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Korytarz na parterze

Biuro ds. Kultury i Sporni

Jedno z pomieszczeń Wydziału 
Geodezji i Kartografii

Sala Wydziału Spraw Obywatelskich

Urząd Miasta 
w nowych wnętrzach

• więcej o nowym skrzydle UM na str. 8
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-  Mija rok od pana wyboru na pre
zydenta miasta. AWS przejmowała 
władzę w atmosferze sporych zawi
rowań. Jak dziś ocenia pan współ
pracę wszystkich ugrupowań w Ra
dzie Miasta?

- Uważam, że po kilku niespokojnych mie
siącach po naszym wyborze, nastąpił m o
ment uspokojenia. W tej chwili mniej istot
ne są podziały polityczne, które w żadnym

myśli konkretnie budowę nowej części Urzę
du Miasta. Nie było to jednak stwierdzenie 
koniunkturalne, bo odnoszę je do szerszej rze
czywistości. Uważam się za “zwierzę poli
tyczne “ i byłem dotąd przekonany, że w de
mokracji władzę powinny sprawować partie 
polityczne osiągające zwycięstwo dzięki wy
borom. Po pewnym czasie władze te są we
ryfikowane poprzez następne wybory i rządzą 
dalej lub są odsuwane... I na tym polega de
mokracja. Dziś z całą mocą chcę podkreślić, 
że nastąpiło zbyt duże upartyjnienie sposobu

teraz, będąc b lisko problem ów , z który
mi się borykają. Szkoda, że w społeczeństwie 
pokutuje wciąż inne przekonanie...

-  Wielkie nadzieje wiązał pan ze środ
kami pomocowymi z Unii Europej
skiej. Na ile się one spełniły?

- Działania mające na celu pozyskanie środ
ków pomocowych są nadal moim “oczkiem 
w głowie”. W gronie moich współpracowni
ków omawiamy wszelkie napływające infor
macje dotyczące możliwości otrzymania do
datkowych środków. Pierwszym etapem ich 
pozyskiwania jest konieczność stw orzenia 
strategii rozw oju m iasta i proces ten jest 
w toku. N atom iast ju ż  istn ieje  stra teg ia  
rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw 
dla miasta Rybnika. Utworzyliśmy Rybnicką 
Strefę Aktywności Gospodarczej, której za
daniem jest profesjonalne przygotowanie no
wych miejsc pracy na kopalnianych terenach 
poprodukcyjnych. Strefa ta, jako  osobny 
podmiot gospodarczy, ma wiele możliwości 
pozyskiwania środków pomocowych. Są już

Wiele jeszcze 
przed nami...

R ozm ow a z prezydentem  R ybnika Adamem Fudalim

samorządzie nie powinny odgrywać zasadni
czej roli. Ważniejsze jest to, co radny może 
zrobić dla miasta, obojętnie czy jest człon
kiem AWS, RRR czy SLD. Myślę, że każdy 
obserwator, który od czasu do czasu przy
chodzi na sesję, zgodzi się ze mną, że doszło 
do uspokojenia emocji. Uważam, że z ko
rzyścią dla miasta, dla bieżącej pracy Rady 
Miasta, a także na przyszłość. Zamieszanie 
spowodowane podziałami między radnymi 
odbija się niekorzystnie na funkcjonowaniu 
miasta. Mam tu na myśli np. potencjalnych 
inwestorów, którzy oceniają czy rada jest sta
bilna, czy z Zarządem Miasta można rozma
wiać o strategii rozwoju, bo uzgodnienia mają 
szanse zaistnieć jako uchwały RM itp.

-  Czy obecność opozycji w Radzie 
Miasta pana mobilizuje czy wprost 
przeciwnie?

- Każda opozycja mobilizuje. Uważam, że 
na dziś dobre intencje są i po jednej, i po 
drugiej stron ie , a dobra  w spó łp raca  na 
pewno jest korzystna dla miasta.

-  Niedawno publicznie stwierdził pan 
prawdziwość powiedzenia, że punkt 
widzenia zależy od punktu siedzenia. 
Czy w ciągu tego roku okoliczności 
zmusiły pana do zweryfikowania 
wcześniejszych poglądów?

- Wyraziłem się tak na sesji RM mając na

sprawowania władzy. Tak jest choćby w sej
mie, gdzie dom inują parytety, układy, kto 
z kim, ile mandatów itd. Budujące jest jed
nak to, że sytuacja ta nie przekłada się bezpo
średnio na działania samorządów.

Zweryfikowałem też pogląd na pracę ad
ministracji. Z daleka, z pozycji interesanta 
w ygląda ona zupełnie inaczej. Potoczne 
wyrażenia o “przekładaniu papierków” jest 
dla urzędników bardzo krzywdzące. Mówię 
to z całą odpowiedzialnością: jestem  pełen 
uznania dla w iększości urzędników  tego 
urzędu. Spotkałem tu ludzi zaangażowanych, 
odpowiedzialnych, kompetentnych i nie li
czących godzin pracy. Doceniłem ich dopiero

chętni do objęcia pokopalnianych obiek
tów, ale poczekajm y aż któraś z tych in
w estycji w ypali. Żeby jednak  inw estora 
przyciągnąć, trzeba mu dać coś w zamian. 
Proces instalow ania się firmy w takiej stre
fie pow inien być prostszy i łatwiejszy niż 
gdzie indziej. Nie ukrywam jednak, że na
sze wyobrażenia były inne. Pewne, w yda
wałoby się, logiczne działania hamowane 
są przez bariery legislacyjne, a problemy 
praw ne spraw iają, że trudno niektóre te
maty pchnąć do przodu.

Wracając do środków pomocowych - w tej 
sferze nie zaniedbaliśmy niczego. Wszystkie

c.d. na stronie 4.

3

■ H H B K Tel. 42-28-825



Listopad 1999 Z PRAC RADY

c.d. ze strony 3.

wnioski aplikacyjne jakie należało złożyć, 
złożyliśmy. Wiemy już, że środki pom oco
we zostaną przyznane najprawdopodobniej 
na budowę oczyszczalni ścieków w wyso
kości 500 tys.zł. Staramy się o pomoc UE 
na budowę kampusu studenckiego. Dodam, 
że na początku tego roku budżetowego uda
ło nam się otrzymać dodatkow e pieniądze 
z Min. T ransportu i G ospodarki W odnej 
na inwestycje drogowe w wys. 1 min 700 tys.zł. 
Ale to były środki z rezerw y budżetowej.

-  Wspomniał pan o tworzonej stra
tegii rozwoju Rybnika. Jak wpisuje 
się ona w czekające miasto zmiany 
strukturalne związane ze zmianami 
w górnictwie?

- Rybnik był zawsze miastem nastawionym 
na usługi. Przyjeżdżało do niego, i przyjeż
dża nadal, wiele ludzi z sąsiednich gmin, 
bo tu mieści się wiele urzędów adm inistra
cji państwowej, istnieje bogata sieć handlo
wa, placówki kulturalne i oświatowe. Trze
ba się nastawić na rozszerzenie tych usług, 
bo tradycyjny obraz związany z gminą gór
niczą będzie się zmieniał. Proces zmian sta
nie się udziałem ludzi dziś bardzo młodych, 
dlatego takie nadzieje wiążemy z budową 
kam pusu studenckiego czy pow staniem , 
obok szkoły muzycznej, średniej szkoły ar
tystycznej. Już teraz 34% uczniów rybnic
kich szkół średnich to młodzież dojeżdża
jąca z innych gmin.

W strategię w pisuje się rów nież program 
rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw  
i zw iązane z tym  pow stan ie  R ybnickiej 
Strefy Aktyw ności G ospodarczej, o czym 
już wspomniałem .

M iasto musi też iść w kierunku turystyki 
i rekreacji, a że jes t to droga w łaściwa, 
pokazała e lek trow nia “R ybnik” , tw orząc 
i rozwijając bazę sportową, turystyczną i re
kreacyjną nad Zalewem Rybnickim. Są oso
by, którym nazwa Rybnik kojarzy się przede 
wszystkim z ofertą turystyczną, co wielu 
rybniczanom wydaje się niemożliwe.

W

- Jednak elektrownia stoi u pro
gu prywatyzacji. Czy nie obawia 
się pan, że po przemianach wła
snościowych pieniędzy na dzia
ła lność pozaprodukcyjną może 
w elektrowni zabraknąć? A m ia
sto liczy przecież na je j  partycy
pację w kosztach kampusu czy

organizacji życia kulturalnego?

- Zdaję sobie sprawę z tego problemu. Na ra
zie jednak musimy czekać na inwestora stra
tegicznego i jego politykę. Miejmy nadzieję, 
że idąc za przykładem innych “wielkich” ka
pitalistów, choćby przed laty “Wedla”, rów
nież przyszły właściciel elektrowni będzie ro
zumiał swoje obowiązki wobec społeczeń
stwa i zadba o bazę zarówno tę turystyczno- 
rekreacyjną jak i kulturalną, bo będzie to spo
łeczeństwu winien.

-  Tworzony jest budżet miasta na rok 
2000. Jak pan ocenia finanse mia
sta na przyszły rok?

- Na tym etapie (Od red.: rozmawiamy 2 li
stopada br.) przygotowywany budżet spędza 
mi sen z powiek i nie ma chwili bym o nim 
nie myślał. Staramy się zadania realizować 
jak najmniejszym kosztem. Niestety, miasto 
jest obciążone wcześniej zaciągniętymi kre
dytami i tak np. w roku 2000 musimy spła
cić ponad 7,6 min zł, w 2001 - 10,5 min, 
w 2002 - 9,6 min i oddech łapiemy dopiero 
w 2003 - 4,2 min. Dlatego cięcia są niezbęd
ne, ale staramy się np. oszczędzić drogi, bo 
rozwiązanie problemów komunikacji uznali
śmy przed rokiem za priorytetowe. Nadal 
więc będzie prowadzona budowa obwodni
cy, a dzięki niej zostanie ograniczony ruch cię
żarowy w centrum, szczególnie na ul. Wyzwo
lenia. Odżyła też sprawa tzw. drogi Średni
cowej. (Od red.: szczegóły str. 6). Zadania te 
mogą oczywiście stworzyć dodatkowe zobo
wiązania finansowe.

Jeśli chodzi o dzielnice, sam czuję pewien 
niedosyt. Naprawdę chciałoby się tam zrobić 
więcej, szczególnie, że zaangażowanie dziel
nicowych działaczy jest ogromne. Są oni au
tentycznymi gospodarzami i naprawdę zasłu
gują na pomoc tzn. więcej pieniędzy. Paru- 
szowiec chciałby zagospodarować niszczeją
cy basen, podobnie w Boguszowicach, ale nas 
na to nie stać. Również Nowiny chętnie wi
działyby w swojej dzielnicy centrum rekrea
cyjne, czemu się trudno dziwić, a podobne 
potrzeby możnaby mnożyć... Ale możliwo
ści finansowe miasta są ograniczone. Z ada
nia, jakie nakłada się na sam orząd są nie
w spółm ierne do przychodzących na ich re
alizację środków  z centralnego budżetu. 
Np. jeśli chodzi o oświatę, niewyobrażalne 
kwoty musimy dokładać z własnego budżetu 
do subwencji państwowej, by edukacja stała 
na jako takim poziomie. Masę pieniędzy do
kładamy do dróg, bo subwencja drogowa nie 
wystarcza na niezbędne inwestycje, które pod
jęliśmy. Obawiam się, że tych zadań będzie

coraz więcej, a nie pójdą za nimi pieniądze. 
Miasto musi jednak funkcjonować oraz finan
sować rozpoczęte inwestycje. (Od red.: wię
cej o finansach miasta na str. 7).

- Zatem - podsumowując mijający 
rok - co uważa pan za sukcesy, a co 
za porażki pana i pana ekipy?

