udział w 
premierze długo oczekiwanego filmu.

By zapewnić sobie jak największą fre
kwencję, dystrybutor zastrzegł sobie w 
umowie z organizatorami ograniczenie 
innych imprez na czas "grania" filmu. Tak 
więc możemy się spodziewać, że w cią
gu kilku tygodni, bo film będzie gościć na 
ekranie rybnickiego Kina Premiowego co 
najmniej do początków marca, to właśnie 
ekranizacja “Ogniem i mieczem” będzie 
najatrakcyjniejszą pozycją w repertuarze 
Teatru Ziemi Rybnickiej. (r)

i
i
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- Skąd się bierze talent i artystyczna wrażli
wość?
- W moim przypadku ich źródło tkwi chyba 
w rodzinie. Wprawdzie moi rodzice przysięgali 
Hipokratesowi, ale i Polihymnia nie była im 
obca. Zmarły w ub. roku ojciec był meloma
nem i posiadał ogromną wiedzę muzyczną, 
mama zupełnie dobrze gra na fortepianie. Je
den z wujów jest organistą w Łaziskach, zmar
ły niedawno brat matki - Józef Sowada był wiel
ce utalentowanym malarzem i człowiekiem 
niezwykłym. Wychowałem się wśród nich, a oni 
przekazali mi cząstkę swojej wrażliwości.
- Jakie byty początki Pana muzycznej edukacji?
- Jako dziecko trafiłem pod skrzydła państwa 
Malików. Dzięki ich przygotowaniu mogłem od 
razu zdawać do drugiego stopnia rybnickiej 
szkoły muzycznej. Byłem pierwszym uczniem 
powstałej właśnie klasy organów, a dzięki dy
rektorowi Hanikowi na lekcje ze mną dojeżdżał 
z Katowic prof. Władysław Szymański, które
mu mam do zawdzięczenia bardzo wiele. Ćwi
czyłem na organach w kościele św. Antoniego, 
dziś bazylice. Grywam tam zresztą na nabo
żeństwach do dziś.
- Mimo studiów na Wydziale Jazzu i Muzyki 
Rozrywkowej organów Pan nie zdradził?
- Nie tylko nie zdradziłem, ale w ramach studiów 
podyplomowych we Frankfurcie wybrałem spe
cjalizację z muzyki liturgicznej i chorału grego
riańskiego. Komponuję zarówno muzykę sakral
ną - instrumentalną i chóralną, a także rozrywko
wą w szerokim tego słowa znaczeniu.
- Jedno drugiemu nie przeszkadza?
- Nie, taki “płodozmian” jest mi wręcz potrzeb
ny. Jeżeli czuję przesyt muzyką liturgiczną, 
odreagowuję sięgając po formy lżejsze.
- Po raz pierwszy Pana nazwisko usłyszałam 
przy okazji przeglądu chórów naszego regio
nu, kiedy to chórzyści obawiali się, czy aby 
dobrze wykonają bardzo trudny utwór młode
go rybnickiego kompozytora...
- Chodzi zapewne o kompozycje wielkopost
ne Crucifixus i Miserere. Są one utrzymane 
w kanonach sztuki sakralnej o liturgicznej tre
ści i łacińskich, oryginalnych tekstach. Wiem, 
że te i inne moje utwory, jak choćby moją naj
większą formę sakralną Missa Festiva czy Ave 
Maria, mają w repertuarze również chóry aka
demii muzycznych w Katowicach, Wrocławiu 
i Warszawie.

Może dziwnym wydać się fakt, że Crucifi
xus - utwór o charakterze lamentu powstał... 
w czasie podróży poślubnej w Baden-Baden. 
Wyciszenie i atmosfera tych dni widać sprzy- 

2  jała. Kompozycja ta otrzymała drugą nagrodę 
na konkursie na utwór o tematyce sakralnej 
w Bolonii. Żona Joanna jest również muzy
kiem, pracuje w cieszyńskiej filii UŚ1., gdzie 
prowadzi także chór. Jest ona dla mnie jako 
kompozytora źródłem inspiracji, mobilizuje 
mnie do pracy, bywa też pierwszym krytykiem

moich dokonań. Crucifixus został napisany 
w dwu wersjach: cztero- i ośmiogłosowej. Ta 
ostatnia, w wykonaniu zespołu "6x6" została 
zaprezentowana na CD-romie “Galeria Multi
medialna” OS3 Multimedia, poświęconym ryb
nickim twórcom. Do drugiej, ubiegłorocznej 
edycji tego multimedialnego przedsięwzięcia 
skomponowałem ścieżkę dźwiękową, na którą 
składa się cykl miniatur fortepianowych pod 
wspólnym tytułem Themes from private col
lection.
- Kompozycje te przywodzą na myśl najlepsze 
lata amerykańskiej muzyki popularnej - mu
sicalowej i filmowej.
- Bo też moimi mistrzami są m.in. Dave Grusin, 
James Newton Howard czy David Foster. Ich

Rozmowa z Tackiem Glcncem

Jacek Glenc - rybn iczan in , arty- 
s ta -m uzyk, ko m p o zy to r i a ranżer 
m ło d e g o  p o k o le n ia . A b s o lw e n t 
Państwowej Szkoły M uzyczne j II st. 
w  R ybniku oraz Katedry K om pozy
c ji i A ranżacji W ydz ia łu  Jazzu i M u 
zyk i R o zryw kow e j A kadem ii M u 
zycznej w  Katowicach. W 1991 roku 
dyp lom  z w yróżn ien iem  w  klasie 
prof. Andrze ja  Zubka. Studia pody
p lo m o w e  w e F rankfurc ie . A k tu a l
n ie  w y k ła d o w c a  m a c ie rzys te g o  
w y d z ia łu  A k a d e m ii M u z y c z n e j 
w  K a tow icach  i nauczyc ie l w  szko
le m uzyczne j w  Żorach.

muzyka była ważnym przedmiotem moich zain
teresowań na studiach. Jest bardzo oryginalna,
0 ciepłej kolorystyce i brzmieniu. Godny po
dziwu jest m.in. specyficzny typ harmonii i duża 
ilość różnorodnych połączeń akordowych czyli 
tzw. odniesień wyższego rzędu. Zagadnienie to 
jest źródłem moich twórczych inspiracji, a tak
że przedmiotem badań analitycznych, których 
wyniki chciałbym opublikować.
- Jest Pan również koncertującym pianistą
1 organistą. Gdzie można Pana usłyszeć?
- W 1997 roku nawiązałem kontakt z Akade
mią Muzyczną w Stuttgarcie. Wspólnie ze 
związanym z tą uczelnią tenorem Jackiem So- 
wiźrzałem opracowaliśmy program muzyki 
sakralnej i odbyliśmy trasę koncertową po

Niemczech. Latem ub. roku program ten za
prezentowaliśmy również w Rybniku - w ba
zylice, w kościele w Chwałowicach, a także 
w Żorach i Suszcu. W planach na tegoroczne 
lato mamy trasę koncertową po południowych 
N iem czech z p rogram em  rozszerzonym  
o utwory organowe solo. W listopadzie brałem 
udział w ‘‘Zaduszkach za malarzy ”, gdzie 
uczczono m.in. pamięć Józka Sowady, w okre
sie świątecznym wspólnie z żoną i chórem 
"Kamerton " wystąpiliśmy w Klubie Energety
ka z kolędami i pastorałkami w moim opraco
waniu. Reakcja publiczności była bardzo żywa, 
więc chyba się podobało...
- Czy to właśnie przychylność słuchaczy jest 
dla Pana miernikiem sukcesu?
- Oczywiście i grono to wcale nie musi być

dokończenie na stronie 24

P rzekaza li mi cząstkę
' i j e m ź l i i j c c k ś r i
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Turniej w iedzy o Śląsku
W  auli Szkoły  P odstaw ow ej nr 31 im . A lfreda  

Szklarskiego w Rybniku odbył się w grudniu III M ię
dzyszkolny Tbrniej W iedzy o Śląsku.

W konkursie wzięli udział uczniowie klas trzecich szkół podstawowych 
nr: 10, 11, 12, 13, 31,32, 34. Występujący w ludowych lub stylizowanych 
strojach uczestnicy wykazali się dobrą znajomością gwary śląskiej, reda
gowali opowiadania, śpiewali piosenki, układali jadłospisy do wykorzy
stania w karczmie śląskiej, tłumaczyli zwroty i zdania śląskie na literacką 
polszczyznę.

Trzy pierwsze miejsca jury przyznało drużynom z SP 31, S P 12 i S P 11.
Zmagania konkursowe uświetniły występy chóru “Złota Jesień” z Domu 

Kultury w Chwałowicach oraz zespołu dzwonków chromatycznych SP 31 
pod kier. B. Balcera.

Konkurs zakończył się tradycyjnym  śląskim  obiadem: “karminadle 
Z ziemniokami i kapustom, na deser kolocz Z syrem i makiem Zwycięzcy.

Konkurs na słodko

Nauczyciel zawodu Szymon Konkol i uczestnicy konkursu wraz 
ze swymi słodkimi pracami. Zdj.: szot

- W naszym Zespole Szkół Zawodowych przy ulicy Kasprowicza 
uczy się 550 uczniów - mówi dyrektor Krystyna Błaszczyk. Mieści 
się tutaj Liceum Zawodowe i Zasadnicza Szkoła Zawodowa M ini
sterstwa Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej oraz Zasadnicza 
Szkoła Zawodowa przygotowująca w specjalnościach: kucharz, 
krawiec, ogrodnik i piekarz-ciastkarz. Właśnie uczniowie klas dru
gich o profilu piekarz-ciastkarz, w ostatnich dniach grudnia 1998 
roku przygotowali wystawę swoich prac.

Pomysłodawcą konkursu i organizatorem był Szymon Konkol, 
nauczyciel teorii zawodu. - Na nasz konkurs wpłynęło 4 6 prac. Były 
to wyroby cukiernicze - mówi Sz. Konkol - o tematyce świąteczno- 
kamawałowej. Były więc ciasta w kształcie stajenki, choinki, dzwo
nu, butelki szampana, ruin zamku czy stadionu sportowego... i wszy- 
stko to bogato zdobione ciastkarską sztukaterią. Pierwsze miejsce 
za słodkie ruiny zamku otrzymał Grzegorz Tumula, kolejne Teresa 
Małysiak, Ola Anysz, Kinga Tecler i inni. Z  inicjatywy młodzieży te 
konkursowe wyroby przewieziono m.in. do Domu Pomocy Społecznej 
przy ulicy Żużlowej.

Przed świętami w szkole na tradycyjnym opłatku gościł ks. bp 
Gerard Bernacki. Szoł

Dochód z balu 
- dzieciom

Dochód z tradycyjnego, VI już Balu Chary
tatywnego pod patronatem Prezydenta Mia
sta zostanie przeznaczony na wakacyjny po
byt w Rybniku dzieci ze Stanisławowa na 
Ukrainie. Wstępne obliczenia wykazują, że 
uzyskana kwota wyniesie około 30 tys.zł.

W tym roku każda z ponad 70 par zapłaciła za zapro
szenie 650 zł, otrzymując w zamian, obok oczywiście in
teresującego menu, także strawę duchową. Z recitalem 
wystąpił Zbigniew Wodecki, a do tańca grał zespół 
“Spectrum” i rewelacyjni akordeoniści z zespołu “Bar
bados” . Kiedy artyści byli zmęczeni, wyręczała ich, ale 
tylko chwilami, muzyka mechaniczna.

Na 100 dni przed maturą
Od kilku już lat utrzymuje się ten

dencja, że młodzież coraz częściej stu- 
dniówkowe imprezy organizuje w re
stauracjach, a nie w szkolnych salach 
gimnastycznych czy aulach. Zwiększa 
to koszt studniówek (w zależności od 
lokalu cena waha się w granicach 100, 
150 zł. od pary), ale młodzież stara się, 
aby tę jedyną w swoim rodzaju impre
zę spędzić w szczególny sposób.
Na jednej z pierwszych studniówko- 
wych imprez bawiła się młodzież IV 
Liceum Ogólnokształcącego z Ryb
nika. Podzieleni na dwie grupy ucznio
wie tej szkoły bawili się w Klubie 
NOT-u przy kop. Jankowice oraz w

rybnickim Cechu Rzemiosł Różnych.
W restauracji “Orion”, “Pod dęba
mi”, w Night Clubie “Bombaj” i sali 
przyjęć “Rondo”, tradycyjnego polo
neza odtańczyli uczniowie Zespołu 
Szkół Technicznych, natomiast mło
dzież Liceum Zawodowego w Zespo
le Szkół Budowlanych 100 dni przed 
maturą świętować będzie “U Biesa” 
w Rowniu. 1
W szystkim  m aturzystom  życzymy, 
aby po zakończeniu swoich szkolnych 
imprez mogli zaśpiewać, podobnie jak 
“C zerw one G itary” : “M inęła stu 
dniówka z wielkim hukiem”.

(s)
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l
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Styczeń
♦  V Bal Charytatywny w kamieńskiej “Olimpii” przyniósł ponad 30 

tys. zł., które zostały przeznaczone na organizację letniego wypo
czynku dla dzieci.

