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wezw.
łatki
oskiej
o/esnej KAMPUS

Rozpoczęła się 
wieloetepowa realizacja 
kampusu studenckiego 
w Rybniku, w miejscu 
dzisiejszego szpitala 
przy ul. Rudzkiej,
0 czym piszemy szerzej 
na str. 6.

Dzięki wizualizacji projektu, 
który powstał w rybnickiej 
Pracowni Urbanistycznej, 
już dziś możemy „zobaczyć" 
kształt przyszłego kampusu
1 jego poszczególne objekty.

Projekt:
Pracownia Urbanistyczna 
w Rybniku

ulica Kotucza

Widok zespołu od strony ul. Kotucza
Widok od strony Nacyny w kierunku forum  
i budynku obecnej chirurgii
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f Drodzy Rybniczanie!

Najbardzej ogólnym celem istnienia Rybnika - wpisanym w "Strategię 
rozwoju Miasta Rybnika" - jest bycie centrum południowo-zachodniego sub
regionu województwa śląskiego. Obecne domeny działalności w naszym 
mieście łączą się nierozerwalnie z tym celem. To on przyświeca rozwojo
wi i wskazuje kierunki działania.

Przede wszystkim, bycie ośrodkiem organizującym subregion narzuca 
Rybnikowi kierunek rozwoju związany z zapewnieniem wysokiej jakości 
życia mieszkańców. Na jakość życia składa się bowiem nie tylko zamożność ludzi, 
ale i szeroko rozumiane warunki bytowe. Zadaniem miasta jest więc zapewnienie każdemu bez
piecznego, czystego i dostępnego otoczenia, które uczyni z niego pożądane miejsce do życia. 
Rybnik musi zaoferować szeroką gamę ofert rekreacyjnych i rozrywkowych oraz starać się utrzy
mać istniejące zasoby kulturalne, dążąc jednocześnie do przyciągnięcia nowych. Czyste środowi
sko, estetyczne otoczenie, bezpieczne drogi, dobre szkoły, wysoka jakość opieki zdrowotnej oraz 
wiele innych czynników decydować będzie o wysokiej jakości życia.

Nadanie nowej jakości egzystencji w naszym mieście wiąże się również ze zmianą wizerun
ku Rybnika pod względem charakteru jego przedsiębiorczości. Stojące dziś w obliczu upadku 
duże, nierentowne przedsiębiorstwa produkcyjne muszą ustąpić pola małym i średnim przedsię
biorstwom. To ich rozwój może zapewnić miastu płynne przejście od produkcji do zapewnienia 
szeroko rozumianych usług, związanych z wypełnianiem przez Rybnik roli centrum subregionu.

Jest już gotowa "Strategia rozwoju Rybnika w zakresie wsparcia Małych i Średnich Przed
siębiorstw", w ramach której wytyczone zostały dwa cele strategiczne, składające się z kilku 
założeń operacyjnych. Cel pierwszy, to tworzenie nowych miejsc pracy w sektorze MSP dla 
odtwarzania tych, utraconych w wyniku restrukturyzacji przemysłu ciężkiego. Aby został on 
zrealizowany konieczne jest stworzenie warunków dla zakładania nowych firm. Niezbędna 
w tym zakresie staje się budowa systemu ulg podatkowych, szkolenia personelu, przygotowanie 
terenów pogórniczych z przeznaczeniem na rozwój gospodarczy, pomoc w regulacji prawno- 
własnościowej gruntów oraz powstanie informatycznej bazy danych o terenach inwestycyjnych. 
Trzeba również wykorzystać proces restrukturyzacji górnictwa dla rozwoju firm, poprzez stwo
rzenie systemu przekwalifikowań zawodowych oraz systemu doradztwa dla początkujących 
przedsiębiorców. Powstanie też Agencja Rozwoju Lokalnego, w ramach której działać będzie 
ośrodek szkoleniowo-doradczy i centrum informacji gospodarczej. Drugim celem jest kreowa
nie MŚP w Rybniku jako "koła zamachowego" rozwoju naszego miasta. By go osiągnąć, ko
nieczne jest prowadzenie przez miasto działań ułatwiających zakładanie małych i średnich przed
siębiorstw. W celu skrócenia czasu rejestracji nowopowstałych firm powstanie punkt komple
ksowej obsługi. Zwiększona zostanie również promocja rybnickich firm poprzez organizowanie 
misji gospodarczych oraz pomoc w nawiązywaniu kontaktów zagranicznych.

Jestem przekonany, że podstawą dla rozwoju naszego miasta będzie również stara śląska 
tradycja. Tu właśnie szacunek do pracy, rodzina, głęboka religijność, rzetelność i uczciwość 
będą zawsze iść w parze z otwartością i tolerancją, również w skali ponadregionalnej i między
narodowej.

Z wyrazami szacunku 
Prezydent Miasta Rybnika 
Adam Fudali

■■n Tel. 42-28-825
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Sesja Rady M iasta

Uroczyście i roboczo
Przystąpienie Rybnika do Stowarzyszenia Gmin Górniczych, 

restrukturyzacja Przedsiębiorstw a W odociągów  i K analizacji, 
zm iany cen b iletów  kom unikacji m iejskiej - oto tylko niektóre 
z zagadnień omawianych w czasie ostatniej sesji Rady Miasta Ryb
nika, która odbyła się 18 października.

Na godzinę przed rozpoczęciem roboczej czę
ści sesji odbyła się uroczystość otwarcia i po
święcenia nowego budynku Urzędu Miasta.
(szczegóły w następnym numerze GR). Następ
nie radni zasiedli do pracy nad poszczególnymi 
projektami uchwał. Na wstępie ustalono zmiany 
w porządku dziennym sesji - zmieniono kolejność 
dwóch punktów, wniesiono uwagi co, do sformuło
wań merytorycznych, a radny Józef Cyran 
zabrał głos w sprawie uroczystego otwarcia bu
dynku urzędu. Zarzucił on przedstawicielom 
AWS, że w trakcie zebrań przedwyborczych 
kwestionowali zasadność rozbudowy magi
stratu, a teraz wypowiadają się o tej inwesty
cji w samych superlatywach: - Ja nie jątrzę - 
zapewniał J. Cyran. - Zachęcam tylko do reali
zowania tych zadań, które mogą okazać się kar
kołomne, ale równocześnie niezwykle potrzeb
ne. W odpowiedzi prezydent Adam Fudali za
pewnił, że podczas kampanii wyborczej AWS 
nie krytykowała konieczności powstania nowe
go skrzydła urzędu. Ale podkreślił, że poglądy 
czasem ewoluują i nie ma w tym nic dziwnego. 
Mając na uwadze trudne dotąd warunki pracy 
urzędników, których zaangażowanie ocenił 
zresztą bardzo wysoko, prezydent stwierdził, 
że w tym konkretnym przypadku powiedze
nie punkt widzenia zależy od punktu siedze
nia sprawdziło się i to dosłownie.

Tradycyjnie już jednym z pierwszych punk
tów sesji była informacja prezydenta o oficjal
nych spotkaniach Zarządu Miasta, inwestycjach 
i remontach przeprowadzanych na terenie Ryb
nika. A Fudali wspomniał m.in. o spotkaniach 
z pracownikami Ryfamy i ZLA oraz rozmowach 
z przedstawicielami związków zawodowych 
Zieleni Miejskiej, ZGM i RSK. Mówił również 
o efektach miejskich przetargów, przygotowa
niach do porozumienia między UM, a Cechem 
Rzemiosł Różnych i powstaniu w Rybniku re
dakcji Polskiego Radia Katowice. Jak zwykle 
prezydent poświęcił kilka uwag inwestycjom re
alizowanym w mieście. Wspomniał o postępie 
prac przy budowie szpitala, oczyszczalni ście
ków, ronda przy ul. Wodzisławskiej, obwodni
cy północ oraz renowacji sądu.

W dalszej części sesji wystąpił goszczący 
na posiedzeniu komendant Komendy Miejskiej 
Policji - Zdzisław Kuczma. Na początku podzię
kował on władzom miasta za wideoradar, urzą
dzenie, dzięki któremu będzie można wykry
wać więcej wykroczeń drogowych. Komen
dant zapoznał radnych z programem działania

rybnickiej policji. Z danych za I półrocze wyni
ka, że bezpieczeństwo w mieście i powiecie 
utrzymuje się na średnim pozimie. Jak zapewnił 
komendant, policja chce realizować hasło “zbli
żenia do ludzi”. W związku z tym zwrócono się 
do rad dzielnic z prośbą o przeprowadzenie son
dażu na temat bezpieczeństwa i zagrożeń, które 
najbardziej trapią mieszkańców Rybnika i oko
lic. Jak się okazuje, niezwykle uciążliwe są de
wastacje mienia, wybryki chuligańskie, zakłóca
nie ciszy i spokoju, ekscesy podczas dyskotek, 
alkoholizm oraz łamanie przepisów ruchu dro
gowego. Z. Kuczma mówił również o roli 
dzielnicowego i problemach, na jakie natrafia 
on w czasie swojej pracy. Wspomniał również
0 konieczności zmian mentalności policjantów
1 mieszkańców, współpracy ze Strażą Miejską, 
patrolach i narkotykach.

Następnie radni rozpatrywali zmianę uchwa
ły z listopada 1998r. w sprawie wyboru człon
ków Zarządu Miasta Rybnika. W myśl nowego 
Statutu, pojawiła się możliwość zawarcia kon
traktu cywilnego z osobami wybranymi do Za
rządu Miasta nie będącymi radnymi - tak jak 
w przypadku Jadwigi Deja. która dotychczas 
sprawowała swoją funkcję nieodpłatnie. Rad
nych intersowało przede wszystkim to, jak to się 
stało, że przez rok J. Deja nie otrzymywała wy
nagrodzenia za swoją pracę, ile obecnie będzie 
wynosiła jej dieta oraz na czym polega różnica 
między kontraktem cywilnym, a umową o pra
cę. Za przyjęciem tej uchwały glosowało 41 
osób, przy dwóch wstrzymujących się. W kolej
nym punkcie posiedzenia radni rozpatrywali 
zmiany w budżecie miasta, a następnie dyskuto
wali nad utworzeniem Zarządu Transportu 
Zbiorowego i uchw aleniem  jego statutu. 
W uzasadnieniu uchwały Romuald Niewelt 
mówił, że powstanie samodzielnego zakładu 
budżetowego ZTZ uporządkuje sprawy związa
ne z przewozem osób, gdyż jeden podmiot bę
dzie w całości zajmował się problematyką trans
portu zbiorowego i połączeniami PKP. Uchwałę 
przyjęto jednomyślnie. Podobnym wynikiem za
kończyło się głosowanie nad projektem uchwały 
w sprawie powołania komisji przetargowej, ma
jącej za zadanie przeprowadzenie procedury prze
targowej na bankową obsługę budżetu Miasta 
Rybnika. Ze względu na rezygnację ze stanowi
ska przewodniczącej komisji Jadwigi Deja, jej 
miejsce zajęła Barbara Pruszkowska.

W następnym punkcie radni głosowali nad przy
stąpieniem Miasta Rybnika do Stowarzyszenia

Gmin Górniczych. Stowarzyszenie powołano 
do życia w maju br. z myślą o obronie interesów 
gmin górniczych dotkniętych restrukturyzacją 
górnictwa. Podzas dyskusji nad uchwałą radni 
pytali o to, kto tworzy komitet założycielski, 
jak duże są składki członkowskie, czy możli
we są zmiany w statucie, dlaczego powstało 
Stowarzyszenie, a nie Związek Międzygmin
ny oraz jakie będą konsekwencje ewentual
nego rozwiązania Stowarzyszenia. W odpo
wiedzi Jerzy Frelich i R. Niewelt mówili 
m.in. o francuskich wzorcach i doświadcze
niach w tej materii oraz podkreślali rolę Sto
warzyszenia, która ma polegać na wywiera
niu wpływu m.in. na egzekwowanie płatności 
względem gmin. Uchwałę przyjęto 24 głosa
mi za, przy 17 wstrzymujących się.

Kolejnym punktem porządku był projekt 
uchwały w sprawie restukturyzacji majątkowej 
i przekształcenia Przedsiębiorstwa Wodocią
gów i Kanalizacji w Rybniku w spółkę z ogra
niczoną odpowiedzialnością Gminy Rybnik, 
Gaszowice i Jejkowice. Koncepcja ta spotkała 
się z aprobatą ze strony J. Cyrana, tym nie mniej 
przedstawił on kilka wątpliwości. Radny chciał 
wiedzieć co stało się z udziałami mieszkańców, 
którzy samodzielnie wykonywali kanalizację 
oraz jak ma przebiegać, propagowane przez 
AWS, uwłaszczenie społeczeństwa. Pomocna 
w wyjaśnieniu wszystkich zawiłości, które po
jawiły się w czasie dyskusji nad uchwałą okaza
ła się Krystyna Lewkowicz z firmy konsultin
gowej. Mówiła m.in. o tym, że przedmiotem tej 
uchwały nie jest prywatyzacja, a o uwłaszcze
niu nie może być mowy skoro nie ma odpowie
dnich uregulowań prawnych. K. Lewkowicz wy
tłumaczyła wszystkie niuanse prawne, co dopro
wadziło do jednogłośnego przyjęcia uchwały.

Podobnie zakończyło się głosowanie nad pro
jektem uchwały w sprawie zmian w Statucie 
Miasta Rybnika. Zmiana dotyczyła m.in. nazwy 
dzielnicy Nowiny Zachód na Maroko-Nowiny 
oraz poprawnego zapisu adresu, przy którym 
mieści się rybnickie Muzeum.

W dalszej części sesji radni dokonali wyboru 
Komisji Skrutacyjnej w składzie: Roman Oleś, 
Ireneusz Zimoń, Leszek Kuska i Kazimierz 
Zięba w celu wyłonienia 105 ławników ludowych 
Sądu Rejonowego w Rybniku i 35 Sądu Okręgo
wego w Katowicach oraz 23 członków - Kole
gium d/s Wykroczeń.

Trzy kolejne projekty uchwał łączy związek 
z reformą administracyjną. Pierwszy, przedsta
wiony przez wiceprezydent Ewę Urbanek- 
Chołuj, dotyczył wyrażenia zgody przez rad
nych na przejęcie przez Miejską Bibliotekę Pu
bliczną w Rybniku zadań biblioteki powiatowej 
na podstawie porozumienia między Zarządem 
Powiatu Rybnickiego, a Zarządem Miasta. 
Radna Urszula Szynol postawiła pytanie, 
jaką w takiej sytuacji biblioteka przy ul. Sza- 
franka będzie nosiła nazwę. W odpowiedzi 
E. Urbanek-Chołuj wyjaśniła, że są różne 
koncepcje: od “samorządowa” do “miejska i po
wiatowa”, ale decyzja jeszcze nie zapadła.

Tel. 42-28-825 HHMH
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Uchwałę przyjęto jednogłośnie. Następnie radni 
wyrazili zgodę na powierzenie rybnickiej Pora
dni Psychologiczno-Pedagogicznej doradztwa 
również dla mieszkańców powiatu, z wyłącze
niem Czerwionki-Leszczyny. Dotyczące tej spra
wy porozumienie z powiatem zakłada partycy
powanie w kosztach funkcjonowania placówki. 
Podjęto też uchwałę o współdziałaniu z samo
rządem Województwa Śląskiego - właścicielem 
budynku Zespołu Szkół Medycznych, w którym 
miasto prowadzi V LO.

W ielokrotne podw yżki paliw a, inflacje, 
a w zw iązku z tym w zrost kosztów prze
jazdu o ok. 20% - oto argumenty, jakie podał 
wiceprezydent R. Niewelt, proponując podnie
sienie opłat za przejazdy autobusami komuni
kacji miejskiej. By podwyżki były minimalne, 
należy przede wszystkim uporządkować upraw
nienia do ulg. Rozpoczęto od emerytów i ich 
współmałżonków i zaproponowano, by ulgi 
przysługiwały po osiągnięciu ustawowego wie
ku emerytalnego - 65 dla mężczyzn i 60 - dla 
kobiet. Ulga przysługuje również rencistom 
mającym ustalone prawo do renty z tytułu nie
zdolności do pracy, a także studentom do ukoń
czenia 26 roku życia. Temat wywołał ożywioną 
dyskusję. Radny Henryk Ryszka zaproponował, 
by radni zrzekli się przywileju darmowych prze
jazdów, zaś U. Szynol zauważyła, że ulga ta nie 
ma znaczenia ekonomicznego, gdyż radni auto
busami podróżują rzadko, ale daje to pewien 
komfort, bo nie trzeba pamiętać o bilecie czy prze
ciskać się do kasownika itd. Radny Zygmunt 
Gajda zauważył, że średni wiek mężczyzn 
na Śląsku nie daje im zbyt długiego czasu 
na korzystanie z ulg, zaś Marian Szydło za
proponował wprowadzenie biletu rodzinne
go, np. na wyjazdy za miasto. R. Niewelt po
prosił o wycofanie formalnych wniosków roz
szerzających temat ulg, deklarując w zamian po
wrócenie do niego po uporządkowaniu wszyst
kich problemów z tym związanych. Nie wzbu
dziły natomiast sprzeciwów zaproponowane 
podwyżki: bilet jednorazowy będzie koszto
wał 1,60 zł (ulg. 0,80 zł), a zakupiony u kie
rowcy - 2,40 zł (bez możliwości zakupu ulgo
wego), miesięczny - 50 zł (ulg. 25 zł), okreso
wy - 32 zł (ulg. 16 zł), miesięczny liniowy - 23 
zł (tylko dla nauczycieli). Za przejazd bez bi
letu zapłacimy 60 zł, za przewóz bagażu lub 
psa bez biletu - 32 zł. W efekcie uchwałę po
parło 21 radnych, 16 się wstrzymało. Nowy cen
nik wchodzi w życie od 1 stycznia 2000 roku, 
stosowną uchwałę w pełnym brzmieniu wydru
kujemy w listopadowej “GR”.

Dyskusją wzbudził też następny projekt 
uchwały przedstawiony przez wiceprezydenta 
Mariana Uherka. Dotyczył on zmiany w Gmin
nym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych, polegający na umoż
liwieniu handlu alkoholem w sklepie o po
wierzchni 50 m2, a nie jak dotychczas - 70 m2. 
M. Uherek tłumaczył projekt chęcią wyrówna
nia szans dla wszystkich podmiotów gospodar
czych. Problem dotyczy ok. 25 sklepów, co nie

powinno, jego zdaniem, drastycznie zwiększyć 
podaży alkoholu w mieście. Radni byli jednak 
innego zdania. Z wypowiedzi m.in. Piotra Ku
sza, Mariana Szydło czy Romana Bergera 
wynika, że poparcie takiej uchwały sprzyjałoby 
rozwojowi alkoholizmu, a nie rozwiązywaniu 
jego problemów. Uważają oni sieć punktów 
sprzedaży alkoholu w mieście za zbyt gęstą. 
Z kolei radny Ireneusz Zimon zauważył, że ogra
niczenie podaży nie jest rozwiązaniem proble
mu, raczej należałoby ograniczyć godziny otwar
cia tych sklepów. Ostatecznie radni uchwałę 
odrzucili - za głosowało 13 radnych, przeciw 
20, 7 wstrzymało się od głosu. (Patrz też arty
kuł: Jest problem..., str. 26).

Bez dyskusji natomiast radni zgodzili się roz
wiązać Międzygminny Związek Telekomunika
cyjny, który powstał w 1992 roku, a jego ce
lem było doprowadzenie do telefonizacji gmin 
w obrębie Rybnickiego Węzła Telekomunika- 
cyjnego. Zadanie zostało wykonane, dalsze 
działania związku są więc bezzasadne. W na
stępnym punkcie radni zatwierdzili regula
min Społecznej Straży Rybackiej powoła
nej na wniosek Zarządu Okręgu Polskiego 
Związku Wędkarzy. Zgodzili się też na na
bycie 16 udziałów spółki “Hossa” od pozosta
łych udziałowców oraz wyznaczenie członkini 
ZM Jadwigi Deja na reprezentanta mienia ko
munalnego w tej spółce . “Hossa” została po
wołana w 1990 roku, a jej zadaniem było 
wydawanie “Gazety Rybnickiej”. Niewyklu
czone, że spółka ta będzie w niedalekiej przy
szłości znów taką rolę pełnić.

Miasto wyraziło również chęć przejęcia - 
w zamian za zaległości podatkowe ciążące 
na Zakładach Naprawczych SA - udziałów 
tych zakładów  w Spółce M ieszkaniow ej 
“Wrębowa” i przystąpienie do niej. Byłaby 
to forma pomocy ze strony miasta dla wycho
dzącego z kryzysu zakładu, który nie jest w sta
nie spłacić kwoty zadłużenia w gotówce. Po dys
kusji m.in. nad kondycją finansową spółki i sta
nem budynków - uchwałę przyjęto. Następnie 
radni powołali komisję do przeprowadzenia 
konkursu na stanowisko dyrektora Przedszko
la nr 11, którego dotychczasowa dyrektorka 
Teresa Cichoń przechodzi na emeryturę.

Mając w pamięci dramat powodzi w 1997 roku, 
radni poparli też podjętą przez Radę Powiatu Ra
ciborskiego uchwałę dotyczącą budowy zbior
nika retencyjnego w Raciborzu.

Wiceprezydent M. Uherek przedstawił wnio
sek Zarządu Miasta i Komisji Gospodarki Prze
strzennej o wyrażenie zgody na zbycie, zamia
nę i dzierżawę gruntów miejskich. Szczególne 
zainteresowanie radnych wzbudził projekt wy
dzierżawienia gruntu na terenie Miejskiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kamieniu pod 
ewentualny Aqua Park. J. Cyran zauważył, 
że radni mają zbyt mało informacji na temat 
przyszłego dzierżawcy i jego projektu, z kolei 
M. Uherek poinformował, że ewentualny inwe
stor nie chce na razie ujawnić się na szerszym fo
rum. Radny Michał Śmigielski zgłosił formalny

wniosek, by Zarząd M iasta zadeklarował, 
że przed podpisaniem dzierżawy umowa zo
stanie przedstawiona radnym. Deklarację taką 
złożył prezydent Adam Fudali. Za wnioskiem 
opowiedziało się 37 radnych, 3 wstrzymało się 
od głosu. Ostatecznie uchwałę przyjęto jed
nomyślnie.

W następnym  punkcie dokonano zmian 
w składach komisji branżowych Rady Miasta. 
W poczet członków komisji przyjęto nowe oso
by zarówno z grona radnych, jak i spoza rady, 
kilka zaś - ze względu na absencję na posiedze
niach komisji - wykluczono.

Wielu radnych zabrało głos w ramach inter
pelacji, pytań, wniosków i oświadczeń. Alojzy 
Hoła zasugerował wystawienie kontenerów 
na opadające liście oraz zadał pytanie dotyczą
ce planów segregacji śmieci na terenie “Ryfa- 
my” (patrz też str. 13). Jerzy Rożek wrócił 
do sprawy uporządkowania stacji PKP Paruszo- 
wiec, która została załatwiona tylko częściowo. 
W tunelu, którego gospodarzem jest Zakład Mo
stowy PKP w Kędzierzynie - nadal straszy brud 
i dewastacje.

Radny Jan Mura nawiązał do harm ono
gramu prac nad budżetem  z prośbą o uści
ślenie terminu potrzeby r z e c z o w e .  Wi
ceprezydent J. Frelich wytłumaczył, że cho
dzi o konkretne inwestycje bez określania ko
sztów. Zygmunt Gajda zaapelował do Zarządu 
Miasta o kontynuację remontu ul. Trzech Krzy
ży, który został wykonany tylko częściowo. Wi
ceprezydent Niewelt uważa, że zgodnie z umo
wą, dalsze prace pow inna wykonać kop. 
“Chwałowice”. Radny Gajda z kolei wyraził 
zdanie, że to miasto powinno tej sprawy dopil
nować.

Marian Szydło wyraził się krytycznie o wy
stąpieniu na poprzedniej sesji wiceprzewodni
czącej Komisji Rewizyjnej RM Danuty Adam- 
czyk-Dudek, która wyraziła opinię komisji do
tyczącą zasądzonego wyroku w sprawie drogi 
dojazdowej do firmy “Eko”. Radny Szydło uwa
ża, że sugerując pociągnięcie do odpowiedzial
ności karnej osób, które naraziły gminę na fi
nansowe straty, przekroczyła ona swoje kompe
tencje. Wniósł też o zbadanie zasadności zagra
nicznych delegacji członków Zarządu Miasta. 
W iceprezydent R. N iwelt zgłosił wniosek 
o umieszczenie na monumencie na cmentarzu 
poświęconym tym, którzy “spoczęli w obcej zie
mi i grobów nie mają”, tablicy pamięci ofiar walk 
o niepodległość Polski w latach 1945-1989. 
Radny J. Cyran zauważył, że niektórzy z ich “ka
tów”, są dziś nadal "na piedestale". R. Niewelt 
poprosił też radnych o akceptację plakatu za
wierającego apel do mieszkańców o niespala- 
nie w piecach tworzyw sztucznych. Radny Cy
ran zaapelował do władz, by lepiej się przyj
rzały jakości prac w końcówce budowy czę
ści obwodnicy Jankowicka - Wodzisławska, 
bo chciałby uniknąć “czarnej” satysfakcji.

Pracowita październikowa sesja zakończyła się 
około godz. 22.00.

(S, r)

Tel. 42-28-825



Kampus - słowo pojawiające się w mediach coraz częściej w kontekście Rybni
ka - oznacza zespół obiektów położonych w naturalnym krajobrazie, łączących 
w sobie funkcję dydaktyczną, naukową, socjalno-mieszkaniową z miejscem spo
tkań czyli forum. Dotąd kompleks taki kojarzył się nam przede wszystkim z uczel
niami angielskimi lub amerykańskimi, dziś wiele wskazuje na to, że w ciągu naj
bliższych lat wizja kampusu zostanie zmaterializowana w naszym mieście.