- Myślę, że jeśli można ocenić siebie same
go, wniosłem do UM pew ien spokój w e
wnętrzny. Po pewnym mom encie zaw aha
nia na początku kadencji, bo taki moment 
na pewno nastąpił, ludzie uwierzyli, że może 
przyjść inna ekipa, zarządzać miastem, rea
lizować zadania przed nią postawione i iść 
do przodu. Bardzo pozytywnie oceniam rów
nież kontynuację zadań przejętych od poprze
dniej ekipy. Nie odłożyliśmy tych inwestycji, 
bo to generowałoby straty finansowe w przy
szłości. Kiedy my odejdziemy, następna eki
pa przejmie z marszu zadania przez nas reali
zowane i to jest normalne. Ale jeszcze wiele 
przed nami. Są pewne plany inwestycyjne 
w samym centrum dotyczące terenu naprze
ciw targu i w bezpośrednim sąsiedztwie Urzę
du Miasta, ale to temat na osobną rozmowę, 
kiedy będą one bardziej sprecyzowane. Cie
szy na pewno pozycja Rybnika jako lidera 
subregionu południowo-zachodniego. Jeśli 
idzie o porażki uważam, że na tym etapie, 
po roku pracy, o większych niepowodzeniach 
nie możemy mówić. Zawsze jednak pozosta
je pewien niedosyt, bo marzenia bywają więk
sze niż możliwość ich realizacji. Ja się w każ
dym razie nie oszczędzam i dokładam wszel
kich starań, by zadania stojące przed samo
rządem były realizowane.

-  No właśnie, ma pan opinię człowie
ka, który nie odpoczywa... Jak pana 
nieobecność odczuwa rodzina?

- Na prawdziwym urlopie byłem kilkanaście 
lat temu na pielgrzymce u Ojca Świętego. 
Choć nie ukrywam, praca jest bardzo stresu
jąca. Ale jak się trafi od czasu do czasu jakaś 
wolna niedziela to wystarczy, bo dłuższy urlop 
mnie po prostu męczy. Widząc moje zaanga
żowanie w pracę, rodzina, a szczególnie żona, 
odciążyła mnie od wielu zajęć domowych. Je
śli można zatem wykorzystać tę drogę, chciał
bym jej podziękować za wyrozumiałość i po-

-  Dziękujemy za rozmowę. t

Rozmawiała: Wiesława Różańska

moc...

Tel. 42-28-825
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81 rocznica odzyskania niepodległości

Dar wolności
Obchody Święta Niepodległości w Rybni

ku rozpoczęły się na Rynku, gdzie okolicz
nościowe przemówienie wygłosił prezydent 
Adam Fudali. Przedstawiciele władz m ia
sta złożyli kwiaty na płycie upamiętniają
cej w izytę w naszym  m ieście m arszałka 
Józefa Piłsudskiego. Następnie, wraz z poczta-

tycznych homilię (...) Co zrobiliśmy z danym 
nam darem w olności? Czy potra fim y coś  
dać w zamian ? Czy kochamy Polskę, je j  go
dło i flagę?  - pytał kapłan. Pytanie te pozo
stawiamy rozwadze tym współrodakom, którzy 
w ten szczególny dzień nie zamanifestowali 
swej postawy choćby poprzez wywieszenie 

biało-czerwonej flagi.
W części wieczornej 

obchodów na Rynku 
wystąpił zespół Dwa 
plus Jeden ze swoimi 
największymi przebo
jami. Mimo chłodu, na 
Rynek przybyło wielu 
rybniczan, by św ią
teczny wieczór zakoń
czyć obejrzen iem  
sztucznych ogni.
PS: W przeddzień Świę
ta Niepodległości, w cen
trum stolicy Wojewódz
twa Śląskiego banda wy
rostków, od lat kilku (!) doZłożenie kwiatów na płycie upamiętniającej wizytę w naszym mie

ście marszałka Józefa Piłsudskiego.

mi sztandarow ym i organizacji 
kombatanckich, służb munduro
wych i młodzieży oraz Miejską 
Orkiestrą Dętą “Rybnik” na cze
le, udano się do bazyliki św. An
toniego. Tam mszę św. w intencji 
Ojczyzny, wszystkich poległych 
w walce o niepodległość oraz za 
miasto Rybnik współcelebrowali 
ks. dziekan Franciszek Skórkie- 
wicz, ks. Stanisław Łapok i pro
boszcz parafii w Jejkow icach 
ks.Karol Matera, który wygłosił 
poruszającą, pełną uczuć patrio

W uroczystości wzięli udział przedstawiciele środowisk 
kombatanckich oraz młodzież. Zdj.: szot

as

kilkunastu wyciągnęło kilka wywieszonych nad skle
pami flag, brutalnie odarło z biało-czerwonej mate
rii, którą porzucono, zaś łup, czyli drzewce posłużyć 
miały zapewne jako broń w chuligańskich porachun
kach. Niżej podpisaną na ten widok ścisnęło się gar
dło, ale to pewnie takie niemodne uczucie...

11 listopada przed południem  odbył się 
V Bieg Niepodległości, tradycyjna impreza 
sportowa tow arzysząca obchodom Święta 
Niepodległości. Wzięła w nim udział rekor
dowa liczba 725 zawodników, startujących 
w 12 kategoriach.

Rekord trasy pobili: wśród kobiet Patrycja 
Włodarczyk (AWF Wrocław), w kat. mężczyzn 
Jakub Staśkiewicz (Diament Jastrzębie).

Z rybniczan najlepsza była juniorka Beata 
Bech (RMKS), która zajęła drugie miejsce. 
W czołówce mężczyzn nie było, niestety, 
rybniczan. Ogólna pula nagród - rzeczowych 
i finansowych - wyniosła ponad 8 tys. zł.

Najlepszym nagrody wręczyła wiceprezy
dent Ewa Urbanek-Chołuj. (r)

K ończona jest realizacja ronda przy ul. W odzisławskiej, 
wieńczącego budowę kolejnego etapu obwodnicy czyli odcin
ka Jankowicka - W odzisławska.

Jego oddanie do użytku opóźniło się nieco z powodu pogorsze
nia się warunków atmosferycznych. Aby przystąpić do asfaltowa
nia trzeba było najpierw osuszyć teren. W momencie oddawania 
gazety do druku, prace były na finiszu.

Dzięki temu rozwiązaniu, kierowcy nadjeżdżający od strony Chału
pek i Wodzisławia będą mogli wjechać do centrum omijając ul. Rey
monta, albo ominąć centrum i zapchaną zazwyczaj ul. Kotucza, by do
stać się np. do Żor. Następny etap udrażniania miasta to budowa odcin
ka obwodnicy od nowego ronda do ul. Raciborskiej, ale tego można 
spodziewać się dopiero w przyszłym roku.

Natomiast jeszcze w tym roku poszerzona zostanie łącząca Paruszo- 
wiec i Wielopole ul. Wielopolska na luku, czyli w miejscu, gdzie zda
rzyło się już kilka tragicznych kolizji.

Dzięki oddzielnemu pasowi dla skręcających w prawo w ul. Wyzwolenia, 
zwiększy się przepustowość na rondzie Gliwicka-Kotucza-Wyzwolenia.

Większe bezpieczeństwo użytkowników dróg zapewni też zamonto
wanie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulicy Gliwickiej z Wie
lopolską oraz z ul. Komisji Edukacji Narodowej, gdzie przy okazji 
skrzyżowanie przebudowano. (r)
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S k r o  k
Prezydent Rybnika w składzie zespołu
ds. Strategii Rozwoju W ojewództw a Śląskiego

Zarząd Województwa Śląskiego powołał prezydenta Rybnika Adama Fudalego w skład 
Zespołu Programującego ds. Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego. Głównym ce
lem zespołu jest zapewnienie właściwego przebiegu prac koncepcyjno-projektowych oraz 
opiniujących w ramach budowanej strategii. Pierwsze warsztaty zespołu, połączone z posie
dzeniem Komisji Planowania i Realizacji Rozwoju Województwa Sejmiku Województwa 
Śląskiego, odbyły się pod koniec października w Ustroniu. Tematem wspólnego spotkania 
było wypracowanie bilansu strategicznego Województwa Śląskiego.

Czarne Diam enty po raz pierwszy
W Teatrze Ziemi Rybnickiej odbędzie się 26 listopada uroczystość wręczenia “Czarnych 

Diamentów”, nagród dla firm i przedsiębiorstw naszego regionu zasłużonych dla jego roz
woju, szczególnie za umiejętność znalezienia się w nowej sytuacji gospodarczej. Pomysł 
przyznawania takiej nagrody zrodził się w Izbie Przemysłowo-Handlowej Rybnickiego 
Okręgu Przemysłowego. Przyznaje ją  kapituła złożona z prezydentów i burmistrzów gmin 
oraz starostów powiatów aglomeracji rybnickiej, przedstawiciela Centrum Kształcenia In
żynierów, rybnickiej IP-H, a także mediów.

Pierwszymi laureatami nagrody zostali: ks. Henryk Jośko - duszpasterz, budowniczy 
Ośrodka Leczniczo-Rehabilitacyjnego dla Dzieci Niepełnosprawnych im. Jana Pawła II (po
śmiertnie), Tadeusz Donocik - Podsekretarz Stanu w M inisterstwie Gospodarki, Jan 
Olbrycht - Marszałek Województwa Śląskiego, “Barosz-Gwimet” - Zakład Innowacyjno- 
Wdrożeniowy - Wodzisław Śląski, BRE Bank SA. - Rybnik, “EKO” S.C. - Zakład Usług 
Sanitarnych i Oczyszczania Miasta - Rybnik, “Elplast” - Przedsiębiorstwo Produkcyjno- 
Handlowo-Usługowe - Jastrzębie Zdrój. Kredyt Bank SA. - Rybnik, "Megawat”Sp. z o.o. 
- Przedsiębiorstwo Energetyczne - Czerwionka-Leszczyny, “Mieszko” SA. - Zakłady Prze
mysłu Cukierniczego - Racibórz, Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane SA. - Ryb
nik, Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa Ziemi Rybnickiej - Czerwionka- 
Leszczyny, “Thermodom” Sp. z o.o. - Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługo- 
we - Żory, “Utex” Sp. z o.o. - Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe - Rybnik.

Szerzej o uroczystości w grudniowej "GR".

Bliżej Unii Europejskiej

W Wydziale Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Rybnika można uzyskać informacje doty
czące możliwości pozyskiwania środków finansowych z programów pomocowych Unii 
Europejskiej. Są to informacje o numerach telefonów czy adresach osób oraz instytucji 
będących jednostkami zarządzającymi konkretnymi projektami programów europejskich.

Zabytki kultury i techniki górniczej - zagrożone
W październiku br. w Muzeum w Rybniku odbyło się spotkanie przedstawicieli kół Stowa
rzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa i Zarządu Oddziału SITG Rybnik z pra
cownikami Muzeum w Rybniku w ramach obchodów Tygodnia Techniki ROW. W trakcie 
spotkania podsumowano 24-letni okres współpracy SITG oraz Muzeum, określono nowe 
zadania związane z zachowaniem zabytków kultury i techniki górniczej, zagrożonych przez 
zmiany zachodzące w przemyśle węglowym. Likwidacja kopalń i zakładów otoczenia gór
nictwa grozi zniszczeniem wielu cennych zabytków techniki i architektury przemysłowej. 
Obecni na spotkaniu przedstawiciele kół SITG zobowiązali się do współpracy z pracowni
kami Muzeum w Rybniku w stworzeniu archiwum dokumentującego stan zabytków gór
niczych na terenie Ziemi Rybnickiej.

g  Kierowcy pod kontrolą
Szarżujący po rybnickich drogach kierowcy muszą mieć się na baczności. A wszystko to za 

sprawą samochodu z wideoradarem, z którego od kilku tygodni korzysta rybnicka drogówka. 
O skuteczności urządzenia zapewniał podczas ostatniej sesji RM Rybnika Z. Kuczma, ko
mendant Komendy Miejskiej Policji. Nowoczesne środki walki z piractwem drogowym mają 
zwiększyć bezpieczeństwo pieszych i kierujących pojazdami.