♦  Dyrekcję Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji objął Rafał Tymusz.
♦  Tragiczna śmierć Ślązaka Roku ’94 Henryka Konska.
♦  Warunkowe zezwolenie dla firmy “Eko” na wywóz śmieci - po

czątek tzw. “afery śmieciowej”.
♦  Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zebrała w Rybniku ponad 51 tys. zł.
♦  W ramach rybnickiej Jednostki Ratownictwa Gaśniczego powstał 

jedyny w województwie zespół ratownictwa wodnego.
♦  W kulturze m.in. "Cztery pory roku" Vivaldiego na scenie TZR 

zagrała Bielska Orkiestra Kameralna z solistą W. Kuzniecowem, 
laureatem konkursu skrzypcowego w Genui.’

a r  i  u m

Luty
♦  Nadanie honorowego obywatelstwa Miasta Rybnika Mieczysławowi 

Brzostowi - autorowi książki ‘‘Rybnicki Inspektorat Armii Krajowej".
♦  Na sesji RM - kolejny akt tzw. “afery śmieciowej” - ZM udzielił 

radnym informacji na temat udzielania zezwoleń na wywóz śmieci 
z terenu miasta. Radni zapoznali się także z nową propozycją prze
biegu autostrady A -1.

♦  Początek renowacji stawu w Paruszowcu.
♦  Teresa Dzierżęcka została prezesem Ochotniczej Straży Pożarnej 

w Chwałowicach.
♦  W kulturze m.in. “Cyrulik Sewilski" w wykonaniu Opery Bytom

skiej w TZR.

Marzec
♦  Absolutorium dla Zarządu Miasta.
♦  Wprowadzenie w komunikacji miejskiej bezpłatnych przej; 

dla osób powyżej 70. roku życia.
♦  Zmarła założycielka i długoletnia kierowniczka Zespołu%ań«

dowego “Przygoda” Renata Hupka. ,
♦  Eliminacje regionalne Festiwąłu Kultury MłodzieżJ*fe£olnej.
♦  Konkurs na Rzemieślnika Roku - ex aequo pierwsze miejsce dla 

Olgierda Filaka i Andrzeja Konska.
♦  Studenci inżynierii miejskiej CKJ rq |póczęii praktyki w miejskich

placówkach. a
♦  Podłączertiedo sieci 1 OO-tysięczfiego abonenta przez rybnicki Za- 

k ła d le  1 ek om u nikacj i. |  J p r
♦  Wizyta z zaprzyjaźnionego Dorsten.
♦  Fundacja Sigirum Magnum otwarła “Dworek Dzieci” - ośrodek dla 

dzieci z rodzin patologicznych.
♦  102 urodzin^ najstarszej mieszkanki Rybnika Anny Skrzypiec.
♦  W kufittfze m.in.: wobec wielkiego zainteresowania dodatkowe 

seanse “Titanica" w TZR, wystawy: w TZR - Artystów Malują
cych Ustami i Nogami (AMUN), w Muzeum - prac plastycznych 
pacjentów szpitala psychiatrycznego.

Kwiecień
♦  Spotkanie prezydenta Makosza w TZR z mieszkańcami Rybnika - 

kolejny akt “afery śmieciowej” .
♦  Wizyta gości z Mazamet i Saint Vallier.
♦  Zmarł przewodniczący Rady Dzielnicy Orzepowice Jerzy Widera.
♦  Zmarła Magdalena Weber - jedna z córek długoletniego burmistrza 

Rybnika Wł. Webera. Spoczęła na rybnickim cmentarzu.
♦  Uroczyste przekazanie sztandaru Szkole Podstawowej nr 1.
♦  Zmarł o. Henryk Fros - jezuita, rybniczanin z urodzenia, hagiograf, 

autor wielu publikacji z tej dziedziny.
♦  V Rybnickie Dni Promocji Zdrowia.

♦  II Regionalny Konkurs Wiedzy Ekologicznej.
♦  Uroczystość 40-lecia istnienia Domu Kultury w Chwałowicach.
♦  III Giełda Budownictwa i Wyposażenia “Dom”.
♦  W kulturze m.in.: początek XIII Dni Muzyki Organowej, wystawa 

“Kobieta w obrazach Jana Karwota ”, III Rybnicka Wiosna Tea
tralna w Klubie Energetyka, w bazylice - msza Gounoda w wyko
naniu Filharmonii Opolskiej.

Maj

bczyc.
zydenta

♦  Miejskie uroczystości z okazji 3-Maja, wręczenie M. Brzostowi 
tytułu Honorowego Obywatela Rybnika.

♦  Główne uroczystości 770-lecia Chwałowic i 780-lecia
♦  Sesja RM - dyskusja na temat wniosku o odwołanie 

Makosza za “naruszenie ustawy antykorupcyjn£j
♦  Otwarcie supermarketu “Real” .
♦  W kulturze m.in.: “Srebra wawelskiej 

jubileusz chóru im. A. Mickiewic, 
styny w dzielnicy Boguszowice i

Czerwiec
♦  Ostatnia w kadencji 1994-1998 sesji Rady Miasta - ustanowienie 

pamiątkowego medalu Benefici Grata Civitas Rybnik.
♦  Wizyta ambasadora Frąncji Benoît d ’Aboville.
♦  Dni Dorsten w Rybniku,
♦  Otwarcie pierwszejprasy rowerowej.
♦  VII Międzynarodowy Festiwal Orkiestr Dętych “Złota Lira” - głów

ne trofeum dla Orkiestry Dętej z Trenczyna w Czechach.
♦  Od< laniecfo użytku 80-metrowej zjeżdżalni na kąpielisku “Ruda”.

W kompleksie budowanego szpitala w Orzepowicach ruszyła no
woczesna kuchnia.

♦  Przyznano pierwsze medale Benefici Grata Civitas Rybnik (Rose
marie Tróscher i Hans Fischhaber).

♦  Zakończono remont iglic i poszycia wież bazyliki św. Antoniego.
♦  Wyruszyła 53. piesza pielgrzymka do Częstochowy.
♦  Na emeryturę przeszedł długoletni proboszcz bazyliki św. Anto

niego ks. prałat Alojzy Klon. Nowym gospodarzem świątyni zo
stał ks. Franciszek Musioł.

♦  W kulturze m.in.: w M uzeum wystawa malarstwa Grażyny Za- 
rzeckiej-Czech.

Sierpień
♦  Ograniczenie ruchu na Rynku i przyległych ulicach. Utworzenie 

tzw. strefy śródmiejskiej.
♦  Wizyta na budowanym osiedlu “Wierzbowa” pani konsul Stanów 

Zjednoczonych Pauli S. Thiede.
♦  Otwarcie restauracji Pizza-Hut.
♦  Festyn otwierający oficjalnie Błonia na Paruszowcu.
♦  Setne urodziny obchodziła Helena Wolnik z Piasków.
♦  Uroczystości związane ze świętem Wojska Polskiego.
♦  Odsłonięcie na “murze pamięci” na cmentarzu tablicy poświęco

nej rybniczanom zamęczonym w obozach i łagrach.
♦  W kulturze m.in.: wystawa w MBP poświęcona ks. K. Szwedzie.

Wrzesień
♦  Uroczystości związane z rocznicą wybuchu II Wojny Światowej 

- również w Proszowicach, gdzie zginęło we wrześniu 1939 roku 
kilkunastu rybniczan.

♦  Pierwsza klasa integracyjna w Szkole Podstawowej nr 1.
♦  Przybyła reszta rodziny Zinkowskich z Kazachstanu.
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♦  Wmurowanie aktu erekcyjnego pod modernizację oczyszczalni ście
ków w Orzepowicach.

♦  Seminarium metodyczne dla lektorów Alliance Française w ośrod
ku AF w Rybniku

♦  Apogeum konfliktu między władzami miasta Rybnika a firmą “Eko” - 
śmieciarki pod UM, później spotkanie prezydenta z mieszkańcami.

♦  75-lecie Hufca ZHP w Rybniku.
♦  Ks. abp Damian Zimoń poświęcił nową siedzibę księgami św. Jacka.
♦  Kolejny Tydzień Francuski.
♦  Podpisanie umowy między szkołą marketingu w Mazamet a Cen

trum Kształcenia Inżynierów w Rybniku.
♦  Zmarł rybnicki plastyk Jan Karwot.
♦  W kulturze m.in.: w TZR wystawa zdjęć autorów albumu “Rybnik”.

Październik
♦  Wybory do samorządów. Rybniczanie wybrali 45 radnych -19 z Ru

chu Rozwoju Rybnika, 16 - z AWS, 9 - z SLD, 1 z UW.
♦  Uroczystości jubileuszu 75-lecia podjęcia przez siostry urszulanki 

pedagogicznej misji w Rybniku.
♦  XXIX Rybnickie Dni Literatury z udziałem twórców krakowskich. 

Złota Honorowa Lampka Górnicza dla Adama Makowicza.
♦  Poświęcenie przez ks. abp. D. Zimonia kościoła pw. Jana Sarkan- 

dra w Paruszowcu.
♦  Oficjalne otwarcie restauracji Kentucky Fried Chicken.
♦  Branżowa edycja giełdy budownictwa “Dom”.
♦  Rozstrzygnięcie konkursu “O ładniejszy Rybnik”.
♦  Uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej - SP 3 w Paru

szowcu otrzymała imię św. Stanisława Kostki.
♦  XIII Wystawa Psów Rasowych w Kamieniu.
♦  W kulturze m.in.: “Nieszpory Ludźmierskie” w bazylice św. Anto

niego, “Orfeusz w piekle” na scenie TZR, spotkanie z Cezarym 
Chlebowskim w MBP.

Listopad
♦  Pierwsza sesja nowi iR a d y
♦  Druga sesja RM i dyruisj

Makoszem.

ór Prezydium RM. 
arządu Miasta z prezydentem

♦  Trzecia sesja RM - wyb^r na prezydenta Rybnika Adama Fudalego.
♦  Zakończenie cpoderni^icji kotłowni Państwowego Szpitala dla Ner

wowo i Psycłl|c£nie Chorych.
♦  Oficjalne otw lrcie w szpitalu w Orzepowicach stacji dializ.
♦  Pobyt w Rybniku, w ramach “zielonej szkoły”, dzieci ze Stanisła

wowa na Ukrainie.
♦  Uroczystości z okazji Święta Niepodległości.
♦  Wysokie notowania Rybnika na Targach Inwestycyjnych “Invest- 

city” w Poznaniu.
♦  W kulturze m.in.: XIII Silesian Jazz Meeting, Wice-Ślązaczką Roku 

została Lucyna Szłapka z Niedobczyc.

Grudzień
♦  Sesje RM - nowe stawki podatków, zarządzenie wyborów do rad 

dzielnic.
♦  Wizyta wiceministra L.Piotrowskiego, deklaracja współpracy mię

dzy Min. Sprawiedliwości a miastem dot. kontynuacji remontu sądu.
♦  Powitanie Nowego Roku na Rynku.
♦  W kulturze m.in.: wernisaż w MBP prac Marii Budny-Malczew- 

skiej, w Muzeum - wystawa ceramiki Zbigniewa Mury.

Rok 1 9 9 8  w  statystyce
Rozpoczynający się rok staje się zwykle okazją do pod

sumowań. Oceniamy nie tylko własne sukcesy, osiągnię
cia czy porażki, ale również z myślą o nas prowadzone 
są statystyki, mające odzwierciedlać to, co zmienia się 
w naszej społeczności.

Okazuje się, że zgodnie z ogólną tendencją panującą w całym 
kraju, również w Rybniku wciąż maleje liczba urodzeń. W  roku 
1998r. w Urzędzie Stanu Cywilnego zarejestrowano 1742 nowo- 

v rodków, w roku 1997 było ich 1780.
I  Pocieszający może być fakt, że w porównaniu z 1997 rokiem 
r zmalała liczba zgonów. Dwa lata temu było ich 1402, a w roku 

1998. "tylko" 1332.
Chętniej niż w ub. roku, pary małżeńskie stawały na ślubnym 

kobiercu. W  roku 1998 sakramentalne "tak" powiedziało sobie 
819 par, a w 1997 r. związek zawarło o 6 par mniej. Mniej niż 
w roku ubiegłym zarejestrowano ślubów zagranicznych. Tym ra- 

I  zem wśród nowożeńców nie było mieszkańców Grecji, Turcji,

I
 czy Mołdawii. W  Rybnickim Urzędzie Stanu Cywilnego udzielo
no ślubu 4 parom, wśród których był jeden pan młody z Ukrainy, 
jeden z Litwy i jeden z Włoch. Wybranką jednego z mieszkań
ców miasta była również obywatelka Ukrainy.

Tradycyjnie już kilkadziesiąt par, które przeżyły wspólnie 50 
lat, odebrało z rąk przedstawicieli władz miasta medale za dłu- 

? goletnie pożycie małżeńskie. Najwięcej, bo aż 54 pary, święto
wały uroczystość złotych godów w grudniu ubiegłego roku. Jak 
mówi kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Elżbieta Sojka, to nie
spotykana dotychczas ilość jubilatów.