Dzisiaj szpital,
jutro kampus

Świadomość, że to wykształceni i światli 
obywatele są szansą dla "stojącej" dotąd wę
glem, a obecnie poddawanej restrukturyzacji 
aglomeracji rybnickiej, jest coraz powszech
niejsza. O potrzebie przybliżenia naszej mło-

w Rybniku, która wygrała przetarg. Koncepcja 
wywarła na radnych duże wrażenie. Teraz nale
żało stworzyć “grupę nacisku” w dobrym tego 
słowa znaczeniu, by wizja mogła zostać urze
czywistniona. Rolę inwestora zastępczego

Tak dziś wygląda "stara" zabudowa przyszłego kampusu.

dzieży możliwości kształcenia się mówiono 
od dawna, a że nie były to tylko słowa, świad
czy 2 tys. studentów rybnickiego Centrum 
Kształcenia Inżynierów Politechniki Śl. Dru
gie tyle ma szansę na studiowanie w Rybni
ku, pod warunkiem, że uda się zrealizować 
ambitną wizję stworzenia kampusu wyższych 
uczelni w miejscu dzisiejszego szpitala przy 
ul. Rudzkiej.

Z pomysłem tym wyszedł, znany z niekon
w encjonalnych działań, prezes elektrowni 
“Rybnik” Tadeusz Sopicki, ideę podjął pre
zydent Adam Fudali, zdający sobie sprawę 
jakim bogactwem dla miasta są wykształceni 
ludzie i jak ważna będzie ich rola w zmianie 
struktury gospodarczej miasta oraz stylu życia 
mieszkańców. Przedsięwzięcie poparli radni 
oraz szeroko rozumiana opinia publiczna, w tym 
władze samorządowe ościennych gmin.

Projekt zagospodarowania przestrzennego 
szpitala na potrzeby wyższych uczelni o pro
filu technicznym, humanistycznym i ekono
micznym, został przedstawiony na majowej 
s e s j i  R ad y  M ia s ta  p rz e z  W iesław a  
Chmielewskiego z Pracowni Urbanistycznej

powierzono powołanej 8 lat temu Fundacji 
Ekologicznej "Ekoterm Silesia", której za
łożycielami są m.in. Miasto Rybnik, Elektrow
nia Rybnik S.A. i PPH "Utex". Fundacja zro
biła dla miasta wiele dobrego, m.in. w dzie
dzinie ograniczania em isji zanieczyszczeń 
do pow ietrza czy współtworzenia, w spól
nie z elektrownią "Rybnik", wielu kilometrów 
ścieżek rowerowych. Teraz głównym jej ce
lem będzie wieloetapowa realizacja kampu
su. Najważniejsze jest oczywiście to, co naj
bardziej prozaiczne - pieniądze. Na razie fun
dacja zgromadziła środki na wykonanie pro
jektu oraz pierwszy etap prac pochodzące od 
elektrowni "Rybnik", miasta oraz firm "Utex", 
"Energo-Invest" i "E lektrom ont". W ładze 
sam orządow e, przy w spółudziale Funda
cji "Ekoterm  Silesia", złożyły także w nio
sek o dofinansowanie tego projektu ze środ
ków pomocowych funduszu PHARE. Czynią 
również starania, by przedsięwzięcie to wpi
sać w strategię rozwoju województwa. Dla 
pomysłu pozyskano wpływowych ludzi: mar
szałka Województwa Śląskiego, przewodniczą
cego Sejmiku Śląskiego, posłów z naszego

regionu i wiele innych osób.
“Zaklepany” jest udział w przedsięwzięciu 

Politechniki Śl. W tym roku rybnickie Cen
trum Kształcenia Inżynierów na nowy kieru
nek energetyka komunalna przyjęło 40 z pra
wie 200 osób chętnych do jego studiowania. 
Na razie zajęcia będą się odbywać w budyn
ku przy ul. Kościuszki, zaś od października 
roku 2000 studenci tego kierunku przeniosą 
się, jako pierwsi, do nowego kampusu. Prze
znaczono dla nich obiekt byłej kuchni i pral
ni, pierwszy po prawej po wejściu przez bra
mę od ul. Rudzkiej. Znajdzie się tu miejsce 
dla 260 studentów, a wraz z kadrą i służbami 
technicznymi dla 320 osób. Przetarg na pro
jekt technicznej adaptacji terenu i obiektów 
w ygrała firm a AT “A rchitektura” z Rybni
ka, zaś wykonawca robót zostanie wyłonio
ny jeszcze w tym roku. Projektem jest zainte
resowany również Uniwersytet Śląski, które
go rektor prof. Tadeusz Sławek odwiedził 
Rybnik, rozmawiał z władzami miasta i obej
rzał teren przyszłego kampusu. Był pełen 
podziwu dla pomysłu.

Po rozległym , ponad 4-hektarow ym , te 
renie przyszłego kampusu oprow adza nas 
Michał Śmigielski, od niedawna prezes Fun
dacji "Ekoterm Silesia", której głównym za
daniem jest doprowadzenie przedsięwzięcia 
do szczęśliwego końca. Aktualnie są tu pro
w adzone prace porządkow e. Z bierane są 
śmieci, wycinane chaszcze, przetrzebiany sta
ry drzewostan. Przyszłe “szlaki” komunika
cyjne wytyczają znaki malowane czerwoną 
farbą. Ale nie trzeba zbyt wysilać wyobraźni, 
by “zobaczyć” w tym miejscu kampus, na 
który składać się będą już istniejące, solidne 
budynki z początku XX w., zmodernizowa
ne i zaadaptowane do celów dydaktycznych 
oraz nowe obiekty - biblioteka, hala sporto
wa oraz forum z fontanną i niedużym amfite
atrem. Łatwy do adaptacji będzie wybudowa
ny już współcześnie, a nigdy nie oddany do 
użytku, budynek pralni i warsztatu. Do ogrze
wania kampusu wykorzystana zostanie, oczy
wiście po gruntowej modernizacji, lokalna ko
tłownia. Rachunek ekonomiczny wykazał, że 
najkorzystniejsze będzie zastosowanie nowo
czesnych ekologicznych kotłów węglowych, 
a kotłownia pełnić będzie również rolę dy
daktyczną dla studentów energetyki komu
nalnej. Przyległy budynek zaadaptowany zo
stanie na laboratoria, a wyższa kondygnacja 
na pokoje hotelowe dla pracowników nau
kowych. Zniknie dzisiejsza tlenownia, a bu
dynek pediatrii z dobudowanym w niecie
kawym stylu lat ’70 skrzydłem zostanie do
pasowany do całości. Największy obiekt - dziś 
oddział chirurgii - zostanie oddany na cele 
dydaktyczne między 2001 a 2003 rokiem.
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Po raz pierwszy w tym roku w CKI roz
począł funkcjonowanie nowy kierunek - 
energetyka komunalna, na którym studio
wać będzie 40 osób. - To wyjątkowa spe
cjalizacja, której nie ma nawet na Politech
nice Śląskiej w Gliwicach - mówi dyrektor 
CKI doc. Szczepan W yra. - Absolwenci 
tego kierunku znajdą zatrudnienie przede

" G a u d e a m u s " '  

w  C K I

5 października w Centrum Kształ
cenia Inżynierów Politechniki Śląskiej 
w Rybniku uroczyście zainaugurowa
no nowy roku akademicki. W  tym roku 
indeksy otrzymało 522 studentów - 233 
z nich będzie kształcić się na studiach 
dziennych, a 289 na wieczorowych.

Mieszkańcy Paruszowca 
kontra “Eko”

Sporna droga... Zdj.: szoł

wszystkim w urzędach gmin. W trakcie sied
miu semestrów nauki będą poznawać za
gadnienia m.in. z dziedziny ochrony śro
dowiska, oszczędności energii, monitoro
wania, atestowania ciepłownictwa, czyli 
wszystkiego co może okazać się pomocne 
na szczeblu lokalnym. Specjalizacja ta jest 
bardzo popularna na Zachodzie. Zainte
resowała się nią również elektrownia "Ryb
nik". Myślę, że także u nas energetyka ko
munalna będzie cieszyła się sporym powo
dzeniem. To naprawdę potrzebny kierunek. 
W przyszłości będzie się on mieścił w no
wym kampusie przy ul. Rudzkiej.

Na najbardziej popularnym wydziale - 
budownictwie kształci się na studiach dzien
nych 491 osób, a na wieczorowych 323. 
Na kierunku zarządzanie i marketing nau
kę pobiera 208 studentów dziennych, 302 
wieczorowych, a 157 osób korzysta ze stu
diów wieczorowych uzupełniających. W y
dział górnictwo i geologia kształci 380 osób 
na studiach wieczorowych i 66 na uzupeł
niających. - W  tym roku po raz pierwszy 
w historii naszej uczelni przekroczyliśmy 
magiczną liczbę dwóch tysięcy studentów - 
mówi doc.Wyra.
tączn ie  od nowego roku akadem ickie

go w Centrum studiuje 2 .0 2 6  osób. Stu
dia w ieczorow e są płatne, a ich cena, 
w zależności od w ydziału, kształtuje się 
w granicach 7 0 0 -9 0 0  złotych semestral
nie. Studenci mogą rów nież korzystać  
z pokoi w Domu Studenckim , g d z ie  
przygotow yw ano  dla nich 90 miejsc.

W  nowym roku akademickim wszystkim 
rybnickim studentom życzymy powodzenia!

(S)

Około 200 mieszkańców dzielnicy Pruszo- 
wiec-Piaski przybyło na spotkanie z przed
stawicielami władz miasta do Szkoły Pod
stawowej nr 3.

I choć przedstawiona przez przewodniczą
cego RD Andrzeja Oświęcimskiego lista 
problemów do omówienia była długa, od po
czątku było wiadomo, że dyskusję zdominu
je jeden temat - firma “Eko”. Przypomnijmy

najważniejsze fakty: przed kilkoma laty huta 
“Silesia” odsprzedała prywatnym przedsię
biorcom kawałek gruntu z zabudowaniami, 
usytuowany między ulicą Przemysłową, a rze
ką Rudą. Swoją bazę założyła tam m.in. fir
ma “Eko”, która otrzymała koncesję na wy
wóz komunalnych odpadów. Reszta terenu, 
wraz ze stawem, została przekazana miastu.

e r  8

Z prac Rady Miasta

Rybnickie gimnazja - bez zadyszki...
W kilka tygodni po rozpoczęciu roku szkol

nego rybniccy radni skupieni w Komisji 
Oświaty i Kultury RM pod przewodnictwem 
Władysława Horabika, a także wiceprzewo
dniczący RM Maria Smółka oraz Jan Bu
jak, odwiedzili wszystkie rybnickie gimna
zja, by zapytać o ich kondycję po wprowa
dzeniu reformy systemu edukacji. Grupie rad
nych towarzyszył naczelnik Wydziału Edu
kacji Tadeusz Szostok, a także przewodni
czący nauczycielskich związków zaw odo
wych: “Solidarności” i ZNP.

W nioski, jakie radni wyciągnęli z wizyty, 
a nie - co podkreślali - wizytacji, są wielce 
pocieszające. Wysoko oceniono przygotowa
nie dyrektorów i kadry pedagogicznej gim
nazjów, szczególnie jeśli chodzi o znajomość 
reformy, programów nauczania oraz systemu 
oceniania uczniów. Dobre jest zaopatrzenie 
w podręczniki, zauważono jedynie braki ksią
żek do geografii i j. angielskiego w 2 szko
łach. W gimnazajch króluje ten właśnie ję 
zyk, zaś w połowie szkół wprowadzono drugi,

dodatkowy j. obcy - francuski lub niemiecki. 
We w szystkich placów kach są pracownie 
komputerowe. W większości jednak, poza 
dwiema bardzo nowocześnie wyposażonymi, 
sprzęt je s t bardzo przestarzały. G abinety 
przedmiotowe są najczęściej oparte o istnie
jące w tych samych budynkach szkoły pod
stawowe, ale są i nowe, przygotowane spe
cjalnie dla gimnazjów. Zróżnicowana jest 
ilość klas gimnazjalnych w placówce - od 2 
do 10. Gimnazja najmniej liczne - w Kamie
niu i Popielowie - mają jednak aspiracje, by 
utrzymać swój status. Jak się wydaje, powio
dła się integracja uczniów, nawet w tak trud
nych środowiskach jak Boguszowice czy osie
dle Wrębowa w Niedobczycach. W gimna
zjach udało się też wprowadzić zajęcia poza
lekcyjne - najczęściej sportowe. Rozwiązano 
problem dożywiania - wiele młodzieży korzy
sta z bezpłatnych posiłków. Na dobry ocenio
no estetykę placówek, na bardzo dobry pracę 
komitetów rodzicielskich, nie zanotowano
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Jednym z najważniejszych zadań 
gminy jest zapewnienie swoim mie
szkańcom, szczególnie grupom socjal
nie najsłabszym, dachu nad głową. Re
alizacja tego zadania w naszym mieście 
jest oparta o sieć lokali komunalnych, 
których jest w Rybniku kilka tysięcy.

Zasoby komunalne są rozsiane w różnych 
częściach miasta, mają różny, często nie naj
wyższy standart. Pierwszym krokiem do upo
rządkowania tej sfery działalności samorzą
du jest uchwała przyjęta na wrześniowej se
sji Rady Miasta, która umożliwia wykup 
mieszkań komunalnych na bardzo korzyst
nych warunkach. Jej idea jest zgodna z ogól
nymi w naszym kraju założeniami upodmio
towienia społeczeństwa czyli takiego zarządza
nia zasobami, by jak najwięcej mieszkańców 
poczuło się gospodarzami odpowiedzialnymi 
za stan i kondycję swojego lokalu oraz całego 
budynku. Rozwiązywanie wspólnych proble
mów dotyczących np. remontu budynku daje 
nadzieję na wyzwolenie inicjatywy mieszkań
ców, wyłonienie liderów wspólnoty, a co za tym 
idzie pogłębi sąsiedzkie więzi. Najwyższy

upust - 65% wartości - można otrzymać w sy
tuacji, kiedy wykupione zostaną wszystkie 
mieszkania w danym budynku. Tak więc od 
nacisku samych mieszkańców na sąsiadów za
leżeć będzie cena mieszkania. Uchwala zakła
da też likwidację tzw. “wspólnot mieszkanio
wych”, tzn. sytuacji, kiedy w jednym budynku

istnieje więcej niż jeden właściciel - np. część 
mieszkań jest już wykupionych na własność, 
a 2-3 są komunalne. W Rybniku takich wspól
not jest kilkadziesiąt, a zarządzanie nimi w nor
malnym trybie jest bardzo utrudnione.

Ważnym aspektem umożliwienia wykupu
d ?  9

Mieszkańcy 
Paruszowca 

kontra “Eko”
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Staw oczyszczono, zarybiono, powrócił do 
niego znany z herbu miasta chroniony orzech 
wodny. Zgodnie z koncepcją ówczesnego pre
zydenta Rybnika Józefa Makosza, w miejscu 
śmietniska powstały zielone błonia, co przez 
mieszkańców Paruszowca, dzielnicy przemy
słowej, zostało przyjęte z radością. Obecność 
w tym miejscu “Eko” i sąsiadującej z nią fir
my “Wenex” wgryzających się w błonia, oka
zała się niepożądana. W oparciu o znalezione 
w działaniach firmy “Eko” uchybienia, mia
sto wydało jej tylko warunkowe zezwolenie 
na wywóz nieczystości. Ta decyzja wywoła
ła ciąg zdarzeń rodem z “Zemsty” Fredry. 
“Eko” spełniło pewne wymogi dotyczące 
ochrony środowiska i nie miało zamiaru zmie
niać siedziby, co sugerowały władze miasta. 
A jeżeli już, to za duże - zdaniem miasta - 
zbyt duże pieniądze. Konflikt się zaostrzał. 
Śmieciarki “Eko” obwoziły obraźliwe dla pre
zydenta hasła i demonstracyjnie podjechały 
pod Urząd Miasta, prezydent natomiast sku
tecznie utrudniał samochodom firmy wjazd 
i wyjazd z bazy, zmieniając drogę dojazdową 
w krętą, parkową alejkę.

N owe w ładze m iasta przejęły  problem  
z całym  “dobrodzie jstw em ” inw entarza.

Konsekwencją sporu są bowiem procesy, ja 
kie firma “Eko” wytoczyła m.in. miastu. Nie
dawnym wyrokiem sądu gmina powinna zli
kwidować utrudnienia (poprzeczne garby, be
tonowe donice, drewniane pale) na drodze do
jazdowej do bazy, co pociągnie za sobą ko
szty w wysokości ok. 58 tys.zł. W petycji do 
władz miasta mieszkańcy domów przy ul. Prze
mysłowej, sprzeciwili się przejazdowi śmie
ciarek biegnącą pod ich oknami drogą w ogó
le. Miasto również uznało, że tańszym kosz
tem drogę można wybudować kilkaset me
trów dalej. Obie firmy - “Eko” i “Wenex” za
deklarowały w tym przedsięwzięciu własny 
udział. Na to jednak mieszkańcy również się 
nie zgadzają, uważając, że obecność firm jest 
uciążliwa i w sposób szkodliwy wpływa na 
zdrowie dzieci. Jak się więc okazało problem 
nie leży w drodze dojazdowej. Mieszkańcy 
Paruszowca są zdecydowanie przeciwni 
obecności firm na tym terenie w ogóle. 
Swoje zdanie wyrazili na zebraniu w sposób 
bardzo emocjonalny, zarzucając w ładzom 
miasta obronę interesów firmy "Eko". Paru- 
szowianie uważają, że przy rozwiązaniu tego 
problem u należy brać pod uwagę przede 
wszystkim opinię społeczności dzielnicowej, 
a nie, niezgodny z ich poczuciem sprawiedli
wości, wyrok sądowy. Obecni na spotkaniu 
prezydent Adam Fudali i wiceprezydent Uo- 
muald Niewelt zdecydowanie zaprzeczyli 
opowiadaniu się władz po stronie firm. Pre
zydent Fudali zadał natomiast najbardziej ak
tywnym uczestnikom zebrania pytania, gdzie byli

wtedy, kiedy firmy instalowały się na spor
nym terenie... Miasto stoi na stanowisku, że 
rozwiązanie problemu musi odbyć się w ma
jestacie prawa i żadne siłowe działania nie 
wchodzą w grę. Zgodnie z analizą prawną, 
władze miasta twierdzą, że w żaden sposób 
nie można wymusić na firmach zmiany sie
dzib. Oczywiście możnaby wyprowadzić obie 
firmy, ale przedsięwzięcie to, związane z wy
kupem gruntów i zabudowań, pociągnęłoby 
za sobą duże koszty, na które budżet miasta 
nie jest przygotowany. Konsternację, ale i 
pewne uciszenie emocji wprowadziła propo
zycja prezydenta Fudalego, dająca mieszkań
com dzielnicy wybór: wyprowadzenie firm w 
zamian za zaniechanie wszelkich inwestycji 
dzielnicowych. Dalszy przebieg tej kontro
wersyjnej sprawy może więc zależeć od de
cyzji społeczności dzielnicy. A czas nagli, 
gdyż miasto otrzymało od firmy "Eko" pona
glenie w sprawie wykonania zasądzonego 
wyroku.

Inne omawiane problemy, a więc bezpie
czeństwo mieszkańców, m.in. w kontekście 
dyskoteki w klubie “Vega”, stan oświetlenia 
ulicznego, parking przy przychodni zdrowia, 
“rybaczówka”, dewastacja basenu, ogranicze
nie szybkości na nowym łączniku między ul. 
Przemysłową a Stawov oyły tylko bladym 
tłem dla sprawy “Eko”

(r)

Tel. 42-28-825
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mieszkań komunalnych jest również stworze
nie rynku obrotu nieruchomościami. Jeżeli 
zwiększy się podaż mieszkań, zgodnie z ryn
kowym mechanizmem powinna spaść ich cena. 
Oczywiście pojawią się problemy np. z budyn
kami dysponującymi lokalami użytkowymi. 
Wtedy dla gminy korzystniejsze jest wypro
wadzenie mieszkańców i sprzedaż całej nieru
chomości. Gmina zatrzyma do swojej dyspo
zycji pewną ilość lokali, by zapewnić dach nad 
głową najuboższym.

Pierwszym krokiem do uporządkowania za
sobów komunalnych była ich inwentaryzacja. 
Tę mrówczą pracę wykonali pracownicy Wy
działu Lokalowego. W sumie do sprzedaży 
przeznaczonych zostało kilkaset mieszkań, 
a sądząc po ilości zgłoszeń, reakcja mieszkań
ców jest pozytywna.

W nioski, jak ie  w ładze m iasta w yciągną 
z całej akcji posłużą ewentualnym korektom 
zasad, by były one jak najbardziej korzystne 
dla mieszkańców.

Szczegółowych informacji udziela Wydział 
Mienia Urzędu Miasta.

(r)

W pierwszy weekend października 
kilka tysięcy osób odwiedziło zorgani
zowaną przez Urząd Miasta i Izbę 
Przemysłowo-Handlową Rybnickiego 
Okręgu Przemysłowego branżową

Pokojowa 
zmiana granic
Pod koniec września w Urzędzie 

Miasta odbyła się uroczysta sesja 
połączonych Rad Dzielnic Smolna 
i Śródmieście, dotycząca przepro
wadzenia korekty adm inistracyj
nych granic pomiędzy tymi dzielni
cami Rybnika.

Korekta dotyczy “trójkąta” pomiędzy uli
cami Hallera, Wodzisławską, a kościołem św. 
Józefa ojców franciszkanów. Przez ostatnie 
kilka lat, teren ten będący od wieków częścią 
wsi Smolna, a od 1907 częścią dzielnicy 
Smolna, z powodu urzędniczego niedopatrze
nia należał do dzielnicy Śródmieście. Ale 
wszystko skończyło się dobrze i dzielnica 
Smolna odzyskała niewielki obszar obryso
wany na mapce obok, a franciszkanie wrócili 
na Smolną.

Sesję prowadzili przewodniczący obu dziel
nic: Kazimierz Salamon ze Smolnej i An
drzej Wałiszewski ze Śródmieścia. Obecni

Teren obrysowany na mapce to historyczna 
część Smolnej, która we wrześniu 1999 roku 
wróciłą w granice dzielnicy Rybnika-Smolna.

byli też prezydent Adam Fudali, przewodni
czący RM Wiesław Zawadzki i inicjatorka 
wspomnianej korekty granic - Irena Szyczew- 
ska. Wszyscy zgodnie podkreślili, że operacja 
korekty granic, przygotowanie spotkania oraz 
uchwały nastąpiło wzorowo i “pokojowo”.

szoł

Ogrzewanie *ocieplanie *oświetlenie *wentvlacja

Oszczędność energii i ochrona śród
.

J r

edycję giełdy t/X/V7.

Zaprezentowało się na niej ponad 40 firm 
oferujących najnowsze osiągnięcia w dziedzi
nie ekologicznego i oszczędnego ogrzewania, 
a także w zakresie wiodących technologii 
ociepleń i izolacji budynków, odnawialnych 
źródeł energii, oszczędnych źródeł św iatła

i nowoczesnych systemów wentylacji i kli
matyzacji. - Cieszymy się, że w Rybniku moż
na zobaczyć, zamówić i zakupić materiały i urzą
dzenia do niedawna dostępne jedynie w kata
logach - powiedział prezydent Adam Fuda
li, otw ierając giełdę wspólnie z prezesem 
Andrzejem Żylakiem. - Szczególnie ważne 
jest to, że oferta związana jest z niezwykle

ważną dla gospodarki narodowej ustawą “ter- 
m orenow acyjną”, które zadaniem  je s t  
oszczędność energii. Giełda stanowi też do
brą promocję naszego miasta...

Większość wystawców to firmy z Rybnika 
i najbliższej okolicy. By dotrzeć do najnowo
cześniejszych technologii, nie trzeba wyjeż
dżać poza nasz region. - W porównaniu z ubie
głoroczną giełdą branżową, przybyło i wy- 
stawców, i powierzchni wystawienniczej - po
wiedział prezes A. Żylak. - Jesteśmy zatem 
przekonani, że giełda jest dobrąformąprezen
tacji dokonań naszych rodzimych firm i sposo
bem dotarcia do klienta.

Przypomnijmy, że giełda DOM, której 
główna, wiosenna edycja, nastawiona na ma
teriały i usługi budowlane, techniki grzewcze 
i sanitarne oraz wyposażenie wnętrz i ogro
dów, jest organizowane od czterech lat. Je
sienna, skromniejsza edycja jest organizowa
na już po raz drugi. W tym roku odwiedziło 
ją około 5 tys.osób. W ankietach wybrały one 
firmy, których stoiska wyróżniały się szcze
gólnie miłą i fachową obsługą. N ajw ięcej 
głosów otrzym ały firmy: Armex, Energo- 
Inwest i Partners. O trzym ają one nagro
dę w postaci kampanii reklamowych w Dzien
niku Zachodnim i Radiu '90 - patronach me
dialnych giełdy.

(r)
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Nie tak dawno ze wzruszeniem oglądaliśmy 
w TV film przedstawiający losy Joni Earec- 
kson - amerykańskiej nastolatki, która po nie
szczęśliwym skoku do wody już zawsze mia
ła poruszać się na wózku inwalidzkim. Dzię
ki hartowi ducha i głębokiej wierze postać 
Joni, która zagrała w filmie samą siebie, za
padła głęboko w świadomość wielu milionom 
ludzi na całym świecie. Dziś dojrzała już pani 
Eareckson - Tada prowadzi fundację poma
gającą niepełnosprawnym na całym świecie.

Joni and Friends Ministries Gary de Velder. 
Kilkuosobowa grupa Amerykanów wraz z pa
storem została przyjęta w Urzędzie Miasta 
przez przedstawicieli władz samorządowych. 
W spotkaniu wzięli udział prezydent Adam 
Fudali wiceprezydent Ewa Urbanek-Cho- 
łuj, odpowiedzialny za sferę opieki społecz
nej ZM Leszek Kuska oraz wiceprezydent 
Marian Uherek, któremu podziękowano za 
pomoc w załatwieniu formalności celnych 
związanych z darowizną fundacji w postaci

Wózki dla świaia i ... Rybnika

m.in. do podopiecznych Domu Pomocy Spo
łecznej, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wy
chow awczego, szkół specjalnych, Szkoły 
Życia i do Warsztatów Terapii Zajęciowej pro
wadzonych przez rybnickie Koło Stowarzy
szenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umy
słowym. W spotkaniu wzięli udział szefowie 
wymienionych placówek opiekuńczych i szkol
nictwa specjalnego, a dyskusja toczyła się wo
kół ich ewentualnej współpracy z fundacją. 
Dostrzeżono możliwości pomocy amerykań
skiej fundacji nie tylko w sferze materialnej, 
ale i duchowej, szczególnie edukacji rodzin 
opiekujących się osobami niepełnosprawny
mi. Gary de Velder wystąpił również z pro
pozycją utworzenia w naszym mieście centrum 
naprawy amerykańskich wózków, które są da
rem fundacji, a pomysł ten spotkał się z żywym 
zainteresowaniem władz miasta. Wizyta przed
stawicieli Fundacji w ośrodku rehabilitacyjnym 
elektrowni “Rybnik” zaowocowała zapowiedzią 
przyjazdu amerykańskich terapeutów i zapew
nieniem “postawienia na nogi” części leczą
cych się tam chorych. Pastor E. Trzciankowski

Szef fundacji Gary de Velder (z prawej) z częścią swojej amerykańskiej 
ekipy w magazynie wózków przy kościele Wolnych Chrześcijan w Rybniku.