Ważne dla regionu
Przedstawiciele władz miasta Ryb

nika uczestniczyli w cyklu spotkań, 
które mają ogromny wpływ na przy
szłość całego regionu.

Pierwsze, zorganizowane z inicjatywy posła 
Czesława Sobierajskiego, odbyło się w Urzę
dzie Miasta Rybnika. Dotyczyło ono budowy 
zbiornika wodnego “Racibórz” -  jednej z naj
bardziej strategicznych inwestycji w Wojewódz
twie Śląskim. W spotkaniu wzięli udział m.in. 
wiceminister gospodarki Bernard Błaszczyk, 
przedstawiciele Urzędu Wojewódzkiego, Urzę
du Marszałkowskiego, Górnośląskiej Agencji 
Przekształceń Przedsiębiorstw, Śląsko - Dąbrow
skiego Towarzystwa Gospodarczego oraz Ryb
nickiej Spółki Węglowej. Wśród uczestników byli 
również prezydenci Rybnika i Raciborza oraz 
przedstawiciele powiatu wodzisławskiego i ra
ciborskiego. W trakcie spotkania podjęto decy
zję o powołaniu zespołu zadaniowego, który bę
dzie ubiegać się o środki finansowe z budżetu 
państwa i Unii Europejskiej:
- Tylko wspólne wysiłki władz lokalnych i woje
wódzkich przy wsparciu rządu polskiego mogą 
dać konkretne efekty w postaci szybkiej realizacji 
budowy zbiornika raciborskiego - twierdzi poseł 
Cz. Sobierajski.

Zdaniem parlamentarzysty, powstanie zbior
nika przyczyni się do utworzenia nowych miejsc 
pracy, a przede wszystkim wpłynie na wzrost 
bezpieczeństwa przeciwpowodziowego: - Nie
zwykle wymowne są cyfry - mówi poseł. - Budo
wa zbiornika to kwota około 500 min. zł, a szko
dy wywołane powodzią narażają nas na wydatek 
rzędu 9,5 mld. zł.
Dlatego właśnie, zdaniem pomysłodawców, na
leży zrobić wszystko, aby budowa zbiornika “Ra
cibórz” nabrała odpowiedniego tempa.

Efektem innego spotkania miejskich władz sa
morządowych Rybnika, Raciborza, Żor i Ry- 
dułtów oraz starostów powiatów rybnickiego, 
wodzisławskiego i pszczyńskiego jest podpisa
nie porozumienia, które ma doprowadzić do roz
wiązania problemów transportowych w Aglome
racji Rybnickiej. Autorzy porozumienia posta
nowili podjąć działania, które mają przyczynić 
się do budowy drogi regionalnej -  ekspreso
wej na trasie od Raciborza do Pszczyny przez 
Rydułtowy, Rybnik i Żory. Realizacja tej inwe
stycji pozwoliłaby odciążyć istniejącą sieć dróg 
w miastach, m.in. poprzez wyprowadzenie mchu 
tranzytowego poza aglomeracje miejskie i wiej
skie oraz przygotować lokalne drogi gmin do po
łączenia z przewidywaną budową autostrad.

Gminy i powiaty, które podpisały porozumie
nie postanowiły wprowadzić ten projekt do Stra
tegii Rozwoju Województwa Śląskiego oraz 
uzyskać pomoc finansową z krajowych i euro
pejskich źródeł. Kroki te mają sprawić, że reali
zacja owej inwestycji będzie realna w jak naj
krótszym czasie. (S)

Tel. 42-28-825 WKKKHHHi



Z ałożenia projektu budżetu na 2000 r.
Informacja Zarządu Miasta Rybnika

Dochody budżetowe nie będą rosły dostatecz-
Zgodnie z obowiązującymi przepisami 

Zarząd Miasta przedłożył Regionalnej 
Izbie Obrachunkowej w Katowicach oraz 
Radzie Miasta Rybnika projekt uchwały 
budżetowej na 2000 rok.

Przystępując do prac nad budżetem zbi
lansowano potrzeby. Jest oczywiste, że są one 
olbrzymie i uzasadnione. Dla zrealizowania 
wszystkich postulatów potrzeba budżetu dzie
sięciolecia. Aby dopasować realia ekonomicz
ne do potrzeb, Zarząd Miasta postanow ił:
•  zapewnić niezbędne środki na funkcjono

wanie jednostek miejskich, w szczególno
ści szkół, przedszkoli i innych placówek 
oświatowych oraz opieki społecznej,

•  finansować kontynuowane inwestycje ta
kie jak  : oczyszczalnia, szpital, drogi (ob
wodnica), kampus akademicki i wiele in
nych,

•  rozpocząć niezbędne nowe zadania inwe
stycyjne, jak  uzbrojenia osiedli domków 
jednorodzinnych, modernizacja kotłowni w 
obiektach oświatowych i wymiana w nich 
okien, budowa sal gimnastycznych i boisk, 
adaptacja obiektów szpitala przy ul. Po

wstańców na potrzeby Szkoły Muzycznej, 
przebudowa stadionu przy ul. Gliwickiej,

•  stale remontować i modernizować posia
daną substancję mieszkaniową,

•  remontować i ulepszać drogi i chodniki,
•  polepszać stan estetyki i czystości miasta,
•  dbać o zapewnienie realizacji innych po

trzeb mieszkańców w zakresie komunika
cji zbiorowej, kultury, sportu i turystyki.

Projekt budżetu na 2000 r. zamyka się kw o
tami: dochodów - 238 min zł i wydatków
- 251 min zł. Oznacza to, że wystąpi w ko
lejnym roku deficyt (niedobór) budżetowy 
w wysokości 13 min zł. M iasto obciążają 
zobow iązania zaciągnięte w poprzednim  
okresie, dotyczące w szczególności oczy
szczalni ścieków. W 2000 r. przypadają ter
miny spłaty części długu i odsetek w łącz
nej kwocie 7,6 min zl. Dlatego też niezbęd
ne będzie zaciągnięcie kolejnych pożyczek 
i kredytów. Zarząd M iasta czynił będzie 
w szystko , by o b c iąż en ia  z tego  ty tu łu  
zmniejszyć do minimum.

nie szybko i znacząco. Ma na to wpływ trud
na sytuacja górnictwa oraz kilku innych zna
czących firm. Proces restrukturyzacji będzie 
długotrwały i kosztowny, a efekty będą wi
doczne dopiero po latach. Pomimo tego zało
żono w budżecie wysoki poziom inwestowa
nia ( 21 % wydatków).

Od wszystkich służb i jednostek miejskich 
Zarząd Miasta wymagał będzie olbrzymiego 
zdyscyplinowania w realizacji budżetu i dys
ponowaniu środkami finansowymi. Niezbęd
na jest oszczędność i gospodarność, co przy 
ograniczonych możliwościach pozwoli jednak 
dobrze funkcjonować i wykonywać założone 
zadania.

W okresie do połowy grudnia trwać będą 
prace w komisjach Rady Miasta nad pro
jektem budżetu, a jego uchwalenie zapla
nowane jest na sesję w dniu 27 grudnia br. 
O uchwalonym już budżecie na rok 2000 
“GR” poinformuje swoich Czytelników 
w wydaniu styczniowym.

O pinie o budżecie dzielnic

O dczuw am y
niedosyt...

27 października przedstawiciele Zarzą
du i Rady Miasta Rybnika przeprowadzili 
rozmowy na temat przyszłorocznego bu
dżetu z przewodniczącymi Rad Dzielnic.

Oto kilka opinii zebranych wśród uczestni
ków tej dyskusji:
Wiesław Zawadzki, przewodniczący Rady 
Miasta: - Spotkanie dotyczyło priorytetów prac 
w poszczególnych dzielnicach. Każda z rad 
przedstawiła plany rzeczowe do wykonania na 
najbliższy rok, ale tych prac nie brakłoby i na 
całą kadencję. Zmierzaliśmy do ustalenia hie
rarchii potrzeb. Są to spotkania trudne, bo 
każdy z przewodniczących chciałby ja k  naj
więcej uzyskać dla siebie, ale to spotkanie było 
rzeczowe i sprawne. Myślę, że wielu dzielni
cowych samorządowców wyszło zadowolonych, 
chociaż wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, 
Że potrzeby są dużo większe niż możliwości bu
dżetowe miasta. Procentowo na inwestycje

w dzielnicach przeznaczamy kwotą nie mniej
szą niż w roku bieżącym, mimo że przyszłorocz
ny budżet będzie bardzo napięty - choćby ze 
względu na konieczność ponad dwukrotnego 
zwiększenia dotacji miasta na cele oświatowe. 
Chcemy, aby każde pieniądze odzyskane z dłu
gu Rybnickiej Spółki Węglowej względem mia
sta zostały skierowane na rozwój dzielnic. 
Andrzej Wojaczek, przewodniczący Rady 
Dzielnicy Chwałowice: - Spotkanie pozosta
wiło niedosyt. Jestem zmartwiony brakiem  
dobrych wieści dla Chwałowic. Z  najw aż
niejszych prac do wykonania zgłosiłem  re
mont kanalizacji i nawierzchni ulicy Koż- 
doniów i Obywatelskiej oraz kontynuację prac 
przy chodniku ulicy 1 Maja. Liczę na to, że Za
rząd Miasta dokona jeszcze zmian korzystnych 
dla mojej dzielnicy.
Marian Wolny, przewodniczący Rady Dziel
nicy Popielów: - Myślę, że nikt nie jes t zado
wolony z dotychczasowych rozstrzygnięć. Bez 
względu na sposób podziału pieniędzy, zawsze 
będzie odczuwalny niedosyt. Przedstawiono 
nam pierwsze przymiarki. Dla Popielowa  
wstępnie ustalono kompleksowy remont uli
cy Niepodległości. Wykonanie nawierzchni 
na ulicy Niemcewicza je s t sprawą otwartą, 
skoro nie padło definitywne “n ie”. A chcemy,

by tymi ulicami zaczął jeździć autobus. Jeste
śmy zadowoleni z tegorocznego tempa prac wy
konywanych systemem gospodarczym i chce
my je  utrzymać w roku przyszłym.
Grzegorz Juzek i Marceli Mitko, przewo
dniczący i wiceprzewodniczący Rady Dziel
nicy Niedobczyce: - Przedstawiono nam sze
reg ważnych i szczytnych dla całego miasta ce
lów, ale dla dzielnic, szczególnie tych oddalo
nych od centrum, zostają okruchy z pańskiego 
stołu. Jesteśmy pod bezpośrednim naciskiem 
mieszkańców i musimy coś dla dzielnicy wywal
czyć. Przyrzeczom nam dokończenie remontu 
ulicy Wołodyjowskiego, a trzeba by jeszcze wy
remontować ulice Zagłoby i Rymera. Utknął 
gdzieś projekt wykonania szaletów publicznych 
przy starych "wodociągach". Chciałoby się, by 
ruszyła sprawa przejścia między osiedlem  
Korfantego, a SP 33. Czekamy na pomoc w wy
konaniu profesjonalnego projektu dla centrum 
Niedobczyc. W dzielnicy brak filii banku. Chce
my być łącznikiem między ludźtni, a władzami 
miasta, ale nie można czegoś w nieskończomść 
bronić, gdy stale nie ma pozytywnych reakcji. Nie 
mamy pomysłu, jak to zrobić, ale Zarząd Miasta 
musi mieć odwagę powiedzieć ludziom prawdę, 
choćby najbardziej gorzką, ale prawdę.