Ile małżeństw zawartych zostanie w tym roku oraz ilu nowych 
| mieszkańców Rybnika przyjdzie na świat przekonamy się już na 

początku 2000r. (s)
I Publiczna zbiórka na budow ę szpitala  
¡' w O rzepow icach

Ofiarodawców 
coraz mniej...

Lista podmiotów gospodarczych, jednostek organizacyjnych i osób 
fizycznych - uczestników trwającej od 1994 roku publicznej zbiórki 
na budowę szpitala w Orzepowicach - jest coraz krótsza. Od początku 
akcji zebrano ogółem  3.249.600,88 zł (w tym osoby praw ne - 
3.140.769,20 zł, osoby fizyczne 108.831,68). W 1998 roku wpłaty 
wyniosły 21.605,62 zł (w tym osoby prawne - 5.800,00, osoby fizycz
ne - 15.805,62 zł). Na sumę tę złożyły się kwota z rynkowej skarbony 
(1659,34), diety radnych (210,00), składki pracowników Rybnickie
go Przedsiębiorstwa Budownictwa Inżynieryjnego S.A. (10.774,28), 
stałe składki członków Zarządu Miasta (2.463,00), składki pracowni
ków Urzędu Miasta (699,00), datek Kancelarii Notarialnej J. Grzyb- 
czyk (300,00), datek Zakładów Naprawczych S.A. w Rybniku (500,00), 
datek Przeds. Getex (500,00), datek Spółki Rettig Heating (2000,00) 
oraz Zakładu Robót Energetycznych Sp. z o.o Energy and Power En
gineering (2500,00).

Zbiórka straciła wiele ze swego początkowego impetu. A szkoda, 
bo ofiarodawców powinien zmobilizować fakt, że do zakończenia, 
budowy szpitala jest bliżej niż dalej...
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Ponad 50 par obchodzących 
piękny jubileusz “Złotych Godów” 
spotkało się w grudniu na dwu s p o  
tkaniach w Urzędzie Miasta, by z rąk 
przedstawicieli władz samorządo
wych odebrać Medale Za Długolet
nie Pożycie Małżeńskie, przyznawa
ne przez Prezydenta PP.

Ze względów na brak miejsca nie możemy 
zam ieścić zdjęć wszystkich "złotych " par. 
Wszystkim bez wyjątku życzymy natomiast 
dalszych lat w zdrowiu

lĘĘĘiaĘymmmmmmmmmmmm

A oto jubilaci: Zuzanna i Stanisław Sykutowie, Marianna i Fran
ciszek Bogusławscy, Gertruda i Franciszek Paszendowie, Klara i 
Piotr Pierchałowie, Aniela i Józef Siegmundowie, Anna i Rufin 
Eliasowie, Helena i Augustyn Gandykowie, Genowefa i Antoni 
Mazurkowie, Róża i Rudolf Królowie, Anna i Oskar Mrożkowie, 
Elżbieta i Erwin Mojżyszowie, Wiktor Piecko, Albina i Bronisław 
Szwedowie, Maria i Paweł Smyczkowie, Maria i Leon Smolkowie, 
Róża i Karol Zimni, Gertruda i Franciszek Karwotowie, Agnie- 

16  szka i Brunon Adamkowie, Anna i Jerzy Ryszkowie, Elfryda i Pa
weł Pakurowie, Anna i Wincenty Baszczokowie, Helena i Czesław 
Tarcholikowie, Klara i Ryszard Bieruńscy, Rozalia i Leon Gołą
bko wie, Gertruda i Antoni Falfusowie, Natalia i Józef Tkoczo- 
wie, Marta i Roman Śpiewokowie, Maria i Antoni Morysowie, 
Krystyna i Stanisław Gaś, Katarzyna i Franciszek Huczalowie, 
Hildegarda i Franciszek Horzelowie, Klara i Alojzy Pakułowie,

Gertruda i Alfred Getlerowie, Emilia i Józef Bieniasowie, Helena 
i Józef Konskowie, Dorota i Walenty Jurczykowie, Gertruda i Do
minik Pawliczkowie, Cecylia i Augustyn Grobelni, Elżbieta i Al
fred Szwedowie, Klara i Marian Augustynowie, Róża i Franci
szek Chłodkowie, Teodozja i Alojzy Szynolowie, Marta i Włady
sław Czechowie, Małgorzata i Wilhelm Piontkowie, Helena i Jan 
Spandelowie, Jadwiga i Teofil Barchańscy, Łucja i Ernest Stolo- 
rzowie, Gertruda i Jan Szymikowie, Elfryda i Feliks Klimkowie, 
Edeltrauda i Stanisław Grygierowie, Krystyna i Eryk Cicheccy, 
Helena i Jerzy Koziołowie, Anzelma i Rudolf Eliasowie, Genowe
fa i Edmund Piechowie.

W uroczystych spotkaniach przy kawie uczestniczyli prezydent Adam 
Fudali, pani wiceprezydent Ewa Urbanek-Chołuj, wiceprezydent 
Romuald Niewelt oraz członek Zarządu Miasta Leszek Kuska. Trady
cyjnie śpiewem biesiadę umilali Anna i Jerzy Przeliorzowie.
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Wigilie samotnych
Wigilia i Święta Bożego Narodzenia to 

szczególny okres w życiu każdego z nas. 
Czas, w którym nikt nie chce być sam. 
Okres kiedy ludzie są dla siebie życzliw
si, myślą o innych, kiedy starają się oka
zać trochę serca potrzebującym.

Dla tych osób - bezdomnych, samotnych i bied
nych, znalazło się dodatkowe nakrycie na wielu 
wigilijnych stołach.

24 grudnia zorganizowano wieczerzę wigi
lijną dla pensjonariuszy Miejskiego Domu 
Pomocy Społecznej przy ul. Ż użlow ej. 
Wspólny posiłek zjadło tam 130 osób. Dzień 
wcześniej w rybnickiej jadłodajni dla ubogich 
działającej w ramach MOPS przy ul. Chro
brego, 88 samotnych i bezdomnych osób za
siadło do wspólnej kolacji wigilijnej, zorga
nizowanej wspólnie z Miejskim Zarządem 
PCK. Każdy z uczestników wieczerzy otrzy
mał również paczkę żywnościową.
- Staramy się, aby w tym szczególnym dniu 
każdy, choćby w małym stopniu, mógł poczuć 
wyjątkową atmosferę Świąt Bożego Narodze
nia. Dlatego od kilku lat organizujemy wigi
lie dla wszystkich potrzebujących osób - mówi 
Jerzy Kajzerek, dyrektor Miejskiego Ośrod
ka Pomocy Społecznej.

W jadłodajni przy ul. Chrobrego codziennie 
w godzinach od 12.00 -14.30 wydawane są po
siłki, ale bezdomni z okolic Rybnika znają już 
to miejsce i przychodzą tutaj o różnych po
rach. W szystkim odwiedzającym jadłodajnię

Parafia w dzielnicy Kłokocin ist
nieje od 1971 roku. W  grudniu 1994 
roku pośw ięcono w tej dzieln icy  
nowy kościół pod wezwaniem św. 
Józefa.

Początkowo parafianie uczęszczali do drew
nianego kościółka przywiezionego tu z Nie- 
boczów. Aktualnie kościółek ten stoi w par
ku etnograficznym w Chorzowie.

Budowniczym nowego kościoła był ks. 
Eugeniusz Mencel, który do dnia dzisiejsze
go jest gospodarzem kłokocińskiej parafii. To 
właśnie z jego inicjatywy w parafii ufundo
wano pięć dzwonów, ważących łącznie po
nad dwie tony. Dwa największe dzwony, Ma
ria i Józef - ufundowali parafianie; następny 
Eugeniusz - ufundował osobiście proboszcz w 
40-lecie kapłaństwa; Paweł - przez parafian 
przebywających za granicą oraz Barbara - 
przetopiona ze starego dzwonu podarowane
go parafii.

Uroczystego poświęcenia nowych dzwo
nów w niedzielę 13 grudnia 1998 roku doko
nał ks. bp Gerard Bemacki. W czasie kaza
nia powiedział m.in.: To jest prezent świątecz
ny, jaki zrobiliście sobie sami dla swejparafii\

szoł

oferowana jest pomoc:
- Pracownicy socjalni starają się ułatwić tym 
osobom załatwianie formalności związane z ren
tą, w miarę możliwości pomagają rozwiązać 
sprawy związane z mieszkaniem - mówi J. Kaj
zerek. - Bezdomni przychodzą, piją herbatę, 
rozmawiają, czytają prasę czy też oglądają te
lewizję. Czują się tutaj naprawdę dobrze.

22 grudnia Wigilię dla samotnych przygoto
wała dyrekcja i pracownicy Domu Kultury w 
Chwałowicach. We wspólnej wieczerzy, na 
której nie zabrakło karpia, kapusty z grzybami, 
makówek oraz moczki wzięły udział 72 osoby.
- Wigilię dla samotnych organizujemy już po raz 
piąty. Kiedy zaczynaliśmy, uczestniczyło w niej 
grono 30 osób. Obecnie, głównie dzięki wzra

stającej liczbie sponsorów, przy wspólnym wi
gilijnym stole zasiadło już dużo więcej samot
nych chwałowiczan - mówi Danuta Fojcik, 
dyrektor Domu Kultury w Chwałowicach. 
Uczestnicy wieczerzy przełamali się opłatkiem, 
wspólnie śpiewań kolędy oraz wysłuchali wy
stępów zespołów działających w Domu Kultu
ry. Wszyscy goście DK otrzymali również bo
żonarodzeniowe prezenty - paczki żywnościo
we. - To dobrze, że myśli się o nas, ludziach star
szych - mówi pani Marta, uczestniczka chwało
wickiej wieczerzy. - Mogliśmy razem pośpie
wać kolędy, porozprawiać o starych czasach, 
no i zjeść naprawdę dobrą wieczerzę.
“Ten szczególny dzień się budzi, 
niosąc ciepło w każdą sień.
To dobroci dzień dla ludzi
Tylko jeden w całym roku taki dzień”.

(S)

W szystko  
o  sektach

Od początku nowego roku przy 
parafii św. Antoniego w Rybniku dzia
ła punkt poradnictwa religijnego.

J Pomysł stworzenia takiego punktu wyszedł 
od ludzi świeckich, zdających sobie spra
wę z niebezpieczeństw, jakie czyhają ze 
strony sekt. Problemy związane z sektami 
zaczynają dotykać również nasze lokalne 
środowisko. Na przykład na terenie para
fii św. Antoniego stwierdzono działalność

5 sekt. Punkt poradnictwa religijnego, który 
znajduje się przy ul. Mikołowskiej 4 w  kan
celarii parafii św. Antoniego, ma na celu 
udzielanie informacji o sektach religijnych 
- sposobach działania, metodach pozyski
wania członków i konsekwencjach przy
należności do nich, a także możliwościach 
przeciwdziałania. Ponadto istnieje możli
wość zorganizowania spotkań, dyskusji, 
prelekcji w szkołach na powyższe tematy. 
Punkt poradnictwa czynny jest w każdy 
czwartek w godz. od 16.00 do 18.00. In
formacje można także uzyskać pod nume
rem telefonu 42-23668.

Mat

Dzwony p o cl choinkę

Ks. bp Gerard Bem acki podczas poświęcania kłokocińskich dzwonów. Zdj.: szoł
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Wystawa
konkursowa?

Mniej lub bardziej udane świąteczne sklepowe ekspozycje przy
wiodły nam na myśl pom ysł zorganizowania pod patronatem  
naszej redakcji konkursu na najpiękniejszą świąteczną wystawę 
z okazji Świąt Wielkanocnych. Warto niekiedy zaprosić do współ
pracy fachowców, dzięki którym wystawa będzie cieszyć oko i jed 
nocześnie przyciągać klienta.
Nietrudno się domyślić, która z wystaw zaprezentowanych na 

zdjęciach miałaby większe szanse w konkursowym współzawo
dnictwie. _Za).: szoł

Farmaceuta na siedząco
W ub. roku minęła 10 rocznica zainsta

lowania w "Apotheca Pacis" prototypo
wego urządzenia do podawania leków au
torstwa Wiesławy i Edwarda Kaszów.

Urządzenie to współpracuje z kompu
terem, a jego głównym zadaniem jest zao
szczędzenie czasu i zdrowia farmaceutom. 
Wynalazcy, pp. Kaszowie uważają, że po
dajnik doskonale się sprawdza, ale proble
my finansowe uniemożliwiły, jak na razie, 
jego produkcję przemysłową.

Przypomnijmy, że magister farmacji 
E. Kasza przesłał chorującemu na drogi od
dechowe prezydentowi Czech Vaclavowi 
Havlowi swój produkt - olejek do inhala
cji, a prezydencki lekarz zalecił go swoje
mu dostojnemu pacjentowi stosować.

Dziecięce jasełka
Dzieci uczęszczające na zajęcia do 

Centrum M uzycznego “Muzyka i 
Ruch” przygotowały program jasełko
wy, z którym wystąpiły w kościołach 
św. Jadwigi na Nowinach, św. Jana 
Sarkandra w Paruszowcu-Piaskach, 
św. Józefa, a także w Jejkowicach.