Tę godną podziwu osobę gościliśmy niedawno 
już po raz wtóry w Polsce, a w ślad za nią wizy
tę w naszym kraju złożyli przedstawiciele jej 
fundacji Joni and Friends Ministries w ramach 
programu Wheelsfor the World czyli Wózki dla 
świata.

Na zaproszenie Eugeniusza Trzciankowskiego,
pastora kościoła Wolnych Chrześcijan w Ryb
niku, nasze miasto odwiedził szef fundacji

sprzętu rehabilitacyjnego.
Przedstawiciele fundacji Spotkanie w Urzędzie Miasta (od lewej): Leszek Kuśka, prezydent 

p rzy w ieź li bow iem  do Adam Fudali, Gary de Yelder i pastor Eugeniusz Trzciankowski.
Rybnika 200 wózków in
walidzkich oraz inny drobny sprzęt rehabili
tacyjny, który sami rozdysponowali, biorąc pod 
uwagę indywidualne potrzeby każdej z niepełno
sprawnych osób. Darowizna trafiła do instytucji 
działających na rzecz osób niepełnosprawnych,

Zdjęcia: szol
został koordynatorem współpracy z fundacją 
Joni and Friends Ministries na Śląsku, zaś 
kierowniczka Warsztatów Terapii Zajęciowej 
Danuta Reclik będzie zajmowała się koor
dynacją tych działań na terenie miasta, (r)

mmm

Festyn integracyjny
Oddział Śląski Polskiej Organizacji Pracodawców Osób 

Niepełnosprawnych był organizatorem Festynu Integracyj
nego, który w połowie września odbył się na terenie Ośrodka 
Sportów Wodnych i Rekreacji elektrowni “Rybnik”. Patronat 
honorowy nad imprezą, której hasło brzmiało “Zakładpracy 
chronionej - przyjacielem dziecka niepełnosprawnego” był 
Prezydent Miasta Rybnika oraz Fundacja na Rzecz Rodziny 
Ludgardy i Jerzego Buzków.

Odbyły się integracyjne zawody wędkarskie, rajd rowerowy 
i zawody skata, konkurs i zabawy dla dzieci, występy zespo
łów artystycznych, a przez cały czas trwała giełda pracy dla 
osób niepełnosprawnych.

Tel. 42-28-825 ■ ■ H i
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Wymiany młodzieży z różnych krajów są bez wątpienia jedną 
z najatrakcyjniejszych form połączenia nauki języka obcego 
z przyjemnością nawiązywania przyjacielskich kontaktów. Bar
dzo aktywne jest na tym polu I LO im. Powstańców Śląskich.

Młodzieżowa 
wizyta z Niemiec

Po raz kolejny w I LO gościli uczniowie 
z Gimnazium Petrinum z Dorsten.

Niemieccy licealiści zwiedzili Kraków, Za
kopane oraz Wieliczkę (na zdj.). Miejsca te 
wywarły na nich ogromne wrażenie nie ze 
względu na ich odmienność, ale właśnie eu
ropejskość. Przyjął nas również prezydent 
Rybnika Adam Fudali. W Urzędzie Miasta do
wiedzieliśmy się o planach stworzenia kam
pusu dla studentów przy ulicy Rudzkiej. Ma
rek Szołtysek opowiedział naszym gościom 
o historii Rybnika i pochodzeniu godła. Na
stępnie wszyscy zwiedziliśmy Muzeum w Ra
tuszu.

Przyjeżdżając do Polski zachodnia młodzież 
miała o niej niezbyt pozytywne zdanie. Ku 
ich zaskoczeniu okazało się, iż Rybnik to mia
sto coraz bardziej podobne do miast zacho
dnich. Niestety, w Niemczech w dalszym

ciągu zbyt mało wie się o Polsce. Większość 
ludzi myśli, że w naszym kraju nie ma gdzie 
się bawić, a społeczeństwo na ogół jest bied
ne. Jednak po tygodniu spędzonym w Rybni
ku i okolicy, Niemcy nie mogą zaprzeczyć, 
iż polska młodzież potrafi kulturalnie i cieka
wie spędzić czas, tak jak robią to oni u siebie.

Annę, szesnastoletnia dziewczyna z Dorsten 
mówi: - Przed wycieczką do Polski byłam trochę 
przestraszona, wszyscy znajomi dziwili mi się, że 
chcę tu przyjechać. Na szczęście zdecydowałam 
się i spędziłam siedem wspaniałych dni.

Miejmy nadzieję, że Annę zachęci swoich 
przyjaciół do wzięcia udziału w przyszłorocz
nej wymianie. W końcu możemy poszczycić 
się tym, że Polska jest częścią Europy, zacho
wując zarazem swój oryginalny klimat.

W kraju Andersena
W liceum im. Powstańców Śl. już od dzie

sięciu lat trwają kontakty z Danią, a ich ini
cjatorką była Bożena Stankiewicz - nauczy
cielka języka angielskiego.

W tym roku przygoda naszych uczniów  
z tym niewielkim krajem rozpoczęła się na 
początku września, a celem naszej podróży 
była miejscowość Lunderskov. Przyjęto nas 
bardzo gościnnie i umieszczono w duńskich 
rodzinach, z którymi mieliśmy spędzić naj
bliższe sześć dni. Atmosfera jaka panowała 
przez cały czas pobytu była cudowna, a to 
zarów no dzięki Duńczykom, jak i naszym 
opiekunom. Zapoznaliśmy się z kulturą i oby
czajami Duńczyków, zwiedziliśmy m.in. Ha- 
derslev, gdzie znajduje się skansen i muzeum 
historii Danii oraz obejrzeliśmy też muzeum 
i dom, w którym urodził się H. Ch. Andersen.

Zapoznano nas również z funkcjonowaniem 
szkół oraz z pracą władz miasta, zwiedziliśmy 
też nowoczesną fabrykę najdłuższych na świę
cie śmigieł do elektrowni wiatrowych.

Atrakcji było m nóstw o, ale chyba naj
bardziej utkwiła nam w pam ięci noc na 
w yspie Bago, w ycieczka nad m orze Pół
nocne i do Legolandu, gdzie szaleliśmy ni
czym  dziec i. Teraz czekam y z n iecierp li
w ością na kw iecień przyszłego roku, kie
dy znów spotkamy naszych duńskich przyja
ciół, tym razem w naszym mieście i szkole.

Ewa Marszolik

W izyta koordynatorów działalności AF w Polsce

Język francuski ma przyszłość!
Rybnicki ośrodek Alliance Français na 

dobre wrósł w pejzaż naszego miasta. Jak 
stwierdzili wizytujący ostatnio tę placów
kę koordynatorzy działań AF: ze strony 
francuskiej Michel Drouere i ze strony Pol
skiej dr Zdzisław Ryłko, kierowany przez 
Elżbietę Paniczek rybnicki AF oceniany 
jest jako najprężniejszy w gronie "małych" 
ośrodków.

Opinią tą podzielili się z prezydentem Ada
mem Fudalim i wiceprezydentem Jerzym 
Frelichem, którzy przyjęli ich w Urzędzie 
Miasta. Promujące kulturę francuską ośrodki 
AF, których w 138 krajach świata jest ponad 
tysiąc, są również szkołą językową. Z nowym 
rokiem szkolnym na kursach j. francuskiego 
w AF w Rybniku przybyło 70 uczniów. Do dys
pozycji zainteresowanych kulturą francuską jest 
bogato zaopatrzona biblioteka i mediateka oraz

kilka tytułów aktualnych francuskich czaso
pism. AF bywa również organizatorem lub 
współorganizatorem interesujących imprez ar
tystycznych.

Język francuski jest drugim, obok j. angiel
skiego, językiem roboczym Wspólnoty Euro
pejskiej, dlatego jego znajomość, w kontekście 
wejścia naszego kraju do UE, jest jak najbar
dziej pożądana. Stronie francuskiej bardzo za
leży na upowszechnianiu nauczania języka fran
cuskiego w Polsce, stąd priorytetowym zada
niem AF jest zainteresowanie wprowadzeniem 
go w gimnazjach, o czym również rozmawiano 
w czasie wizyty w Rybniku. Niepokojące dla 
kierownictwa AF w Rybniku jest brak języka 
francuskiego w klasach pierwszych niektórych 
rybnickich szkół średnich. Jeśli zajdzie taka 
potrzeba, przedstawiciele AF zapewnią zwięk
szenie pomocy metodycznej i dydaktycznej dla

wykładowców tego języka.
Przedstawiciele naszego samorządu podzie

lili się z gośćmi opinią na temat współpracy 
Rybnika z francuskimi partnerami, w tym z mia
stem Lievin w regionie Pas-de-Calais, którego 
doświadczenia w restrukturyzacji górnictwa 
są dla nas bardzo interesujące.

Niewykluczone, że to właśnie dobry przykład 
Rybnika sprawił, że w Gorzowie Wlk. i Bydgo
szczy uruchomiane są kolejne ośrodki AF usy
tuowane nie przy wyższych uczelniach, jak to 
jest powszechnie przyjęte, ale w oparciu o struk
tury samorządowe. (r)

Alliance Française zaprasza 
na kursy języka francuskiego.

Aktualnie istnieją następujące grupy: począt- j  j 
kująca, średniozaawansowana, zaawansowana, 
grupa DELF-Al i A2, konwersacyjna z lekto
rem francuskim dla maturzystów, dziecięca po
czątkująca i średniozaawansowana.
Wszelkich informacji udziela sekretariat AF: 

tel 42-24097 od 9.00 do 17.00

i
Tel. 42-28-825



KazazierniK iyyy — g i U W A  lv l l / \ : )  l/\

ł

f

2

Właścicielami najładniejszego przydomowego ogrodu są Lidia 
i Bronisław Kłosek z Boguszowie. Zdj.: szoł

“Oczka” wciąż w modzie
W Urzędzie Miasta odbyło się uroczyste ogłoszenie wyników 

konkursu “O ładniejszy Rybnik”. Już po raz dziewiąty mieszkań
cy miasta odebrali nagrody Prezydenta Miasta, przyznawane za 
najpiękniejsze balkony, tereny wokół budynków prywatnych i osie
dli. W tym roku na konkurs wpłynęły 33 zgłoszenia. Tradycyjnie 
już najwięcej osób chciało pochwalić się swoimi małymi “oazami 
zieleni”, powstałymi wokół budynków prywatnych.

Pierwszą edycję konkursu zorganizowano 
w celu zachęcenia mieszkańców do upiększa
nia najbliższego otoczenia, a tym samym do 
poprawienia wizerunku całego miasta. Po
mysł sprawdził się. Z roku na rok wokół nas 
pojawia się coraz więcej pięknych ogrodów, 
altan i balkonów, co nie znaczy, że wszyscy 
startują w konkursie. Ale są i tacy, którzy chcą 
się pochwalić swoją pracą. W tym roku w ka
tegorii na najładniej urządzony balkon pierw
sze miejsce zdobyła Monika Roter-Pastemak, 
a drugie - Teresa Procek. W łaścicielam i 
najładniejszego przydom owego ogrodu są 
Lidia i Bronisław Kłosek z Boguszowie. Dru
gie i trzecie nagrody zdobyli Zygmunt Go- 
szyc oraz państwo Teresa i Stefan Kocyba, 
a także Danuta i Benedykt Dżulik. W tej ka
tegorii komisja konkursowa przyznała rów
nież nagrodę specjalną. Państwo Waleria i 
Józef Czech wyróżnieni zostali za wyjątko
wą różnorodność gatunków drzew i krzewów, 
stałą pielęgnację oraz za stworzenie w swo
im ogrodzie szczególnego klimatu “tajemni
czości”. Ze względu na dużą konkurencję, jury 
postanowiło również przyznać nagrody książ
kowe innym właścicielom ogrodów.
- Coraz trudniej jest nam wybrać laureatów -

m ów i Jadwiga  
Kutkowska z Wy
działu Ekologii UM.
- Tyle jest pięknych 
ogrodów, urządzo
nych z dużym poczu
ciem estetyki i po
mysłowością. Nadal 
w modzie są oczka 
wodne, a nowością 
są najróżniejsze mo
stki. Warto również 
podkreślić, iż coraz 
więcej osób stara się 
dbać nie tylko o wła
sne ogródki, ale tak
że o tereny poza  
swoimi posesjami.

W konkursie “O ła- 
dn ie jszy  R ybn ik” 
nagrodzono również 
Jadwigę i Stanisła
wa Szostak z ul. 
Dworek 5, za szcze
gólną dbałość o teren 
wokół bloku mie
szkalnego. W katego
rii - najładniej urzą
dzone otoczenie pa
w ilonów  h a n d lo 
w ych i innych  
obiektów  użytecz
ności publicznej - 
komisja nagrodziła 
Restaurację Night 

Club “Biały Dom” w Kamieniu, prowadzo
ną przez Leonarda i Stanisławę Swoboda, 
parafię Św. Brata Alberta Chmielowskiego 
również w Kamieniu oraz Aurelię Burzan - 
Adamską z Perfumerii “Ambrozja” w Ryb
niku.

Podczas uroczystości wręczenia nagród 
można było zobaczyć fotografie przedstawia
jące wyróżnione obiekty. Rozmawiano rów
nież o możliwościach zorganizowania kursu, 
który przybliżyłby wiedzę z zakresu układa
nia kompozycji kwiatowych i aranżacji ogro
dów. Wymieniano również uwagi na temat 
pielęgnacji swoich ogródków i zagospodaro
wywania balkonów.

Wiadomo już, że w przyszłorocznej, jubi
leuszowej edycji konkursu nastąpią pewne 
zmiany: - Myślimy o nieco innej formule - 
mówi J. Kutkowska. - Prawdopodobnie zre
zygnujemy z oceniania balkonów. Na osie
dlach pojawia się coraz więcej pięknie urzą
dzonych balkonów, a ich właściciele i tak nie 
zgłaszają się do udziału w konkursie. Zmieni
my również czwartą kategorię. Trudno jest 
nam porównywać szkoły, pawilony handlowe 
i parafie. Chcemy to zróżnicować.

(S)

Podobnie jak w latach ubiegłych, 
młodzież rybnickich szkół włączyła się 
do akcji “Sprzątanie świata”.

Do oczyszczania miasta ruszyli uczniowie 
26 rybnickich szkół podstawowych, średnich 
i gimnazjów, przedszkolaki oraz przedstawi
ciele Związku Wędkarskiego, którzy oczy
szczali tereny wokół użytkowanych przez sie
bie zbiorników wodnych. - Wydaliśmy łącz
nie 1330 worków na śmieci - mówi Franci
szek Węglorz z Rybnickich Służb Komunal
nych. - Nasze służby wywiozły na wysypiska 
13,5 tony śmieci.

Jak podaje Wiktor Salamon, naczelnik 
Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu 
Miasta, w rybnickiej akcji “Sprzątanie Świa
ta” , udało się zebrać łącznie ponad 48 ton 
śmieci. Uczniowie z SP 26 z Niewiadomia 
sprzątali obejście wokół swojej szkoły, pobli
ski park oraz tereny osiedla. Podobnie ucznio
wie z SP 9, którzy zadbali o czysty wygląd 
swojej szkoły i parku. Dodatkowo w placów
ce tej jeszcze tydzień po oficjalnym zakoń
czeniu akcji trwała zbiórka szklanych poje
mników. Spory wkład w rybnicką akcję wnie
śli również przedszkolaki z Grabowni oraz 
wychowankowie Szkoły Specjalnej nr 7. 
Zdaniem koordynatorów akcji, ważny jest 
przede w szystkim  edukacyjny charak ter

Dzisiaj szpital,
jutro kampus

W kompleksie nie zakłada się istnienia do
mów akademickich, gdyż uczelnia będzie 
przeznaczona przede wszystkim dla młodzie
ży z naszego regionu, co zdecydowanie uła
twi jej dostęp do wyższego wykształcenia.

Po rozpoczęciu adaptacji pierwszych bu
dynków największym problem em  będzie 
współistnienie działającego jeszcze szpitala 
i ekip budowalnych. Planuje się oddzielenie 
pierwszego z modernizowanych obiektów 
wysokim płotem, by prace budowlane były 
dla pacjentów jak najmniej uciążliwe. Niewąt
pliwie będzie to jednak trudny okres.

Koncepcja architektoniczna zakłada jak 
najściślejsze powiązanie kampusu z miastem, 
którego serce - Rynek - jest oddalony o niespeł
na 300 m. Tereny zielone i rekreacyjne komple
ksu oraz forum mają być ogólnie dostępne dla 
mieszkańców. Dzięki temu projektowi kolej
na część miasta, łącząca centrum z kampusem, 
zostanie uporządkowana.

Przedstawiona idea jest przedsięwzięciem 
ogromnym, wymagającym konsekwencji oraz 
niezwykłego zaangażowania wielu podmio
tów i ludzi. Wierzymy, że nie zabraknie ani 
jednego ani drugiego.

W. Różańska

Tel. 42-28-825

Sprzątanie świata
przedsięwzięcia: - Tak duże zaangażowanie 
młodzieży przeszło wszelkie oczekiwania - 
mówi W. Salamon. - Frekwencja była na
prawdę spora, a co najważniejsze, można 
mówić o zdecydowanej poprawie kultury 
wśród dzieci. Fakt, że uczestniczą w "Sprzą
taniu świata ” procentuje w przyszłości. Edu
kacja ekologiczna wśród młodych ludzi wzra
sta. Oni wiedzą już jak należy zachowywać

Tradycyjnie 14 października swoje świę
to obchodzili nauczyciele.

Dzień Edukacji Narodowej przyniósł zupeł
nie nieświąteczne refleksje na temat nadziei, 
jak i obaw związanych z wprowadzaną refor
mą systemu oświaty. Obojętnie jednak jakie 
zmiany ona przyniesie, zawsze w cenie bę
dzie dobry nauczyciel. Dlatego też Prezydent 
Miasta, jak co roku przyznał najlepszym swo
je doroczne nagrody, a otrzymali je: Urszula 
Pietruszek (SP 1), Ewa Adamczyk-Gibadło 
(SP 1), Mirosława Piernikarska (SP3), Ma
rian Kotyrba (SP 5), Joanna Błażyca (SP 8), 
Aleksander Mencel (SP 10), Alina Łach (SP 
11), Teresa Zielonka (SP 12), Krystyna Kie- 
reta (SP 15), Alojzy Zimończyk (SP 16), Jan 
Dudek (SP 19), Zdzisława Wójcik (SP 20), 
Helena Piątek (SP 27), Gabriela Kutzmann

się na szlakach turystycznych, w lasach i par
kach. Podziękowania należą się również na
uczycielom.

Aby nagrodzić wysiłek młodzieży, postano
wiono wyróżnić najaktywniejsze w zbiórce 
śmieci placówki. Nagrody prezydenta otrzy
mali: Zespół Szkół Specjalnych nr 7, Szko
ła Podstawowa nr 16 i Przedszkole nr 46 
w Grabowni.

(SP 32), Tadeusz Chrószcz (I LO), Krysty
na Palica-Piekarz (I LO), Stefania Duer- 
schlag (ZSO), Grażyna Szulik (ZSO), An
toni Ratka (I LO), Jadwiga Szlezinger (ZSE-U), 
Urszula Grzonka (ZSM-E), Lucjan Janik 
(ZSM-E), Aldona Kaczmarczyk-Kołucka 
(OPP 1), Maria Karwot-Pysz (OPP 2), Sta
nisław Spyra (ZSP 2), Jarosław Pydyn 
(Szkoła Życia), Barbara Skulska (Przed
szkole 9), Joanna Cichecka (P 13), Janina 
Czaja (P 17), Janina Rojczyk (P 33), Elż
bieta Mazur (P 37).

Swoje nagrody rybnickim pedagogom przy
znał także Śląski Kurator Oświaty, a ich 
laureatami zostali: Marek Kaczmarzyk (TV LO), 
Krystyna Kapusta (MDK Rybnik), Romuald 
Kondys (II LO), Marek Lipiński (SP 33), 
Mirosława Mańka-Lemberska (Poradn.

Segregacja - tak 
w Śródmieściu - nie!
Poruszony we wrześniowym numerze 

“GR” temat ewentualnej segregacji śmieci 
w “Ryfamie”, nie pozostał bez echa.

Przewodniczący Rady Dzielnicy Śródmie
ście Andrzej Waliszewski, reprezentujący 
mieszkańców śródmieścia Rybnika, uważa 
pomysł umieszczenia instalacji w hali “Ryfa- 
my” za niefortunny. O pinia ta jes t zbieżna 
z negatywnym odbiorem lokalizacji przedsię
wzięcia przez mieszkańców centrum i przed
stawicieli szkół, których w pobliżu jest kilka 
i oparta na bezpośrednich z nimi rozmowach. 
- Sam pomysł jest dobry - mówi A. Waliszew
ski - bo daje możliwość zmniejszenia składo
wiska śmieci, ale urządzenie takie powinno 
być umieszczone właśnie w jego pobliżu, być 
elementem wysypiska, jego uzupełnieniem. 
Niewiele o tej technologii wiemy, a nie spo
sób przekonać się o jej wadach i zaletach, bo 
zastosowano ją dotąd tylko w Szwajcarii i ...Ja
ponii. Jeżeli władze miasta są skłonne spra
wę nadal rozważać, musimy mieć więcej in
formacji, by włączyć się do dyskusji. Potrzeb
ne byłoby dokładne omówienie technologii na 
szerokim forum, wyjaśnienie mieszkańcom 
wątpliwości. Na aktualnym etapie wiedzy o 
technologii “Orfa ”, opinia społeczna dziel
nicy Śródmieście jest przeciwna tej lokaliza
cji - powiedział A. Waliszewski.

Temat śmieci poruszony został także na paź
dziernikowym posiedzeniu Komisji Gospo
darki Komunalnej RM pod przewodnic
twem Kazimierza Zięby. W iceprezydent 
Romuald Niewelt przedstawił m.in. projekt 
segregacji śmieci w “Ryfamie”. A. Waliszew
ski, który jest członkiem tej komisji, odczy
tał list skierowany do RD Śródmieście przez 
mieszkańców dzielnicy, w którym proszą oni 
o zaniechanie tego pomysłu, argumentując 
swoją negatywną opinię m.in. bliskością za
budowań, w tym szkół i szpitala i sugerują 
instalację urządzenia w pobliżu wysypiska 
śmieci. (r)

Psych.-Pedag.), Aleksandra Marciniak 
(ZSO), Maria Mrozek (I LO), Tadeusz 
Otremba ( II LO), Jolanta Pardej (SP 1), Ma
ria Strojny (ZSE-U), Lucyna Tńlec (Po
rad .P sy c h .-P e d a g ), Dariusz Wantulok 
( I LO). Sześć osób otrzymało nagrody mini
sterialne, a są to Marek Szołtysek (IV LO), 
Józefa Hanak (P o rad n .P sy ch .-P ed ag .), 
Urszula Warczok (ZSE-U), Jadwiga Sala
mon (ZSM-E), Jan Delong (ZSM-E), Bar
bara Brząkalik (ZSE-U). Medale Komisji 1 2 
Edukacji Narodowej przyznano Józefie Ha
nak (SP 4) i Witoldowi Kulakowi (II LO), 
zaś odznaczenia państwowe Anicie Geratow- 
skiej (Zespół "Przygoda”), Marii Dziedzic 
(II LO) i Lidii Rozkoszek-Keller (SP 5).

Sprzątały dzieci ze Szkoły Pod
stawowej nr 26 w Niewiadomiu 
(na zdj. u góry) i z Zespołu 
Szkół Specjalnych (po lewej).

Zdj.: szoł

Dzień Edukacji Narodowej

Dobry nauczyciel w cenie

Tel. 42-28-825
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Na początku była iskra... Iskra poezji (...) 
Tymi słowami Tadeusz Kijonka rozpoczął, 
zamieszczony w jubileuszowym wydawnic
twie, szkic o historii i przesłaniu Rybnickich 
Dni Literatury. Prośba organizatorów o jego 
napisanie skierowana do tego właśnie twór
cy nie była przypadkowa. Ten... rybniczanin 
z Radlina, Ślązak z Rybnickiego oraz, jak do
dał ostatnio, Polak ze Śląska, był z RDL zwią
zany od początku jako ich współorganizator, 
potem kilkakrotny laureat Złotej Lampki Gór
niczej w cenionym konkursie poetyckim, a tak
że orędownik odrodzenia tej imprezy po prze
rwie, jaka nastąpiła w latach 1975-1982.

Z wykształcenia polonista, jest prozaikiem, 
felietonistą, autorem słuchowisk i poetą. Jest 
również dziennikarzem, związanym kiedyś 
z dwutygodnikiem "Poglądy", tygodnikiem 
kulturalnym "Tak i Nie" i "Literaturą", aktu
alnie redaktor naczelny miesięcz
nika "Śląsk". W 1989 roku objął 
funkcję prezesa oddziału katowic
kiego Związku Literatów  Pol
skich, inicjator powstania Górno
śląskiego Towarzystwa Literac
kiego i jego pierwszy prezes.