Notował: Grzegorz Walczak
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W ponad miesiąc od udostępnienia intere
santom nowego skrzydła magistratu, w prze
szklonych, pełnych światła pomieszczeniach 
trwa normalny ruch. - Przenosiny ze starej 
części oraz budynków, w których dotąd swoje 
siedziby miały wydziały inwestycji i architek-

zwiększyły się kompetencje, 
a więc i zadania gminy. Za
częło brakować miejsca dla 
łudzi te zadania realizujących. 
Tyle genezy rozbudowy bu
dynku przy ul. Chrobrego.

Oficjalne otwarcie nowej części Urzę
du Miasta miało miejsce 18 październi
ka br. Prezydent Adam Fudali podzię
kował projektantom i wykonawcom oraz 
władzom samorządowym poprzedniej 
kadencji za podjęcie decyzji o budowie, 
której efektem jest znaczne zwiększenie 
komfortu obsługi interesantów. Budynek 
oraz wnętrza poświęcił ks. dziekan 
Franciszek Skórkiewicz w  asyście probo
szcza parafii MB Bolesnej ks. Franciszka 
Radwańskiego. Nie było symbolicznego 
przecięcia wstęgi, ale symboliczne prze
kroczenie "progu" przez prezydenta 
Adama Fudalego i przewodniczącego 
Rady Miasta Wiesława Zawadzkiego 
(na zdjęciu).

geodezji i kartografii, komunikacji, mienia, po
datków, spraw obywatelskich, spraw społecz
nych i inwestycji oraz Biuro ds. Kultury i Spo
rtu, Biuro Pełnomocnika ds. Informacji Nie
jawnych, a także Miejski Konserwator Zabyt
ków (Dokładny przewodnik ukazał się w paź
dziernikowej “G R ”). U wejścia wita interesan
ta kancelaria, w której zostanie on poinformo
wany, gdzie ma się udać, by załatwić swoją spra
wę. Może tam także otrzymać wzory wniosków 
dla spraw najczęściej załatwianych w Urzędzie 
Miasta i zakupić znaczki opłaty skarbowej.

W sumie w nowej części jest 166 stanowisk 
pracy. Wykorzystano 100 gniazd komputero
wych, działają 2 systemy kolejkowania w sa
lach obsługi wydziałów: podatków (11 stano
wisk) i komunikacji (7 stanowisk). Zamonto
wano system sygnalizacji włamania i napadu 
wraz z kontrolą dostępu do wybranych pomie
szczeń wraz z systemem wizyjnych kamer oraz 
system wykrywania i sygnalizacji pożaru. 
Oświetlenie, jakie zamontowano w pomie
szczeniach daje zgodną z normami, odpowie
dnią do pracy, ilość “luksów”. Niektórym na
wykłym do zwykłych żarówek urzędnikom 
światło to daje na razie pewien dyskomfort, ale 
miejmy nadzieję, że to kwestia przyzwyczaje
nia. Nowa część pozbawiona jest jakichkolwiek 

dokończenie na str. 10

tury, odbyły  się  
bardzo sprawnie 
w sobotę i niedzie
lę w przeddzień  
otwarcia - mówi 
sekretarz M iasta 
i naczelnik Wy

Urząd na miarę 
potrzeba_____

Dokumentacja projektowa nowego skrzydła 
wykonana przez firmę “topProject” była go
towa w czerwcu 1996 roku, generalny wyko
nawca - P.P.U. Energo-Inwest Sp. z o.o. roz
począł prace w listopadzie tego samego roku.

Budowa od początku budziła zainteresowanie 
zarówno mieszkańców, jak i mediów. Ludzie byli 
ciekawi jak  architekt Marek Wawrzyniak 
poradzi sobie z dostosowaniem nowej bryły 
do budynku “starego” magistratu, by całość 
zachowała swój styl. Wydaje się, że z zada
nia tego wyszedł obronną ręką. Nowoczesna, 
przeszklona konstrukcja nie tworzy dysonan
su, wręcz przeciw nie, w yjątkow o dobrze 
wpisała się w otoczenie, a pokryta szlachetnym 
granitem czarno-szara kolumnada wejścia jest 
nie mniej nobliwa niż fasada od strony ul. Chro
brego, do której subtelnie nawiązuje. Zewnę
trzny wizerunek budynku nie budzi żadnych 
kontrowersji, jak to się często zdarza w przy
padku połączenia “starego z nowym”.

Przeszklone wnętrza natomiast zdają się 
mówić wchodzącym tu ludziom, że urzędni
cy nie mają przed nimi żadnych tajemnic. 
- Takie są europejskie trendy, choć nasi urzę
dnicy muszą zapewne do takiej “otwartości” 
przywyknąć - mówi D. Lampert. - Zwiedza
jące nowy budynek delegacje zagraniczne 
wyrażały się o nim w samych superlatywach.

Łączna powierzchnia nowej części wynosi 
2672 m2, a znajdują się w niej wydziały, do 
których trafiamy najczęściej - architektury,

działu Organiza
cyjnego Daniela 
Lampert, która 
czas budowy i wy
posażenia budyn
ku wspomina jako 
bardzo pracowity, 
ale w efekcie sa
tysfakcjonujący.
- Przychodzący ze 
swoimi sprawami 
do Urzędu Miasta 
mieszkańcy Ryb
nika nie odczuli 
Żadnego dyskom
fortu. Urzędnicy 
zakończyli pracę 
w piątek po południu w starej siedzibie, by roz
począć urzędowanie w poniedziałek rano w no
wej. Uważam to za duży sukces, do którego przy
czyniło się przede wszystkim zaangażowanie pra
cowników UM - mówi D. Lampert.

Decyzja o rozbudowie Urzędu Miasta jaką 
w połowie lat ’90 podjęła ekipa b. prezyden
ta J. Makosza, miała swoje źródło w zmia
nach administracyjnych przełomu lat ’89-’90. 
Może niew ielu rybniczan już pam ięta, że 
przed rokiem ’90 prezydent miasta, a także 
Rada Miasta miały swoją siedzibę w budyn
ku dzisiejszego Starostwa. Było to zaszłością 
zmian administracyjnych w 1975 roku, w których 
efekcie zlikwidowano powiaty. Wprowadzenie 
w 1990 roku równolegle administracji rządo
wej i samorządowej spowodowało konieczność 
opuszczenia przez miasto budynku Starostwa, 
bo tam ulokowano Urząd Rejonowy - zalążek 
Starostwa Powiatowego.

W budynku przy ul. Chrobrego 2 robiło się 
coraz ciaśniej. Na ul. Rudzką wyprowadzono 
więc Urząd Stanu Cywilnego, który później 
znalazł swoją siedzibę w wyremontowanym 
Ratuszu na Rynku. Budynek nadal jednak nie 
mieścił wszystkich wydziałów. Kilka z nich 
(inwestycje, geodezja, architektura) do momen
tu przeprowadzki do nowego skrzydła pracowa
ło w fatalnych warunkach, w budynkach o bar
dzo złym stanie technicznym. Sytuacja pogorszy
ła się w 1994 roku, kiedy w związku z tzw. “usta
wą o dużych miastach” w sposób znaczący
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ZSP w Rybniku-Niedobczycach

...imienia Józefa Rymera
Historia dzisiejszego Zespołu Szkół Ponadpodstawowych  

w Rybniku-Niedobczycach przy ul. Rymera rozpoczyna się 
w 1945 roku. Wtedy to powstała Zasadnicza Szkoła Górnicza, 
która stała się bazą dla kolejnych placówek szkolnictwa zawo
dowego. W 1993 roku powołano Zasadniczą Szkołę Zawodo
wą, którą 2 lata później przekształcono w Zespół Szkół Zawo
dowych nr 2. W 1998 roku nadano szkole imię Józefa Rymera.

Od marca br. szkoła funkcjonuje pod nazwą Zespół Szkół 
Ponadpodstawowych im. Józefa Rymera. W jej skład wcho
dzą: VII LO, Liceum Zawodowe, technika: elektryczne i odzie
żowe, Zasadnicza Szkoła Zawodowa oraz Gimnazjum nr 9.

W 35 klasach kształci się łącznie 1026 uczniów, zatrudnionych 
jest 82 nauczycieli, zaś dyrekcję sprawuje Stanisław Spyra.

W ostatnich dniach października odbyła się oficjalna uroczy
stość nadania szkole imienia Józefa Rymera i odsłonięcie po
święconej pamięci patrona tablicy. Obecni byli przedstawiciele 
władz samorządowych, oświatowych, a także grono pedago
giczne i uczniowie. Mszę w kościele parafialnym odprawił oraz 
tablicę poświęcił ks. biskup Gerard Bernacki. Uroczystość 
uświetniła obecność syna Józefa Rymera - Czesława Rymera 
z małżonką. (r)

Józef Rymer - ur. w 1882 roku Vv Zabełkowie koło Racibo
rza, działacz narodowy i plebiscytowy. Od 16 roku życia na 
emigracji w Westfalii, gdzie pracował w górnictwie. W okre
sie kampanii plebiscytowej był zastępcą Wojciecha Korfan
tego. Jeden z przywódców Naczelnej Rady Ludowej. Był 
pierwszym wojewodą śląskim. To on 16 lipca 1922 roku 
podpisał symboliczny dokument przejęcia Górnego Śląska 
przez władz polskie.

W okół wybryków bywalców dyskotek...

Jakie będzie dzieci chow anie...
“Dyskotekowa” młodzież stanowi 

zagrożenie dla okolicy - ten smutny 
fakt potwierdzają mieszkańcy usy
tuowanych w sąsiedztwie rybnic
kich dyskotek domów, pracownicy 
sklepów i innych obiektów użytecz
ności publicznej oraz przedstawicie
le służb porządkowych.

Mnożą się skargi na chuligańskie wybryki 
i akty wandalizmu “rozbawionej”, często pod 
wpływem alkoholu, ale również narkotyków, 
młodzieży. Zaniepokojeni tym zjawiskiem 
mieszkańcy oczekują rozwiązania problemu 
od policji, Straży M iejskiej czy wreszcie 
władz miasta. W odpowiedzi na wielokrotne 
interwencje mieszkańców Nowin (dyskoteka 
Mega Biba), Zebrzydowic (Roger 1 i 2), Nie- 
widomia (Casablanca), okolic posterunku 
celnego przy ul. Zebrzydowickiej (Viva) czy 
Paruszowca (Vega), powołano wspólne patro
le policji i strażników miejskich, które w “dys
kotekowe” wieczory objeżdżają lokale, chło
dząc w razie potrzeby gorące temperamenty 
dyskotekowych bywalców.

Czy działania te przynoszą efekty? Odpo
wiedzi na to pytanie poświęcone było spotka
nie mieszkańców i Rady Dzielnicy Paruszo- 
wiec-Piaski z przedstawicielami władz mia
sta, służb porządkowych oraz odpowiedzial
nymi za działalność dyskoteki Vega. Obecni 
byli prezydent Adam Fudali, zastępca ko
mendanta Komendy Miejskiej Policji Piotr 
Tomszak, zastępca komendanta Posterunku

Policji w Boguszowicach Dariusz Szastak, 
funkcjonariusze tego posterunku, a także Ko
mendant Straży Miejskiej Ryszard Sadowski.

Na marginesie: obecny na zebraniu Józef 
Makosz wyraził zdanie, że termin spotkania 
w piątkowy wieczór przed Wszystkimi Świę
tymi został przez Radę Dzielnicy wybrany 
bardzo niefortunnie. Dlatego, choć zaintere
sowanych problemem jest wielu mieszkań
ców Paruszowca i Piasków, przybyli oni na 
zebranie niezbyt licznie.