Dzieci dedykowały swój występ parafia
nom, a także wszystkim niepełnosprawnym

dzieciom, ich rodzicom i pedagogom. Nale
ży podkreślić, że Centrum Muzyczne, które 
w tym roku obchodzić będzie swoje 5-lecie, 
prowadzi nieodpłatnie lekcje umuzykalniają
ce w rybnickich przedszkolach, a jego słucha
cze chętnie występują dla dzieci niepełno
sprawnych, w tym ze Szkoły Życia oraz na 
imprezach dzielnicowych.

/r/

Ptok piyrszy
Fest sie zakupy ptokom spodobały 
I  ju z  śpiywają, że Real za mały.
Ptok drugi

I Ale sie kupcy z Rybnika wkurzają 
I  wiyncyj marketów zrobić niy dają!

Ptok trzeci
Przeca tych tyndyncyji zatrzimać sie niy do, 
Wielge sklepy do nos, tak czy tak przidom.
A jak  “N IY ” powiymy, to zrobiom nom wica 
I  market postawiom kanś we Marklowicach!

(fra-szoł-ka)
.̂...................................................... J



Abecadło
rzeczy śląskich Rocznice w 1999 roku

Za nami rok 1998, w którym Rybnik obchodził kilka znamien
nych rocznic - 800-lecie prawdopodobnego powstania kościoła 
Wniebowzięcia NM  Panny “na górce”przy ulicy Gliwickiej, 180- 
lecie utworzenia powiatu rybnickiego, 175-lecie powstania trady
cji procesji z figurą św. Antoniego, 175-lecie ustawienia na ryb
nickim Rynku figury św. Jana Nepomucena, 70-lecie wybudowa
nia budynku Urzędu Miasta przy ulicy Chrobrego, 780-lecie Nie- 
dobczyc, 770-lecie Chwałowic, 75-lecie Hufca ZHP czy 75-lecie 
misji urszulańskiej.

Również w nowym, 1999 roku, Rybnik będzie obchodził kilka 
ważnych rocznic. Oto ich zestawienie:

♦  505 lat temu, czyli w 1494 roku rybniczanin Jan Tyczka zaczął 
pełnić w Raciborzu prestiżowy urząd kanclerza na dworze Mikoła
ja  VI, księcia opawsko-raciborskiego.

♦  380 lat temu, czyli w 1619 roku w Rybniku przebywał i na Rynku

150 lat temu w mury dawnego zamku wprowadził się rybnicki Sąd 
Powiatowy.

kazania głosił św. Jan Sarkander.
♦  330 lat temu, czyli w 1669 roku wykonana została najstarsza 

znana nam pieczęć władz miasta Rybnika, na której już wtedy wi
dnieje ryba w otoczeniu orzecha wodnego.

♦  205 lat temu, czyli w 1794 roku rządzący wtedy Śląskiem Prusa
cy wprowadzili tzw. “przymus szkolny” w języku niemieckim. Od 
tego czasu można liczyć początek (nieudanych jak się później oka
zało) prób germanizacji naszego regionu.

♦  210 lat temu, czyli w 1789 roku otwarto w przebudowanym ryb
nickim Zamku pensjonat dla inwalidów pruskiej armii.

♦  200 lat temu, czyli w 1799 roku ukończono całkowicie budowę 
murów kościoła Matki Boskiej Bolesnej. Dopiero w następnym roku 
zabrano się za krycie dachu, zaś poświęcenie tzw. “starego kościo
ła” nastąpiło w 1801 roku.

♦  190 lat temu, czyli w 1809 roku, 28-letnie rządy w mieście rozpo
czął burmistrz Antoni Żelazko. To on m.in. wybudował stojący do 
dzisiaj ratusz.

♦  180 lat temu, czyli w 1819 roku w okolicach niemieckiego miasta 
Ulm urodził się dr Juliusz Roger, późniejszy lekarz, społecznik, bo
tanik i etnograf, działający na terenie Rybnika i okolic.

♦  155 lat temu, czyli w 1844 roku miała miejsce w Rybniku wielka 
zaraza tyfusu głodowego, podczas której zmarło 15 procent mie

szkańców miasta.
♦  150 lat temu, czyli w 1849 roku w mury rybnickiego Zamku wpro

wadził się sąd powiatowy i tak pozostało, z przerwami, do dnia 
dzisiejszego.

♦  145 lat temu, czyli w 1854 roku żydowski przedsiębiorca Ludwik 
M uller kupił stary zamkowy browar, który wkrótce stał się bardzo 
dobrze prosperującą firmą. W tym miejscu do dzisiaj warzy się w 
Rybniku piwo.

♦  130 lat temu, czyli w 1869 roku ukończono budowę szpitala św. 
Juliusza w Rybniku, którego budowę zainicjował dr Juliusz Roger.

♦  125 lat temu, czyli w 1874 roku w Rybniku wybuchł wielki pożar. 
Przy gaszeniu ofiarnie pracowali wszyscy mieszkańcy miasta, na
wet ówczesny burmistrz Robert Fuchs, który doznał wtedy dotkli
wych poparzeń.

♦  95 lat temu, czyli w 1904 roku odbyła się uroczystość poświęce
nia i wmurowania kamienia węgielnego pod budujący się kościół 
św. Antoniego.

♦  80 lat temu, czyli w 1919 roku, podczas I Powstania Śląskiego, 
rozpoczęły się w Rybniku i na całym Śląsku strajki szkolne prze
ciwko nauczaniu języka niemieckiego.

♦  70 lat temu, czyli w 1929 roku panowały wielkie mrozy i obfite 
opady śniegu. 11 lutego w Rybniku zanotowano minus 42°C (!)

♦  60 lat temu, czyli w 1939 roku wybuchła druga wojna światowa, 
Rybnik liczył 28 tysięcy mieszkańców.

♦  40 lat temu, czyli w 1959 roku wybuchł groźny pożar kościoła 
św. Antoniego. Spłonął dach, organy i północna wieża.

♦  50 lat temu, czyli w 1949 roku powstała Miejska Biblioteka Pu
bliczna w Rybniku, zaś przed 10 laty powstała jej nowa siedziba 
przy ulicy Szafranka “7” .

♦  35 lat temu, czyli w 1964 roku powstał Teatr Ziemi Rybnickiej.
♦  10 lat temu, czyli w 1989 roku w Polsce odbyła się bezkrwawa 

rewolucja, skończyła się epoka komunizmu i uzyskaliśmy długo 
oczekiwaną wolność, z której robimy większy lub mniejszy użytek.

♦  5 lat temu, czyli w 1994 roku zakończono remont kaplicy akademic
kiej “na górce”, która jest pozostałością najstarszego średniowieczne

go kościoła. Zmieniono m.in. 
całkowicie poszycie dachu i 
uporządkowano teren wokół 
budowli.

Opracował: M. Szołtysek

Prosimy rybnickie firmy, 
instytucje i osoby prywatne, 
obchodzące w 1999 roku 
swoje okrągłe rocznice o po
wiadomienie o tym naszą 
redakcję. Informacje prosi
my przesyłać na adres “Ga
zety Rybnickiej” z dopi
skiem “Śląskie ABC”. Gdy 
inform acji o rocznicach  
zbierze się więcej - w luto
wym num erze zrobimy 
“aneks do rocznic”!

60 lat temu pożar uczynił wielkie straty w kościele św. Antoniego.
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Bardzo stara nazwa dzisiejszej dzielnicy 
Rybnika - Stodoły, zapisywana dawniej 

Stodollub Stodoll, pochodzi prawdopodob
nie od zlokalizowanych tutaj kiedyś wiel
kich stodół albo od stu dołów czyli licz
nych dołów po wydobywaniu nad rzeką Rudą 

darniowej rudy żelaza.

Krótkie dzieje 
Stodół

W latach 1937-1945 obowiązywała narzucona przez Niemców 
sztucznie stworzona nazwa Hochlinden czyli Wysokie Lipy. To, że w 
Stodołach rosły wysokie lipy nie było niczym oryginalnym, gdyż je 
szcze więcej było ich m.in. w Kamieniu czy Świerklanach.

Przypuszcza się, że pierwotnie Stodoły jako mała osada na rzeką 
Rudą, licząca początkowo nie więcej niż trzy, cztery zagrody, powsta
ła przed 1258 rokiem, czyli jeszcze przed przybyciem zakonu cyster
sów do Rud. Do końca XIII wieku, a najprawdopodobniej w 1264 
roku, osada ta została skolonizowana przez rudzkich cystersów i jej 
dalsze losy, jako wsi klasztornej, ściśle związane były z działalnością 
gospodarczą tego klasztoru. Cystersi już przed 1585 rokiem wybudo
wali tu kuźnię, która produkowała żelazo w oparciu o rudę darniową, 
wydobywaną z niskich pokładów w okolicach koryta rzeki Rudy. 
Kuźnią czyli hutą, kierowali osobiście cystersi lub wynajęci dzier
żawcy. Produkcja żelaza w Stodołach musiała być opłacalna skoro w 
1703 roku wybudowano tam drugą kuźnicę, zaś w 1747 roku zamon
towano wielki, nowoczesny, jak na tamte czasy, piec opalany węglem 
drzewnym. Na podstawie kronik, z ilości spalanego węgla drzewne
go, można się domyślać, że Stodoły były największym “hutniczym 
zagłębiem” rudzkich cystersów. Produkowano tam sprzęt gospodar
czy - łopaty, kosy, tygle, piły, klamry ciesielskie, gwoździe, wiertła, 
noże, osłony do młynów, produkowano też żelazo w postaci prętów, 
sztab, taśmy obręczowej czy drutu. Oprócz działalności hutniczej, 
cystersi w latach 1770-1793, ulokowali również w Stodołach bielar- 
nię płótna, hutę szkła a także młyn wodny. W tej sytuacji trudno się 
dziwić, że cystersi w wieś inwestowali. W 1736 roku wybudowano, 
a następnie w 1774 roku rozbudowano, piękny barokowy dwór, będą

cy siedzibą zarządców tamtejszych majątków. Oprócz działalności 
przemysłowej w Stodołach uprawiano także pola. W 1683 roku było 
tam około 20 gospodarskich zagród. Chłopi jako mieszkańcy wsi kla
sztornej, zmuszeni byli do odrabiania dodatkowo pańszczyzny na po
lach zakonnych. Mimo tych obciążeń, chłopi w Stodołach i tak byli w 

lepszym położeniu niż w innych miejscowo
ściach, gdyż uczyli się od cystersów lepszego 
gospodarzenia i nowoczesnej uprawy roli. Jed
nak awans cywilizacyjny Stodół i pozostałych 
cysterskich wsi w okolicach Rud został zmarno
wany w 1810 roku, kiedy decyzją króla Prus ska
sowano zakon cystersów, a ich dobra przeszły 
na własność Królestwa Prus. Od tego czasu Sto
doły weszły w skład majątku księcia raciborskie
go, który przejął pocysterski majątek od pruskie
go państwa.

Związek Stodół z Rybnikiem był zawsze bli
ski. Potwierdza to m.in. nazwa głównej ulicy, 
która dzisiaj nazywa się Rudzka, ale jej dawna, 
historyczna nazwa brzmi Rybnicka. To do Ryb
nika właśnie stodolanie jeździli na jarmarki i śro
dowe targi. Również w 1818 roku, kiedy utwo
rzono powiat rybnicki, Stodoły leżały w jego 
granicach do czasu Powstań Śląskich. Kiedy 
część Górnego Śląska wróciła do Polski, Stodo
ły pozostały po niemieckiej stronie. I jak  wska
zują dane historyczne, nie było to wcale po my

li®’
Centrum Stodół czyli tzw. Wieś. Z  lewej strony karczma z około 1900 roku, w środku remiza strażacka 

z 1928 roku, zaś z prawej w dali szkoła podstawowa z 1858 roku.

v
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śli większości ówczesnych mieszkańców Stodół. Świadczą o tym 
wyniki Plebiscytu z marca 1921 roku, podczas którego 66,5 % mie
szkańców Stodół głosowała za przyłączeniem Górnego Śląska do Pol
ski. Stało się jednak inaczej i w 1922 roku Stodoły pozostały w Niem
czech, zaś okoliczne Chwałęcice weszły do Polski. Stodoły były wte
dy miejscowością nadgraniczną i na ich terenie zlokalizowany był 
punkt celny. Budynek ten istnieje do dziś i mieści się w nim ośrodek 
zdrowia. Dopiero po drugiej wojnie światowej, w 1945 roku Stodoły 
włączono do Polski wraz z pozostałą częścią Górnego Śląska. Począt
kowo Stodoły wraz z Chwałęcicami były częścią gminy zbiorczej, ale 
w związku z budową Zalewu Rybnickiego i całej elektrowni "Ryb
nik" 1 marca 1977 roku miejscowość stała się dzielnicą Rybnika, 
Tym jednak co poważnie różni Stodoły od pozostałych dzielnic Ryb
nika jest przynależność do parafii w Rudach i do diecezji gliwickiej. 
Przynależność do parafii rudzkiej pochodzi jeszcze z czasów cyster
skich, zaś wysunięte niedawno pomysły wybudowania w Stodołach

osobnego kościoła nie znalazły wśród mieszkańców większego po
parcia. To, że Stodoły nie należą do archidiecezji katowickiej związa
na jest z faktem, że ziemie górnośląskie, które powróciły do Polski w 
1945 roku, weszły w skład diecezji opolskiej, zaś po reformie granic 
polskich diecezji w 1992 roku, ta część dawnej diecezji opolskiej na 
której leżą Stodoły, dostała się w granice diecezji gliwickiej.