Teraz Rybnickie Dni Literatury 
przyniosły Tadeuszowi Kijonce 
Złotą Honorową Lampkę Gór
niczą. Po jej odebraniu na inau
guracji imprezy w Teatrze Ziemi 
Rybnickiej z rąk prezydenta Ryb
nika Adama Fudalego, laureat 
opowiedział o swoich rybnickich 
fascynacjach i przyjaźniach, zda
rzeniach wielkich i małych, a przede 
wszystkim o ludziach, których 
miał tu szczęście spotkać. - Swo
ją  Małą Ojczyznę uważam za 
rzecz wielką. Jest bowiem trzo
nem całego życia, a wszystko co 
następuje potem, rozchodzi się od 
tego trzonu jak kręgi na wodzie.
Rybnickie Dni Literatury wpisały 
się w bogatą tradycję kulturalną 
tej ziemi. Dzięki tej imprezie prze
winęły się w Rybniku setki ludzi 
pióra. Oni nie tylko coś dawali ze swego ta
lentu, ale również czerpali z tej ziemi... mó
wił Tadeusz Kijonka. - Szczęśliwa to ziemia, 
która ma takiego piewcę... podsumował to wy
stąpienie otwierający oficjalnie jubileuszowe 
RDL prezydent Fudali. Nagrodę pieniężną to
warzyszącą Złotej Honorowej Lampce Gór
niczej Tadeusz Kijonka przekazał Towarzy
stwu Muzycznemu im. Braci Szafranków 
z m yślą o w sparciu  idei reaktyw ow ania

rybnickiej filharmonii.
W śród oficjeli, którzy zaszczycili inaugu

rację swoją obecnością, obok członków Za
rządu Miasta i przedstawicieli Starostwa, był 
także M arszałek W ojewództwa Śląskiego 
Jan Olbrycht, również z Ziemią Rybnicką 
związany. Byli jednak  przede w szystkim  
zaproszeni literaci: obok laureata - Teresa 
Ferenc, Zbigniew Jankowski, Wiesław  
Myśliwski, Andrzej Mularczyk, Olga To
karczuk, Marta Fox, ks. Jerzy Szymik, 
Marian Kisiel, Paweł Majerski, Stanisław 
Krawczyk, Hanna Krall i Zofia Kucówna.

Gwiazdą wieczoru była Ewa Demarczyk, 
która, mimo upływu lat, wciąż zadziwia siłą 
artystycznej osobowości. Czarnego Anioła 
polskiej piosenki skutecznie wspierał dosko
nały zespół muzyczny i wspaniała gra świa
teł, czyniąc z recitalu  praw dziw y blisko

2-godzinny spektakl. Z bardziej znanych 
utworów z repertuaru artystki nie usłyszeli
śmy tylko “Karuzeli z madonnami i “Gro
szków
W hallu TZR przybywających na inaugura
cję powitała wystawa ekspresyjnej fotogra
fii Anny Foltynowicz-Koterskiej, zdobyw
czyni złotego medalu oraz pucharu prezesa 
Warszawskiego Cechu Fotografów na V Fo
tograficznych Mistrzostwach Polski ’98.

Laureat Złotej Honorowej Lampki Górniczej 
Tadeusz Kijonka. Zdj.: szoł

Kolejne d 
imprezy wyj 
z literatami 
tystyczne.

Pochylenie nad słowem
Kameralnie i “rodzinnie” było na spotka

niu poetyckim Teresy Ferenc i Zbigniewa 
Jankowskiego oraz Stanisława Krawczyka
zorganizowanym w Muzeum. M ałżeństwo 
poetów, obecnie z Wybrzeża, kiedyś związa
ne z Rybnikiem i współtworzące RDL, zapre
zentowało, każde z osobna oczywiście, wier
sze ze swoich najnowszych tomików. Teresa 
Ferenc, psalmami z tomu “Boże pole ” głosi
ła hossanna dla Stwórcy i jego dzieła, prze
czytała też parę wierszy dotykających tragicz
nej biografii z tomiku “Wypalona dolina ” (ro
dzice poetki zginęli w 1943 roku w czasie pa
cyfikacji rodzinnej wsi). Zbigniew Jankow
ski, laureat Złotej Honorowej Lampki Górni
czej (1994) podzielił się swoimi mistyczny
mi przeżyciami zawartymi w wierszach z to
miku “Powiedz rabbi ”.

Poetycki nastrój podkreślała oprawa muzycz
na w wykonaniu Eugeniusza Stawarskiego, 
a złożyły się na nią utwory muzyczne m.in. 
Schuberta, Schumanna i Wieniawskiego. Trze
ci z poetów Stanisław Krawczyk, również 
laureat Złotej Honorowej Lampki Górniczej 
(1995), nawiązując do muzycznych przeryw
ników, opow iedział się za ...przestrzenią 
mniej uporządkowaną, kojarzącą się raczej 
Z Handlem i Heydnem. Przestrzeń uporząd
kowana skłania do lenistwa - stwierdził poe
ta i przeczytał parę swoich błyskotliwych, fi
lozofujących, sarkastycznych, ale i chmurnych 
strof, które słuchaczy skłaniać mają raczej do 
pracy umysłowej niż być muzyką dla ucha...

Teresę Ferenc, poetkę o kojącym głosie i “wro
dzonym liryzmie”, szczególnie gorąco przy
jęły jej byle uczennice z istniejącego kiedyś 
w Rybniku Państwowego Liceum Pedago
gicznego, gdzie autorka, z w ykształcenia 
plastyczka, uczyła. Jedna z nich Stefania 
Grzegorzyca, przypom niała ze w zrusze
niem, że T. Ferenc nauczyła “swoje dziew 
częta” subtelności i pochylenia się nad sło
wem...

Obecna na spotkaniu wiceprezydent Ewa 
Urbanek-Chołuj podziękowała za ważne dla 
zabieganych i zapracowanych ludzi chwile wy
tchnienia i oderwania od szarej rzeczywistości, 
przeżywane dzięki takim właśnie spotkaniom...

Tel. 42-28-825
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Siła faktu...
Andrzej Mularczyk - znany przede wszy

stkim jako autor scenariusza kultowego dziś 
filmu “Sami swoi" i współautor, wraz z Je
rzym Janickim, scenariusza serialu “Dom" 
gościł m.in. w Domu Kultury w Niedobczy- 
cach, gdzie spotkał się z uczennicami V IILO. 
Dziennikarz, scenarzysta, prozaik, autor re
portaży i słuchowisk radiowych, wiemy jest 
we wszystkich swoich twórczych działaniach 
zasadzie dramaturgicznego widzenia świata. 
Najchętniej ogląda go poprzez pryzmat losów 
jednego bohatera lub ich grupę. Autor opo
wiedział też o dziejach kręcenia “Samych 
swoich” oraz fenomenie festiwalu filmów 
komediowych w Lubomierzu, malutkim mia
steczku, gdzie powstało wiele scen tego fil
mu. - Żeby zaoferować coś światu, trzeba 
zaoferować prawdę życia - zakończył spo
tkanie.

W spomnienie o Kieślowskim
Jest jedną z najpopularniejszych w spółcze

snych reportażystek  i prozaików. N apisa
no o niej - “ (...) Sprawy wielkie odbijają 
się u Hanny Krall w kropelce wody”.

- Reportaż to nie tylko gatunek literacki 
i dziennikarski. To przede wszystkim spo
sób życia - m ów iła H. Krall podczas spo
tkan ia  w Miejskiej Bibliotece Publicznej. 
Jego tematem była najnowsza książka “Tam 
już nie ma żadnej rzeki". Jest to zbiór repor
taży z okresu II wojny św iatow ej, który 
przedstaw ia losy Polaków, Niemców i Ży
dów. Za opowiadania te H. Krall została no
minowana do Nagrody Literackiej Nike’99.

W trakcie spotkania z rybnicką młodzieżą, 
znana i popularna aktorka Zofia Kucówna 
przeczytała esej zamieszczony w tej książce, 
zatytułowany “Jakiś czas”. Zawierał on wy
ją tkow ą garść w spom nień o K rzysztofie 
Kieślowskim - wspólne rozmowy, spostrze
żenia i przeżycia, które autorka dzieliła ze zna
komitym reżyserem: - Napisałam ten esej po 
jego śmierci. Mogę powiedzieć, że nieobec
ność Krzysztofa wciąż jest przy mnie - wspo
mina H. Krall.

R ybnicka m łodz ież  ch c ia ła  w iedzieć  
co sk łon iło  ją  do p isan ia , d laczego  tak 
często w jej twórczości pojaw iają się m o
tywy żydow skie oraz czy nie chciałaby za
jąć się innym gatunkiem  literackim : - Cie
kawość świata sprawia, że znajduję motywa
cję do pracy reportera - m ów iła H. Krall. 
- Niezwykłe historie zdarzają się napraw
dę, po co więc zajmować się fikcją literac
ką? Wymyślone historie są takie błahe...

"Batoniki A lways, 
miękkie jak deszczówka"

- To kompilacja haseł zapożyczonych z kil
ku reklam. Kiedy chodziłam do szkoły, two
rzyliśmy podobne zwroty z polskich przysłów 
- np. Komu w drogę temu... pan Bóg kule nosi. 
Obecnie młodzież zapożycza zwroty zasłysza
ne w telewizji - tak o tytule jednej ze swoich 
książek mówiła Marta Fox - poetka, felieto
nistka i powieściopisarka.

Mówi, że pisanie “opętało” ją  10 lat temu. 
Jest autorką kilkunastu powieści, w tym ksią-

"E.E" na małym ekranie
Gościła na Rybnickich Dniach Literatury 

przed dwoma laty. Ponownie zaproszono ją  
do udziału w tegorocznych, jubileuszowych 
obchodach. Olga Tokarczuk, z wykształce
nia psycholog, zadebiutowała w 1993r., po
wieścią “Podróż ludzi Księgi ”, za którą otrzy
mała nagrodę w konkursie Polskiego Towa
rzystwa Wydawców Książek. W 1995r. uka
zała się jej druga książka “E.E". Rok później 
wydano - “Prawiek i inne czasy”, powieść 
która przyniosła jej największy rozgłos oraz 
sporo wyróżnień.

Olga Tokarczuk lubi Schulza, Leśmiana, 
Manna i Kafkę. Wierzy w potęgę wyobraźni i, 
jak mówi, w literaturze ceni dwie rzeczy -

żek dla młodzieży, opowiadań i tomików 
poezji. Marta Fox zajmuje się także krytyką 
literacką i teatralną. - Nigdy nie chciałam, aby 
utożsamiano mnie tylko z jedną dziedziną 
twórczości, stąd taka różnorodność - mówiła pi
sarka podczas spotkania z rybnicką młodzieżą.

Opowiadała o tym jak  powstawały pisane 
przez nią książki, skąd czerpie pomysły, jaki 
jest jej ulubiony twórca i powieść. Wspomnia
ła również o poruszanych w jej książkach pro
blemach młodzieży i reakcjach, jakie wywo
łują jej powieści.

“dziwność świata i poczucie tragizmu”. Jest 
otwarta na propozycję zmian w tekstach, które 
pisze, ale dopiero po ich ukończeniu. Nie lubi 
podróży i wie, że kiedy już nie będzie pisać, 
zajmie się hodowlą nowej rasy psów, będzie 
sporo czytać i pracować w ogródku. Pisarka 
marzy również o napisaniu scenariusza.

O. Tokarczuk mówiła także o sztukach te
atralnych powstałych w oparciu o jej książ
ki: - Kiedy oglądam takie przedstawienie 
mam poczucie, że książka jest najdoskonal
szym medium i dzięki niej można najwięcej 
powiedzieć i przekazać. Teatr jest w tej sfe
rze ograniczony.

Już niedługo adaptację utworu "E.E" zoba
czymy w TV.

"Rodzinna" fotografia gości i gospodarzy. Od lewej siedzą: wiceprezydent Ewa Urbanek- 
Chołuj, Olga Tokarczuk, Teresa Ferenc, Zbigniew Jankowski, Marta Fox i wicedyrektor 
M BP Kornelia Delowicz. Od lewej stoją: Adam Swierczyna - wicedyrektor RCK, Bernard 
Kucz - dyrektor DK w Boguszowicach, wiceprezydent Romuald Niewelt, Marian Kisiel, Ta
deusz Kijonka, Paweł Majerski, Halina Opoka - dyrektor MBP, ks. Jerzy Szymik, Stanisław 
Krawczyk, wiceprezydent Jerzy Frelich i dyrektor RCK Aleksandra Liniany-Zejer.
Na zdjęciu brakuje Wiesława Myśliwskiego, Andrzeja Mularczyka, Hanny Krall i Zofii 
Kucówny.

Zdj.: szoł
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Literatura to los
Wiesław Myśliwski (na zdjęciu obok), lau

reat pierwszej Nagrody Literackiej NIKE za 
powieść “Widnokrąg”, spotkał się z rybnic
kimi czytelnikami w czytelni MBP. Wypowie
dzi i odpowiedzi pisarza (ponad 2 godziny!) 
mogłyby się złożyć na długi esej o sztuce pi
sarskiej. W ynotujmy tylko kilka "złotych 
myśli" znakomitego pisarza: ideał to napisać 
jak najmniej, najlepiej tylko jedną książkę, za 
to jak najwięcej mówiącą o życiu. Nie ufam 
ładnym, skończonym pomysłom - ufam “my- 
ślątkom ”, nielogicznym, absurdalnym, banal
nym, to one mogą być furtką do świata. Moja 
książka jest propozycją rozmowy dla czytel
nika, którą on musi wypełnić własnym do
świadczeniem, wyobraźnią, płaczem, śmie
chem... literatura obok malarstwa i muzyki 
jest wieczna, je j kres to kres człowieka! Zycie 
opowiedziane staje się losem, a każdy z nas 
ma jego potrzebę. Bogactwo form opowiada
nia, je s t zdumiewające. Zycie codzienne 
wznieść do poziomu uniwersalnego symbolu 
- oto cel pisania. W człowieku optymistyczne 
jest to, że nie godzi się on na przypadkowość 
własnego życia. Historię naszej literatury trze
ba napisać na nowo: odrzucić względy ideo
logiczne, uwzględnić estetyczne.

Uczestnicy spotkania spędzili dwie godziny, 
którymi żyć będą zapewne wiele, wiele dłużej.

z  7 ~ 7 \Uczniowie piszą...
V_____________________________________ /

Trzeci obieg w  literaturze...
Powyższy tytuł to główny temat spotkania 

z pisarzem i krytykiem literatury Pawłem 
Majerskim. Przedstawił on historię powsta
nia i znaczenie tzw. trzeciego obiegu w lite
raturze współczesnej. Opowiedział o powin
nościach etycznych i moralnych literatury 
powojennej. Wspomniał o związku literatury 
z ważnymi wydarzeniami politycznymi i hi
storycznymi. O ważności roku 1989 i powią
zanego z nim odzyskania przez literaturę 
normalności. Głównie jednak skupiał się na 
trzecim obiegu literatury i powiązanych z nim 
ludziach, wydawanych gazetkach i ich tytułach. 
Temat ten nie był jednak w stanie wzbudzić 
naszego większego zainteresowania. P. Majer
ski podał zbyt wiele faktów i zdarzeń, które 
dla nas, jako przyszłych maturzystów, nie są 
przydatne. Słuchając jego wypowiedzi musie
liśmy przyswoić sobie zbyt wiele informacji. 
Po pewnym czasie czuliśmy się tym wykła
dem znudzeni... (Od red.: ?!)

Łukasz Frelich, Technikum Budowlane

W  gościnie u urszulanek
Nasz gość, ks. Jerzy Szymik pochodzi 

z Pszowa, a więc ziemi nam bliskiej. Jest teo
logiem dogmatykiem , profesorem  Katolic-

Szekspir na wesoło
Organizatorzy XXX RDL trafili bez pudła 

w gusta młodzieży, decydując się na pokaza
nie spektaklu Dzieła wszystkie Szekspira w 
wykonaniu trupy Polish Szekspir Company, 
z ło żo n e j z ak to rów  tea tru  
"Rampa". Wielki stratfordczyk 
zza grobu zgodził się wpraw
dzie na to, co trzech młodych 
aktorów wyrabiało z jego te
kstami, ale jakie miał wyjście?
Otello po rapersku, Makbet po 
góralsku, a reszta...! Gdyby jed
nak po obejrzeniu tego prze- 
śmiesznego spektaklu choć jed
na osoba z sali zajrzała do ory
ginalnego tekstu, by sprawdzić 
jak to u Szekspira było napraw
dę, to już byłby sukces. Trzeba 
przyznać, że aktorzy osiągnęli 
mistrzostwo w sztuce dialogu z widzem, co 
jest w teatrze cenione na równi z dobrym prze
kazywaniem tekstu.

kiego Uniwersytetu Lubelskiego. Jako poeta de
biutował w 1984 roku na łamach “Gościa Nie
dzielnego”. Jego wiersze znalazły się w antolo
gii poetów śląskich pod tytułem “W ciemnościach 
słyszę Boga kroki”. Jak powiada, jest przede 
wszystkim kapłanem, a dopiero potem poetą.

Zaprezentował nam swoje utwory, a następ
nie dokonał ich interpretacji. Wywiązała się 
ciekawa dyskusja, gdyż okazało się, że poru
szane w utworach problemy są nam bardzo 
bliskie. Wiersze zachwyciły nas przejawiają
cą się w nich w rażliwością, delikatnością 
uczuć i silną wiarą poety. Ks. Jerzy jest osobą 
niezwykle kom unikatyw ną, bezpośrednią, 
przez co nie ma jakichkolwiek trudności w 
nawiązywaniu rozmów z młodymi ludźmi. 
Kontakt z nim był dla nas prawdziwą przy
jemnością.

Jadwiga Prudel, Liceum s. urszulanek

Cołkl stond
W ligockiej Harcówce miało miejsce autor

skie spotkanie Teresy Ferenc, Zbigniewa 
Jankowskiego i Tadeusza Kijonki z głów
nie młodymi słuchaczami. Małżeństwo Fe
renc - Jankowski prezentowało wiersze z no
wych tomików. T. Kijonka czytał drukowane 
i niedrukowane poezje - głównie o charakte
rze obywatelskim. Zresztą mogliśmy usłyszeć 
także utwory młodych twórców obecnych na 
sali, a o ich przesłanie do redakcji “Śląska” 
wniósł sam jego redaktor naczelny.

“Próby rozmowy z Bogiem ” Z. Jankowskie
go i liryczne nastroje T. Ferenc, patriotyczne 
nastaw ienie w ierszy T. K ijonki otoczyły 
wspomnienia trójki poetów stojące pod zna
kiem powrotu w dobrze sobie znane rodzin
ne strony: “cołki stond”. Nawet Zbigniew Jan
kowski - o znanej duszy wędrowca - uczył 
przecież kiedyś na nieodległych Piaskach. 
A Teresa Ferenc i Tadeusz Kijonka mieszkali 
tu - tuż, za miedzą.

Scena balkonowa z "Hamleta".

Pożeracze I ignoranci
W ramach Rybnickich Dni Literatury spo

tkaliśmy się z dr. Marianem Kisielem, poe
tą, krytykiem i historykiem literatury polskiej 
XX wieku. W rozmowie na temat dzisiejszej 
postawy społeczeństwa wobec literatury sta
rał się przekonać uczniów do czytania. Przed
stawił ogrom  argum entów, św iadczących 
o tym, iż literatura jest niezbędna dla kształ
towania naszej psychiki. Dowiedzieliśmy się, 
że książki oraz recenzje w prasie literackiej 
nasz gość kieruje głównie do studentów hi
storii literatury i ludzi, jak  to sam określił, 
z “branży”, gdyż jest świadom tego, iż tema
ty, jakie on porusza nie muszą interesować 
przeciętnego czytelnika.

Myślę, że to spotkanie dało dużo do myśle
nia i “pożeraczom książek”, i zupełnym “igno
rantom” w tej dziedzinie.

Anna Kisiel, II LO
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Romans... z historiq
K ameralny recital Żanny Gerasimowej 

w TZR przypom niał daw no nie słyszaną 
w Rybniku rosyjską pieśń W ertyńskiego, 
Okudżawy, Nikolskiego i Rozenbauma. Pie
śni Białej Moskwy - nostalgia za utraconą kra
iną romansów, pojedynków, szaleństw “rosyj
skiej ruletki” carskich oficerów...

Gerasimowa przybyła do Moskwy, gdy ro
sła sława Okudżawy, budził się talent Wysoc
kiego, a Teatr na Tagance budował swą le
gendę. Rychło stała się jego aktorką. Dziś 
nadal gra, śpiewa, także maluje i pisze.

W Rybniku pokazała, że sztuka scenicznej 
sugestii pozwala jej świetnie dopełniać bardzo 
osobiste interpretacje znanych ballad. Ekspre
syjne, niekiedy brawurowe wykonania artyst
ki, której akompaniował na gitarze Andrzej 
Matuszczak, pozwoliły słuchaczom przenieść 
się w epokę, z którą historia rozprawiła się tak 
- tyle że w kolorze czerwonym - okrutnie.

Czechow i "K lika"
W trakcie weekendu kończącego tegorocz

ne RDL, można było zobaczyć dwa odmien
ne w charakterze spektakle.

W piątkowy wieczór na scenie Teatru Ziemi 
Rybnickiej królowały rodzime kabarety. “Wy- 
rwigrosz” parodiował gwiazdy TV, a później 
na scenie pojawili się członkowie kabaretu 
“Klika”, którzy nie oszczędzili żadnego z po
lityków, czy to z prawicy, czy lewicy. Po 
raz kolejny rodzima rzeczywistość okazała się 
wdzięcznym tematem dla kabaretowych żar
tów. Na zakończenie wieczoru publiczność 
“gościła” w Kopydłowie.

Ostatnim akcentem tegorocznych XXX 
Rybnickich Dni Literatury było przedstawie
nie “33 Omdlenia”. Na scenie oprócz same
go Zbigniewa Zapasiewicza pojawili się 
Olga Sawicka, Leon Charewicz i Tomasz 
Zaliwski. Błyskotliwy tekst Czechowa, a przede 
wszystkim popis sztuki aktorskiej, sprawił, 
że rybnicka publiczność podziękowała arty
stom owacją na stojąco.

Reżyserem i odtwórcą głównej roli w spekta
klu wg Czechowa był Zbigniew Zapasiewicz.

Ziarno...
Na podsumowującym Rybnickie Dni Lite

ratury spotkaniu literatów, przedstawicieli 
władz miasta i organizatorów, wśród toastów i 
podziękowań, padło zaproszenie do dyskusji nad 
kształtem przyszłych dni literatury w Rybniku.

Zbigniew Jankowski opowiedział się za 
kontynuacją przedstawiania różnych środo
wisk literackich Polski, by nie powtarzały się 
te same nazwiska literatów. Polemizował Ta
deusz Kijonka - przeciwny rotacji, zwolen
nik otwartej formuły imprezy jako przestrze
ni niezbędnej dla tożsamości kultury. Te dni 
powinny też służyć szerszej prezentacji kul
tury Ziemi Rybnickiej, a czytelnicy oczekują 
autorów zewsząd. Marta Fox była za utrzy
maniem tegorocznej formuły spotkań jako 
“innej lekcji języka polskiego”. Marian Kisiel 
podkreślał, że główną wartością imprezy jest 
budowanie wzajemnego szacunku czytelni
ków i pisarzy, którzy toczą tu partnerską roz
mowę. Olga Tokarczuk radziła pytać o zdanie 
publiczność spotkań, czyli głównie młodzież. 
Paweł Majerski proponował m.in. łączne pre
zentacje poezji, plastyki i muzyki, jeśli zosta
nie przyjęty pomysł rozszerzenia formuły im
prezy na dni sztuki, co proponował - ze szcze
gólnym uwzględnieniem dorobku twórców 
z naszego regionu - Stanisław Krawczyk.

Zapadły w pamięć słowa Zbigniewa Jankow
skiego, który określił tegoroczne RDL jako 
imprezę pełną umiaru, godności, mniej niż kie
dyś nadętą (”nie gramy pod górnika”), za to 
profesjonalną. W jego oczach bardziej niż kie
dyś przylega ona do prawdy i rzeczywistości.

Jakie wnioski z tej dyskusji wyciągną orga
nizatorzy, zobaczymy już za rok. Przedsta
wiciele władz samorządowych, a obecni byli 
wiceprezydenci: Ewa Urbanek-Chołuj, Jerzy 
Frelich i Romuald Niewelt, zadeklarowali, 
że środki na kolejną imprezę na pewno się 
znajdą, gdyż miasto jest świadome roli roz
woju kultury duchowej w Rybniku. Dyrektor
ka Rybnickiego Centrum Kultury Aleksandra 
Liniany-Zejer sugerowała możliwość wydłu
żenia pobytu literatów w Rybniku, by mogli 
oni spotkać się w swoim gronie oraz wziąć 
udział w imprezach towarzyszących. Z pewno
ścią ma rację T. Kijonka, gdy mówi, że te dni 
trwają dzięki sile tradycji, i Teresa Ferenc, gdy 
podkreśla rolę imprezy, która “ciągnie Ryb
nik i okolicę w kierunku humanistyki, w kie
runku wewnętrznego, duchowego rozwoju”. 
To ziarno Rybnickich Dni Literatury, 
którego plan trudno przeliczyć, ale jeszcze 
trudniej przeoczyć.

Rybnickie Dni Literatury dla naszych czy
telników relacjonowali: Wiesława Różań
ska, Sabina Horzela i Grzegorz Walczak 

Zdj.: M. Szołtysek, Z. Keller

Rybnicka
Orkiestra
Symfoniczna...

Znów zagra...
W sobotę 27 listopada, po kilkuletniej prze

rwie, działalność koncertową wznowi Rybnic
ka Orkiestra Symfoniczna. Bazylikę św. An
toniego wypełnią dźwięki oratorium "Mesjasz” 
G.F. Handla. Orkiestrę i gościnnie występujący 
Chór Filharmonii Śląskiej poprow adzi 
Mirosław J. Błaszczyk - na co dzień dyry
gent Orkiestry Filharmonii Śląskiej w Katowi
cach. O tym, jak doszło do reaktywacji orkie
stry symfonicznej w Rybniku, rozmawiamy z wi
ceprezydent Rybnika Ewą Urbanek-Chołuj:

- Kto zabiegał o przywrócenie Rybnikowi 
orkiestry symfonicznej?
- Potrzeba taka wynikała jasno z wielu na- 

I  szych kontaktów i rozmów. Środowisko me- 
I  lomanów było emocjonalnie związane z ideą

orkiestry w Rybniku. Wielekroć publicznie 
wypowiadali się na ten temat najwybitniejsi 
twórcy i wykonawcy muzyki stąd się wywo- 

|  dzący. Ostatecznie zgodziliśmy się z inicja-

Ity wą grupy muzyków i działaczy, związanych 
z Towarzystwem Muzycznym im. Braci Sza- 
' franków, oraz naszą szkołą muzyczną. Pod- 

I  jęli się oni zadania odbudowy orkiestry zło
żonej z miejscowych muzyków. Ze swoją pro
pozycją świetnie utrafili w potrzebę istnieją-

Icą wcześniej.