Zdając relację ze swoich działań, policjan
ci poinformowali, że od chwili powołania 
wspólnych ze Strażą Miejską patroli, na poli
cję nie wpłynęła ani jedna skarga na zakłóce
nie porządku przez bywalców dyskotek. Rów
nież zainteresowani mieszkańcy Paruszowca, 
w tym pracownicy narażonego na chuligań
skie ekscesy sklepu “Złoty Róg”, odczuli pew
ną poprawę sytuacji, choć uważają, że do jej 
całkowitego rozwiązania jest daleko. W łaści
ciele dyskoteki “Vega” stosują się wprawdzie 
do umowy z mieszkańcami, bo wzmocnili 
swój własny nadzór i nie wpuszczają młodzie
ży poniżej 17 lat, ale zdarza się, że to właśnie 
ta niewpuszczona "młodsza" młodzież zacho
wuje się agresywnie i wszczyna burdy. Jak 
stwierdzili policjanci, ich interwencje w oko
licach dyskotek dotyczą prawie wyłącznie 
młodzieży niepełnoletniej. W takich przypad

kach policja może co najwyżej delikwenta 
wylegitymować i ...odwieźć do domu. Reak
cje rodziców są bardzo różne - od podzięko
wań do... wygarnięcia policjantowi co sądzą 
o tych, co “krzywdzą” ich dziecko. Zdarzają 
się też incydenty innego rodzaju. Rodzice jed
nego z osiemnastolatków, który w większej 
grupie wracał z dyskoteki 19 października 
o 4.00 nad ranem (!) oskarżają o ich pobicie 
ochroniarzy z “Vegi”, choć ci zaprzeczają. 
Policja przyznaje, że incydent miał miejsce, 
ale w odległości 1,5 km od dyskoteki i trudno 
dociec, czy miał z nią związek. Sprawcy są 
znani, ale prokurator nie postawił na razie 
(5.11.) nikomu żadnego zarzutu.

Prezydent Fudali podkreślił, że służby po
rządkowe i władze miasta nie mogą być je 
dynymi instytucjami odpowiedzialnymi za 
zachowanie młodzieży. Nie można przy każ
dym młodym człowieku wychodzącym z dys
koteki postaw ić policjanta lub strażnika. 
Ogromna jest rola rodziców, którzy są naj
częściej bezkrytyczni w stosunku do swoich 
dzieci, godzą się na ich przebywanie poza 
domem w późnych godzinach nocnych, nie 
interesują się ich tow arzystw em  i sposobem  
spędzania czasu. Rodzice pow inni się czuć 
p rzyna jm n ie j w sp ó ło d p o w ied z ia ln i za 
rozw iązanie przedstawionego tu problem u, 

dokończenie na str. 10
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Z myślą o rodzinie
Kola Stowarzyszenia Rodzin Katolickich 

Archidiecezji Katowickiej działające w Ryb
niku przy parafiach św. Jadwigi Śląskiej i św. 
Józefa Robotnika, zwróciły się do Rady Miasta 
o utworzenie przy tym gremium Komisji d/s 
Rodziny. Wniosek umotywowano bardzo sze
roko, podkreślając rolę rodziny m.in. w budo
waniu lokalnej społeczności oraz przytacza
jąc zagrożenia, które więzi rodzinne osłabia
ją. Wnioskodawcy uważają, że wszelkie dzia
łania władz publicznych, w tym również sa
morządowych, mające na celu pomoc rodzi
nie, są uzasadnione. Celem działalności Ko
misji d/s Rodziny byłoby “...promowanie ro
dziny we wszystkich dziedzinach życia społecz
nego, kształtowanie prawidłowej polityki ro
dzinnej, inicjowanie działań na rzecz poprawy 
kondycji rodzin i przeciwdziałanie patologiom  
życia rodzinnego w naszym mieście 
- Po omówieniu tego wniosku w gronie człon
ków Prezydium i Zarządu Miasta, postano
wiliśmy przekazać go do zaopiniowania Ko
misji Zdrowia i Opieki Społecznej RM  - po
wiedział przewodniczący RM Wiesław Za
wadzki. - Istnieje możliwość rozdzielenia wy
mienionej komisji na osobne - zdrowia oraz 
opieki społecznej z dodaniem do tej ostatniej 
problematyki prorodzinnej. Jest to oczywiście 
tylko nasza sugestia dla komisji, która wyda 
opinię na ten temat. Dopiero potem wniosek 
może trafić na sesję Rady Miasta. (r)

U rząd na m iarę potrzeb...
dokończenie ze str. 9

barier architektonicznych, a kom unikację 
między piętrami umożliwia winda. W piwi- 
nicy usytuowano przestronne archiwum.

Jedynym dotąd niezagospodarowanym po
m ieszczeniem  jes t duża, w ielofunkcyjna, 
klimatyzowana sala na II piętrze. Może ona 
pełnić m.in. rolę sali konferencyjnej na 120 
osób, nawet po wygospodarowaniu jej części 
na bufet, na prowadzenie którego właśnie roz
pisano przetarg. - Oczywiście, w pierwszych 
tygodniach eksploatacji, ja k  w każdym nowym 
obiekcie, zdarzają się problemy. Nie mają one 
jednak wpływu na jakość obsługi naszych in
teresantów. Ten urząd je s t skrojony na miarę 
aktualnych potrzeb mieszkańców... kończy 
Daniela Lampert.

tew Dodaj my, że modemizacj i wymaga również 
stare skrzydło Urzędu Miasta. Został już roz- 

10 pisany przetarg na projekt dachu z wykorzy
staniem poddaszy na biura, gdyż, wbrew po
zorom, w starej części wcale nie zrobiło się 
bardziej przestronnie. Remont będzie przepro
wadzany etapami i potrwa co najmniej do 
2001 roku.

(r)

Zarząd i Rada Miasta Rybnika zwracają się z prośbą do mieszkańców
Nie spalajmy!!!

wyrobów z plastiku, folii i gumy, a w szczególności:
- opon i dętek
- lalek i innych zabawek plastikowych i gumowych
- butelek po napojach, opakowań po serkach, śmietanie, lodach itp.
- starych butów, torebek itp.
- opakowań po kremach, lekarstwach
- zużytych długopisów, okładek na książki, zeszyty
Materiały te, wydzielając przy spalaniu substancje rakotwórcze 

i silnie toksyczne, niszczą nasze i Twoje zdrowie.
Wszystkie odpady powstające w gospodarstwach domowych należy 
gromadzić w przeznaczonych do tego celu pojemnikach i wywozić

na składowisko.

"Słodki" zabójca - cukrzyca
Co roku w listopadzie obchodzony jest 

Światowy Dzień Cukrzycy. Ma on zwrócić 
uwagę społeczeństwa na los ofiar choroby 
nazywanej "powolnym zabójcą", ponieważ 
prowadzi ona do uszkodzenia i zaburze
nia funkcji wielu narządów. Z cukrzycą, 
po łacinie diabetes mellitus czyli słodkim 
przesączeniem, wraz z lekarzem musi wal
czyć chory. Ponieważ wiele zależy od do
brej współpracy chorego z lekarzami, uzna
no edukację pacjenta za ważny element 
terapii. Stąd tak duże znaczenie organiza
cji stowarzyszających diabełków. 
Rybnickie Stowarzyszenie Diabetyków ma 
swoją siedzibę przy ul. Raciborskiej 20 

mmmmmmm

Jakie będzie dzieci chow anie...
dokończenie ze str. 9

bo nie wszystko można załatwić sankcjami 
administracyjnymi. Miasto np. nie może ogra
niczyć godzin trwania dyskoteki ani jej zli
kwidować, jeżeli nie jest ona zlokalizowana 
w obiekcie komunalnym.

Służby porządkowe zapewniły, że akcja pre
wencyjna w postaci patrolowania okolic dys
kotek będzie trwała nadal, chociaż wyraźnie 
osłabia ona możliwości penetrowania innych 
części Rybnika, co też wpływa negatywnie na 
bezpieczeństwo w mieście.

Dlatego tak ważne jest włączenie się do 
rozwiązania tego problemu rodziców. Bez ich 
wsparcia będzie o to trudno.

(r)

(w podwórzu), a członkowie Zarządu peł
nią tam dyżury w każdy wtorek od godz.
11.00 do 13.00. Można w tym czasie 
dokonać pomiaru glukozy lub zapoznać się 
z obsługą glucometru, wypożyczyć facho
wą literaturę, uzyskać pomoc związaną 
z leczeniem, stosowaniem diety itp.

Dla tych, którzy chcieliby wspomóc spo
łeczną działalność stowarzyszenia w for
mie finansowej, podajemy konto: Bank Ślą
ski O /R ybn ik- 10501344-401629191.

Choroba Alzheimera
W piątek 26 listopada 1999 r. o godz.

15.00 w siedzibie Polskiego Czerwonego 
Krzyża (PCK - świetlica) przy ul. Chro
brego 16, odbędzie się spotkanie Grupy 
Wsparcia dla opiekunów i rodzin osób 
chory na Chorobę Alzheimera.

Prezes katow ickiego Stow arzyszenia 
Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera 
Halina Jarczewska omówi działalność 
Alzheimerowskich Grup W sparcia i k ie
runki pomocy rodzinom chorych, a także 
przybliży zebranym chorobę Alzheimera 
jako chorobę XXI w. Przebieg kliniczny 
choroby przestawi lek. med. Helena Jamicka.

Wszystkich zainteresowanych serdecz
nie zapraszamy!!!

Honorowy patronat nad spotkaniem
obejmuje Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Rybniku.

Poradnia Uzależnień Lekowych
Niepokoi cię zachowanie twojego dziecka i przypuszczasz, że bierze jakieś środki odurzają

ce!? Jeżeli nie wiesz jak postąpić w takiej i podobnych sytuacjach, zgłoś się na konsultacje do 
Poradni Uzależnień Lekowych. Bierzesz środki odurzające?! Jeżeli przypuszczasz, że uzależ
niasz się lub już jesteś uzależniony(a), skontaktuj się z Poradnią Uzależnień Lekowych. Szcze
góły: Maria Pokoj - Poradnia Uzależnień Lekowych Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego 
w Rybniku, ul. Hibnera 36, 44-200 Rybnik (032) 42-450-08.
Godziny przyjęć: - poniedziałek, środka piątek - godz. 7.00 do 15.00 

- wtorek, czwartek - godz. 10.00 do 18.00.

Tel. 42-28-825
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Szpital w Orzepowicach pozo
staje nadal największą inwestycją 
w mieście. Obchodząca w tym roku 
“srebrny jubileusz” budowa zdaje 
się jednak zmierzać ku końcowi.

Jest to niewątpliwą zasługą rybnickiego sa
morządu, który po okresach przestojów prze
jął inwestycję w 1993 roku, przeznaczając nań 
środki z miejskiej kasy, mobilizując tym sa
mym budżet państwa do wydatkowania pie
niędzy na ten cel. - Po raz pierwszy od 25 lat 
inwestycja ta zaistniała w budżecie central
nym na rok 2000 jako  Wojewódzki Szpital 
Specjalistyczny nr 3 w Budowie, po raz pierw
szy też ujawniono rzeczywisty koszt je j ukoń
czenia, który wynosi 268 min zł. Dotąd bo
wiem był on zaniżany o 70-80 min - powie
dział dyrektor WSS nr 3 Bolesław Piecha. 
Jak twierdzi dyrektor, zapis taki jest dużym 
plusem dla realizacji całego przedsięwzięcia. 
Minusem jest natomiast suma 19 min 700 
tysięcy zł, jaką w budżecie centralnym zapla
nowano na ten cel na rok 2000. Potrzeby, które 
um ożliw iłyby realizację przyszłorocznych 
planów, czyli przeniesienia do nowego obiek
tu działalności starych rybnickich szpitali, 
wynoszą 50 min zł.