Mówiąc o Stodołach, koniecznie trzeba wspomnieć o tamtejszej 
szkole podstawowej. W zachowanej kronice szkolnej pod rokiem 1947 
czytamy: Według zeznań najstarszych obywateli, szkoła została wy
budowana w 1858 roku. (rozbudowano ją  ok. 1925 roku.) W pierw
szych latach istnienia szkoły nauka prowadzona była w języku po l
skim  (bo nikt nie znal języka niemieckiego - przyp. autora) /.../ Do 
1945 roku /.../ kierownikiem szkoły był Alojzy Fiegler, który na tej 
placówce przebywał 40 lat. Jak opowiadają tutejsi obywatele, intere
sował się więcej łowiectwem niż nauką, co fatalnie odbiło się na tutej
szym społeczeństwie, które do dnia dzisiejszego nie docenia wielkiego 
znaczenia nauki i oświaty.

Kaplica św. Jana Nepomucena przy ulicy Rudzkiej po
chodzi najprawdopodobniej z początku XIX wieku.

Kaplica Matki Boskiej Fatimskiej przy ulicy Szerokiej 
Z połowy XX wieku, pod którą w Stodołach zawsze 4 
maja odprawiany jest odpust w dniu św. Floriana.

Na terenie Stodół, na polanie, pośrodku lasu, leży przysiółek zwany Buglowiec. Jest tam jedy■



O pracow ał i zdjęcia w ykonał M arek Szołtysek

Przy ulicy Rudzkiej, koło ośrodka wypoczynkowego elektrowni “Rybnik” stoi stary 
budynek. Dziś mieści się tam przychodnia, natomiast w latach 1922-1939 było tam 
myto czyli punkt celny na granicy niemiecko-polskiej. Tak więc wymieniony ośro
dek leży na terenie Stodół, a nie w Chwalęcicach - jak sądzą niektórzy.

"Chałupki", czyli zabudowania ulicy Szerokiej. Z prawej widać najstarszą lipę w 
miejscowości. Legenda mówi, że pod nią pochowano poległych tu w XVII wieku 
szwedzkich żołnierzy.

miejskich, jakie w ostatnich latach zostały 
wykonane na terenie naszej dzielnicy, należy 
wspom nieć przede wszystkim utwardzenie 
metodą gospodarczą ulicy Szerokiej, na której 
ułożono aż 22 tysiące betonitów oraz ulicy 
Lechickiej i Czarnieckiego. Zainstalowano też 
23 punkty świetlne, wszystkim mieszkańcom  
zainstalowano wodę i bardzo wielu - telefo
ny. Od 1994 roku, przy pomocy mieszkańców, 
budowana je s t też remiza strażacka. Jeśli zaś 
chodzi o plany, to chcielibyśmy zrobić cho
dnik wzdłuż ulicy Rudzkiej, na odcinku od  
szkoły do ostatniego domu. Od wielu też lat 
czekamy na decyzję utwardzenia ulicy S ta
lowej aż do Buglowca. No i oczywiście przy
pom inam y o potrzebie wybudowania kana
lizacji.

Wiele mówiło się w ostatnich kilku latach
0 rzekomych planach likwidacji szkoły pod
stawowej w Stodołach. Ten mały budynek 
mieści tylko dzieci z klas I-VI, zaś klasy VII
1 VIII muszą dojeżdżać do szkoły do Chwa- 
łęcic. Jednak planowana reforma szkolnictwa 
sprawiła, że właśnie ten budynek idealnie, bez 
przebudowania, nada się dla potrzeb zreformowanej

oświaty. Istnieją też plany nadania tej szkole 
imienia papieża Jana Pawła II lub ks. Karo
la Wojtyły. Pomysł ten odwołuje się do wy
darzeń z lat 1947-1950, kiedy nauczycielką 
i kierowniczką tej szkoły była Stefania Woj
tyła, zaś jej siostrzeniec ks. Karol Wojtyła 
przynajmniej dwa razy odwiedzał tam swo
ją  ciocię, mieszkając w tym czasie w wyna
jętym pokoju u rodziny Piechów przy ulicy Sta
lowej “ 17”.

Aby zapoznać się z innymi problemami Sto
dół, zwróciliśmy się do Józefa Sorychty, prze
wodniczącego tamtejszej Rady Dzielnicy. - 
Stodoły to najmniejsza dzielnica Rybnika, li
cząca zaledwie 585 mieszkańców - mówi J. 
Sorychta - z czym wiążą się określone plusy i 
minusy. Plusem jest spokój i piękne zalesione

tereny. Zimą pod  moim domem łatwo o spo
tkanie z sarną czy zającem. Stodoły stają się 
powoli atrakcyjnym miejscem do budowy do- 
mków jednorodzinnych. Ale niewielka liczba 
mieszkańców powoduje też niekorzystne zja
wiska. Nie ma w naszej miejscowości sklepu 
z prawdziwego zdarzenia - bo to się nie opła
ca. Dochodzą mnie również słuchy, że ma być

zlikwidowana poczta (w Chwalęcicach, z której 
korzystają nasi mieszkańcy) oraz kiosk... Co 
na to można poradzić? Natomiast z inwestycji

Co się dzieje w Stodołach ?

C iekaw o stk i.
* Krążą pogłoski, że między pocysterskim dworem w Stodołach, a kla
sztorem w Rudach istnieje stary podziemny korytarz, łączący obie bu
dowle. Opowiadania te należy jednak między bajki włożyć!

* Dzisiejszy bar “Przystań” przy ulicy Rudzkiej to dawna karczm a 
w Stodołach, zwana niegdyś “Gospodą u Zylla”.

* Najstarszymi mieszkańcami Stodół jest Genowefa Morgała - 90 lat 
i Anastazja Kuźnik - 92 lata,

* Ochotnicza Straż Pożarna w Stodołach powstała w 1928 roku, prąd 
doprowadzono w 1952 roku, zaś w 1954 roku utwardzono asfaltem 
pierwszą w Stodołach ulicę Rudzką i przez miejscowość zaczął kur
sować autobus PKS.

* Klasy szkolne w Stodołach nie są tak liczne jak w innych rybnickch 
dzielnicach, stąd atmosfera na lekcjach w tej szkole jest całkiem inna. 
Do jednej z takich klas zwróciliśmy się o pomoc w zebraniu materia
łów na temat historii Stodół. Dziękujemy więc: Kamili Laky, Rafa
łowi Skowronkowi, Marcie Kasińskiej, Ewie Starzec, Pawłowi 
Marcalikowi, Simonie Nowak, Józefowi Nosiadkowi, Annie Grze
gorzek, Darii Procek i Piotrowi Bochenkowi - uczniom klasy VI.



UCHWAŁY •  ZARZĄDZENIA 
OGŁOSZENIA •  PRZETARGI

STYCZEŃ 1998

MONITOR MIEJSKI
U C H W A Ł A  NR 41A798 RADY MIASTA RYBNIKA 

z dnia 29 grudnia 1998 r.

w sprawie zarządzenia wyborów 
do organów samorządowych dzielnic

Działając na podstawie art. 37 ust.l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 
samorządzie terytorialnym ( Dz. U. Nr 13 poz. 74 z późn. zm.) i Statutu 
Rad Dzielnic Miasta (t.j.Uchwała RM Nr 176/W 96 z dnia 27 marca 
1996 r.) - na wniosek Zarządu Miasta i Komisji d/s Samorządu i Roz
woju Dzielnic

RADA MIASTA RYBNIKA POSTANAWIA
§ I-

W związku z upływem kadencji zarządzić wybory do Rad Dzielnic.
§2 .

Wybory odbędą się po podaniu niniejszej uchwały do publicznej 
wiadomości - w terminach ustalonych przez Komisję d/s Samorządu 
i Rozwoju Dzielnic, nie później niż do 15 lutego 1999 r.

§3 .
Rady Dzielnicowe - zgodnie z art. 17 powołanej ustawy - wybiera 

się w liczbie wynikającej z ilości mieszkańców danej dzielnicy i tak 
w dzielnicy:

1. Boguszowice Osiedle
2. Boguszowice Stare
3. Chwałowice
4. Chwałęcice
5. Golejów
6. Grabownia
7. Gotartowice
8. Kamień
9. Kłokocin

10. Ligota-Ligocka Kuźnia
11. Niedobczyce
12. Niewiadom
13. Orzepowice
14. Paruszowiec
15. Popielów
16. Radziejów
17. Rybnicka Kuźnia
18. Stodoły

- rada liczy - 22 osoby
- 18 osób
- 20 osób
- 15 osób
- 15 osób
- 15 osób
- 15 osób
- 15 osób
- 15 osób
- 18 osób
- 22 osoby
- 18 osób
- 15 osób
- 15 osób
- 15 osób
- 15 osób
- 18 osób
- 15 osób

19. Smolna - 18 osób
20. Wielopole - 15 osób
21. Zamysłów - 15 osób
22. Zebrzydowice - 15 osób
23. Śródmieście - 22 osoby
24. Zachód-Nowiny - 28 osób
25. Północ - 18 osób
26. Meksyk - 15 osób

§ 4 .
Rady wybierane są przez zebranie mieszkańców dzielnicy w głoso

waniu jawnym.
§ 5 .

Czynne i bierne prawo przysługuje pełnoletnim mieszkańcom dziel
nicy posiadającym stałe zameldowanie na jej terenie, uczestniczącym 
w zebraniu wyborczym.

§ 6 .
Szczegółowe zasady wyboru organów samorządowych określa Sta

tut Dzielnicy uchwalony 7 listopada 1990 r., którego tekst jednolity 
przyjęto uchwałą Nr 176/VI/96 z 27 marca 1996 r.

§ 7 .
Organizację wyborów powierza się Komisji d/s Samorządu i Roz

woju Dzielnic oraz aktualnym przewodniczącym Zarządów Dzielnic.
§ 8 .

W zebraniach wyborczych wezmą udział radni oraz członkowie 
Zarządu Miasta.

§ 9 .
Czynności wyborcze (wybór Rady, Zarządu oraz jego Przewodni

czącego jak  też podział funkcji w ramach Zarządu) - stwierdza się 
odpowiednim protokołem. Nowo wybrany Przewodniczący Zarządu 
Dzielnicy przekaże Radzie Miasta protokoły z czynności wyborczych.

§ 10.
Po upływie kadencji Rady Dzielnicy, jej Zarząd działa do dnia wy

boru nowego Zarządu Rady Dzielnicy.
§ U-

Przewodniczący Zarządu Dzielnic przekażą niezwłocznie nowo 
wybranym Zarządom użytkowane mienie, dokumentację i niewyko
rzystane środki finansowe nie później jednak niż do 28 lutego 1999 r. 
W przypadku niewyłonienia do tego czasu Zarządu Dzielnicy, dotych
czasowy Przewodniczący rozlicza się ze Skarbnikiem Miasta.