- Czyli nie będzie to orkiestra rybnicka tylko 
z nazwy?

I - W tej chwili skład orkiestry nie jest jeszcze 
na tyle ustalony, aby go można było ogłosić. 
Ale z pewnością będą ją  tworzyć nasi, i to 
dobrzy muzycy. Powyżej 80 procent zespo
łu będą stanowili wykonawcy wywodzący się 
z Ziemi Rybnickiej. To podstawowe założenie.

I - Jakie będą zasady działania zespołu? Kto 
rekrutuje muzyków, dobiera repertuar, pro
wadzi próby? Gdzie zespół będzie ćwiczył?

I  - Za skład orkiestry i repertuar pierwszego 
, koncertu odpow iada dyrygent M irosław  

Błaszczyk. Sprawę tw orzenia zespołu i do
boru repertuaru zostawiliśmy przedstawicie-

¡lom środowisk muzycznych. To logiczne, 
że o swoją renomę muszą dbać oni sami . 
Próby najprawdopodobniej odbywać się będą 
w Teatrze Ziemi Rybnickiej.

- Proszę przybliżyć zasady finansowania dzia
łalności orkiestry.

I  - M iasto nie będzie utrzymywać zespołu.

e r  21



T P R Z E W O D N I K  PO URZĘDZIE M I A S T A
AKTUALNY N A  DZIEŃ 18 PAŹDZIERNIKA

18 października do nowego skrzydła 
budynku Urzędu Miasta weszli pierwsi 
interesanci. Jego budowa rozpoczęła się 
w 1996 roku i była konieczna ze wzglę
du na przejęcie przez miasto większych 
kompetencji związanych z reformą ad
ministracyjną. Dotąd kilka wydziałów 
UM mieściło się poza głównym budyn
kiem i pracowało w fatalnych warunkach, 
co było uciążliwe zarówno dla załatwia
jących sprawy jak i dla urzędników. Dziś 
prawie wszystkie wydziały, oprócz Wy
działu Edukacji, Lokalowego i Dróg zna
lazły się w nowym budynku.

Nowoczesne i estetyczne wnętrza no
wego skrzydła zapewnią interesantom

prawdziwy komfort obsługi, szczególnie 
załatwiającym sprawy w Wydziale Po
datków czy Wydziale Komunikacji. Za
projektowano dla nich przestronne sale z 
elektronicznym systemem kolejkowym. 
Ważne jest, że w nowym obiekcie, którego 
projekt wykonała Pracownia Architektury 
i Grafiki Top PROJECT, a wykonawcą jest 
firma ENERGO-INWEST, brak jest ja
kichkolwiek barier architektonicznych.

By ułatwić interesantom poruszanie 
się po nowym, ale również “starym” 
budynku, przedstawiamy niżej spe
cjalny przewodnik.

Więcej o obiekcie i jego funkcjach w listo
padowym numerze "GR".

Wejście do nowego skrzydła Urzędu Miasta 
(od ulicy Miejskiej).

TU ZAŁATWISZ ADRES PIĘTRO POKÓJ
Akt urodzenia, ślubu, zgonu Rynek 18 PARTER 2,3,4
Dodatek mieszkaniowy 3 Maja 12 PARTER 10A
Dowód osobisty,
numer ewidencyjny (PESEL) Chrobrego 2* I PIĘTRO

Sala Wydziału 
Spraw Obywatelskich

Działalność gospodarcza Chrobrego 2 PARTER 024
Grunty - wieczyste użytkowanie, dzierżawa Chrobrego 2% II PIĘTRO 261, 262
Kasa budżetowa / Agencja PKO Chrobrego 2* I PIĘTRO
Mieszkanie - przydział, zamiana 3 Maja 12 I PIĘTRO 6
Nieruchomości - rozgraniczenia, podziały Chrobrego 2* III PIĘTRO 352
Numeracja budynków Chrobrego 2* III PIĘTRO 355
Ochrona powietrza Chrobrego 2 II PIĘTRO 210
Odpady przemysłowe Chrobrego 2 II PIĘTRO 210
Podatki - wpłaty, zaświadczenia, informacje Chrobrego 2* I PIĘTRO Sala Wydziału 

Podatków
Pozwolenia na budowę Chrobrego 2* PARTER 052, 053, 054, 060
Pozwolenie na zajęcia pasa drogowego Hallera lOa PARTER 012
Pozwolenia wodnoprawne Chrobrego 2 II PIĘTRO 210
Prawo jazdy Chrobrego 2* PARTER Sala Wydziału 

Komunikacji
Rejestracja pojazdu Chrobrego 2* PARTER Sala Wydziału 

Komunikacji
Sprzedaż map z zasobu 
geodezyjno - kartograficznego Chrobrego 2* III PIĘTRO 357
Umieszczenie tablic reklamowych Chrobrego 2 I PIĘTRO 128
Uzgodnienia dokumentacji geodezyjnej Chrobrego 2* III PIĘTRO 357
Uzgodnienie wjazdu do posesji Hallera lOa PARTER 012
Warunki zabudowy 
i zagospodarowania terenu Chrobrego 2* PARTER 061
Wyłączenie gruntu z produkcji rolnej Chrobrego 2* III PIĘTRO 352
Wypisy z rejestru gruntów Chrobrego 2* III PIĘTRO 355, 356
Zameldowanie, wymeldowanie Chrobrego 2* I PIĘTRO Sala Wydziału Spraw 

Obywatelskich
Zezwolenie na wycinkę drzew Chrobrego 2 II PIĘTRO 210

*  - wejście od ulicy Miejskiej

Tel. 42-28-825



P R Z E W O D N I K  PO URZĘDZIE M I A S T A
AKTUALNY N A  DZIEŃ 18 PAŹDZIERNIKA

Urząd Miasta Rybnika, ul. Chrobrego 2. tel. 42-230-11

Rada Miasta Rybnika -  ul. Bolesława Chrobrego 2 
Przewodniczący Rady Miasta
-  Wiesław Zawadzki 
Zastępcy przewodniczącego
-  Maria Z. Smolka
-  Jan Bujak 
Biuro Rady Miasta

-  pokój 139

-  pokój 139
-  pokój 139
-  pokój 139

Zarząd Miasta Rybnika - 
Prezydent Miasta 
Wiceprezydent Miasta 
Wiceprezydent Miasta 
Wiceprezydent Miasta 
Wiceprezydent Miasta 
Członek Zarządu Miasta 
Członek Zarządu Miasta

ul. Bolesława Chrobrego 2
-  Adam Fudali -  pokój 135
-  Jerzy Frelich -  pokój 135
-  Romuald Niewelt -  pokój 128
-  Marian Uherek -  pokój 128
-  Ewa Urbanek-Chołuj- pokój 134
-  Jadwiga Deja -  pokój 134
-  Leszek Kuska -  pokój 134

Sekretarz Miasta -  pokój 132
Skarbnik Miasta -  pokój 141

Biuro do spraw Kultury i S p o r tu * - ul. Bolesława Chrobrego 2
-  pokój 165

Biuro Pełnomocnika
do spraw Informacji N iejaw nych*- ul. Bolesława Chrobrego 2

-  pokój 354

Biuro Radców Prawnych * * ■ * ■  -  ul. Bolesława Chrobrego 2
-  pokój 015

Biuro Rzecznika Prasowego * * * ■ * ■ * ■ ■ ■ ■ ■  -  Rynek 12a

Miejski Konserwator Zabytków * | -  ul. Bolesława Chrobrego 2
-  pokój 059

Rzecznik Ochrony Konsumentów * * * * * * * * * * H * * * H  
-  budynek Starostwa Powiatowego ul. 3 Maja 31

-  pokój 205
przyjmuje strony w drugą i czwartą środę miesiąca od 10.00-14.00

Komendant Straży Miejskiej -  pokój 004
Dyżurka -  pokój 001

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego -  pokój 001
Biura Urzędu Stanu Cywilnego -  pokoje 002, 003, 004

Wydział Administracyjny -  ul. Bolesława Chrobrego 2
Naczelnik Wydziału -  pokój 132
Biuro Wydziału -p o k ó j 132
Wydział Architektury -  ul. Bolesława Chrobrego 2
Naczelnik Wydziału -  pokój 055
Referat Budownictwa -  pokoje 052, 053, 054, 060
Referat Planowania Przestrzennego -  pokój 061
Wydział Dróg -  ul. Hallera lOa
Naczelnik Wydziału -  pokój 012
Biura Wydziału -  pokoje 012, 013
Wydział Edukacji -  ul. 3 Maja 27
Naczelnik Wydziału -  pokój 9
Biura Wydziału -  pokoje 1, 2, 3, 9

Wydział Ekologii -  ul. Bolesława Chrobrego 2
Naczelnik Wydziału -  pokój 210
Referat Ochrony Środowiska -  pokoje 210, 212
Referat Rolnictwa i Leśnictwa ul. 3 Maja 12 -  pokoje 15, 17
Wydział Finansów -  ul. Bolesława Chrobrego 2
Biura Wydziału -  pokoje 141, 205
Wydział Geodezji i Kartografii -  ul. Bolesława Chrobrego 2
Naczelnik Wydziału -  pokój 353
Referat Ogólny -  pokój 352
Referat Ewidencji Gruntów i Budynków -  pokoje 355, 356, 360
Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej -  pokoje 357, 357a
Wydział Gospodarki Komunalnej -  ul. Bolesława Chrobrego 2
Naczelnik Wydziału -  pokój 201
Biuro Wydziału -  pokój 202
Wydział Informatyki -  ul. Bolesława Chrobrego 2
Naczelnik Wydziału -  pokój 011
Biura Wydziału -  pokoje 011, 251
Wydział Inwestycji -  ul. Bolesława Chrobrego 2
Naczelnik Wydziału -  pokój 256
Referat Przygotowania Inwestycji i Remontów -  pokój 254
Referat Realizacji Inwestycji i Remontów -  pokoje 252, 253
Referat Spraw Finansowo-Rozliczeniowych -  pokój 255
Wydział Komunikacji -  ul. Bolesława Chrobrego 2
Naczelnik Wydziału -  pokój 065
Sala Wydziału Komunikacji -  pokój 062
Referat Inżynierii Ruchu -  pokój 063
Wydział Księgowości -  ul. Bolesława Chrobrego 2
Naczelnik Wydziału -  pokój 204
Biuro Wydziału -  pokój 204
Wydział Lokalowy -  uł. 3 Maja 12
Naczelnik Wydziału -  pokój 008
Biura Wydziału -  pokoje 006, 007, lOa
Wydział Mienia -  ul. Bolesława Chrobrego 2
Naczelnik Wydziału -  pokój 260
Biura Wydziału -  pokoje 261, 262
Wydział Organizacyjny -  ul. Bolesława Chrobrego 2
Referat Ogólny -p o k ó j 132
Referat Gospodarczy -  pokój 012
Referat Kadr i Płac -  pokoje 212, 213
Wydział Podatków -  ul. Bolesława Chrobrego 2
Naczelnik Wydziału -p o k ó j 154
Sala Wydziału Podatków -  pokój 151
Referat Wymiaru Podatków -p o k o je  155, 156
Referat Egzekucji Administracyjnej -  pokój 157
Wydział Rozwoju Miasta -  ul. Bolesława Chrobrego 2
Naczelnik Wydziału -  pokój 024
Biuro Wydziału -  pokój 024
Wydział Spraw Obywatelskich -  ul. Bolesława Chrobrego 2
Naczelnik Wydziału -  pokój 160
Sala Wydziału Spraw Obywatelskich -  pokój 158
Referat Ogólny -p o k ó j 161
Wydział Spraw Społecznych -  ul. Bolesława Chrobrego 2
Naczelnik Wydziału -  pokój 263
Biuro Wydziału -  pokój 263
Wydział Zamówień Publicznych
i Kontroli Wewnętrznej -  ul. Bolesława Chrobrego 2
Naczelnik Wydziału -  pokój 203
Biuro Wydziału -  pokój 203
Wydział Zarządzania Kryzysowego
i Ochrony Ludności -  ul. Bolesława Chrobrego 2
Naczelnik Wydziału -  pokój 209
Biuro Wydziału -  pokój 209

1

Tel. 42-28-825
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Siedziba “Przygody” wzbogaciła się o kolejne trofea. Tym razem okazały pu
char, plakiety i inne pamiątki przyjechały z Peru, gdzie nasz “eksportowy” ze
spół wziął udział w międzynarodowym festiwalu ludowych grup tanecznych.
“Przygoda” w Peru

Mało, że wziął udział, ale “wytańczył” do 
tego główną nagrodę za układ taneczny “Ki
szenie kapusty” w choreografii niezapomnia
nej Renaty Hupki. Mieli widać nosa pamięta
jący “Przygodę” jeszcze z Kanady peruwiań
scy organizatorzy, którzy robili wszystko, by 
nasz zespół dotarł na imprezę w mieście Trujil
lo, gdyż wstępna selekcja odbyła się już w Pol
sce. - Trzeba przyznać, że konkursowy taniec 
zespół odtańczył popisowo. Dzięki pomocy mia
sta i sponsorów do Peru pojechał doborowy 
skład, a więc i ta młodzież, która choć uzdolnio
na i zasługująca na wyjazd, bez tej pomocy nie 
mogłaby sobie nań pozwolić - powiedziała sze
fowa “Przygody” Anita Geratowska.

Po dwukrotnym pobycie w Meksyku, była 
to trzecia wyprawa “Przygody” na kontynent 
południowoamerykański. Lot z Berlina do Limy 
z między lądowaniem na Arubie trwał 15 go
dzin, a potem jeszcze “tylko” ok. 600 km do 
Trujillo autokarem. Na miejscu wielce pomoc
ny okazał się konsul honorowy RP w Peru, 
bardzo tu szanowany Władysław Bobrek. 
To on zaraził elitę Trujillo polskością - działa 
tu prężnie Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Pe- 
ruwiańskiej, wiele prominentnych osób z tego 
miasta uczy się polskiego... To z inicjatywy 
pana Bobrka odbyło się wzruszające spotka
nie pod pom nikiem  M ikołaja K opernika, 
którym opiekuje się jedna z miejscowych 
szkół. Jej uczniowie z polskimi chorągiewka
mi serdecznie powitali “Przygodę”, obejrzeli

występ, a potem przyłączyli się do zabawy. 
Naszym zespołem opiekowała się mieszkają
ca w czasie studiów w naszym kraju Sheila, 
które swoje drugie imię - Oleńka - zawdzięcza

miłości swojej matki do Sienkiewiczowskiej 
“Trylogii” .

W ystępom 11 zespołów zagranicznych, w 
tym dwu z Europy i wielu grup peruwiań
skich, towarzyszyło ogromne zainteresowa
nie publiczności i mediów. Koncerty odby
wały się w wielkich halach wypełnionych 
kilkutysięczną publicznością. Finałowy kon
cert i wręczenie nagród było transmitowane 
przez ogólnopaństwową stację TV. Występy

miały miejsce również w warunkach ekstre
malnych, np. w mieście Huaraz, położonym 
na wysokości ok. 3,5 tys. m n.p.m., gdzie tem
peratura z 20 stop. spadała wieczorem do ok. 
0 stop. “Przygoda”, w porównaniu z pozosta
łymi zespołami, znosiła te warunki wyjątko
wo dobrze. Odbierane jako bardzo egzotycz
ne polskie tańce ludowe, a także prezentu
jąca  je  “Przygoda” , w zbudzała niezwykłe 
zainteresowanie mediów. N asze dziew czy
ny znalazły się nawet na festiw alow ym  pla
kacie..

Dzięki wygranej, na którą obok pucharu zło
żyła się również nagroda pieniężna, zespół 
zwiedzał też kilka interesujących miejsc, w 
tym Muzeum Złota w Limie. Jak zawsze naj
bardziej cenne były jednak nawiązane przy
jaźnie i kontakty, dzięki którym “Przygoda” 
będzie miała okazję zaprezentować nasz fol
klor w kolejnym odległym zakątku naszego 
globu. Być może będzie to Brazylia...

(r)

(łO

Coraz więcej jest w naszym mieście lokali, 
w których m ożna posilić się nie tylko stra
wą dla ciała, ale i ducha. Do pubu “Z Tubą” 
(może lepiej byłoby “Pod Tubą” ?) na swój 
wieczór autorski, niejako na obrzeżach Ryb-

Poezja, tuba 
i saksofon

nickich Dni Literatury, zaprosił jeden z gości 
tej jubileuszowej imprezy Stanisław Kraw
czyk. Towarzyszyli mu plastycy - autorzy ilu
stracji do jego kilku tomików wierszy Maria 
Budny Malczewska i Bogdan Szymura. Ich 
prace zawisły na ścianach pubu, który ma szan
sę stać się oryginalną galerią. Poezja i proza 
Krawczyka o mocnych erotycznych akcentach, 
współgrająca z głosem saksofonu zabrzmiała 
w sklepionych wnętrzach jakby tu było jej 
miejsce. Spotkanie z poezją Krawczyka nie 
było pierwszą imprezą kulturalną w pubie. Wi
dać, w Rybniku tworzy się dobra tradycja...

(r)

Po zaprzestaniu działalności Małej Sceny 
Rybnickiej zabrakło w naszym mieście miej
sca, gdzie fani jazzu mogliby w dobrych wa
runkach posłuchać swojej ulubionej muzyki. 
Ponieważ rzeczywistość nie lub próżni, jazzo
we rytmy znalazły ponownie swój kąt. Zapew
niła go restauracja “Mimoza” w Rybniku-Nie- 
dobczycach, lokal, który w ciągu wielu lat swe
go istnienia przeżywał chwile wzlotów i upad
ków. Odkąd “Mimozę” w swoje posiadanie 
wziął muzyk i przedsiębiorca w jednej osobie 
Arkadiusz Kozyra, ma ona szansę stać się 
miejscem cyklicznych koncertów jazzowych. 
Dobrym duchem przedsięwzięcia jest legenda 
rybnickiego jazzu Czesław Gawlik, który, ko
rzystając z szerokich kontaktów w świecie jaz
zu, pomógł w skonstruowaniu programu na 10 
miesięcy z góry.

Cykl zainaugurowało we wrześniu spotka
nie z kwartetem Janusza Muniaka. Kolejno 
wystąpią : Wojciech Karolak & Carlos John
son Band (28.10.br.), Ewa Uryga z zespołem

W niedobczyckiej “M im ozie”

Jazz wpisany 
w karnet

( 2 5 . l l .b r  ), Trio Jarosława Śmietany
(16.12.br.), Iza Zając z Why Not (27.01.2000 r.), 
Funky Groove (24.02.2000 r.), Jan Ptaszyn 
Wróblewski (23.03.2000 r.), Ewa Serafińska 
z zespołem (27.04.2000 r.), Henryk Miś- 
kiew icz (25 .05 .2000  r.) i Jan Skrzek  
(15.06.2000 r.).

W programie mogą oczywiście zajść zmia
ny, ale zawsze można spodziewać się znaczą
cych postaci ze świata jazzu. Na koncerty moż
na zakupić karnet.

Warto dodać, że lokal dysponuje znakomi
tym sprzętem nagłaśniającym oraz instrumentami, 
a także estetycznym wnętrzem i... dobrą kuchnią.

(r)

Tel. 42-28-825
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Ławki dla Rud,
dzik dla fundatorów

Pocysterski zespół klasztorno-pałacowy, kościół i park w Rudach 
oraz kompleks leśny te obiekty otaczający, to jedno z najbardziej 
urokliwych miejsc w okolicy.

Ten wspaniały zabytek, do niedawna, poza kościołem, mina, dziś 
zadaszony stan surowy, nadal potrzebuje wsparcia, by wrócić do swej 
dawnej świetności. Z racji administracyjnej przynależności do powia
tu raciborskiego, ścisłym związkom z diecezją gliwicką oraz blisko
ści Rybnika, obiekt ma szanse na przychylne zainteresowanie trzech 
miejskich ośrodków.

Jedną z pierwszych inicjatyw na rzecz zabytkowego zespołu podję
ła Izba Przemysłowo-Handlowa Rybnickiego Okręgu Przemysło-

Europeiskie D n i D z ied z ic tw a

Ratusz - symbol miasta
Za sprawą Centrum Dziedzic

twa Kulturowego Górnego Ślą
ska, od 1994 roku odbywają się 
w naszym regionie Europejskie 
Dni Dziedzictwa, zainaugurowa
ne kilka lat wcześniej na Zacho
dzie z inicjatywy m.in. Rady Euro
py. Celem Dni... jest zwrócenie uwa
gi na potrzeby związane z ochroną 
dziedzictwa kulturowego, w tym 
zabytków i zespołów zabytkowych, 
poszerzenie wiedzy na ten temat 
oraz udostępnienie do zwiedzania 
zamkniętych dotąd obiektów.

Tegoroczne Dni... zorganizowa
no pod hasłem “Ratusz - symbol 
miasta”, a włączył się do nich 
również Rybnik. We w rześnio
wym spotkaniu w gmachu Ślą
skiego Urzędu Wojewódzkiego 
wzięli udział przedstawiciele na
szego Muzeum, którego siedziba, 
jak wiemy, znajduje się w Ratuszu. 
Historię rybnickich ratuszy i funk
cje, jakie dziś pełni ten zabytko
wy obiekt, przedstawiła dyrektor 
Muzeum Genowefa Grabowska.

Informacja taka została również 
przygotowana z myślą o specjal
nym wydawnictwie zbiorowym. 
Zgodnie z koncepcją obchodów 
Dni..., w niedzielę 19 września wol
ny wstęp do Ratusza, a więc i Mu
zeum mieli mieszkańcy Rybnika. 
Około 300 osób zwiedziło ekspo
zycję “Rybnik-nasze m iasto’’, 
gdzie przedstawiona jest historia 
rybnickich ratuszy.

Organizatorzy liczą, że efektem 
tegorocznych obchodów Dni... bę
dzie uświadomienie społeczeń
stwu artystycznej rangi zabytko
wych ratuszy, większa wiedza na 
ich temat oraz zwrócenie uwagi 
gospodarzy miast i służby konser
watorskie na stan tych obiektów.

Atrakcją Dni... była tramwajowa 
wycieczka szlakiem śląskich i za- 
głębiowskich ratuszy, której trasa 
biegła przez Katowice, Bytom, 
Chorzów, Zabrze, Gliwice, Święto
chłowice i Mysłowice. Jej uczest
nicy podziwiali zabytkowe budow
le, zapoznając się z ich historią, (r)

wego, a jej efektem jest 26 solidnych ławek, które stanęły w parku. 
Każda z nich ma swojego indywidualnego fundatora, o czym świad
czą metalowe tabliczki. Darczyńcy to przede wszystkim rybnickie fir
my i instytucje, ale też urzędy miasta w Rybniku, Raciborzu i Kuźni 
Raciborskiej oraz rybnickie Starostwo Powiatowe.

Uroczyste przekazanie ławek gospodarzowi zabytkowego zespołu, 
biskupowi gliwickiemu ks. Janowi Wieczorkowi, odbyło się przy 
wtórze myśliwskich hejnalistów “Hubertus” z Nadleśnictwa Rudy Ra
ciborskie. Następnie Izba Przemysłowo-Handlowa, z animatorem ca
łego przedsięwzięcia prezesem Andrzejem Żylakiem na czele, za
prosiła na rodzinny piknik w surowych, ale urokliwych murach. Jego 
kulinarną atrakcją był pieczony dzik serwowany przez rudzkich my
śliwych. Zdołali oni z 65-kilogramowego dzika wykroić ok. 250 sma
kowitych porcji... Prezes Żylak już zapowiada “majówkę” w 2000 
roku w tym samym miejscu, co zapewne łączyć się będzie z kolejną 
akcją na rzecz wsparcia odbudowy pałacu. Władze kościelne zapo
wiadają, że obiekt wróci do swej świetności za 2 lata.

I *®* 17 Z n ó w  z a g r a . . .
Umówiliśmy się co do tego, że z budżetu Rybnika będziemy opłacać konkret
ne koncerty, od 4 do 6 rocznie. Z naszych wyliczeń wynika, że koszty zakupu 
koncertów naszej orkiestry w stosunku do koncertów orkiestr spoza Rybnika 

■ potanieją o połowę, a równocześnie będziemy promować dorobek kulturalny 
I  samego miasta i całego regionu.
1 - Co wiadomo o dalszych planach orkiestry - po koncercie inauguracyjnym  
1 w listopadzie?
1 - Ten koncert jest jedną z wielu imprez Festiwalu Sztuki RYBNIK 2000, który 
I  rozpoczynamy właśnie w listopadzie br., a który potrwa do końca przyszłego 
1 roku. Drugi koncert orkiestry przewidujemy na początku stycznia. W tym no- 
1 worocznym występie wezmą udział gwiazdy polskiej estrady, a dyrygować 
I  będzie Sławomir Chrzanowski. Po tym koncercie miasto zakontraktowało 
I jeszcze dwa w przyszłym roku. (Od red.: o Festiwalu Sztuki Rybnik 2000 wię- 
I  cej w listopadowym numerze “G R”).

- Dziękuję za rozmowę. Rozmawiał: Grzegorz Walczak

W  DK w Niewiadomiu

Kartonowe modele militariów na wystawie w Niewiadomiu.

W Domu Kultury w Niewiadomiu we wrześniu zorganizowano

I wystawę z okazji 60-rocznicy wybuchu drugiej wojny światowej. Z 
tej okazji rybnicka grupa modelarstwa kartonowego o nazwie UNO 

I  (Uciecha-Nauka-Osobowość) pokazała modele polskich militariów, 
! biorących udział w kampanii wrześniowej 1939 roku. Autorami wy- 
■ stawianych modeli byli Ryszard Bisek, Grzegorz Wala i Zdzisław 

Kołoda.
W niewiadomskim DK trwa wystawa twórczości Krzysztofa Cza- 

dera, plastyka i kolekcjonera, człowieka o wielu talentach i zaintere- 
I sowaniach. Będzie ją można oglądać do 3 listopada.

szoł

Tel. 42-28-825



Początki rybnickiego lotnictwa sięgają 
czasów międzywojennych.