W ładze m iasta R ybnika, które, zgodnie 
z um ow ą, przeznaczą w 2000 r. na budo
wę 3 min zł, były inicjatorem  spotkania, 
mającego zwrócić uwagę decydentów na nie
dostateczną ilość środków przeznaczonych 
w przyszłorocznym  centralnym  budżecie 
na ten cel. Obecni byli m.in. posłow ie RP 
Czesław Sobierajski, Andrzej Zając i Ry
szard Ostrowski, który pełni jednocześnie 
funkcję przewodniczącego Sejmiku Woje

wództwa Śląskiego, Grzegorz Szpyrka - wi
cemarszałek Woj. Śląskiego, przedstawiciele 
sejmowej komisji zdrowia, a także samorzą
du okolicznych gmin, starostwa powiatowe
go, rybniccy radni. Prezydent Adam Fudali 
jako przedstawiciel inwestora bezpośrednie
go czyli Urzędu Miasta Rybnika, a także dy
rektor Bolesław Piecha jako użytkownik WSS

nr 3, wystąpili z apelem do wszystkich ludzi 
dobrej woli, by w miarę swoich kompeten
cji dołożyli wszelkich starań, by przyszło
roczny budżet wzmocnić.

Prace budowlane są na ukończeniu. Na
stępny etap to rozruch technologiczny szpi
tala. A trzeba pamiętać, że infrastruktura tech
niczna również liczy sobie prawie 25 lat i jed 
nym z najważniejszych zadań jest doprowa
dzenie jej do takiego stanu, by nie zagrażała 
bezpieczeństwu pacjentów. - Istnieją pewne 
obawy związane z funkcjonowaniem szpitala 
w obiekcie, który ciągle jest w budowie - mówi 
B. Piecha. - Niezawodna musi być sieć elek
tryczna i energetyczna, nie może zabraknąć 
ciepłej wody, nie może wyłączyć się klimatyza
cja. Dopóki istnieć będzie jakiekolwiek zagro
żenie z tej strony, nie możemy w szpitalu poło
żyć pacjenta. Dlatego dyrektor nie jest w sta
nie podać konkretnej daty przeprowadzenia 
pacjentów ze szpitala na Żorskiej. Najprawdo
podobniej stanie się to na przełomie roku.

Dyrektorowi marzy się powstanie w Rybniku

Regionalnego Ośrodka Ratownictwa Medycz
nego. - Szpital w Orzepowicach ma do tego 
wszelkie predyspozycje - profesjonalną izbę 
przyjęć z dwiema salami operacyjnymi, dobry 
dojazd, położenie w bliskości planowanych 
autostrad, miejsce na lądowisko śmigłowców. 
Te atuty trzeba wykorzystać. Ten szpital jes t 
dla Rybnika wielką szansą... (r)

Łazienka dla pacjentów.

Pacjent
musi być bezpieczny...

Nowoczesna sterylizatornia. Zdj.: szoł

Przypomnijmy, że w nowym szpita
lu d z ia ła ją  już: •  centra lna p ra l
nia i kuchnia, #  nowoczesny, jedena- 
stostanowiskowy oddział "sztucznej 
nerki", wykonujący ok. 500 dializ po- 
zaustrojowych miesięcznie, •  Zakład 
Diagnostyki O brazow ej z najnow 
szej generacji tom ografem , mam
mografem, rentgenem i ultrasono
grafam i #  nowoczesna sterylizator
nia. •  Na rozpakow anie czekają 
urządzenia laboratorium analitycz
nego. •  Wszystko wskazuje na to, że 
w  szpitalu zamontowane zostanie rzad
kie jeszcze w  naszym kraju urządze
nie do rezonansu magnetycznego. Już 
został podpisany list intencyjny z ho
lenderską firmą, teraz trzeba ofertą za
interesować Kasę Chorych i podpisać 
z nią specjalny kontrakt na eksploata
cję urządzenia.

Tel. 42-28-825
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Jak wiele innych podmiotów gospodar
czych, proces restrukturyzacji przechodzi 
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanaliza
cji w Rybniku. Na mocy ustawy prywaty
zacyjnej przedsiębiorstwo to, skomunali
zowane w 1997 roku, należy przekształcić 
w spółkę prawa handlowego.

wodociągam i o łącznej długości 900 km. 
W większości stanowią je  rury stalowe, które 
korodują ju ż  po kilku latach i nie nadają się 
do użytku na długi czas przed amortyzacją. 
Rdza sprawia, że woda ulega w tych rurach 
wtórnemu zanieczyszczeniu. Duża awaryjność 
tych sieci to nasz największy problem, gdzie

o czym mieszkańcy tej dzielnicy doskonale 
wiedzą. Usuwanie awarii lub wymianę sieci 
wodociągowej trzeba skoordynować np. z pra
cami drogowymi, co oczywiście wszystko 
wydłuża w czasie.

Aktualnie mieszkańcy Rybnika płacą 2,15 zl 
za 1 m3 wody, ale hurtownik czyli GPW już za
powiada podwyżkę, co pociągnie za sobą zmia
nę ceny o ok. 13% w górę. - Woda wprawdzie 
‘'leci z nieba”, jak  mówią niektórzy, ale trzeba 
wiele zabiegów, by doprowadzić ją  do kranu. 
Dlatego musi kosztować - mówi A. Nikiel.W o d a  -  c e n n y  t o w a r

Pierwszym krokiem do tego jest jego ko
mercjalizacja, a fakt ten stosowną uchwałą 
przypieczętowała Rada Miasta na paździer
nikowej sesji. Udziały w spółce ma miasto 
Rybnik oraz gminy Gaszowice i Jejkowice, 
a ich ilość jest proporcjonalna do ilości kupo
wanej wody. Bo woda jest towarem i to bar
dzo cennym.

P o lska  je s t  k ra jem  n iezb y t zasobnym  
w w odę. Jej d e ficy t na począ tku  la t ’90 
odczuw ali również rybniczanie, a były miej
sca w mieście, gdzie woda bieżąca nie docie
rała w ogóle. Rozwiązanie tego problemu sta
ło się priorytetem dla władz samorządowych 
pierwszej kadencji w wyborach po 1991 roku.
- D ziś nie istnieje w Rybniku problem ilości 
wody - mówi dyrektor PWiK Alojzy Nikiel. 
Naszym zadaniem, i to niezależnie od tego jaki 
będzie sposób zarządzania przedsiębiorstwem, 
jes t je j dostarczanie mieszkańcom i odprowa
dzanie ścieków. Wodę kupujemy od hurtow
nika - Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wo
dociągów w ilości ok. 23 tys. m ’ na dobę. Jest 
ona dostarczana do granic miasta. Z ujęcia 
elektrowni "Rybnik" w Stodołach bierzemy 
ok. 2,5 tys. mJ na dobę, zaś z ujęcia przy kop. 
"Jankowice " ok. 2 tys. m \

Woda dla Rybnika pochodzi przede wszy
stkim z ujęcia w Goczałkowicach (większość 
z Soły, a nie z Wisły) oraz z Dziećkowic, gdzie 
uzdatniana jest woda ze Skawy. Dzięki po
myślanej wręcz na wyrost inwestycji, jaką był 
wodociąg dziećkowicki, wody jes t pod do
statkiem , ale w je j cenie w ciąż spłacam y 
to ogromne przedsięwzięcie. 10-12 lat temu 
zużywaliśmy o ponad 100% wody więcej. 
Do obniżenia zapotrzebowania “przyczynił się” 
padający przemysł ciężki, ale też wprowadze
nie liczników na wodę (założono je u 98% 
odbiorców) i, miejmy nadzieję, świadomość 
społeczeństwa, że woda jest bezcenna i trze
ba ją  oszczędzać. Jakość wody dostarczanej 
do miasta jest zgodna z normami europejski
mi. Jest ona ozonow ana przy niew ielkim  
wspomaganiu chlorem.
- Dużo kłopotów sprawia nam sieć lokalna
- mówi dyr. N ikiel. - Na terenie gmin R yb
nik, G aszowice i Jejkow ice dysponujem y

tylko się da, wymieniamy stalowe rury na wy
konane z polietylenu. Najlepsze są rury że
liwne, takie ja k  w centrum Rybnika. Pocho
dzą one z 1905 roku i są w lepszym stanie 
technicznym niż sieć na Nowinach pochodzą
ca z lat ’80... - dodaje dyr. Nikiel.

Większa niż w innych regionach kraju awa
ryjność sieci podraża oczywiście koszty wody. 
Dzięki sukcesywnej wymianie rur awaryjność 
sieci w Rybniku maleje, ale statystykę psuje 
sieć odziedziczona po górnictwie, np. w Nie- 
wiadomiu. Tam awaryjność jest bardzo duża,

Patrząc na siedzibę PWiK przy ul. Pod La
sem {na zdj.), można uznać, że lokator nie bie- 
duje. To piękny architektonicznie obiekt o naj
wyższym standardzie w ykończenia. - K u
piliśm y go w stanie surowym od m iasta - 
mówi dyrektor. - Dotąd warunki socjcdne za
łogi były skandaliczne. Remontowanie stare
go zaplecza ze względu na jego zły stan tech
niczny byłoby przedsięwzięciem nieracjonal
nym. Nowy obiekt pozostanie w mieście i bę
dzie służył jego mieszkańcom przez wiele lat.

(r)

Nowa siedziba w Rybniku

rad iO  K atow ice
Z udziałem  w ielu prom inentnych  osób 

z regionu, w tym prezydenta Rybnika Adama 
Fudalego, rozgłośnia Polskiego Radia w Ka
towicach otwarła oficjalnie swą lokalną re
dakcję w Rybniku. Obok niej istnieją takie 
w Bielsku-Białej, Gliwicach i Częstochowie.

Dzięki pomocy miasta radiowcy, którzy 
obsługiwać będą teren Rybnickiego Okręgu 
Przemysłowego otrzymali dwupokojową sie
dzibę w jednym z najładniejszych budynków

użyteczności publicznej w Rybniku m ie
szczącym  Przedsiębiorstw o W odociągów 
i Kanalizacji, zwanym potocznie “pałacem  
wodniaków” (patrz wyżej). Mamy nadzieję, 
że oddalenie od centrum  nie utrudni red. 
Henrykowi Kawce i jego ekipie w spełnia
niu podstawowych obowiązków radiowca - 
być wszędzie i informować o wszystkim szyb
ko, rzetelnie i obiektywnie, czego ze swej stro
ny życzymy. (r)

Tel. 42-28-825



RYłSfllE OT W Al /\ S WI AT •« Listopad 1999

Rybnik coraz szerzej otwiera się na 
świat. Kolejne kontakty, tym razem z Szolnok 
na Węgrzech, są efektem pobytu w tym mie
ście radnego Henryka Ryszki. Przy okazji 
prywatnej tam wizyty, H. Ryszka wręczył bur
mistrzowi Szolnok Ferencowi Szalay list

intencyjny podpisany przez prezydenta Ada
ma Fudalego, w którym  przedstaw iciele 
władz Rybnika w yrażają chęć nawiązania 
bliższych kontaktów.

Szolnok jest wojewódzkim, 80-tysięcznym 
miastem, w którym mieszka nieliczna, ale bar
dzo prężna i w pływ ow a grupa Polaków, 
związana zawodowo m.in. z wyższą uczelnią eko
nomiczną. Polonia z Szolnok spotyka się i orga- 
n izu je  różne im prezy w sw ojej w łasnej

siedzibie. A ponieważ tamtejszym Polakom 
zależy na integracji naszych narodów, patro
nują nawiązywaniu partnerskich kontaktów 
między miastami. Szolnok utrzymuje m.in. 
przyjacielskie więzi z Bielskiem-Białą.

Rybnicka inicjatywa została przyjęta bardzo

ciepło. W najbliższych tygodniach można 
spodziewać się z Szolnok listu z uściśleniem 
oczekiwań co do charakteru kontaktów. W ia
domo, że pod uwagę brana jest wymiana mło
dzieży oraz nawiązanie współpracy gospodar
czej z rybnickimi przedsiębiorcami. Rybnik 
je s t dla W ęgrów rów nież atrakcyjny pod 
względem turystycznym, choćby z powodu 
bliskości Beskidu Śląskiego.