§ 12.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

1 I H M



HARMONOGRAM ZEBRAŃ WYBORCZYCH  
W DZIELNICACH MIASTA RYBNIKA

Lp. Nazwa Dzielnicy Data wyborów Miejsce

1. Boguszowice-Osiedle 11.02.1999r. 
godz. 17.00

DK Boguszowice-Os. 
PL. Pokoju

2. Boguszowice-Stare 9.02.1999r. 
godz. 17.00

SP nr 16
ul. Małachowskiego

3. Chwałowice 28.01.1999r. 
godz. 16.00

DK Chwałowice 
ul. 1 Maja

4. Chwałęcice 12.02.1999r. 
godz. 17.00

SP nr 27 
ul. Gzelska

5. Gołej ów 9.02.1999r. 
godz. 17.00

Remiza OSP 
ul. Gliwicka 251

6. Grabownia 12.02.1999r. 
godz. 16.30

OSP Grabownia 
ul. Poloczka

7. Gotartowice 2.02.1999r. 
godz. 17.00

OSP Gotartowice 
ul. Gotartowice

8. Kamień 12.02.1999r. 
godz. 17.00

MOSiR Sala 
Gimnastyczna

9. Kłokocin 1.02.1999r. 
godz. 17.30

OSP Kłokocin 
ul. Włościańska

10. Ligota Ligocka-Kuźnia 12.02.1999r. 
godz. 17.00

Ośrodek Kultury 
ul. Zakątek

11. Meksyk 12.02.1999r. 
godz. 17.00

Tech. Budowlane 
ul. Świerklańska

12. Niedobczyce 24.01.1999r. 
godz. 16.00

DK Niedobczyce 
ul. Barbary

13. Niewiadom 22.01.1999r. 
godz. 18.00

DK Niewiadom 
ul. Mościckiego

14. Orzepowice 22.01.1999r. 
godz. 17.00

SP nr 32 
ul. Łączna

15. Paruszowiec-Piaski 4.02.1999r. 
godz. 17.30

SP nr 3 
ul. Wolna 17

16. Popielów 9.02.1999r. 
godz. 17.00

SP nr 24 
w Popielowie

17. Radziejów 11.02.1999r. 
godz. 17.00

SP nr 25 
ul. Kręta 12

18. Rybnicka Kuźnia 10.02.1999r. 
godz. 17.00

SP nr 15 
ul. Rybacka

19. Stodoły 21.01.1999r. 
godz. 17.00

SP nr 30 
ul. Rudzka

20. Wielopole 4.02.1999r. 
godz. 17.00

SP nr 8 
ul. Gliwicka

21. Zamysłów 15.02.1999r. 
godz. 17.00

SP nr 6
ul. Wodzisławska

22. Zebrzydowice 10.02.1999r. 
godz. 17.00

SP nr 12 
ul. Buhla

23. Śródmieście 11.02.1999r. 
godz. 17.00

TZR Sala 
Kameralna

24. Smolna 11.02.1999r 
godz. 17.00

SP nr 34 
ul. Reymonta

25. Nowiny-Zachód 5.02.1999r. 
godz. 17.00

SP nr 11 
ul. Hibnera

26. Rybnik-Północ 9.02.1999r. 
godz. 17.00

SP nr 5
ul. Różańskiego

1/uczuci Miu jcu Rybnika 
u % h v j z u  p r z e k u g  

i i ie o g c i l i i ic z u i iy
1 )  na wykonanie systemu sygnalizacji pożaru, systemu 
sygnalizacji włamania i napadu oraz systemu wizyjnego 
nadzoru pomieszczeń w nowobudowanym oraz istnieją

cym budynku Urzędu Miasta Rybnika.
Oferty należy składać do dnia: 25.02.1999 r. do godz. 10.00

w Wydziale Inwestycji i Budownictwa Urzędu Miasta Rybnika przy 
ul. Hallera 10a.

Przetarg odbędzie się dnia 25.02.1999 r. o godz. 12.00 w siedzibie 
Urzędu Miasta Rybnika, ul. Chrobrego 2, sala nr 137.

Szczegółowe informacje oraz specyfikację istotnych warunków za
mówienia można uzyskać w Wydziale Inwestycji i Budownictwa Urzę
du 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: 20.000 zł + 22 proc. VAT /należność 
płatna w kasie Urzędu Miasta, ul. Chrobrego 2/.

* * *
^ 'n a  wykonanie instalacji okablowania strukturalnego 

(kategoria 5) dla potrzeb sieci komputerowej 
i telefonicznej wraz z modyfikacją istniejącej instalacji 
okablowania strukturalnego oraz dostawą i zabudowa

niem niezbędnych urządzeń infrastruktury 
teletechnicznej w nowobudowanym oraz istniejącym 

budynku Urzędu Miasta Rybnika.
Oferty należy składać do dnia: 23.02.1999 r. do godz. 10.00 

w Wydziale Inwestycji i Budownictwa Urzędu Miasta Rybnika przy 
ul. Hallera 10a.

Przetarg odbędzie się dnia 23.02.1999 r. o godz. 12.00 w siedzibie 
Urzędu Miasta Rybnika, ul. Chrobrego 2, sala nr 137.

Szczegółowe informacje oraz specyfikację istotnych warunków za
mówienia można uzyskać w Wydziale Inwestycji i Budownictwa Urzę
du 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: 30.000 zł + 22 proc. VAT /należność 
płatna w kasie Urzędu Miasta, ul. Chrobrego 2/.
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koszykówka O Puchar Partnersa
Już po raz drugi, tuż na początku roku, rozegrany został koszykarski No

woroczny Turniej o Puchar Prezesa firmy Partners.
Poza zespołem RMKS-u Partners w turnieju wystąpiły dwie czołowe drużyny II ligi: 

Kama Brzeg i Orzeł Polkowice. Zwycięzcą turnieju został zespół z Brzegu, drugie miejsce 
przypadło Polkowicom, a trzecie koszykarkom RMKS-u Partners.

Młodym koszykarkom Partnersa nie najlepiej wiedzie się w rozgrywkach drugoligo- 
wych. Ostatnie 4 kolejne porażki spowodowały spadek zespołu z 3 na 7 miejsce.

Dobra passa
Trzecioligowi koszykarze MKKS-u 

Rybnik w ciągu ostatniego miesiąca 
rozegrali 4 spotkania, które zawsze 
rozstrzygali na swoją korzyść.

Zwycięstwa nad zespołami Wodzisła
wia, Cieszyna (lider rozgrywek) Sosnow
ca i Częstochowy pozw oliły  drużynie 
prowadzonej przez Czesława Grzonkę na

awans w ligowej tabeli na 5 miejsce. Po 
18 kolejkach ligowej rywalizacji rybnic
cy koszykarze mają na swoim koncie 29 
pkt., tracąc do lidera Piasta Cieszyn 6 pkt 
i 1 pkt do wicelidera.

6 lutego spotkaniem z drużyną z Pru
dnika koszykarze MKKS-Rybnik zakoń
czą rozgrywki rundy zasadniczej, a po
tem przystąpią do rozgrywek systemem 
play-off. Z którego miejsca do tych roz
grywek przystąpią, zadecydują ostatnie 
4 kolejki rundy zasadniczej.

Zmiana trenera
W drużynie pierwszoligowego Cołor Cap-u Hugart Rybnik po 16 spotkaniu, 

przegranym w Starachowicach 9:62, nastąpiła zmiana trenera.
Jewgienija Borziłowa zastąpił Kazimierz Mikołajec, ten który w roku 1997 wprowadził 

zespół RMKS Partners do koszykarskiej ekstraklasy. Podobnie jak i w ubiegłym sezonie, 
gdy z funkcji trenera zwolniono Leszka Marca, tak i teraz powodem rezygnacji z Jewgieni
ja  Borziłowa jest słaba gra zespołu. Spotkanie rozegrane w Rybniku 9 stycznia z AZS-em 
Toruń zakończyło się zwycięstwem rybniczanek 68:58. W spotkaniu tym, poza udanym 
debiutem trenerskim w rybnickiej drużynie po raz pierwszy zaprezentowała się pozyskana 
przed kilkunastoma dniami właśnie z Torunia Jolanta Chełczyńska. Zdobywając 20 pkt 
w spotkaniu zapewniła ona rybnickiej drużynie jakże ważne zwycięstwo.

Do zakończenia rundy zasadniczej pozostała już tylko jedna kolejka i dopiero jej wyniki 
zadecydują o zestawie par w I rundzie rozgrywek play-off. Jak na razie wiadomo tylko, że 
pierwszoligowe szeregi opuści Bick Black Start Gdańsk.

na nauka pływania, a o godz. 12.00 - zaję
cia doskonalące technikę pływania. Na sali 
sportowej odbywać się będą turnieje koszy
kówki, siatkówki i piłki nożnej. Także w pa
wilonie judo, tuż obok pływalni krytej w  go
dzinach dopołudniowych odbywać się będą 
zajęcia usprawniające. Poprowadzą je tre
nerzy judo i szermierki. Jak zwykle pod ko
niec przerwy zimowej, dokładnie 5 lutego, 
odbędzie się bal przebierańców dla dzieci z 
rodzin ubogich.

Szczegółowe plakaty imprez organizowa
nych przez MOSiR w  czasie ferii zimowych 
znajdują się we wszystkich szkołach i pla
cówkach MOSiR-u.

■MM •

Ferie
n a  s p o r t o w o

Jak co roku Miejski Ośrodek Sportu 
i Rekreacji w Kamieniu przygotował 
wiele turniejów, konkursów i imprez 
sportowo-rekreacyjnych dla dzieci, 
które w okresie ferii zimowych zosta
ną w domach.

Przez dwa tygodnie od poniedziałku do 
piątku na basenie krytym o godz. 9.00, 
10.00 i 11.00 prowadzona będzie bezpłat-

pływania
Przez dwa dni uczniowie rybnickich 

szkół podstawowych rywalizowali 
na basenie krytym MOSiR-u Ryb
nik w miejskich zawodach pływac
kich.

m w rS a k o m i
p ł y w a c y

W pierwszym dniu zawodów na słupkach 
startowych ustawiali się uczniowie klas III 
i IV, a w drugim - V i VI. Ci młodsi rywa
lizowali ze sobą na dystansie 50 m, zaś starsi 
do pokonania mieli dystans dwukrotnie 
dłuższy. W grupie młodszej w poszczegól
nych konkurencjach zwyciężali: Kamil Sli- 
ma (SP 34, 50 m st. grzbietowym), Anna i 
Tkocz (SP 10,50 m st. klasycznym), Krzy
sztof Androsz (SP 10, 50 m st. klasycznym 
i 50 m st. dowolnym), Marta Musik (Spo
łeczna Szkoła Podstawowa, 50 m st. dowol
nym i 50 m st. grzbietowym), Michał Kop
czyński (SSP, 50 m st. grzbietow ym ), 
Agnieszka Bieniak (SP 5,50 m st. klasycz
nym i 50 m st. grzbietowym), Adam Giza 
(SP 23, 50 m st. klasycznym i 50 m st. do
wolnym), Katarzyna Brych (SP 5, 50 m 
st. dowolnym).

W grupie starszej zwycięzcami zostali: 
Wojciech Kopczyński (SP 10, 100 m st. 
dowolnym), Martyna Marcol (SP 34,100 
m st. grzbietowym), Robert Androsz (SP 
10, 100 m st. grzbietowym), Agnieszka 
Skóra (SP 5, 100 m st. klasycznym), Ma
ciej Kujawski (SP 10, 100 m st. klasycz
nym). Kamil Grochowicz (SP 10, 100 m 
stylem motylkowym), Dawid Trella (SP 
10, 100 m st. grzbietowym), Barbara Bar
czyk (SP 10, 100 m st. klasycznym i 100 m 
st. grzbietowym), Mateusz Musiolik (SP 
10, 100 m st. klasycznym), Aleksandra 
Dobras (SP 10, 100 m st. dowolnym), Szy
mon Kawczyński (SP 10, 100 m st. dowol
nym i 100 m st. motylkowym), Kamila 
Drąg (SP 36, 100 m st. motylkowym).

W klasyfikacji zespołowej zwyciężyła 
SP 10 - 221 pkt, drugie miejsce zajęła SSP 
-104 pkt a trzecie SP 5- 68 pkt.

Już nie p.o.
Decyzją Zarządu Miasta pełniący do 

tej pory obowiązki dyrektora MOSiR-u 23 
w Rybniku Rafał Tymusz od dnia 15 
grudnia ubiegłego roku został powoła
ny na stanowisko dyrektora, natomiast 
Jerzy Lazar został od 1 stycznia mia
nowany na kierownika pływalni krytej i 

I  basenów otwartych.
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wielkie. Dotarcie do serca i wrażliwości odbiorcy 
już jest sukcesem. Ciągle też ważna jest dla mnie 
opinia dawnych wykładowców w AM i środo
wiska muzycznego. Nie odczuwam potrzeby pi
sania muzyki komercyjnej, choć takie możliwo
ści istnieją.
- Z czego więc żyje w dzisiejszych czasach młody, 
ambitny muzyk?
- Częściowo z nauczania - w macierzystej uczelni 
i żorskiej szkole muzycznej. Lubię ludzi i uważam, 
że mam do nich szczęście. Przebywanie z nimi, czy 
to z dziećmi czy dorosłymi, sprawia mi przyjemność. 
Relacja pedagog - uczeń przynosi wiele radości. 
Współpracuję również ze studiem nagrań “Diaton” 
w Katowicach, przyjmują też zlecenia wydawnictw 
muzycznych.
- Czy istnieje dla Pana coś poza muzyką?
- Ależ oczywiście. Mają drugą wielką pasją są szachy, 
w które gram od dzieciństwa Są one dla mnie przy
jemnością i sposobem odreagowania stresu. Moimi 
mistrzami byli Helena Fojcik i Piotr Bobrowski. Kie
dyś nad szachownicą spędzałem wiele czasu, uczest
niczyłem w krajowych i zagranicznych turniejach, 
brałem udział w rozgrywkach reprezentacji RKS‘ ‘Ryb
nik’ ’. Dziś ograniczam się od 1 do 2 turniejów rocznie.
- Życzymy zjatem w nowym roku wielu sukcesów 
kompozytorskich, a także udanych partii Dzię
kujemy za rozmowę.
________________Rozmawiała: W. Różańska

Na ekranach...
KINO “PREMIEROWE” TZR

Joe Black, USA, 19-21.01., godz. 18.00 
Negocjator, USA, 22-24.01., godz. 18.30,
21.00, 25.01. godz. 20.30, 26-28.01., godz. 
18.30
Mrówka “Z”, USA, 22-28.01., godz. 17.00 
Książę Egiptu, USA, 29-31.01., godz. 17.00 
oraz 1-4 lutego
Kilerów dwóch, poi., 29-31.01., godz. 19.00, 
21.15 oraz 1-11 lutego