W 1927 roku powstały pierwsze modelar
nie, zaś w 1934 roku miejski oddział Ligi 
Ochrony Powietrznej i Przeciwgazowej, przy 
której stworzono Koło Lotnicze. W następ
nym roku oddano do użytku hangar i rozpo
częto szkolenia lotnicze na szybowcu Kocyn- 
der, a startowano z lin gumowych z “Kozich 
G órek” . Pierwsze lotnicze dośw iadczenia 
przerwała druga wojna światowa, po której 
reaktywowano jedynie działalność modelar
ską. W 1959 roku powstał Społeczny Komitet

O rganizacyjny A ero
klubu. Przedsięwzięcie 
powiodło się dzięki po
mocy silnego lobby gór
niczego. Już w 1960 
roku zorganizow ano 
pokazy lotnicze na ką
pielisku “Ruda” oraz lą
dowisko dla śmigłow
ców przy szpitalu na ul. 
Rudzkiej, zaś na terenie 
dzis ie jsze j dz ieln icy  
Gotartowice, udostęp
nionym w 1963 roku 

przez kop. “Jankowice”, powstało lotnisko. 
Aeroklub Rybnickiego Okręgu Węglowego 
rozpoczął działalność w 1964 roku. Dzisiaj 
pracuje on w sześciu sekcjach: szybowcowej, 
samolotowej, spadochronowej, modelarskiej, 
balonowej i motolotniowej. Dorobił się wielu 
wychowanków o osiągnięciach sportowych na 
najwyższym, światowym poziomie.

W sobotę 11 września Aeroklub ROW ob
chodził 35 rocznicę swojego powstania. Na 
płycie lotniska w Rybniku-Gotartowicach ze
brało się wielu dostojnych gości, wśród nich 
m.in. weterani rybnickiego lotnictwa, przed

stawiciele Sejmiku Śląskiego, rybnickiego sta
rostwa, urzędów miast z Rybnika i Żor oraz 
wielu innych. Punktem kulminacyjnym uro
czystości było oficjalne przecięcie wstęgi 
otwierające nowo wybudowany hangar. Potem 
były przemówienia, starty balonów, pokazy 
lotnicze i wiele innych atrakcji. Ukazała się też 
specjalna, jubileuszowa publikacja, przedsta
wiająca dzieje lotnictwa w Rybniku i okolicach.

W czasie obchodów dyskutowano na te
mat ewentualnej rozbudowy lotniska. Aktu
alnie mogą na nim lądować samoloty o cię
żarze nie przekraczającym 5700 kg. Rozbu
dowa lotniska, przedłużenie i wybetonowa
nie pasa startowego o długości 1200 m, po
zwoliłoby lądować i startować samolotom 
40-60 osobowym oraz transportowcom.

Obecny na jubileuszowych obchodach prze
wodniczący Sejmiku Województwa Śląskie
go Ryszard Ostrowski zaapelował do pre
zydentów Rybnika i Żor, aby pomysł rozbu
dowy lotniska zgłosili do strategii rozwoju 
Województwa Śląskiego. Jak już wspomina
liśmy, samorządowe władze Rybnika wystą
piły do wojewody o komunalizację lotniska 
w Gotartowicach.

szoł, M.T.

35-lecie DKF Ekran

Muzyka i film
DKF “Ekran” z okazji swojego 35-lecia proponuje 

w dniach 9 - 2 6  listopada wielki Festiwal Filmowy 
pod nazwą “Muzyka i film”.

Imprezy odbywać się będą w TZR, kinach “Apollo” w Ryb
niku i “Marzenie” w Niewiadomiu oraz kinie “Casino” w Knu
rowie. W festiwal wpisał się 9 listopada o godz. 18.00 w TZR 
koncert chopinowski w wykonaniu Lidii Grychtołówny 
z Orkiestrą Symfoniczną Filharmonii Śląskiej pod dyr. Mi
rosława J. Błaszczyka. Drugą część wieczoru wypełni wyko
nanie przez tę samą orkiestrę oraz Chór Filharmonii Śląskiej 
muzyki filmowej Wojciecha Kilara, a także projekcja fil
mu Magdaleny Łazarkiewicz pt. “Na koniec świata”.
10.11 (TZR, godz. 18.00): nieme filmy Bustera Keatona 

(na pianinie zagra taper Adam Snopek), spektakl 
“Cinéma ” Teatru KTO z Krakowa oraz filmy “Śpie
wak jazzbandu” i “Koy ani squatsi".

11.11 (TZR, godz. 18.00): film Jadwigi Żuk-Żukowskiej
“Teatr tańca wg Hanuszkiewicza” oraz “Aprile”, 
włoski oraz “Lautrec”, francuski.

12.11 (TZR, godz. 17.00): “Wieczna miłość”, USA, “Fari- 
nelli - ostatni kastrat”, belgijski i “Tango” C. Saury.

13.11 (TZR, godz. 17.00): koncert jazzowy grupy Andy’ego
Shepparda z Londynu oraz filmy Wild Man Blues ” 
i “Orkiestra”.

14.11 (TZR, godz. 17.00): film P. Almodovara “Wszystko 
o mojej matce ”, “Jesienna opowieść”, prod, francu
skiej oraz film niespodzianka.

Patronat nad festiwalem objęli Prezydent Rybnika 
Adam Fudali oraz Polska Federacja Dyskusyjnych Klu
bów Filmowych w Warszawie. (gw)

Kiedy w 1926 roku ukończono  
budow ę golejow skiego kościoła, na 
jego  w ieży  zaw isły  dw a dzw ony. 
Większy, ufundow any przez rybnic
kiego proboszcza ks. Tom asza Re
ginka, nazy w an o  jego  im ieniem . 
O ficjalnie jednak nadano  dzw o n o 
wi nazw ę "Christus Rex". D zw on 
ten w  1942 roku zrabow ali hitlerow
cy. N a to m ias t do  d n ia  d z is ie js z e 
go  p rz e trw a ł m n ie js z y  z d zw o
nów  - "Kacper", ufundow any przez 
budow niczego  kościoła ks. Kacpra 
Reginka, brata Tomasza. D zwon ofi
cjaln ie nazyw a się "Regina Coeli".

Pod koniec sierpnia br. ks. abp 
Damian Zimoń pośw ięcił w  parafii 
C h rystu sa  Króla G o le jo w ie  dw a 
n o w e  d z w o n y . W  u ro c z y s to śc i 
w zięli udział rów nież m ieszkańcy 
G rabow ni, których z G olejow em  
łączy w spólnota parafialna. W ięk
szy nazw ano "Christus Rex", naw ią
z u ją c  do  d zw o n u  z n is z c z o n e g o  
przez hitlerow ców , zaś m niejszy - 
"Joannes Paulus II". Te dw a w spa
niałe dary, jakimi parafia w ita zb li
żający się Jubileusz Roku 2000 - z a 
wisły ostateczn ie  na dzw onn icach  
1 5 w rześnia 1999 roku. szoł

Nowe dzwony w Golejowie

Tel. 42-28-825
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W rybnickim Muzeum otwarto wystawę “100 lat sportu w Rybniku”, 
która przypomina sportowe tradycje naszego miasta od momentu po
wołania do życia w 1898 roku Stowarzyszenia Gimnastyczno-Wycho
wawczego i Społecznego “Sokół” aż do czasów nam współczesnych.

Zamknięcie 100 lat sportowych zmagań ryb- 
niczan w kilku muzealnych salkach było za
daniem niezwykle trudnym. Ogrom materia
łów i eksponatów, jakie na apel Muzeum do
starczyli sportowcy, działacze i sympatycy 
sportu, przeszedł najśmielsze oczekiwania 
organizatorów. Autorka scenariusza i kustosz

wystawy Renata Paryzek miała nie lada dy
lemat - co wybrać? Pomysł wystawy podsu
nął jej ojciec, jeden z najstarszych działaczy spo
rtowych, niegdyś czynny zawodnik - Walenty 
Wilczok. W urzeczywistnieniu tej idei wspomo
gli R. Paryzek współpracownicy z Muzeum, 
którym autorka serdecznie podziękowała. 
W efekcie powstała wystawa zwarta, z jasnym 
podziałem na dyscypliny sportowe, a jedno
cześnie uwzględniająca chronologię. Na eks
pozycję składają się fotografie, dokumenty, 
sportowe trofea - od odznak, dyplomów i pu
charów aż do medali z najcenniejszego kru
szcu i innych pamiątek. Są też akcesoria w 
postaci butów, rękawic, strojów sportowych 
oraz eksponat przyciągający oczy najbardziej: 
żużlowy motor Jawa ESO z lat ’60, na którym 
jeździli m.in. Stanisław Tkocz, Antoni Wo- 
ryna czy Andrzej Wyglenda. Żużel zajmuje 
z wiadomych względów na wystawie wiele 
miejsca: do dziś przecież Rybnik jest koja
rzony z “czarnym sportem” i drużyną, która 
w latach 1956-1972 wielokrotnie zdobywała 
mistrzostwo Polski. Ale ekspozycja pokazu
je wszystkie dyscypliny, jakie kiedykolwiek 
w naszym mieście zaistniały. Jej dopełnieniem 
jest wydawnictwo, któremu kształt plastycz
ny, podobnie jak całej wystawie nadał Krzy
sztof Dublewski. O becny na w ernisażu 
Adam Fudali przyjął sugestię najstarszych

działaczy sportowych, by dzieje rybnickiego spo
rtu "ocalić od zapomnienia" w formie książkowej.

Organizatorom udało się na wernisażu ze
brać wielu zasłużonych sportowców, a potem 
jeszcze namówić ich, by podzielili się swoi
mi wspomnieniami na Gali Mistrzów, która 
odbyła się w Teatrze Ziemi Rybnickiej. Galę

poprowadził radiowy dziennikarz sportowy, 
autor książki o żużlu Henryk Grzonka. Nic 
więc dziwnego, że na pierwszy ogień poszli 
żużlowcy: Ludwik Draga - ścigający się jeszcze 
przed wojną, zdobywca w 1951 r. Pucharu Po
koju; w ielokrotny mistrz św iata Andrzej 
Wyglenda; Antoni Woryna - pierwszy Po
lak, który wywalczył me
dal Indywidualnych Mi
strzostw  Św iata; Joa
chim Maj zdobywca Zło
tego Kasku; jeden z młod- 
s z y c h  ż u ż lo w c ó w  - 
Mirosław Korbel, a na
stępnie zawodnik i trener 
Jerzy Gryt. Z żużla prze
siadamy się na inny mo
tocykl - motocrossowy 
Eugeniusza Frelicha - 
uczestnika trudnych “sze- 
ściodniówek”. I jeszcze 
inne dwa kółka - Józef 
Gawliczek, kadrowiec, 
w ie lokro tny  uczestn ik  
Wyścigu Pokoju, ale również Tour l ’Avenir 
i Tour de France. Z trzech braci Kubiców, 
którzy laury odnosili w gimnastyce, przybył 
tylko Mikołaj, dwukrotny olimpijczyk (Me
ksyk 1968, Monachium 1972). Miano olim
pijczyka nosi również Jacek Bednarek (Seul

1988), który zaprezentował nawet parę “kro
ków” w swojej dyscyplinie - chodzie sporto
wym. Weronika Sikora-Stelmach odnosiła 
sukcesy w tenisie stołowym, była Mistrzynią 
Polski w 1980 roku. Jerzy Makula - wciąż 
po mistrzowsku “wylatujący” kolejne godzi
ny w przestworzach, a ma ich już na swoim 
koncie 11 tys.! Sukcesy na miarę Europy od
noszą modelarze: Eugeniusz Cofalik (mode
larstwo lotnicze) i Witold Tendera (mode
larstwo kosmiczne). Od wielu lat śledzimy 
karierę szachową Moniki Bobrowskiej, która 
przekonywała, że również w tej dyscyplinie 
sportu ważna jest kondycja fizyczna... Może 
niewielu rybniczan pamięta, że KS ROW 
Rybnik miał również w latach ’60 i ’70 sek
cję... narciarską. Klub był przecież wspoma
gany przez górnictwo i mógł sobie na to po
zwolić... To w jego barwach występowali 
o lim pijczycy  Erwin Fiedor (Innsbruck, 
Grenoble) oraz Stanisław Kawulok i Jan 
Legierski (obaj uczestniczyli w olimpiadach 
w Innsbrucku i Lakę Placid). Wielokrotną mi
strzynią Polski w narciarstwie alpejskim była 
Mariola Michalska, która jest świetnym 
przykładem jak sport pozytywnie wpływa na 
sylwetkę... Wagą i wzrostem "przebił” wszy
stkich Rafał Sabel, wielokrotny mistrz Pol
ski i Europy w trójboju siłowym. Dżudo re
prezentowali Gabriela Ostrzołek, Henryk 
Sorychta oraz utytułowany Artur Kejza, 
którego największym marzeniem jest medal 
olimpijski w Sydney.

Galę uatrakcyjnił pokaz walk dżudo między 
Arturem Kejzą a Michałem Rzeszutkiem,
a wcześniej 4-letni wnuczek Ryszarda Rejdycha 
“wlał” na macie własnemu dziadkowi.

Spotkanie zakończyło się wspólną fotogra
fią przedstawicieli kilku pokoleń sportowców 
oraz prezydenta Rybnika Adama Fudalego. 
Pogratulował on organizatorom wystawy oraz 
Gali Mistrzów znakomitego pomysłu, dzięki

któremu odżyła w nas pamięć o wielu wspania
łych sukcesach rybnickich sportowców. Podkre
ślił też rolę sportu w procesie wychowawczym 
młodzieży oraz przedstawił rozłożony na kilka 
lat plan miasta upowszechniania sportu wśród 
najszerszych rzesz dzieci i młodzieży. (r)

Pomysłodawca wystawy Walenty Wilczok (z lewej) i znakomity 
niegdyś żużlowiec Andrzej Wyglenda. Zdj.: szol

■■■M U N I Tel. 42-28-825
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Festyn jakiego jeszcze nie było
We wrześniu br., w Niedobczycach odbył się Festyn 

Rodzinny, zorganizowany wspólnie przez parafię Naj
świętszego Serca Pana Jezusa i Radę Dzielnicy.

O dbyw ał się on w  dw óch  m iejscach - na boisku MKS "Rymer" 
i w  parku im. H. C zem piela i w reszcie, po raz pierwszy, z tak 
licznym udziałem  m ieszkańców  dzielnicy. Cel był szczytny: w spo
m óc działalność charytatyw ną w dzielnicy, dlatego też zd ecydo 
w ano, że  na im prezie nie będzie  alkoholu. W szystko udało  się 
w spaniale: atrakcyjny program  i nagrody, superm ecz piłkarski 
m iędzy duchow nym i, a policjantam i, w spaniała  była naw et po 
goda, która utrzym ała się do  późnych godzin nocnych, aby rów 
nież dyskoteka mogła się odbyć zgodnie  z planem . Dopisali tak
że goście: byli w iceprezydenci Ewa Urbanek-Chołuj i Romuald 
Niewelt, radni dzieln icy  - Ewa Czaja i Maria Adamczyk-Dudek. 
W ystąpiły gw iazdy - zespó ł "C arrantuohill" i idol nastolatek M a
ciek M olęda, zespó ł "Przelotem " z Radlina i orkiestra dęta, z a 
p rezen tow ano  też pokaz sztuk walki D alekiego W schodu. G w ia
zdą okazał się rów nież w ikary parafii NSPJ ks. Bogdan Rek, który 
z w ielkim  pośw ięceniem  grał w  piłkę, a potem  przez kilka go
dzin, w spólnie z dzienn ikarzem  z radia 90 FM, prow adził im pre
zę, u jaw niając swój talent show m ena.

Cała im preza zyskała w ielu sponsorów , dzięki im za wszystkie 
dary. Bądźcie z nami znów  za rok.

Magdalena Szczepan, RD Niedobczyce

Na festynową imprezę na boisko MKS "Rymer" przybyło wiele osób.

Kilku śmiałków zawisło nad Rynkiem na linie... Zdj.: szoł

Bungi jumping 
i konkurs 
na ryczka

- Tak, mamy pretensje do pogody - mówili organizatorzy festynu Ryb
nickie Babie Lato. I trudno się dziwić, bo samorządowcy z Komisji 
Kultury Sportu i Rekreacji Rady Dzielnicy Śródmieście, wspomagani 
przez Urząd Miasta i Centrum Art, przygotowali program, który aż 
się skrzy! od oryginalnych pomysłów: rozegrano mistrzostwa w miele
niu kawy ręcznym młynkiem, był konkurs na najładniejszą ryczkę i najbar
dziej ekscytująca atrakcja - bungi jumping. Kilku śmiałków zawisło 
głową w dół nad Rynkiem, wśród nich dziewczyna w nieco niekom
pletnym stroju... W mieleniu kawy bezkonkurencyjna była, ubrana 
w śląski strój, mała Magda Drewniok, zaś zwycięska paradno rycz
ka miała ponad 80 lat. Klasą dla siebie wśród wielu wykonawców pro
gramu artystycznego byli kabaret “Rak” i Mirek Jędrowski - znawca “ślą
skich klimatów”. Organizatorom życzymy, by kolejna impreza odbyła się 
w pełnym słońcu.

Dożynki 
w Radziejowie

124

Mimo, że Rybnik jest prawie 150-tysięcznym miastem, 
wiele jego dzielnic utrzymało jeszcze wiejski charakter. 
Nie ma wielkich gospodarstw rolnych, ale dla wielu mie
szkańców jesień to nadal czas zbierania plonów. W Po
pielowie nadal działa Kółko Rolnicze, które pod koniec 
września było gospodarzem Dzielnicowych Dożynek, 
które urządzono w Radziejowie. Święto plonów rozpo
częło się od mszy św., a po południu przez obie dzielni
ce - Popielów i Radziejów ruszył dożynkowy pochód...

■■■■Tel. 42-28-825
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Patronem wsi Orzepowice, dziś dzielnicy Ryb
nika, jest od dawna św. Florian, będący również 
opiekunem strażaków.

Już w 1872 roku we wsi wybudowano kaplicę pod jego 
wezwaniem, zaś w 1990 roku poświęcono mu nowy para
fialny kościół. W sobotę 11 września swoje święto obcho
dzili członkowie orzepowieckiej Ochotniczej Straży Pożar
nej. Spod "starej" remizy uczestnicy uroczystości przema
szerowali do orzepowickiego kościoła, gdzie poświęcono 
nowy obraz św. Floriana - wspólnego patrona strażaków 
i Orzepowic.

Obraz ten przeznaczony jest już do “nowej” remizy, któ
rej budowę dopiero co rozpoczęto. W czasie uroczystości 
pokazano makietę przyszłej budowli, z której zapewne 
wszyscy mieszkańcy będą dumni. Będzie ona spełniała rów
nież funkcje dzielnicowego ośrodka kultury.Około stu stra
żaków, z pomocą władz Rybnika oraz dzięki składkom mie
szkańców Orzepowic, jeszcze tej jesieni rozpocznie budo
wę remizy z prawdziwego zdarzenia. Będzie to wspaniały 
sposób uczczenia 90 lat istnienia orzepowickiej OSP, która 
powstała w 1909 roku. Aktualnie kierowana jest ona przez 
naczelnika Jerzego Dudka i prezesa Ignacego Dwornika.

Z okazji jubileuszu sztandar orzepowickich strażaków Orzepowiccy strażacy 
został oznaczony złotym medalem za zasługi dla po- pod “starą” remizą. 
żarnictwa. Zdj.: szot

Odpustowe biesiadowanie
Ten odpust chwałowiczanie zapamiętają 

pewnie długo. Były barwne kramy, baloniki, 
łakocie i strzelające korki, kiełbaski z grilla, 
wypieki chwałowickich gospodyń i loteria.

Po raz pierwszy w historii chwałowickiej 
parafii św. Teresy zorganizowano Śląską 
Biesiadę Charytatywną. Największą atrak
cją imprezy był bez wątpienia prowadzący ją 
kabaret “Antyki”. Szybko też okazało się, że 
prawdziwa zabawa zaczyna się dopiero przy 
udziale publiczności. Wodzirejom z “Anty
ków” skuteczną konkurencję robili jednak... 
miejscowi księża: proboszcz ks. Teodor Su
choń i wikary ks. Tadeusz Pukocz. Brawu
rowo prowadzona przez nich loteria fantowa 
z powodzeniem mogłaby zastąpić niejeden

kabaret. Wywołująca salwy śmiechu ich gwa
ra śląska i błyskotliwe komentarze sprawiły, 
że i brak wygranej nie zrobił nikomu przy
krości, nawet kiedy okazało się, że główna 
nagroda - rower górski - pojedzie z 20-letnią 
Asią do... Niedobczyc.

Tegoroczne imieniny parafii św. Teresy 
miały również wyższy cel - cały dochód ze 
sprzedaży losów przeznaczony był na przy- 
parafialną “ochronkę” - Domek Świętej 
Tereski.

Ogromne zainteresowanie chwałowiczan 
wspólną zabawą i chęcią pomocy dzieciom, 
świadczy, że odpustowa biesiada stanie się 
odtąd parafialną tradycją.

l . Tyi

Chwałowiczanie pożegnali lato na wrze
śniowym festynie zorganizowanym wspól
nie przez Dom Kultury, kop. “Chwałowi- 
ce” i kopalniane związki zawodowe.

W parku koło Domu Kultury bawiło się oko
ło 2 tys. ludzi przybyłych również z innych 
dzielnic miasta, wśród nich przedstawicieli 
władz miasta.

Pożegnanie 
lata w

Chwałowicach
Organizatorzy zapewnili liczne atrakcje, 

w tym występy orkiestry dętej kop. “Chwa- 
ło w ic e ” , zespo łów  “6 na 6 ”, “A r to n ” 
i “Nona ” oraz Andrzeja Trefona, a także lo
terię fantową, gry i zabawy dla dzieci, kon
kursy sportowe i sprawnościowe, a na zakoń
czenie - zabawę taneczną. Dzięki sponsorom 
m.in. kopalni, związkom zawodowym oraz 
przykopalnianym firmom Warmech, Topaz, 
Trex-Hal, Getpol i Barbórka, zwycięzcy kon
kursów i posiadacze szczęśliwych losów lo
teryjnych nie wyszli z festynu z pustymi rę
kami. Szczególne słowa podziękowania za po- < 
moc w zorganizowaniu festynu przewodni
czący Rady Dzielnicy Andrzej Wojaczek 25 
skierow ał do p rzew o d n icząceg o  N SZZ 
“ S o lid a rn o ść” kop. C hw ałow ice W alde
mara Stelm acha.

Sukces festynu daje nadzieję, że nie była to 
osta tn ia  w spólna im preza organizow ana 
wspólnymi siłami kopalni i miasta.

■ ■ H Tel. 42-28-825
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Zniknęły z Rynku letnie ogródki, które 
podzieliły rybnicką opinię publiczną na 
zwolenników wypicia piwka pod koloro
wym parasolem i zdecydowanych tego 
przeciwników, którzy swoją negatywną 
opinię wyrażali, również w listach do na
szej redakcji, w bardzo niekiedy ostrej for
mie. Jest i trzecia, umiarkowana frakcja, 
która uważa, że ogródki owszem, ale mniej, 
za to z asortym entem  powiększonym  
o kawę i ciastko...

Ogródki zniknęły, nie zniknął natomiast 
problem dostępności alkoholu, w którego kon
tekście piwiarnie pod parasolami wcale nie 
są najbardziej jaskrawym przykładem. Warto 
odnotować fakt, że przez cały letni sezon 
“piwny” nie doszło na Rynku do żadnego 
poważniejszego zakłócenia porządku publicz
nego. Widać, najbardziej po piwku agresywni 
wolą mnie od Rynku otwartą przestrzeń i mniej
szą ilość patroli... Zostawmy zatem ogródki...

Miasto, jako organ wydający koncesje na 
sprzedaż i wyszynk alkoholu, a jednocześnie 
adresat skarg mieszkańców na działalność 
sklepów czy lokali alkoholem handlujących, 
znajduje się między przysłowiowym młotem 
a kowadłem. Jeśli nie ma żadnych prawnych 
podstaw do nieudzielenia koncesji trzeba ją  
wydać. Z kolei nie można zignorować głosu 
opinii publicznej, jeśli takowy się odzywa. 
Powtarzające się skargi na zachowującą się 
skandalicznie młodzież w okolicach dysko
tek (m.in. “Dex” na Nowinach, Klub “Vega” 
w Paruszowcu oraz dyskoteka w Zebrzydo
wicach obok Posterunku Celnego) szczegól
nie po zakończeniu zabawy zdecydow ały 
o powołaniu wspólnych patroli policji i stra
ży miejskiej w tych newralgicznych m iej
scach. Powinny się one pojawiać w okolicy 
rybnickich dyskotek co 20 - 30 minut i łago
dzić rozpalone emocje. A swoją drogą to bar
dzo smutne, że “dyskotekowa” młodzież sta
nowi aż takie zagrożenie, by do jej poskra
miania potrzebne były siły porządkowe. Warto 
zadać retoryczne, jak  się zdaje, pytanie - jaka 
powinna być reakcja rodziców, kiedy o 1.00 
czy 2.00 w nocy nastoletniej latorośli nie ma 
w domu...

To, że problem dostępności alkoholu to te
mat wciąż żywy, świadczą zmiany czynione 
od czasu do czasu przez Radę Miasta w “Gmin
nym programie profilaktyki i rozwiązywania 
problemów alkoholowych ”, dokumencie wy
tyczającym politykę miasta w tej dziedzinie. 
Przypomnijmy, że zezwolenie na sprzedaż 
alkoholu do spożycia poza miejscem sprze
daży wydaje się na dwa lata, a do spożycia na 
miejscu - na cztery lata. W czerwcu br. na 
wniosek Zarządu Miasta oraz Komisji Zdro
w ia i Pom ocy Społecznej, R ada M iasta  
uchwaliła poprawkę, na mocy której na pierw
szy wniosek o sprzedaż alkoholu musi wyra
zić zgodę cała Rada Dzielnicy, a kolejne wnio
ski - po w ygaśnięciu term inu pierw szego

zezwolenia i jeśli nie ma zastrzeżeń - zatwier
dza sam Zarząd Dzielnicy. Poprawkę zapro
ponowano na wniosek dużych Rad Dzielnic: 
Nowiny Zachód i Rybnik Centrum. Radny 
Ireneusz Zimon, wiceprzewodniczący Rady 
Dzielnicy Nowiny Zachód argumentował, iż tego 
typu wniosków w dużej dzielnicy jest wiele, 
a nie jest prosto zbierać się 28-osobowej Ra
dzie Dzielnicy częściej niż raz na kwartał po 
to, by zajmować się niemal wyłącznie przy
znawaniem koncesji na sprzedaż alkoholu 
powyżej 4,5%, bo są też inne sprawy do roz
patrzenia.