(r)

Kontakty z Rejonem Wileńskim

Bliscy choć dalecy...
Na nadesłane na ręce władz Rybnika za

proszenie Rady Samorządu Rejonu W ileń
skiego, wizytę na Litwie złożyli wiceprze
wodnicząca RM Maria Z. Smółka, wicepre
zydent Marian Uherek oraz członek ZM 
Leszek Kuska. Przeprowadzili oni rozmo
wy z przedstawicielami tamtejszych władz 
samorządowych, wzięli udział w dorocz
nym Święcie Plonów i wystawie rolniczej 
oraz odwiedzili polską szkołę w osiedlu 
Egliszki.

Rejon Wileński składa się z 24 gmin za
mieszkanych przez około 100 tys. mie
szkańców, z czego prawie 65% stanowią 
Polacy. Oni też mają zdecydowaną więk
szość we władzach samorządowych rejo
nu. Wileńscy Polacy są otwarci na wszelkie 
kontakty z Ojczyzną, na której wsparcie 
zresztą bardzo liczą. Przewodnikiem ryb
nickiej delegacji po Rejonie Wileńskim był 
radny Zbigniew Czech, który jest również 
dyrektorem szkoły w Egliszkach. Nie jest to 
pierwszy kontakt naszego miasta z tą szko
łą. Jako bardzo potrzebującą pomocy wska
zał ją ks. Jacek Paszenda, rybniczanin pra
cujący w jednej z parafii katolickich w  W il
nie. Ks. Jacek był zresztą jednym z organi
zatorów wizyty dzieci i młodzieży z Rejonu 
Wileńskiego w Rybniku i okolicy, o czym 
pisaliśmy w lipcowo-sierpniowym numerze 
"GR". Inicjatorem zbiórki dla szkoły w  Egli
szkach był w tedy naczelnik W ydzia łu  
Edukacji Tadeusz Szostok. Uzyskane od 
sponsorów pieniądze zostały wykorzysta
ne na doposażenie szkoły.

W arto byłoby tę pomoc skoordynować 
i kontynuować. A  może któraś z rybnickich 
szkół zechciałaby nawiązać partnerskie 
kontakty ze szkołą w Egliszkach?

(r)

Polak z Rybnika, Węgier z Szolnok

Radny Henryk Ryszka wręcza burmistrzowi Szolnok Ferencowi Szalay 
list intencyjny prezydenta Rybnika.

W  greckiej Larissie
Organizowany w naszym mieście od lat 

kilku Festiwal Orkiestr Dętych “Złota 
Lira” jest również okazją do nawiązania 
artystycznych przyjaźni między zespołami 
uczestniczącymi w tej imprezie.

Udział w tegorocznej edycji “Złotej Liry” 
orkiestry z Larissy w Grecji zaowocował re
wizytą w tym mieście Miejskiej Orkiestry 
Dętej “Rybnik”. Jej dyrygent, a jednocze
śnie dyrektor festiwalu “Złota Lira” Marian 
Wolny ocenia wysoko artystyczne efekty 
wyjazdu. Orkiestra uczestniczyła w festiwalu 
w Larissie, który po raz pierwszy w tym roku 
miał charakter międzynarodowy, bo obok

Polaków, wzięli w nim udział Włosi. Publicz
ność, ale także zawodowi muzycy skupieni 
wokół szkoły muzycznej ocenili rybnicką 
orkiestrę najwyżej.

By wykorzystać potencjał kulturalny do roz
szerzenia kontaktów na inne dziedziny, do La
rissy udała się również oficjalna delegacja mia
sta, w skład której weszli wiceprezydent Ewa 
Urbanek-Chołuj oraz dyrektor M OSiR-u 
Rafał T^musz. Pani prezydent zapoznała się 
ze strukturą placówek kulturalnych oraz spo
sobem upowszechniania dóbr kultury w tym 
150-tysięcznym, a więc porównywalnym z Ryb
nikiem, greckim mieście. Obie strony są zain

teresow ane w ym ianą dośw iadczeń .
R. Tymusz przeprowadził rozmowy z od

powiedzialnym za funkcjonowanie obiektów 
sportowych i rekreacyjnych przedstawicielem 
władz Larissy, gdzie mniejsze obiekty finan
sowane są przez miasto, zaś większe, prze
znaczone do uprawiania sportu kwalifikowa
nego - przez państwo. Grecki partner obiecał 
przysłać dotyczące sportu i rekreacji dossier, 
które może być podstawą do ewentualnego 
nawiązania konfaktów w tej sferze.

MOD “Rybnik” stara się o uzyskanie oso
bowości prawnej, by mieć możliwości roz
szerzenia swojej działalności, być może tu
rystycznej. Niewykluczone, że dzięki niej ryb- 
niczanie będą mogli tanio wyjechać na Wę
gry i do ...Grecji. (r)
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25 - 28 listopada

Silesian  
Jazz Meeting

U
Inną formułę przybierze w tym roku tradycyjny je 

sienny Silesian Jazz Meeting, organizowany dotąd 
w całości w Teatrze Ziemi Rybnickiej. W tym roku fani 
jazzu w TZR spędzą tylko jeden wieczór, i to ostatni - 
27 listopada.

Po raz pierwszy w tradycję SJJ wpisze się natomiast 
niedobczycka “Mimoza”. Tam 25 listopada o godz. 20.00 
wystąpi wokalistka Ewa Uryga z zespołem w składzie: 
Piotr Wojtasik (trąbka), Jarosław Kędziora (sakso
fony), Wojciech Niedziela (fortepian), Jacek Niedzie
la (kontrabas), Adam Buczek (perkusja). Jako support 
wystąpi Polish Youth Trio.

Kolejny koncert w ramach rybnickich spotkań jaz
zowych będzie miał miejsce 26 listopada w Domu Kul
tury w Chwałowicach. Pierwszą część wypełni wy
stęp rybnickiego KurcBandu pod hasłem “Złote lata 
swingu ”, w drugiej zaś usłyszymy zespół Mike Rus
sel and Levandek All Stars Blues Band w składzie: 
Zbigniew Lewandowski (perkusja, lider), Mike Rus
sel (git., vocal), Artur Dutkiewicz (keyboard), Piotr 
Baron (sax.) i Krzysztof Ścierański (git.-bas.).

Ukoronowaniem trzydniowego jazzowego maratonu 
będzie koncert 27 listopada w TZR. Wystąpi Anna 
Serafińska & Friends, a przyjaciele to: Piotr Wyleżoł 
(instr. klaw.), Adam Kowalewski (git.bas.), Cezary 
Konrad (perkusja), Marek Podkowa (saks.), Bernard 
Maseli (KAT), Dariusz Krupa (git ), Bogusz Wekka 
(perkusja), Anna Szarmach (back vocal), Małgorza
ta Orczyk (back vocal). W części drugiej usłyszymy 
polsko-amerykański International Quintet, a zagrają 
w nim: Bill Evans (saks ), Victor Bailey (git.bas ), Da
vid Gilmore (git.), Krzysztof Zawadzki (perkusja, le
ader), Janusz Skowron (keyboard). Koncerty popro
wadzi Jan Poprawa. W "Mimozie" i Chwałowicach 
po koncertach - Jam Sessions.

A na deser - w niedzielę 28 listopada o godz. 18.00 
przedpremierowy pokaz brytyjskiego filmu "Swing", 
komediodramatu muzycznego z udziałem światowej 
sławy wokalistki Lisy Stansfield,

J a z z  K l u b  w Niedobczycach
Nie zawiedli się miłośnicy jazzu, którzy w niedobczyckiej 

“Mimozie” spędzili drugi wieczór z cyklu “Jazzowe 
czwartki”.

Gość z Chicago, gitarzysta i wo
kalista Carlos Johnson wprowa
dził atmosferę prawdziwego, klu
bowego luzu, a nie ustępowali mu 
polscy muzycy: Wojciech Karolak 
(organy), Leszek Cichoński (git.), 
W ładysław  Krakus (g it. bas.) 
i Andrzej Majerczyk (perkusja). 
Chicagowski blues w wykonaniu 
Johnsona, blues-jazzowy klimat so
lówek Karolaka i ciągoty do blues- 
rocka pozostałych muzyków, dały 
prawdziwie wybuchową mieszankę. 
Publiczność szybko dała się ponieść

tym rytmom, a zabawa skończyła 
się po północy. Muzycy dali z siebie 
wszystko w 3 ponad 40-minutowych 
muzycznych blokach. Arkadiusz 
Kozyra właściciel “Mimozy”, która już 
zyskała popularność w jazzowym świat
ku, z niedowierzaniem patrzył na po
czynania muzyków i świetnie reagują
cą publiczność - ...nie mogę uwierzyć, 
że to u mnie! Bo też trudno się było 
oprzeć wrażeniu, że rzecz dzieje się nie 
w Niedobczycach, ale w dobrym chi
cagowskim, jazzowym klubie.

(0

Rybnik
kulturalny

•  W kościele o.o. franciszkanów  miał 
miejsce koncert pieśni maryjno-eucha- 

14 rystycznej w w ykonaniu Zespołu Mu
zyki Oratoryjno-Kantatowej “Cecy- 
lianum” z Krzyżkowic i Chóru M ie
szanego “Harmonia” z Jejkowic - 
oba pod batutą Krzysztofa Mańczy- 
ka - o raz Chóru M ieszanego Pań- 
stwowej Szkoły Muzycznej w Ryb

niku pod dyrekcją Zyglindy Lampert- 
Raszyńskiej.

•  Dom Kultury w Rybniku-Niedobczy- 
cach i Miejska Orkiestra Dęta “Ryb
nik” zorganizow ały tradycyjną Biesia
dę Śląską przy krupnioku i piw ie (bez
alkoholow ym  oczyw iście!). W ystąpili 
m in. wokalistka Magda Durecka, “Jor- 
gusie” oraz form acja kabaretow o-m u- 
zyczna “Spektrum”.

•  Dom Kultury w Rybniku-Chwałowi- 
cach zaprosił na zaduszkowe przedsta
wienie m uzyczne “Nie nic”. W przed
staw ieniu w ystąpili Wojciech Brzeziń
ski wraz z Muzyczną Armią Zaciężną

oraz gościnnie Justyna Różycka-Ba- 
chowska (sopran). Autoram i tekstów  są 
Jó ze f M. K urow ski i Szym on M ucha, 
a muzykę skomponował A lexander Brze
ziński.

•  W śród wystaw: “Papież w G liw icach” , 
“Twarze i pejzaże” , “H eliobrom y” - cy 
kle fotograficzne Bogdana Dymińskie
go w G alerii TZR; m ożna ją  oglądać od 
9 listopada rów nież w Domu Kultury 
w Niewiadomiu. W K lubie Energetyka 
w ystaw a plakatów Romana Kalarusa. 
Od 8 listopada do 12 grudnia wystawa 
obrazów Jerzego Dudy-Gracza: “O b
razy prow inejonalno-gm inne

Tel. 42-28-825
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Dla chcqcego...
czyli zaproszenie do domu kultury

- Czym przekonałeś komisję konkursową do 
powierzenia ci kierownictwa tej placówki?
- Pochodzę z Chwałowic, tu dorastałem i nadal 
tu mieszkam. Myślę, że znam potrzeby tego 
środowiska i potrafiłem o tym przekonać. Po
staram się tak prowadzić działalność, by mie
szkańcom Chwałowic chciało się wieczorem 
wyłączyć telewizor i przyjść do Domu Kultury. 
Ważne, by chwałowicka społeczność zaczęła 
postrzegać Dom Kultury nie tylko jako placówkę 
oświatową, gdzie można nauczyć się języka 
czy gry na instrumencie, ale również jako miej
sce przeżyć artystycznych. Nie będzie to ła
twe, bo brak jest środków na tzw. działalność 
kulturalną, ale liczę na sponsorów i mam już 
w tej materii kilka sukcesów na koncie. Uwie
rzyłem, że jeżeli bardzo się chce, można wie
le zrobić.
- Ale nawet nieduża społeczność dzielnicowa 
nie jest jednorodna, ma różne potrzeby..
- Dlatego działalność takiej placówki musi prze
biegać dwutorowo. Nie odżegnuję się od im
prez masowych, takich jak festyny. Jeśli ich pro
gram jest atrakcyjny i różnorodny, imprezy 
takie gromadzą tłumy, jak to miało miejsce choć
by na naszym jesiennym festynie organizowa
nym wspólnie z kop. "Chwałowice" i Radą 
Dzielnicy. Park za DK jest zresztą znakomitym 
miejscem do organizowania takich dzielnico
wych festynów. Przy okazji można przemycić 
również treści bardziej ambitne, a przede wszy
stkim przyzwyczaić mieszkańców do przycho
dzenia do tego obiektu na koncert, spektakl 
teatralny, recital. Zależy mi też na przyciągnię
ciu jak największej ilości dzieci i młodzieży. 
Dlatego nawiązaliśmy współpracę ze szkoła
mi i udostępniamy im salę na tradycyjne szkol
ne imprezy - pasowanie na ucznia, bale itp. 
Mam nadzieję, że kiedy młodzież pozna to 
miejsce, można będzie później liczyć na jej 
uczestnictwo w  imprezach artystycznych, 
których organizacja stanowi drugi biegun dzia
łalności placówki.