Remanenty filmowe:
Zabić Sekala, czesko-polski, 18.01., godz.
17.00, 19.00
Ponette, francuski, 25.01., godz. 18.30

KINO APOLLO
Za ciosem, USA, 18-21.01., godz. 17.00, 
19.00
Dr Dollitle, USA, 19-21.01., godz. 15.15, 22 -
24.01., godz. 16.15, 26-28.01., godz. 16.15 
Cudotwórca, USA, 22-24.01., godz. 18.00, 
20.15, 25.01., godz. 16.45, 26-28.01., godz.
18.00, 20.15 oraz 3 lutego
DKF "EKRAN" przy kinie APOLLO
Funny Games, austriacki, 18.01., godz. 19.00 
Blue Velvet, USA, 25.01., godz. 19.00

KINO "ZEFIR" Boguszowice
Murań, USA, 18-21.01., godz. 17.00, 19.00 
Zagubieni w kosmosie, USA, 24-28.01.,
godz. 17.00, 19.00
Lolita, USA, 31.01.-4.02., godz. 17.00, 19.00

Patroni rybnickich dzielnic dzwonią na Pasterkę
Oczywiście parafia najstarsza to parafia Matki Boskiej Bolesnej w Rybni

ku, najmłodsza - św. Jana Sarkandra w Paruszowcu, zaś drewniany kościółek 
z ruchomą stajenką znajduje się w Ligockiej Kuźni, a jego patronem jest 
św. Wawrzyniec.
Konkursowe hasło brzmi: Szopka uczy pokory 
Nagrody w naszym konkursie wylosowali:

Antoni Michalski, 
ul. Niedobczycka 9 7 ,4 4 -2 1 8  Rybnik 
- weekend dla dwu osób w  Ośrodku 

wypoczynkowym ORLIK 
w  Węgierskiej Górce

Zakład Usług Socjalnych, 
ul. Dworcowa 11, 40-012 Katowice 

Tel. /032/ 2575202 (wczasy), 
7032/ 2575622 (kolonie)

Anna Paszenda, 
ul. Hotelow a 54b, 4 4 -2 1 3  Rybnik 

- 300 zl

O kna z PC V  ŻORY
Biuro Informacyjno-Handlowe
Rybnik, ul. Gliwicka 1, tel/fax 42-25693

Irena Strzebińczyk, 
ul. M iejska 6 / 8 ,4 4 - 2 0 0  Rybnik 

- bon towarowy wartości 100 zł

Sp. z o.o.

Klub Międzynarodowej Prasy i Książki
Rybnik, ul. Sobieskiego 18, tel. 42-38703

Anna Parma
ul. Szkolna 1 6 ,4 4 -2 0 0  Rybnik 

- komplet płyt CD

Powszechny Bank Kredytowy SA. w Warszawie 
I Oddział w Rybniku

Rybnik, ul. Chrobrego 8, tel. 42-27041

Aurelia Kocoń, 
ul. Szczęść Boże 2 9 , 4 4 -2 0 0  Rybnik 

- nowoczesny aparat telefoniczny

D O M E X
s .e .
Rybnik, ul. Żorska 10, 
tel/fax 42-25507, 42-26616

Małgorzata Foryś, 
ul. W aw elska 2 7 ,4 4 - 2 1 7  Rybnik 

- 1 0 0  zł w  wyrobie jubilerskim

FIRMA A R T T ^ k  
JUBILERSKA ^ A V l  Ak3

S.C.IWONA I DARIUSZ KOZŁOWSCY 

Rybnik, ul. Powstańców 14, tel ./fax 42-21-926 
Korfantego 3, tel. 42-35-462 

S.D.T. "real" stoisko jubilerskie, tel. 42-41-901

Nagrody do odebrania w redakcji.
Sponsorom i autorce konkursu Kazimierze Drewniok dziękujem y!
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Nagroda główna za rozwiązanie
M agicznych L iter

weekend dla dwu osób
w O śro d k u  W ypoczynkow ym  

"Sosna"
w Wiśle-Parteczniku! 

Termin do uzgodnienia ze 
sponsorem

- Zakładem Usług Socjalnych PKP

Nagrody dodatkowe
- dwa bony towarowe
wartości 50 zł każdy
ufundowane przez Klub 
Międzynarodowej Prasy

i Książki C^rFPnK

Magiczne litery
W sześciu kolumnach pozamienialiśmy ko
lejność liter. Rozwiązaniem będzie wyraz 
utworzony z liter w kolejności: pierwsza z 
pierwszej kolumny, druga z drugiej kolum
ny, trzecia z trzeciej kolumny itd. prawidło
wo ułożonych rzeczowników w l. poj.

Rozwiązania na kartkach pocztowych pro
simy przysyłać do 9 listopada pod adresem re
dakcji: "Gazeta Rybnicka”, Rynek 12a, skr. 
poczt. 96, 44-200 Rybnik, lub wrzucić do na
szej "żółtej skrzynki" (ulica Kościuszki). 
Wraz z adresem prosimy również o podawa
nie numeru telefonu, by łatwiej się z Pań
stwem kontaktować.

1 2 3 4 5 6
N L A P T M
B A P Z A O
R K E E K A
U A R R A P
T E 1 A S A
A P P K E D

Ośrodek Wypoczynkowy

SOSNA
Malowniczo położony obiekt 

w Wiśle-Parteczniku,
10 min. drogi od centrum miasta.

Oferujemy pobyt w pokojach 
2 i 4-osobowych

(pełny węzeł sanitarny oraz balkon) 
lub apartamentach.

Proponujemy skorzystanie z kawiarni, 
sauny, solarium, siłowni, sal: 

bilardowej i pingpongowej, biblioteki, 
gabinetu fryzjersko-kosmetycznego 

i lekarskiego.

Organizujemy konferencje, narady, 
szkolenia, bankiety, dyskoteki, ogni
ska, wycieczki piesze i autokarowe 

oraz "zielone szkoły".

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

PKP Zakład Usług Socjalnych, 
ul. Dworcowa 11,40-012 Katowice 

Teł. /032/ 2575202 (wczasy), /032/ 2575622 (kolonie)

43-460 Wisła, ul. Górnośląska 46 
tel. 0-33/55-31-46, 55-19-15 do 18 

tlx 384563 dwp pl

Sp z o.o
Klub Międzynarodowe] Prasy i Książki 

Rybnik, ul. Sobieskiego 18
Ryszard Kapuściński, 
Heban, Wyd. Czytelnik
Kolejna pozycja kultowe
go autora, tym razem po
święcona Afryce. Jak za
wsze porusza szczerością 
wypowiedzi, ale przede 
w szystk im  czy sto śc ią  
stylu. Miłośników wiel
kiego reportażysty  nie 

trzeba do przeczytania tej książki nama
wiać...

Zygmunt Kubiak, Mito
logia Greków i Rzy
m ian, Wyd. “Świat 
książki”
Ta nom inowana do na
grody Nike pozycja zy
skała nagrodę publiczno
ści.. Bo też jest to książ
ka, która powinna zna
leźć się w każdej domowej bibliotece. A naj
lepiej pod ręką... Po jej przeczytaniu prze
konamy się, że dawni Grecy i Rzymianie 
niewiele się różnili od nas, współczesnych...

|  ŚWIATA « 9 9 Sam ochody Świata  
1999 - Katalog
500 modeli, 1100 firm, 
2500 kolorowych zdjęć, 
a także dane techniczne 
i ad resy  in te rn e to w e. 
Warto się w styczniu za
stanowić nad wyborem 
nowego auta na wiosnę...

CD Miłość, przyjaźń, 
muzyka 1992-1999
Kupując tę płytę może
my jeszcze dołożyć gro
sik do wielkiej akcji Jur
ka Owsiaka. A przy oka
zji posłuchać 15 polskich 
wykonawców m.in. Urszuli, Voo Voo, Gan
gu Olsena, Trebuniów-Tutki, Dżemu, a tak
że uczestnika “Przystanku Woodstock” ryb- 
nicko-żorskiego zespołu “Carrantuohill” .

i l » l
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Gabinet
lekarski

Mirosława Meisner-Wrona
lekarz chorób zakaźnych 

leczenie schorzeń wqtroby 
i dróg żółciowych

lekarz upraw niony do przeprow adzania badań  
profilaktycznych  świadczy usług i w zakresie

- badania profilaktyczne pracowników 
(wstępne, okresowe, kontrolne)

- zawieranie umów zgodnie z ustawą z dn. 27.06.97 r 
o służbie medycyny pracy (Dz. U. nr 96 poz. 593)

- badania w zakładzie pracy po uprzednim uzgodnieniu

Poniedziałek, czwartek 17-19, teł. 423-96-78 
ul. Mikołowska 20, 44-200 Rybnik

GABINET
MEDYCYNY PRACY

Lidia i Jerzy Kryniccy

świadczy usługi w zakresie:

* Badania profilaktyczne pracowników
- wstępne
- okresowe
- kontrolne

* Badania kierowców

Zawieranie umów zgodnie z ustawą o służbie 
medycyny pracy
z dn. 27.06.1997 - Dz.U. Nr 96, poz. 593

Badania w zakładzie pracy po uprzednim  
uzgodnieniu

Rybnik, ul. Kościuszki 44c, I p., teł. 439-65-70, 
0-601-52-27-98

poniedziałki, środy, piątki 16.00 -17 .00

■MHHHHHHHł

Firma REWQN ul.Wiejska 49b 
44-200 Rybnik 

tel./fax (0-32) 42-36-233

Proponujemy jako autoryzowany 
punkt sprzedaży

Okna i drzwi PCV typowe na profilu KBE i Panorama 
Okna i drzwi PCV nietypowe na profilu KBE i Panorama 
Panele ścienne oraz podłogowe wraz z wykończeniami 
Parapety wewnętrzne i zewnętrzne 
Drzwi PORTA KMI Poland 
Drzwi zewnętrzne
Drzwi antywłamaniowe wykonywane na wymiar 
z certyfikatem IMP Nr 21/97 oraz IMP Nr 22/97 
Drzwi przeciwpożarowe z atestem ITB

Ponadto świadczymy usługi w zakresie:
Usługi wykończeniowe wnętrz - montaż stolarki 
budowlanej, montaż płyt kartonowo-gipsowych, 
montaż paneli ściennych oraz podłogowych, 
roboty ogólno-budowlane 
Usługi obróbki skrawaniem 
Usługi transportowe

Zapraszamy do współpracy projektantów 
oraz firmy budowlane

Czynne
poniedziałek- piątek od 900 do 1700, 

sobota od 800 do 1300

R egionalne C entrum  BHP
-  prowadzi kursy i szkolenia z zakresu 

bhp oraz “minimum sanitarnego”
- pomoc w realizacji nakazów i wystąpień 

Państwowej Inspekcji Pracy, UDT, Sanepid-u.
- b e z p ła tn e  k o n s u lta c je , d o ra d z tw o  i p o ra d y  

z z a k re s u  p ro b le m a ty k i P ra w a  P racy .

Rybnik ul. Żorska 14
4228730, 0/602/175965

"BOG-REM"
- instalacje elektryczne, wodne, centralnego 

ogrzewania (specjalizacja “miedź”),
-  całodobowe pogotowie elektryczne 

i hydrauliczne,
-  usługi ślusarskie i spawalnicze.

4228730, 0/602/173287
R y b n i k
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Produkcja i salon
•  lu stra  łazienkow e, p rzedpoko jow e
•  szafki łaz ienkow e z ośw ietlen iem , 

pó łkam i w dow olnym  kolorze, 
w ym iarze  i kszta łc ie

Zakład Szklarski "Vetro", 
Rybnik-Boguszowice, Osiedle Południe 2 

(naprzeciw Dom u Górnika) Tel. 42-14-014

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

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

44-200 Rybnik, teł. 42-35-276

WYCENA
NIERUCHOMOŚCI
Uprawniony Rzeczoznawca Majątkowy 
mgr inż. Krzysztof URBAŃCZYK 

tel. 42-35-323

Ogłoszenia drobne
v______________________________y
Naprawa maszyn do: szycia, pisania, 
Rybnik, ul. Janiego 22 (obok Sanepi
du), tel. 422-28-33, 0-601-44-65-03

*  *  *

Siatkę ogrodzeniową, ocynkowaną, 
powlekaną z gwarancją - DRUTEX, ul. 
Gliwicka 59, tel. (0-36) 42-46-705

*  *  *

Rybnik - wynajęcie: pomieszczenia 
biurowo-magazynowo-warsztatowe o 
pow. ok. 120m2 na hurtownię lub war
sztat, telefon całodobowy 42-38-111

*  *  *

Dochodowe zajęcie w domu. Tel. 
4103496 w godz. 9.00 - 11.00 oraz po 
godz. 20.00

Przedsiębiorstwo Oświatowe WUR
zaprasza  na KURSY

♦  LO EKSTERNISTYCZNE

1 (1,5 roku - matura)
♦  AGENTÓW OCHRONY (licencja) 
♦  OBSŁUGA KAS FISKALNYCH 
♦  KSIĘGOWOŚCI 

- wraz z obsługą komputera 
♦  KOMPUTEROWY,

KASEJRÓW WALUTOWYCH 
♦  KOSZTORYSOWANIA 

- wraz z obsługą komputera 
♦  KOSMETYCZNY, MASAŻU

♦  FRYZJERSKI
♦  MISTRZOWSKIE I CZELADNICZE 

- egzamin
♦  SPAWANIA
♦  OPERATORÓW WÓZKÓW WIDŁOWYCH
♦  INSPEKTOR BHP
♦  SPECJALISTA DS. KADR
♦  SZKOLENIA BHP (podst. i okresowe)
♦  SEKRETAREK DYPLOMOWANYCH
♦  ŚLUSARSKI
♦  AGENTÓW CELNYCH

Szczegółowych informacji udziela SEKRETARIAT WUR, Rybnik, ul. Sobieskiego 9 
(nad restauracją "Świerklaniec "), tel./fax 42-236-43

Śląska Telewizja Kablowa -  Rybnik 
NASZA MAŁA OJCZYZNA W OBRAZIE I DZIAŁANIU

Na pewno każdy zna przysłowie: cudze chwalicie, 
swego nie znacie -  telewizja regionalna uczyniła te 
słowa mottem swego działania od początku swego 
istnienia tj. od 1991 roku.