Na październikowej sesji RM radni dysku
tować będą nad projektem uchwały, zmniej
szającej wymagane dotąd 70 m powierzchni 
lokalu sklepowego, do 50 m, jako kryterium

wstrzymały, Kolegium Samorządowe przy 
marszałku Sejmu Śląskiego uchyliło tę decy
zję, argumentując, że przecież “nikogo nie 
ukarano” . - Kwalifikowanie przez lata wielu 
zachowań jako czynów o niskiej szkodliwości 
społecznej sprawia, że wielu potencjalnych 
przestępców czuje się bezkarnie - twierdzi 
wiceprezydent Uherek, choć podaje też przy
kład likwidacji sklepu, w którym sprzedawa
no alkohol bez koncesji. Zarekwirowano wte
dy alkohol, który mógłby w całości wypełnić 
skrzynię żuka.

Jest jeszcze kolejny, ważny aspekt proble
mu. Z opłat za zezwolenia na sprzedaż napo
jów  alkoholowych tworzony jest gminny fundusz, 
którego środki są przeznaczane m.in. na pro
filaktykę przeciwalkoholową oraz wiążące się

Jest problem...
otrzym ania koncesji na sprzedaż alkoholu 
(szczegóły w relacji z sesji Rady Miasta). 
Handlowcy uważają, że 70 m to bariera dla 
większości nie do pokonania i być albo nie 
być ich działalności. Twierdzą też, że na al
koholu się nie zarabia, ale może on ściągnąć 
klientów, którzy kupią również inne artyku
ły. Z kolei ludzie się skarżą np. że w ich dzielni
cy sklepów z alkoholem jest zbyt dużo i w nieod
powiednich miejscach. Stanowisko wicepre
zydenta Mariana Uherka, który w Zarządzie 
Miasta za tę dziedzinę działalności odpowia
da, jest w tej kwestii jasne. Ale przecież ktoś, 
kto jest tego świadkiem, musi złożyć odpo
wiednie zeznanie. Nie ma potrzeby ułatwia
nia handlu alkoholem w mieście, ale nie ma 
też sensu stawianie sztucznych barier han
dlowcom. - Jeśli ktoś, szczególnie w centrum 
miasta, będzie chciał się napić, to może to 
zrobić w wielu miejscach, jeśli nie np. w “Fa
m ie”, to kilkadziesiąt metrów dalej. Częsta 
obecność policji czy straży miejskiej to nie 
wszystko. Wiele zależy od aktywności własnej 
środowiska. Jeśli zostanie udowodnione, że 
w danym lokalu podano alkohol uczniowi lub 
popełniono inne nadużycie dotyczące kon
cesji, to właściciel ją  straci.

Jak zatem pogodzić interesy mającego pra
wo do koncesji handlowca i obywatela, który 
nie życzy sobie sklepu czy baru w pobliżu 
swojego domu? W ładze samorządowe po
twierdzają kłopoty z przeprowadzaniem na
wet w uzasadnionych przypadkach właści
wych czynności administracyjnych. A są spra
wy niełatwe do rozwiązania, skoro nie da się 
np. wyegzekwować odebrania koncesji na al
kohol właścicielowi baru, na którego klien
tów wpłynęło kilkadziesiąt interwencji mie
szkańców i w którym kilkanaście razy inter
weniowały służby porządkowe. Gdy po upły
wie terminu koncesji władze samorządowe ją

z nią dopłaty do obiadów w szkołach dla dzie
ci z rodzin zagrożonych patologią, dofinan
sowanie do świetlic czy obozów socjoterapeu
tycznych. Jeszcze większą kwotę przeznacza 
się na dofinansowanie Poradni Leczenia Uza
leżnień, wyposażenie pomieszczeń Gminne
go Centrum Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych oraz na utrzyma
nie Komisji i Pełnomocnika Zarządu Miasta 
do spraw Rozwiązywania Problemów Alkoho
lowych z siedzibą w przychodni przy ul. Prze
mysłowej na Paruszowcu. - Gdy to centrum 
stanie się jednym organizmem wśród wielu 
podmiotów instytucjonalnych zajmujących się 
problematyką alkoholową, uzyska ono dodat
kową możliwość współpracy z Kasą Chorych
- mówi wiceprezydent M. Uherek. Poradnia 
musi wypracować spójny program, a jego 
podstawą ma być rodząca się “lokalna mapa 
problemów alkoholowych, określająca ich 
rozmiary, konsekwencje ekonomiczne i spo
łeczne”, co zakłada “Gminny program ...” . 
D ziałania G m innego Centrum  m uszą np. 
uwzględniać zamykanie dużych zakładów 
pracy i - co za tym idzie - przygotować profi
laktykę i rozwiązania dla rosnących wtedy 
zagrożeń alkoholowych. Zatem walka z al
koholem "opłacana" jest pieniędzmi pozyski
wanymi z handlu tym artykułem. Problem al
koholowy jest do rozwiązania niezwykle trud
ny. Jak wiadomo prohibicja miała wręcz od
wrotny skutek, dlatego ograniczanie punktów 
sprzedaży wyjściem nie jest, ale jest to oczywi
ście tylko jeden z punktów widzenia. Ale nie
wątpliwie zjawisko może wywołać niepokój
- w Polsce upija się 15% uczniów szkól pod
stawowych, podobne zagrożenie dotyczy 10- 
15% osób w 14 - 18 roku życia, nie mówiąc 
już o dorosłych...

(gw, r)

Tel. 42-28-825
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Dopłaty dla
modernizujących ogrzewanie

W 1995 roku Rada Miasta podjęła uchwałę w sprawie ograniczenia 
niskiej emisji przez stworzenie podstaw ekonomicznych dla stosowa
nia paliw ekologicznie czystych oraz pieców na paliwa stałe o odpo
wiednim ateście energetycznym i ekologicznym. Na jej podstawie 
Zarząd Miasta ustala corocznie regulamin rozdziału środków Gmin
nego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofi
nansowanie modernizacji systemu ogrzewania i są w nim określone 
szczegółowe zasady korzystania z dofinansowania w zależności od 
rodzaju modernizacji. W przypadku modernizacji lokalnej kotłowni z 
zastosowaniem pieców na paliwo stałe, regulamin określa kryteria 
efektywności energetyczno-ekologicznej kotłów, stawiany jest rów
nież wymóg wyposażenia kotła w wentylator nadmuchowy oraz układ 
automatycznej regulacji obciążenia kotła.

Wnioski o dotację zgłasza się na drukach, które można pobrać 
w kancelarii Urzędu Miasta oraz w Wydziale Ekologii. Z wypeł
nionym wnioskiem należy zgłosić się do WE celem potwierdzenia zgod
ności kserokopii faktury z oryginałem. Analizy i weryfikacje wniosków 
prowadzi komisja powołana przez Prezydenta Miasta. W razie potrze
by komisja przeprowadza oględziny inwestycji na miejscu.

W 1999 roku rozpatrzono pozytywnie 230 wniosków, w tym 142 z 
zastosowaniem kotłów na paliwo stałe. Od początku obowiązywania 
wymienionej na wstępie uchwały Rady Miasta, mieszkańcy zgłosili 
1003 wnioski o przyznanie dotacji.
Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w Wydziale 

Ekologii Urzędu Miasta, gdzie można również zapoznać się z wy
kazem producentów kotłów na paliwo stałe objętych dotacjami.

(ABC konsumenta) Rzecznik pomoże...
Instytucja Rzecznika Konsumentów to nowość wprowadzona refor

mami ustrojowymi państwa. Do tej pory niezadowoleni z pertraktacji 
ze sprzedawcami klienci z regionu Rybnika, Wodzisławia SI., Żor 
zwracali się do Polubownego Sądu Konsumenckiego w Jastrzębiu 
Zdroju, który zaprzestał swojej działalności. Teraz sprawy konsumenc
kie w wąskim i szerokim zakresie rozpatrywane są przez Powiato
wego Rzecznika Konsumentów, który swą siedzibę ma w Jastrzę
biu Zdroju. Zwracamy się do niego z problemami, które wynikają ze 
stosunku pomiędzy kupującym a sprzedawcą, zleceniodawcą a wyko
nawcą, klientem, a akwizytorem itp. W Rybniku rzecznik dyżuruje 
w siedzibie Starostwa, ul. 3 Maja 31 w drugą i czwartą środę każ
dego miesiąca w godz. od 10.00 do 14.00.

Przepisy uległy zmianie, dlatego radzimy czytać nasze publika
cje a w przypadku sporu ze sprzedawcą można posłużyć się wy
branym z niej odcinkiem. Dzisiaj przedstawiamy podstawowe in
formacje, które powinien znać każdy klient.
Jeśli kupujesz:
♦  Zbierz jak najwięcej informacji o produkcie, który chcesz kupić: o jego 
właściwościach, cenie i producencie oraz posiadanych atestach.
♦  Obejrzyj produkt, zażądaj zademonstrowania jego działania i wy
jaśnienia zasad eksploatacji i konserwacji.
♦  Żądaj wydania paragonu lub rachunku. Przy sprzedaży towaru o cenie 
ponad 2 tysięcy złotych, sprzedawca ma obowiązek wydać ci dokument za
wierający datę zakupu, nazwę i cenę towaru oraz adres punktu sprzedaży.
4  Jeżeli towar jest objęty gwarancją, dokładnie zapoznaj się z warun
kami umowy gwarancyjnej. Sprawdź, czy na karcie jest pieczątka skle
pu i data zakupu.
4  Jeżeli zakupiony towar ma wadę zmniejszającą jego wartość lub 
użyteczność albo nie ma właściwości, o których zapewniał sprzedaw
ca lub jest w stanie niekompletnym, zawiadom o tym sprzedawcę na 
piśmie lub ustnie w ciągu miesiąca od wykrycia wady.
♦  Jeżeli sprzedawca nie załatwi reklamacji natychmiast, dopilnuj, aby

Przebudowę toru żużlowego z wymianą ogrodzenia bezpieczeństwa 
(banda) wraz z odwodnieniem i kanalizacją deszczową o średnicy fi 110 
do fi 450 - dl. 1 km na stadionie miejskim w Rybniku przy ul. Gliwickiej

Oferty należy składać do dnia 23.11.1999 r. do godz. 10.00 w Wydziale 
Inwestycji Urzędu Miasta Rybnika przy ul. Chrobrego 2, pokój 254.

Przetarg odbędzie się dnia 23.11.1999 r. o godz.12.00 w siedzibie Urzędu 
Miasta Rybnika, ul. Chrobrego 2, sala nr 137.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium w wysokości 60.000 zł. 
Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych.

Szczegółowe informacje oraz specyfikację istotnych warunków zamówie
nia można uzyskać w Wydziale Inwestycji Urzędu Miasta Rybnika, ul. 
Chrobrego 2, tel.4223011 lub 4223989 od poniedziałku do piątku w godz. 
od 8.00 do 15.00 .

Cena formularza specyfikacji: 61,00 zl (50,00 zł + 22% Vat).
Należność płatna w kasie Urzędu Miasta, ul. Chrobrego 2.

Roboty remontowe w placówkach oświatowych miasta Rybnika 
obejmujące zadania:

1) Szkoła Podstawowa Nr 26 w Rybniku - Niewiadom, ul. Morcinka 14
- remont parkietu, wykonanie obudowy grzejników i siatki ochronnej 
na okna w sali korekcyjnej

2) Szkoła Podstawowa Nr 24 w Rybniku -  Popielów, ul. Staffa 42a
-  roboty elektryczne w pracowni komputerowej

3) Szkoła Podstawowa Nr 1 w Rybniku, ul. Chrobrego 29
- roboty remontowe w bibliotece (wymiana okien 3 szt.)
- wymiana zbiorników zapasu wody wraz z osprzętem

4) Szkoła Podstawowa Nr 15 w Rybniku - Rybnicka Kuźnia, ul. Rybacka 76
- remont pomieszczeń Nr 3 i 6 (roboty malarskie i wykładzinowe)

5) Szkoła Podstawowa Nr 22 w Rybniku -  Niedobczyce, ul. Boczna 76
- malowanie pomieszczeń kuchenno-magazynowych

6) Dom Samopomocy dla Osób Chorych Psychiczne, 
Rybnik-Niedobczyce, ul. Andersa - wymiana drzwi wejściowych 
Oferty należy składać do dnia 04.11.1999 r. do godz. 10.00 w Wydziale

Inwestycji Urzędu Miasta Rybnika, ul.Chrobrego 2 ( lip . pok. 254)
Przetarg odbędzie się dnia 04.11.1999 r. o godz.12.00 w siedzibie Urzędu 

Miasta Rybnika, ul. Chrobrego 2, sala nr 137.
Szczegółowe informacje oraz istotne warunki zamówienia można uzy

skać w Wydziale Inwestycji Urzędu Miasta Rybnika, tel.4223011 w 77-06 
lub 4223989 od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 15.00 .

Cena formularza specyfikacji: 24,40 zł (20,00 zł.+ 22% Vat)
Należność płatna w kasie Urzędu Miasta, ul. Chrobrego 2.

potwierdził na piśmie jej złożenie.
♦  W  przypadku stwierdzenia wady fizycznej w zakupionym towarze, 
możesz na podstawie rękojmi: odstąpić od umowy (zwrot ceny za 
zwrotem wadliwego towaru) lub żądać obniżenia ceny towaru, wy
miany towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady.
♦  Uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne możesz dochodzić 
w ciągu roku od dnia wydania rzeczy.
♦  Jeżeli otrzym ałeś kartę gw arancyjną, a w zakupionym  tow arze’ 
w okresie gwarancji ujawniły się wady, możesz żądać dostarczenia 
rzeczy wolnej od wad lub usunięcia wady. Jeżeli w karcie nie określo
no innego terminu, okres gwarancji wynosi rok.
4- Możesz wybrać czy skorzystasz z uprawnień wynikających z rę
kojmi, czy gwarancji. Zanim wybierzesz - porównaj te uprawnienia. 
4  Sprzedawca ma obowiązek załatwić reklamację w ciągu 14 dni od 
zgłoszenia, chyba że na piśmie wyrazisz zgodę na przedłużenie tego 
terminu.

Podstawa prawna: Ustawa z 23 kwietnia 1964 r. - kodeks cywilny 
(Dz.U. nr 16, poz. 93 z późn.zm.) Rozporządzenie Rady M inistrów 
z 30 maja 1995 r. W spraw ie szczególnych w arunków  zaw ierania 
i wykonywania umów sprzedaży rzeczy ruchomych z udziałem kon
sumentów (Dz.U. nr 64, poz.328)
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Abecadło
rzeczy śląskich 

Bojki
Nawet dzisiaj, w dobie kultury obrazko

wej, dzieci - często znudzone oglądaniem 
ogłupiających filmów rysunkowych w TV, 
lubią słuchać bojek. Dawniej, zwłaszcza w 
długie zimowe wieczory, bojki były główną 
atrakcją, zresztą nie tylko dla dzieci. Siadało 
się wtedy w kuchni przy piecu zwanym żele- 
niok i łosprowiało bojki. A nojciekawsze boj
ki były o swojskich, czyli śląskich strzigach, 
utopkach i innych strachach. Niykerych z nich 
tera przedstawiymy:

Bebok
To taki straszek domowy. Mo wielgo gowa 

i kopyta. Może sie robić wie Igi abo fest mały. 
Miyszko pod łóżkami, kanś w rogu komory, 
czyli spiżarki, abo pod piecym czy w mysij 
norce. Chodzi z kijem, bije i zbiera do worka 
niegrzeczne dzieci.

Dioboł albo diosek
To anioł z piekła rodem, kery ludziom do 

ucha złe rzeczy godo i do grzychu namowio. I 
jego sie boć trza nojbardzij!

Ondraszek
Andrzej Szebesta, zwany Ondraszkiem 

był przywódcą zbójników w Beskidzie Ślą
skim. Żył i zbójował w latach 1680-1715, ale 
jeszcze 200 lat po jego śmierci straszono nim 
podróżnych i niegrzeczne dzieci.

Podciep
Podciepa nazywa się też podciepkiem albo 

odmieńcem. Je to taki dioblik, kery zabiyro

Bojki
niemowlęta, a som sie w te miejsce kładzie. 
Mo wielgo gowa, dużo żere i gryzie matki po 
cyckach, czynsto sro w pieluchy i nic niy chce 
rosnąć.

Ramża
W Czerwionce i okolicach godo sie o zbóju, 

kery piyrwy zbójowoł w tamtyj okolicy. Nazy- 
woł sie Ramża i nawet górka, kaj mioł swoja 
siedziba nazywają w Czerwionce “Ramżula ”. 
Charakterystyczne dla tego zbója było to, że 
miał stopy ułożone odwrotnie niż ludzie, czym 
mylił tropiących go po zbójowaniu.

Skarbnik
Stróż podziemnych skarbów, duch kopalń, 

który ukazywał się pod wieloma postaciami: 
staruszka, sztygara, dziecka, myszy, muchy, 
żaby, kozy lub pająka. Skarbnik roz górników 
straszoł, a roz im pomogoł! Mówiło się o nim 
rów nież, że aż do sądu ostateczni jo jest 
stróżem dusz i ciał górników, którz; zginęli 
zasypani w głębinach kopalń. Legendę > skarb
niku już w 1612 roku opisał Waler y Roź- 
dzieński w dziele “Officina ferrariu..."

Strziga
Strzigami najogólniej nazywało się na Ślą

sku czarownice, wiedźmy czyli złe kobiety. Cza
sami też używa się określenia połednica albo 
żytnia baba. Dusi ona ludzi, a zwłaszcza nie
mowlęta. Ale czasami jest pożyteczna, bo jej 
siedem psów goni i gryzie dzieci, które przy 
zabawie depczą rosnące na polu zboże.

4 Nie tylko dawniej dzieci lubiły 
słuchać bojek.

Na podgórskich terenach Śląska, w Beski
dach, opowiadało się bojki o zbóju Ondraszku.

Utopek
Utopka nazywa się też utopcym, potopiel- 

nikiem, topichym bądź utoplaszkiem. Mieszka 
w rzekach, stawach, a nawet w studniach i 
kałużach. W ygląda jak  mały człowieczek, 
wysoki na ok. pół metra, ma zielonkawą 
skórę, wyłupiaste rybie oczy, a czasami na
wet błony między palcami. Chodzi w czapce 
i cały ubrany jest na czerwono.

Zmora
Zmorę nazywa się też dusiołką, gniotką lub 

morą. Nęka ludzi, zwierzęta i drzewa. Dusi 
ona ludzi w środku nocy, ale można się przed 
nią uchronić jedząc czosnek lub stawiając 
przed domem miotłę.

Marek Szołtysek

Ptok piyrszy
Miała sikorka pusto w górkach, 
Lecz niy szporowała,
Kredytów nabrała 
I jeszcze mnij miała.
Ptok drugi 
Inni kredyt wziyli,
Auto sie kupiyli,
Nikaj niy jeździyli,
Bo raty płaciyli.
Ptok trzeci 
Jeśliś niy bogaty,
Niy być gupkowaty.
Niy dlo ciebie raty 
I kredytów spłaty! (fra-szoł-ka)
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Krótkie dzieje dzielnic
podsumowanieNa początku XX wieku zaczął się na-

Schematyczna mapa Rybnika z orientacyjnym usytuowaniem
poszczególnych dzielnic: 1 - Stodoły, 2 - Chwałęcice, 3 - Rybnicka Kuźnia, 4 - Grabownia, 
5 - Golejów, 6 - Wielopole, 7 - Orzepowice, 8 - Zebrzydowice, 9 - Maroko z Nowinami, 
10 - Smolna, 11 - Niedobczyce, 12 - Niewiadom, 13 - Popielów, 14 - Radziejów, 15 - Chwałowice, 
16- Zamysłów, 17 - Boguszowice Stare, 18 - Boguszowice Nowe, 19- Kłokocin, 20 - Gotartowice, 
21 - Ligota, 22 - Meksyk, 23 - Śródmieście, 24 - Rybnik-Północ z Wawokiem, 25 - Paru- 
szowiec-Piaski z Zastawem, 26 - Ligocka Kuźnia, 27 - Raszowiec, 28 - Kamień

turalny proces poszerzania administra
cyjnych granic Rybnika poprzez 
wchłanianie przez miasto okolicznych 
wsi. Pierwszą dzielnicą Rybnika zosta
ła w 1907 wieś Smolna. Po niej przy
szła kolej na Ligotę z Ligocką Ku
źnią. Raszowcem, Piaskami i Zasta
wem. W takim kształcie Rybnik prze
trwał do 1945 roku. Potem proces po
większania miasta poprzez dołączanie 
do niego kolejnych wsi znacznie się 
nasilił. Dzisiaj Rybnik tworzy oficjal
nie 26 dzielnic.

Kończymy trzyletni cykl omawiający dzie
je i specyfikę rybnickich dzielnic. Kiedy w paź
dzierniku 1996 roku niżej podpisany podjął 
decyzję o jego prowadzeniu, nie przypuszczał, 
że temat ten będzie aż tak pracochłonny. Pro
blemem okazało się nawet wyrysowanie m a
pek z granicam i dzielnic, nie m ów iąc już  
o skreśleniu ich dziejów. Aby zebrać mini
mum potrzebnych informacji, trzeba było wy
konać setki rozmów telefonicznych, przeje
chać wiele kilometrów, nie mówiąc o wybo
rze obiektów do zdjęć, rozmowach w dziel
nicach czy ślęczeniu przed komputerem. Au
tora nieraz ogarniało zwątpienie w możliwość 
dokończenia zamierzonej pracy. Dzisiaj jed 
nak, kiedy koniec zwieńczył dzieło, można 
pow iedzieć, że Rybnik ma już całościowe 
opracowanie wszystkich swych dzielnic, co jest 
chyba ewenementem na skalę Śląska, a może 
nawet Polski. Przykładowo Ruda Śląska, zło
żona jak Rybnik z wielu dzielnic, nie ma je 
szcze podobnego opracowania. Nie dziwmy 
się jednak tym brakom, bo przecież to ogrom
ne przedsięwzięcie.

Dzięki inspirującej roli Urzędu Miasta, 
w grudniu 1999 roku ukaże się książka 
“Dzielnice Rybnika”, która będzie poszerzo
ną i poprawioną wersją wszystkich dziel
nicowych tekstów publikowanych na na
szych lamach w latach 1996-1999.

Należy podkreślić, że niniejszy cykl ma 
charakter popularno-naukowy i każdy z arty
kułów to tekst skondensowany na 2-3 stro
nach “GR”, zostawia zatem szerokie pole do 
popisu innym badaczom  chcącym  szerzej 
przedstawić dzieje swej dzielnicy. Kilka ta
kich opracowań już istnieje np. o Smolnej na
pisał Longin Musiolik, o Zamysłowie -Alfred 
Dyrbuś, zaś w maszynopisie są już gotowe

opracowania Józefa Kolarczyka o Golejo- 
wie, Grabowni i Rybnickiej Kuźni.

Na koniec słowo o “dzielnicowych” per
spek tyw ach  R ybnika. W ydaje się, że w 
przyszłości nie grozi Rybnikowi próba odłącze
nia jakiejś dzielnicy, jak miało to miejsce Wo
dzisławiu Śl. Nastroje w dzielnicach zmierzają 
w kierunku coraz lepszego zagospodarowania 
własnego “gniazda”, co dzieje się systematycz
nie przez utwardzanie dróg metodą gospodar
czą, robienie chodników, placów zabaw, ale rów
nież poprzez upiększanie i ukwiecanie swego pry
watnego obejścia. Jeżeli tempo zmian z ostatnich 
lat zostanie zachowane, w 2010 roku Rybnik osią
gnie zapewne poziom cywilizacyjny znany nam 
z podróży do Niemiec, Austrii czy Francji.

Nie wykluczone, że zainteresowanie własną 
dzielnicą doprowadzi w przyszłościu do stwo
rzenia osobnych rad dzielnic dla Raszowca i Li
goty, być może kiedyś rozdzieli się Paruszowiec, 
Zastaw i Piaski, zaś najszybciej chyba usamo
dzielni się Wawok, wchodzący dziś w skład dziel
nicy Rybnik-Północ. Podobne procesy - jeśli 
rzeczywiście nastąpią z woli większości mieszkań
ców - należy traktować jako coś naturalnego i po
żytecznego dla całej rybnickiej społeczności.

Bardzo ważnym elementem dla zrozu
mienia dzielnicowych społeczności w Ryb
niku, są dzieje ich parafii. Dlatego od stycz
nia 2000 roku “Gazeta Rybnicka” rozpo
czyna cykl publikacji “Rybnickie parafie”.

Marek Szołtysek

Tel. 42-28-825
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piłka nożna Piłkarska gala
Przez trzy dni na pięciu rybnickich boiskach młodzi piłkarze repre

zentujący Niemcy, Czechy, Słowację i Polskę rozgrywali pojedynki pił
karskie w ramach I Międzynarodowego Turnieju Piłki Nożnej Dzieci 
i Młodzieży Rybnik ’99.
Patronat honorowy nad imprezą objęli: pre

zydent Rybnika Adam Fudali, M arszałek  
W ojew ództw a Ś ląsk iego  Jan Olbrycht,

P rezydent Adam  F udali i p rzew o d n i
czący Rady M iasta Wiesław Zawadzki... 
na sportowo.

poseł Czesław Sobierajski, oraz prezes Zarządu 
Elektrowni “Rybnik” S.A. Tadeusz Sopicki.

Zanim rozpoczęła się rywalizacja sportowa, 
zespoły spotkały się na rybnickim Rynku, by 
potem w towarzystwie Miejskiej Orkiestry 
Dętej przemaszerować na stadion. Tam odby
ły się akrobacje samolotowe w wykonaniu 
pilotów Aeroklubu ROW i pokaz jazdy na 
żużlu. Otwarcia turnieju dokonali wicemarsza
łek Sejm iku Śląskiego Grzegorz Szpyrka 
i poseł na sejm RP Czesław Sobierajski. Kil
ka słów do młodych sportowców skierował 
także prezydent Rybnika Adam Fudali.

W grupie młodszej (rocznik 1989-90) 
zwyciężyli piłkarze Naprzodu Rydułtowy. 
Na czwartym miejscu uplasowali się zawo
dnicy MTPN Rybnik. Najlepszym napastni
kiem turnieju grupy młodszej został zawodnik 
MTPN-u Marcin Wodecki.