25 grudnia 1998 roku, po 1,5 rocznej przerwie w nadawaniu, wzno
wił swoją działalność Program Lokalny ŚTK Rybnik. Przerwa spo
wodowana była oczekiwaniem na zakończenie procesu koncesyjne
go w KRRiTV.

Koncesję na produkcję i nadawanie programów własnych w sieci 
Śląskiej Telewizji Kablowej (ok. 20 tys. Abonentów) otrzymała fir
ma TELKAB, której szefem jest Andrzej Kaczmarczyk.

Redakcję programu lokalnego tworzą ludzie, którzy prawie od sa
mego początku byli związani z Rybnicką Telewizją Kablową.

Jednym z nich jest Janusz Rzymanek, wł. Firmy Wideo-Art., któ
ry raz w tygodniu przygotowuje magazyn publicystyczno-informa- 
cyjny o nazwie “Przegląd Tygodnia” . Program prezentuje najważ
niejsze wydarzenia jakie mają miejsce w Rybniku. Niezależnie od 
tego Wideo-Art od kilku lat dokumentuje wszelkie wydarzenia poli
tyczne, gospodarcze i kulturalne w Rybniku i okolicy.
Świadczy również usługi w zakresie produkcji filmów reklamowo- 
promocyjnych i instruktażowych.

Drugą osobą odpowiedzialną za materiały filmowe i reklamowe 
jest Jarosław Bucki, kiedyś związany z POLTEL-em, RTK i Telewi

zją SATKOM.
Redakcja sportowa to Mirosław Legierski i Marceli Dyla repre

zentujący Agencję Filmowo-Reklamową “Zenit”, która przygoto
wuje relacje z rozgrywek I Ligi Koszykówki Kobiet oraz zajmuje 
się produkcją filmów promocyjnych, spotów reklamowych i wide- 
orejestracją imprez.

W wielu miastach telewizja lokalna uznana została za animatora 
kultury, a na pewno życia na szczeblu regionalnym. Może być na
uczycielem i mistrzem w wydobywaniu z szarej codzienności obra
zów i działań własnych. To niezmierzone źródło dające nam wszy
stkim możliwość oceny rzeczywistości, w której żyjemy.

Emisja programów: w każdą sobotę o godz. 17.30 i 22.00, 
Powtórki w niedziele o godz. 10.00.

Sport: we wtorki o godz. 17.30 (powt. soboty 18.00).

Z apraszam y w szystkie osoby i firm y  
do w spółpracy przy realizacji 

N A SZ E G O  PR O G R A M U  LO K A LN EG O .

Adres redakcji: 44-200 Rybnik, Rynek 6, 
tel/fax (0-32) 422 78 58
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T E L E F O N Y  A L A R M O W E
P o g o to w ie  R a tu n k o w e:  
S tra ż  P o ża rn a :
P o lic ja :
S tra ż  M ie jsk a :

9 99 , 4 2 -2 3 -6 6 6  
9 98 , 4 2 -2 2 -2 7 7  
9 97 , 4 2 -2 1 -0 9 1  
4 2 -2 7 -2 5 4  
w god z. 600-2 2 00 
42-22 -461  
42-23-419 po godz.

Pogotow ie W eterynaryjne:
P o g o to w ie  G azow e:
1500 45-53-791
P o g o to w ie  E n e rg e ty c z n e : 4 2 -2 1 0 -7 1  
Pogotowie W odno-Kanalizacyjne: 4 2 -2 3 -6 8 1 ,  

U 2 -2 6 -1 9 2 , 4 2 -2 6 -6 4 7

P o g o to w ie  K o m u n ik a c ji M ie jsk ie j-  
D y sp o zy to r : 4 2 -2 3 -0 9 6
P o g o to w ie  C ie p ło w n ic z e : 4 2 -2 4 -9 5 6 ,  

4 2 -2 4 -6 4 5
P o m o c  D ro g o w a : 4 2 -2 4 -4 0 7
W o d n e  O c h o tn ic ze  P o g o to w ie  R a tu n k o w e:

4 2 -2 6 -5 9 9
Pogotow ie R atunkow e Kolejowe: 4 2 -2 2 -6 3 8  
Pogotowie Ratownictwa Górniczego: 4 5 -5 1 -2 8 9  
P o g o to w ie  Z im o w e: 4 2 -2 1 -2 3 3
M iejski O środek D yspozycyjny: 42-21  -0 0 0

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

V

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)

r
FUJICOLOR

E K S P R E S S  R y b n ik , R eja  2

Wywoływanie negatywów w procesleN 
c-41 i wykonywanie odbitek w ośmiu 

formatach.
Terminy od 1 do 24 godzin.

4 zdjęcia paezportowe - tylko 10 zł

BEZPŁATNE PORADY PRAWNIKA
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
V

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 przechowywanie 

zwłok w chodni - 1 doba bezpatnie
* wynajęcie kaplicy do pogrzebu 
z możliwością odprawienia mszy św.

* usługi cmentarne
* zamówienie wieńców, palm, wiązanek, kwiatów
* możliwość załatwienia orkiestry
* wynajęcie autobusu
* umieszczanie umy z prochami zmarych 

w kolumbarium na terenie cmentarza
Ceny konkurencyjne

^GAZETA 
t) RYBNICKA ti

w  72,000 w

m m o iĄ R A m /
CENY REKLAM I OGŁOSZEŃ:

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 - 900 zł
1/2 strony - 450 zł
1/4 strony - 230 zł
poniżej 1/4 strony - 2,10 zł/cm2

mm/cszy
um /w /m m

TWOJOęO OftOSZEM
OKŁADKA (tylna - pełny kolor): 
strona ostatnia 
cała strona -1890 zł
1/2 strony - 945 zł
1/4 strony - 475 zł
strona wewnętrzna 
cała strona -1490 zł
1/2 strony - 745 zł
1/4 strony - 375 zł

m tfpszę

V

BEZP7A T M m p o rn ż
RABATY:
cykl 3 emisji - 5 %
cykl 6 emisji -10%
cykl 12 emisji -15 %

ceny netto + 22% VAT

Biuro ogłoszeń: INFOMAX, 
Rybnik, Rynek 12a, 

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

GAZETA 
RYBNICKA^?

&
j

^^Zastrzegamy

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

na zlecenie Rady Miasta.
REDAKTOR NACZELNA: Wiesława Różańska. 
REALIZACJA: INFOMAA
BIURO OGŁOSZEŃ: IM FOMAX, 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.

ADRES REDAKCJI: 
44-200 Rybnik 

Rynek 12a (oficyna) 
Skrytka pocztowa 96  

tel./fax 42-28-825 
Redakcja czynna 

od poniedziałku do piątku



O P O N Y
S E R W I S

WYTACZANIE BĘBNÓW 
SAM. CIĘŻAROWYCH TIR

C zynne od 8.00 do 16.00
tel./fax 42 23 280 w. 117

F.H.U. "JARCZOK" 42 23 421 w. 117
44-203 Rybnik tel.kom . 0601/42 92 77
ul. Sosnow a 5 0601/91 94 55

D O M E X  s.c.

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

422 66 16

KLIMATYZACJA
WENTYLACJA

Autoryzacja Vitroservice Clima, Daikin, Sanyo, Electra

SYSTEMY ALARMOWE
Kontrola dostępu, telewizja przemysłowa

Koncesja MSW i A

DOMOFONY,
VIDEODOMOFONY

Regionalny dealer Miwi-Urmet

umożliwiamy:

I N T E R N E T
dla wszystkich !!!

www.mk.rsi.pl• skanowanie,
• nagrywanie CD,
• gry sieciowe,
• Web TV,
• obsługę poczty elektronicznej,
• zakładamy konta i strony WWW

e-mciil: 
studio @mk. rsi.pl

ZAPRASZAMY CODZIENNIE OPROCZ 
NIEDZIEL OD 10.00 DO 22.00

44-200 RYBNIK, ul. M.C.Skłodowskiej 7 (parter)
tel. 422 35 44 w. 20

TŁUMIKI
PUNKTY SPRZEDAŻY ^  # 
DETALICZNEJ I MONTAŻU
świerklUny-̂  ^  ^  ^  *
ul. Żorska 28
tel. (036) 43 04 33$, 0 6 ^ 4 5 ^ 3  4
GLIWICE
ul. Rybnicka 11

SOSNOWIEC

tel. (032) 66 54 3Í

SPRZEDAŻ
ŚWIERKLANY

http://www.mk.rsi.pl


KONSUM

NOWOCZESNE 
O K I N A  

■ DRZWI 
TOMY Brügmann

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 drzwi wewnętrzne PORTA,
Drzwi bankowe, p-pożarowe 
oraz solidne drzwi wielofunkcyjne na 
zaplecze sklepu, hurtowni, do domu. 
Stolarka aluminiowa w systemie YAWAL 
KĘTY, okna dachowe 
oraz uchylne i segmentowe, 
niemiekie bramy garażowe Novoferm

RCSB 44-217 Rybnik, ul. Zebrzydowicka 152
tel./fax 42 44 066, tel. 42 44 067

PRZEDSIĘBIORSTWO 
PRODUKCYJNO-HANDLOWO- 

USŁUGOWE 
KONSEK s.c.

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

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

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

455 42 15 w. 31

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

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

Poszukujemy partnerów 
handlowych

Wyrób posiada certyfikat zgodności 
nr CZ ITB 77/1996 

ze światdectwem IMB nr 1025/94 
dla systemu VEKA SOFTLINE

VEKA - niemiecki profil 
Wybrałeś to co najlepsze

P°n!T£I zim o w a
REWOLUCJA CENOWA

Z a p ra s z a m y  d o  n a sze g o  
s a lo n u  A l i l K  R T V
44-200 Rybnik, PI. Wolności 15

•  System  budowy dom ów
jednorodzinnych, w ielorodzinnych, ' i /
ob iektów  usługowych, użyteczności i
publicznej oraz ob iektów  dla ro ln ictw a.
Ideą system u jes t budowa ścian i dachu  
z w ykorzystaniem  kszta łtek  „
•  Już ponad 6000  ob iektów  w  kraju i za granicą  
wybudowano z w yprodukow anych przez nas 
elem entów  system u „
•  Ściany budowane w  tym  system ie posiadają  
w ysoką izolacyjność cieplną porów nywalną
z izolacyjnością ściany ceram icznej o grubości 1,8 m 
k=0,28 W/m2K

, ,  ,

PRZEDSIĘBIORSTW O  
PRODUKCYJNO-USŁUGOW O-HANDLOW E  

„ ” Sp. z o.o.

44-240 Żory, ul. Boczna 6 
woj. śląskie

te l./fax  43-42-873 , 73-40-440  
E-mail: therm od@ silesia.top.pl 
http ://w w w .therm odom .com .p l

tami  d o m

TRANSPORT GRATIS! obowiązuje na terenie całej Polski w przypadku jednorazowego zakupu ilości elementów powyżej 700 sztuk.
• 3% rabatu w przypadku własnego transportu • 7% rabatu dia powodzian przy zakupie elementów bezpośrednio w firmie w Żorach.

UWAGA!
Od dziś obow iązu je  dodatkow y rabat w w ysokości 10% * T ^ /F Y
* Rabat obowiązuje aż do odwołania J
W pierwszy poniedziałek każdego miesiąca o godz. 9.00 w sali dydaktycznej przy siedzibie
firmy „ ” w Żorach przy ul. Bocznej 6 odbywają się szkolenia w zakresie budowy w systemie
„ ”. O zamiarze uczestnictwa prosimy poinformować naszą firmę telefonicznie. e n e r g o o s z c z ę d n y
Śzkolenie jest bezpłatne. o w o m

ENERGOOSZCZĘDNY
Z Ü 9:0 WY DOM

mailto:thermod@silesia.top.pl
http://www.thermodom.com.pl