W grupie starszej zwyciężyli piłkarze Ra
kowa z Częstochowy, którzy dopiero w rzu
tach karnych pokonali drużynę z Dorsten.

Uczestnicy turnieju w drodze na stadion.
Zdjęcia: szoł

Na piątym miejscu zakończyli udział w tur
nieju piłkarze MTPN-u Rybnik, a rybnicki 
bramkarz Adrian Fojcik wybrany został naj
lepszym bramkarzem turnieju.

żużel

Żużlowcy po sezonie
Żużlowcy RKM Energo-Inwest Ryb

nik zakończyli kolejny drugoligowy 
sezon na 5 miejscu i w przyszłym roku 
występować będą w ośmiozespołowej, 
zreformowanej I lidze żużlowej.

Niekwestionowanym liderem rybnickich "re
kinów" był Adam Pawliczek, który nie tylko 
wspaniale spisywał się w rozgrywkach ligo
wych (w sześciu spotkaniach zdobył komplet 
punktów), ale wystąpił także w finale Indywi
dualnych Mistrzostw Polski oraz Złotego Ka
sku. W trakcie całego sezonu rybniczanie w po
tyczkach ligowych zanotowali na swoim kon
cie 1 remis, 7 porażek i 16 zwycięstw.

Stadion do remontu
Stadion przy ul. Gliwickiej miasto 

Rybnik przejęło od Klubu Sportowe
go ROW Rybnik w 1995 r. w stanie 
ogólnej dewastacji.

Pomimo tego, że na stadionie dokonanych 
zostało już wiele prac rem ontowych, is tn ie
je  potrzeba w ykonania generalnej m oder
nizacji obiektu dla potrzeb sportow ych, jak  
i imprez o charakterze kulturalnym. M oder
nizacji i rem ontow i poddany zostanie tor 
żużlowy wraz z odwodnieniem i kanaliza
cją. Remont sektorów na luku determinuje 
obsuw ająca się skarpa. Trybuna kryta nie 
spełnia wymogów przeciwpożarowych oraz 
nie posiada stanowisk sędziowskich, komen
tatorskich itp. Ze względu na efektywność 
funkcjonow ania oraz plany rozgryw an ia  
przez R ybnicki K lub M otorow y im prez 
żużlowych na szczeblu międzynarodowym,

należy także modernizować parking, boksy 
oraz szatnie wraz z pomieszczeniami tech
nicznymi dla żużlowców. Ze względów bez
pieczeństw a trzeba dokonać m odernizacji 
pozostałej części sektorów wraz z nowymi 
siedziskami z poliamidu. Ponadto konw en
cje europejskie narzucają wymogi w zakre
sie zainstalow ania system u m onitoringu, 
oświetlenia i dostępności obiektu dla osób 
niepełnosprawnych.

Ze względu na ogromną skalę niezbędnych 
robót, realizacja inwestycji została rozłożona 
w czasie na 4 etapy, począwszy od paździer
nika br. do roku 2003. Całkowity koszt re
montu, według cen z II kwartału 1998, obli
czono na 15 min zł, z czego Miasto Rybnik 
pokryje 67% kosztów, a resztę tj. ponad 5 
młn zł do inwestycji dołoży Urząd Kultury 
Fizycznej i Sportu.

Festiwal
Niesłyszących

Na terenie Ośrodka Rehabilitacji i Rekre
acji “Bushido” odbył się Ogólnopolski Fe
stiwal Sportowy Niesłyszących, zorganizo
wany z okazji Międzynarodowego Dnia 
Głuchych, przypadającego tradycyjnie w 
ostatnią niedzielę września.

Organizatorem imprezy był Śląski Klub 
Sportowy Niesłyszących w Rybniku. W za
wodach w piłce nożnej zwyciężyli piłkarze z 
Rybnika, którzy w pokonanym polu zostawi
li graczy z Olsztyna, Wrocławia i Warszawy. 
Tytuł króla strzelców zdobył strzelec 4 bra
mek Zdzisław Niedbała z Rybnika.

W turnieju tenisa stołowego także zwycię
żyli zawodnicy Śląskiego Klubu Niesłyszą
cych z Rybnika, którzy pokonali kolejno eki
py z: Krakowa, Lublina i Poznania. W roz
grywkach szachowych zwyciężył Mieczy
sław Czech ze Słupska, drugi był rybniczanin 
Mariusz Ćwiek, a trzeci szachista z Warsza
wy - Krzysztof Chęciak. W pierw szej dzie
sią tc e  tu rn ie ju  u p laso w ało  się je sz c z e  
trzech graczy z Rybnika: Marek Śmiłow- 
ski (4 m), Erwin Brachaczek (6 m) i Piotr 
Walczak (8 m).

Tel. 42-28-825
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Krzyżówka
Nagroda za rozwiązanie krzyżówki

- dwa bony towarowe 
wartości 50 zł każdy
ufundowane przez Klub 

Międzynarodowej Prasy i Książki

Rozwiązaniem krzyżówki będzie wyraz, 
który powstanie z liter w polach oznaczonych 
kropkami.

Rozwiązania na kartkach pocztowych pro
simy przysyłać do 8 listopada pod adresem 
redakcji: "Gazeta Rybnicka", Rynek I2a, 
skr. poczt. 96, 44-200 Rybnik, lub wrzucić 
do naszej "żółtej skrzynki" (ulica Kościu
szki).
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Rozwiązanie krzyżówki z nr. 9 "GR" - TY
TAN . Nagrody, dwa bony towarowe, po  
50 zł każdy, otrzymują: MARTA LEMAŃ- 
CZYK i MARIA KRUPA z Rybnika.

Sp. z o.o
Klub Międzynarodowej Prasy i Książki

Rybnik, ul. Sobieskiego 18

Wszystko, co uczynili
ście... Z siostrą Małgo
rzatą Chmielewską roz
mawia Michał Okoński.
SIW “Znak”, Kraków 
1999.
Wywiad - rzeka z polską 
prze łożoną W spólnoty  
Chleb Życia i opiekunką 
bezdomnych. Ciekawy wątek autobiogra
ficzny, refleksje na temat cierpienia, śmier
ci, ale i nadziei...

szermierka

Szermierze blisko podium
79 drużyn wystartowało w Drużyno

wych Mistrzostwach Polski juniorów 
młodszych w szermierce, które odbyły 
się w Rybniku.

Impreza, przygotowana przez sekcję szer
mierczą RMKS-u Rybnik, otrzymała od ob
serwatorów bardzo wysokie noty i prawdo
podobnie już w przyszłym roku Rybnik po
nownie będzie organizatorem zawodów o za
sięgu ogólnopolskim.

Szermierze RMKS-u Rybnik wystartowali 
w dwóch konkurencjach. W szpadzie zespół 
w sk ładz ie : Damian Gnm iza, Marcin  
Ibrom, Michał Piecha i Mateusz Hołyński 
zajął piąte miejsce, pokonując w decydują
cym pojedynku łącznościow ca Szczecin 
45:35. Na 7 miejscu zakończyły udział w mi
strzostwach florecistki RMKS-u: Daria Het
man, Karolina Rejner, Natalia Wiłska i 
Roma Kowalik.

Rybnickie gimnazja - bez zadyszki...
“SB 7

skarg na organizację dojazdów do szkól.
Oprócz szkół publicznych, radni odwiedzi

li ró w n ież  g im naz jum  S to w arzy szen ia  
Oświatowego Rodzice-Dzieciom zlokalizo
wane w zabudowaniach parafii św. Antonie
go. Zainteresowały ich stosowane tam nowa
torskie metody dydaktyczne.
- Rybnickie gimnazja pracują bez zadyszki - 
podsumował wizytę wiceprzewodniczący RM 
Jan Bujak. “Rozruch” gimnazjów pochłonął 
2,5 min zł, co nie załatwiło jednak wszyst
kich problemów. W trakcie wizyty odnoto-

koszykówka
O Puchar Prezydenta

Cztery zespoły: z Pabianic, Łodzi, Wro
cławia i Rybnika wzięły udział w koszy
karskim turnieju o Puchar Prezydenta Mia
sta Rybnika. Komplet publiczności przez 
trzy dni obserwował zmagania koszykarek 
ekstraklasy, dla których turniej ten był jed
nym z ostatnich sprawdzianów przed roz
poczynającym się sezonem ligowym. W 
turnieju zwyciężyła Polfa Pabianice przed 
ŁKS-em Łódź, zespołem Color Cap Ryb
nik i Dekoralem Wrocław. Najlepszą za
wodniczką turnieju została wybrana Edy
ta Koryzna z Polfy, najlepszym obrońcą 
została grająca w rybnickiej drużynie Nadi- 
ne Domonde, która wygrała także klasyfi
kację rzutów za 3 punkty. W trakcie tur
nieju trener Kazimierz Mikołajec testował 
amerykańską środkową Malicech Wilis, 
jednak nie zachwyciła ona swoją postawą 
na boisku.

wano dalsze potrzeby: przede wszystkim urzą
dzenie nowych gabinetów przedmiotowych, 
unowocześnienie bazy komputerowej i insta
lacja internetu (który istnieje tylko w 2 szko
łach), a także niezbędnych, bo bardzo ułatwia
jących działalność kserokopiarek. Radni wi
dzieliby więcej zajęć pozalekcyjnych, w tym 
aktywizację organizacji harcerskiej.

Bardzo celowym określił objazd gimnazjów 
przewodniczący Komisji Oświaty i Kultury 
Wł. Horabik. Wysoko ocenił on starania za
równo Zarządu jak i Rady Miasta, by gimna
zja rozpoczęły nowy rok szkolny pod kierun
kiem kompetentnych dyrektorów i w wyre
montowanych szkołach. (r)

.GWIEZDNE
“W O JN V

Laurent Bouzereau, 
Jody Duncan, Gwiezdne 
wojny, cz.I - Widmo. Jak 
powstawał film. Wyd. 
Amber 1999.
Jedno z kilkudziesięciu  
w ydaw nictw  pośw ięco
nych kinowej sadze gwie
zdnej Georga Lucasa. Do

wiadujemy się jak  doszło do powstania ostat
niej, a właściwie pierwszej części i pozna
jem y tajniki filmowej kuchni. Można prze
czytać przed, ale również po seansie...

Nasze akwarium. Nu
mer “O” miesięcznika 
dla miłośników i hodow
ców ryb.
Nowe pismo wypełniają
ce lukę na polskim rynku 
prasowym, przeznaczone 
dla hobbystów, którym  
bliski jest świat koloro
w ych rybek . W ew nątrz  “ A k w ariu m ” - 
przedruk z elektronicznego czasopisma wy
dawanego przez Polski Związek Akwary
stów.

CD Andrea Bocelli. The 
Opera Album Aria. Phi
lips.
O perow a płyta najbar
dziej łubianego tenora na
szych czasów . A ndrea 

Bocelli wykonuje 17 arii z najbardziej zna
nych oper Verdiego, Pucciniego, Bizeta i in. 
Towarzyszy mu orkiestra Maggio Musicale 
Florentino pod batutą Gianandrei Noseda.

4

mmmmm Tel. 42-28-825
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G ab inet F.U.H. FORKUP

ŚIIIIAT MICDZI
le k arsk i PIOTR KUPKA

44-200 RYBNIK

Mirosława Meisner-Wrona ę  ul. Cegielniana 2 
p o n .S T ó  lel./fax (032) 422 22 50 

sob. 8-12 tel. kom. 0 602 686 685
lekarz chorób zakaźnych

leczenie schorzeń w ątroby OFERUJE:
i dróg żółciowych ZAW SZE PEŁNY ASORTYM ENT

lekarz uprawniony do przeprowadzania badań 
profilaktycznych świadczy usługi w zakresie

RUR 1 ŁĄCZN IKÓ W  M IEDZIANYCH

- badania profilaktyczne pracowników 
(wstępne, okresowe, kontrolne)

PONADTO:
•  GRZEJNIKI •  POMPY

- zawieranie umów zgodnie z ustawą z dn. 27.06.97 r •  ZAW ORY * P V C
o służbie medycyny pracy (Dz. U. nr 96 poz. 593)

- badania w zakładzie pracy po uprzednim uzgodnieniu •  KOTŁY DAKO N •  BLACHY
•  KOTŁY KIELAR-ECO

Poniedziałek, czwartek 17-19, teł. 423-96-78 ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY INSTAIATORÓW
ul. Mikołowska 20, 44-200 Rybnik ORAZ FIRMY BUDOWLANE

STO K O L PRODUCENT OKIEN I DRZWI 
Z PCV I ALUMINIUM

z p h u  STOKOL s.c.
■Produkcja: 

ul Kłokocitiskd 51 
tel. (032) 7394893

32
I

)-251 Rybnik-Kłokocin 
ul. Włościańska 87 

J l./ fa x  (032) 42-201-29 
il kom. 0602-57-02-96

FIRMA PRO 
- do natych 

I NA ZAMÓW 
dodatkowyc 
PRODUKUJE 
produkcji K 
i profilu

KUJE 
astowe 
NIE be 
płat
Y NA PROFILU 
MERLING 

RAMA
POSIADAMY pełną paletę ba 

oki wybór parapetów 
ransport, pomiar, montaż 
ROMOCJA SZYB K 1,1

YSTN E

Skład Fabryczny

Gamrat
Hurt - Detal

®

GAMRAT t
BRUDNIOKA O

mwflANCtiSL

WYKŁADZINY OBIEKTOWE
- ponad 50 wzorów,

gwarancja od 5 do 15 lat (szkoły, szpitale, 
obiekty przemysłowe)

WYKŁADZINY DO M O W E PCV 
I DYW ANOW E - ponad 300 wzorów, 

CHODNIKI
RYNNY SIDING, WĘŻE, KLEJE, LISTWY 
I INNE ARTYKUŁY W YKOŃCZENIOW E

Rybnik, ul. Ks. Brudnioka 4, 
Rydułtowy, ul. Ofiar Terroru 61, 

czynne od 9.00 do 17.00, soboty od 9.00 do 13.00 
Teł. 0601 448 867

Tel. 42-28-825 H M H M I
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Ogłoszenia drobne
Parkiet dąb, buk, olcha. Sprzedaż, pro
mocja. Podłoga i frodbitka sosonowa. 
Tel. 42-47-003, 0-601-488-626

Firma
RFWON C n ulwiejska 49bl  Vft- T W 1 *  b . o .  44-200 Rybnik 

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

Proponujemy jako autoryzowany 
punkt sprzedaży najtańsze

PANELE - ścienne, - podłogowe 
OKNA PCV - profil KBE,

- profil Panorama 
DRZWI - KMI PORTA,

- antywłamaniowe

USŁUGI - transport, montaż, 
pomiar

Zapraszamy do współpracy 
projektantów 

oraz firmy budowlane

Czynne
poniedziałek- piątek od 900 do 1700, 

sobota od 800 do 1300

Ogłoszenia drobne
Sprzedam przyczepę gastronomiczną 
z rożnem gazowym. Tel. 22-15-578

***

Praca umysłowa w domu, biurze, te
renie. Tel. 739-37-46. Od pon.- pt. 8.00- 
11.00, 20.00-22.00

Uzdrowiciel Jerzy Mrugała (drugi na 
liście rankingowej gazety "Uzdra- 
wiacz") będzie przyjmował w Rybni
ku. Zapisy na zabiegi (0-22) 675-15-15, 
0-602-101-510

Ursus 902 - tanio sprzedam. Tel. (0-32) 
419-26-08

K U R SY  X I ’99!
•  J. polski, matematyka

-  przygotowawczy do egzaminów dla uczniów VIII klas. zajęcia w II  ¿ . n i

•  Przygotowawczy do matury:
-  j. polski, matematyka, języki obce

O LO eksternistycznie (1,5 roku)
-  zajęcia w II  LO, w tygodniu lub w  soboty, matura

•  j. angielski, j. niemiecki
•  obsługi komputerów Zapisy:
•  księgowo-podatkowy Firnm oświatowa
•  obsługi kas fiskalnych
Rybnik, ul. Rynek 6, teL 42-35470.
Zapraszamy w godz, 9.00 -17.00

Naprawa
telewizorów i magnetowidów

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

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

Zakład Serwisowy "Emiter", Rybnik, uL Hutnicza 21 
_______ (boczna Kościuszki), teł. 42-39-606_______

POSESOR s.c.
Rzeczoznawca

majątkowy
szkody,

audyt,
porady,
wycenyRybnik, 3 Maja 30/709, 

tel. 422-81-62 w. 361, 362

W Y C EN A
NIERUCHOM OŚCI
Uprawniony Rzeczoznawca Majątkowy 
mgr inż. Krzysztof URBAŃCZYK  
________ tel. 42-35-323________

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

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

44-200 Rybnik, tel. 42-35-276

Hurinwnin

zaprasza na zakupy

W sprzedaży oferujemy:
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
- podłogowe od 21,40 zł/m2
- ścienne MDF od 9,99 zł/m2

- ścienne PCV od 13,50 zł/m2

PŁYTKI PODŁOGOWE - 1 gatunek
- mrozoodporne od 16,05 zł/m2

Rzuchów, 
ul. Rybnicka 1, 

tel./fax (032) 430-10-82

Rybnik,
ul. Gotartowicka 18

łrtrirnfrr DH Hermes Ip. 
44-200 Rybnik, 

ul. Chrobrego 6 
Tel. 42-24-883

Zapraszamy na promocję:

WANIEN
Z HYDROMASAŻEM - ceno już o d 2.285zł

GLAZURY ZIRCONIO 
CERAMIKI INDUSA

Uwaga - Nowość!

SA U N Y  F IŃ SK IE
S C

Kupon rabatowy 3%

1
33

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ i Tel. 42'28'825



F.H.U. „APINEX”
Czerwionka, ul. Furgoła 62, 

teI./fax (0-32) 43-12-417

PKOMOCIA IMA KOTŁY
FIRMY RIJDFRIJS

OFERUJE:
- grzejniki aluminiowe, stalowe, panelowe, 

konwektorowe
- piece c.o., gazowe, węglowe, olejowe, 

ekologiczne (Żywiec. Gizałki, Termet, Junkers, 
Dakon, Ferroli)

- rury i kształtki miedziane - rury i kształtki 
Genova

- rury i kształtki PCV - pompy - zawory - otuliny
- wodomierze - elektryczne podgrzewacze wody
- baterie łazienkowe, kuchenne

Transport do klienta gratis!
Czynne od poniedziałku do piątku

w godzinach 9.00 -17.00, w soboty 9.00 - 13.00

Autoryzowane laboratorium^ 
Fuji Film Polska 

L. Ronczka, 44-200 Rybnik, 
ul. Reja 2, tel. 42-39-200

Profesjonalna obróbka zdjęć amatroskich w ośmiu formatach, możliwość 
kadrowania, nagrywanie zdjęć na dyskietki PC, index print, zdjęcia ze 

slajdów, reprodukcja, zdjęcia czarno-białe oraz inne usługi fotograficzne. 
\ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ j^ d y ę d a J e g i ty m a c y jn e ^ 4 ^ s z t^ J ^ 0 ^ ł^ ^ ^ ^ ^ ^ ^

BEZPŁATNE 
PORADY PRAWNIKA

~W piątki w godz 15.00-17.00 w siedzibie\ 
redakcji "Gazety Rybnickiej" (Rynek 
12a, tel. 42-28-825) dyżuruje prawnik 
udzielający bezpłatnie porad. i

! Bezpłatnie prawnik dyżuruje równiez\ 
w każdy czwarty czwartek miesiąca l 
od godz. 15.00 na PI Wolności 7 w Biurze i 

i Poselskim KPN Ojczyzna

Powiatowe Centrum
Zarządzania Kryzysowego - 42-22-277

r ADRES REDAKCJI: 
44-200 Rybnik 

Rynek 12a (oficyna) 
Skrytka pocztowa 96 

tel./fax 42-28-825  
Redakcja czynna 

od poniedziałku do piątku

„GAZETA^  
(^RYBNICKA

GAZETA RYBNICKA. Miesięcznik samorządowy. 
WYDAWCA: "Mała Scena Rybnicka" na zlecenie Rady Miasta. 
REDAKTOR NACZELNA: W iesława Różańska. 
REALIZACJA: )NFOMAX
BIURO OGŁOSZEŃ: IMrOMA/C Rybnik, Rynek 12a, 
tel. 423-80-88, tel./fax 423-80-90 od 8.00 do 15.00 
Zastrzegamy sobie prawo skracania tekstów i zmiany tytułów. 

tres'ć ogłoszeń redakcja nie odpowiada.

12 000 Á/A/C/ADÍ/ ĆPAT/21
Biuro ogłoszeń: INrOMAX, Rybnik, Rynek 12a, 

teł. 423-80-88, tel./fax 423-80-90

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

CZYNNA JEST 
CODZIENNIE 

PRZEZ CAŁĄ DOBĘ
Zapraszamy! Tel. 422-35-37

ci w  •

ANTONIEGO

R egionalne Centrum  BHP
prowadzi kursy i szkolenia z zakresu 
bhp oraz “minimum sanitarnego”
pomoc w realizacji nakazów i wystąpień 
Państwowej Inspekcji Pracy, UDT, Sanepid-u.
bezpłatne konsultacje, doradztwo i porady 
z zakresu problematyki Prawa Pracy.

Rybnik ul.Żorska 14
0604 311 004, 423 78 33

U uBOG-REM
- instalacje elektryczne, wodne, centralnego 

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

- usługi ślusarskie i spawalnicze.

0604 311 004,423 78 33
Rybnik

Tel. 42-28-825



Centralne Laboratorium 
Pomiarowo-Badawcze Sp. z o.o.

44-335 Jastrzębie Zdrój, ul. Rybnicka 6 
tel./fax (O 32) 47-81-296, 

tel. (O 32) 47-81-579, 47-81-578

świadczy usługi w zakresie: 
analiz fizykochemicznych wód powierzchniowych, 
ścieków oraz silnie zasolonych wód kopalnianych, 

a także bakteriologii wód pitnych.

PIJ czystą, zdrową wodę!

DEALER GRZEJNIKÓW 
DGA PURMO-RETTIG

Sprzedaż-montaż

Ponadto w sprzedaży:
- zawory HEIMEIER

- rury miedziane + złączki
- kotły MODERATOR 

- piece JUNKERS
S IE D Z IB A :

4 4 -2 7 0  R Y B N IK , ul. O broń ców  P okoju  10  
tel. 032 /42  23  197yf a x  032/42  12 515

DOMEE s.c.

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

422 92 30, 422 92 31

KLIMATYZACJA
WENTYLACJA

SYSTEMY ALARMOWE
Kontrola dostępu, telewizja przemysłowa

Koncesja MSW i A
DOMOFONY,

VIDEODOMOFONY
Regionalny dealer Miwi-Urmet

TŁUMIKI
KAtA«A£A:

HAKI KOLO
PU N K TY  SPR ZĘD AŻY  
D ETALICZN EJ I^IONTAZU
RYBNIK ^  ^
ul. Długosza 7
tel. 42  3 8  095 , 0  6 04  4 8 4  857  

ŚWIERKLANY
tel. 4 3  04  333 , 0601 455 *76 3
GLIWJCE^  J  ^
ul. R y b n ic k a  11 •• J M
tel. 2 32  0 7  0 6  * . \ m K S f r
sosriowrfc *  ^
ul. S ienkiew icza 13 J  
tel. 2 6 6  54  39  M *  -

SPR ZED AŻ HUR
ŚWIERKLANY



RCSB

NOWOCZESNE 
OKfNA 
DRZWI 

T O  M Y ! 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, ASTRA, 
drzwi p-pożarowe, drzwi wielofunkcyjne 
stalowe, aluminiowe, okna i wyłazy 
dachowe, schody składane strychowe, 
parapety oraz bramy 
garażowe i przemysłowe 
wraz z automatyką.
Polecamy również rolety i moskitiery 
okienne.

RYBNICKIE CENTRUM STOLARKI BUDOWLANEJ
4-217 Rybnik, ul. Zebrzydowicka 152, tel./fax 42 44 066, tel. 42 44 067

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

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

42 235 60 
tel./fax 42 24 992

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

455 42 15 w. 32

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

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

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

PRZEDSIĘBIORSTWO 
PRODUKCYJNO-HANDLOWO- 

USŁUGOWE 
KONSEK s.c.

OKNA I DRZWI /

KUPNO U PRODUCENTA = 
NIŻSZA CENA + LEPSZY 

I PEWNY SERWIS
POMIAR -  TRANSPORT GRATIS!

«S3

i
RATY -  RATY -  RATY

ID
O

E

P.P.U.H.
,THERMODOM”
S p . z o .o .
4 4 -2 4 0  Ż o ry  
ul. B o c z n a  6  
w o j. ś lą s k ie
tel./fax (0-32) 43-42-873, 73-40-440 
E-mail: thermod@silesia.top.pl 
http://www.thermodom.com.pl

Dom
który
wzbudza
zazdrość

(na terenie całej Polski przy jednorazowym 
zakupie powyżej 700 elementów).

(w pierwszy poniedziałek każdego miesiąca 
o godz. 9.00 u producenta).

B e zp ła tn a  infolinia!
O 800 10 00 45

f f l ) U 0 = 0 , 2 8 W/
Nowość! System TH-300
U 0 < 0 , 2 0 W /

„TH E R M O M U R ” jest now oczesnym  system em  
budow y dom ów  z elem entów styropianowych. 

Polega na n iezw ykle prostym  i szybkim  
m ontażu styropianow ych elem entów  

szalunkow o-ociep len iow ych, w ypełn ianych  
następnie  betonem . 

Powstaje w ten sposób solidna konstrukcja  
ścian o rewelacyjnych właściwościach izolacyjnych 

(U 0=0,28W /m 2K ). 
Elem enty dachow e system u zapew nia ją  

izo lacyjność U o=0,23W /m 2K . 
Już podczas budow y w ydatki są niższe o min. 

30%  w  stosunku do innych technolog ii. 
K olejne oszczędności w ynikają  ze  znacznego  
zredukow ania  kosztów  ogrzew an ia budynku. 

Elem enty system u „T H E R M O M U R ” m ożna do
pasow ać do każdego projektu. M ateria ł jest 

przyjazny d la środow iska i użytkowników. 
, . .  System  posiada aprobaty

• • techn iczne ITB, atest PZH, 
Ł , a  spełn ia  w ym agania

JjL T ł  norm y DIN
- J  ' zn a jdu je  się

, M  \  a  , i ,  pod nadzorem  LGA  
'm .  ' \  w  Norym berdze.

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