•  Spotkanie w KE ze znanym i ju ż  poeta
mi młodego pokolenia - Maciejem Me- 
leckim z M ikołow a i Krzysztofem Siw- 
czykiem z G liw ic. Obaj - pierwszy jako 
scenarzysta, drugi jako  odtw órca głów 
nej roli zw iązani z film em  “W ojaczek” .

•  ...dalszy ciąg obchodów  35-lecia DKF- 
u “Ekran” w TZR: 21 listopada koncert 
w spółczesnej m uzyki film owej Orkie
stry Symfonicznej z Zabrza pod dyr. 
Sławomira Chrzanowskiego, m usical 
film owy “O powieść w igilijna” oraz film

Michał Wojaczek
od niedawna kieru
je Domem Kultury 
w Chwałowicach i 
jest najprawdopo
dobniej najm łod
szym  dyrektorem  
takiej placówki w 
okolicy. Rodowity 
chwałowiczanin, ukończył I LO im. Po
wstańców Śl. oraz rybnicką szkołę mu
zyczną, a następnie kierunek wychowania 
muzycznego w filii UŚ1. w Cieszynie, uzy
skując magisterium na podstawie pracy 
z kompozycji. Od kilku lat śpiewa w gru
pie “6 na 6”, jest członkiem zespołu “M u
zyczna Armia Zaciężna” . Doświadczeń w 
animacji życia kulturalnego nabrał jeszcze 
na studiach, a potem w Miejskim Ośrodku 
Kultury w Wodzisławiu, gdzie dotąd pra
cował. Stanowisko dyrektora DK w Chwa
łowicach uzyskał w drodze konkursu.

- Czego w tej sferze mogą oczekiwać chwało- 
wiczanie w najbliższej przyszłości?
- Nie tylko chwałowiczan, ale wszystkich mie
szkańców miasta zapraszam 26 listopada na 
koncert w  ramach Silesian Jazz Meetingu. 
Wystąpią wielkie nazwiska nie tylko polskiego 
jazzu. (Od red.: szczegóły na str. 14).
- A  w perspektywie...
- Dom Kultury w Chwałowicach włączy się na 
pewno w cykl imprez Festiwalu Sztuki Rybnik 
2000. W  jego ramach odbędzie się kolejny 
Festiwal Piosenki Dziecięcej im. Tadeusza Pa- 
protnego. Z nowości - warsztaty piosenkarskie 
dla młodzieży.
- Życzymy sukcesów i dziękujemy za rozmowę.

Rozmawiała: W. Różańska

niespodzianka. Zakończenie imprez ju
bileuszu przewidziano w grudniu.

•  W odewil pt. “Spotkanie bajek” słucha
czy Centrum Muzycznego w Rybniku 
z okazji 5-lecia jego  istnienia z udzia
łem Tria Fortepianowego PSM i Ze
społu Wokalnego “ 6 na 6”  w TZR, 24 
listopada.

•  N ajpierw  Kubańczyk José Torrez i To
mas Cełis z M eksyku w prow adzą słu
chaczy Małej Akadem ii Jazzu w m uzy
kę Am eryki Południowej (24 listopada), 
później rozegra się XIV Siiesian Jazz 
Metting - od 25 do 28 listopada. (Szcze
góły na str. 14)

Kolejna książka Marka Szołtyska nosi ty
tuł “Żywot Ślązoka poczciwego”. Śledzimy 
ów żywot od narodzin (a nawet jeszcze wcze
śniej), do śmierci poprzez obyczajowe obraz
ki, w których teraźniejszość przeplata się 
z historią, a tradycja z zachowaniami współ- 

|  czesnymi. Unikatowe, archiwalne fotografie 
tworzą ze współczesnymi zdjęciami, rysun
kami i odautorskim tekstem osobliwy, senty
mentalny pejzaż Ziemi, którą można pojąć nie 
rozumem, ale jedynie sercem.

Słabością, ale, paradoksalnie, również siłą 
Markowych opowieści jest uproszczone wi- 

;J dzenie rzeczywistości - tej historycznej i tej 
współczesnej. Bo przecież o swojej Ziemi nie 
myślimy przez pryzmat naukowych wywo
dów, ale własne i wcześniejszych pokoleń 
doświadczenia. Dobrze jest wziąć tę książkę 
do ręki i powiedzieć: ...ja, tak było!

Dodajmy, że Marek Szołtysek większość 
tekstów zebranych w swojej książce publiko
wał wcześniej w "Gazecie Rybnickiej".

(r)

Szołtysek., l»urt>M » « » w i j

ż y w o t  

s l ą / o k a

p o c z c i w e g o
historia • kultura • «»lira

•  27 listopada w bazylice św. A ntonie
go “M esjasz” Haendla (Szczegóły na 
str. 17). '

•  od 4 do 26 listopada w ystaw a pokon
k u rs o w a  V I I  O g ó ln o p o lsk ie g o  
Konkursu Sztuki N ieprofesjonal
nej w K lubie Energetyka. O statniego 
dnia - rozstrzygnięcie konkursu. Do 15 
grudnia w M BP czynna będzie w ysta
wa prac uczniów nadesłanych na kon
kurs “Św iat Ewy Szelburg - Zarem bi
n y ”. L a u re a ta m i z o s ta li :  M onika  
Laby, Adrian Kubiak i Karolina So
snowska.

(gw)

■mmmm Tel. 42-28-825
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- Czym dla Ciebie był kiedyś Teatr Ziemi Ryb
nickiej?
- Ten górujący nad centrum miasta gmach był 
obecny w “moim” pejzażu Rybnika od zawsze. 
Wychowywałam się przy ul. Kościuszki, do
słownie kilkadziesiąt metrów od niego. Kiedy 
w wieku lat kilkunastu stałam się świadomym 
odbiorcą kultury, on już był. Przeżyciem była 
każda w nim wizyta - koncert “Czerwonych 
Gitar”, szkolny spektakl, spotkanie z pisarzem 
i jego autograf na kiermaszu książek na scho
dach do teatru prowadzących. W czasach, kie
dy nie było odtwarzaczy video, anten satelitar
nych i intemetu, Teatr Ziemi Rybnickiej da
wał możliwość bezpośredniego kontaktu z kul
turą. Cieszyłam się, że jest tak blisko i byłam 
tam częstym gościem.
- To się zgadza. Poznałyśmy się bliżej dzięki 
pogaduszkom w tutejszej wypożyczalni video. 
Czym jest dla ciebie TZR dzisiaj?
- Chociaż perspektywa, z jakiej teraz patrzę 
na tę placówkę, jest oczywiście inna, jej rola 
się nie zmieniła - Rybnickie Centrum Kultury
- Teatr Ziemi Rybnickiej ma nadal być miej
scem dającym mieszkańcom miasta możliwość 
kontaktu z profesjonalną ofertą kulturalną. Te
atr Ziemi Rybnickiej nigdy nie miał pełnić roli 
domu kultury, co potwierdzają rozwiązania 
architektoniczne obiektu. Zamysł jego budo
wy powstał w 1956 roku. Już w trakcie reali
zacji zdecydowano o stworzeniu pełnowymia
rowej sceny, by można było zapraszać zawo
dowe teatry, duże orkiestry, zespoły operowe, 
a także organizować wielkie imprezy estrado
we oraz okolicznościowe. Do 1978 roku ad
ministratorem obiektu było górnictwo, ale po
mimo wielkich ambicji i możliwości tego re
sortu, nigdy nie zakładano, wbrew nazwie, ist
nienia w TZR stałego zespołu teatralnego. Nasi 
poprzednicy, jakby przeczuwając, w którą stro
nę podąży kultura, postawili na scenę impre
saryjną, choć pewnie nie taką wtedy nazwą 
określano to zjawisko. Jest to najodpowiedniej
sza forma działalności dla tego typu obiektu, 
ponieważ dziś można sprowadzić absolutnie 
wszystko. Np. w przyszłym roku Wrocław ob
chodzi 1000-lecie swego istnienia. Organiza
torzy jubileuszu chcą ściągnąć przynajmniej 
jedną gwiazdę - Stinga lub Claptona. Już mia
łam propozycję, by gościć ich w Rybniku. Py
tanie - za ile? Istnieje ryzyko czy znajdziemy 
sponsora, by cena biletu nie stała się barierą 
dla widza. Wszystko więc rozbija się o...
- ...pieniądze?
- Otóż to. W placówce impresaryjnej nie trzeba 
być wielkim wizjonerem kultury. Skończyły się 
bowiem czasy “ukulturalniania” społeczeństwa 
na siłę i uprawiania “polityki kulturalnej”. Oferta 
powinna być na tyle bogata, by widz sam mógł 
dokonać wyboru. Wizję powinni mieć twórcy, 
a nasza rola polega na sprzedaży towaru, jakim 
jest dziś kultura. A ponieważ odbiór sztuki 
to rzecz bardzo subiektywna, zaspokoić potrze
by wszystkich nie jest łatwo. Ten subiektywizm 
sprawia, że na kulturze "znają się" wszyscy, stąd

Cieszyłam 
że jest tak 
blisko...

Rozmowa z dyrektorem 
Rybnickiego Centrum Kultury - 

Teatru Ziemi Rybnickiej 
A leksandrą L iniany-Zejer

zaw sze odzyw ać się będą słow a krytyki 
na ilość, jakość itd.
- Wróciłaś ze szkolenia związanego z przy
gotowywaną ustawą o działalności kultural
nej. Jakie przynosisz wieści przeciętnemu wi
dzowi Teatru Ziemi Rybnickiej?
- Zmienią się zasady gospodarki finansowej, 
nadal jednak miasto, jako organizator działal
ności kulturalnej, będzie RCK dotowało. Nowe 
przepisy nie powinny mieć wpływu na cenę 
biletu, bo mamy świadomość, że nie może być 
ona barierą dla przeciętnego odbiorcy. Liczyć 
trzeba każdy grosz, zarabiać na wynajmach 
sali, żeby mieć środki na bardziej ambitne, 
mniej komercyjne przedsięwzięcia.
- Reaktywacja rybnickiej orkiestry filharmo- 
nicznej stała się faktem. Jak odnosisz się do 
tej inicjatywy?
- Każde działanie mające na celu wzbogace
nie oferty kulturalnej jest zjawiskiem pozy
tywnym, trzeba mu więc przyklasnąć. Nie 
może to jednak być barierą dla sprowadzania 
innych wartościowych zespołów. Przypomnij
my, że w czasie, kiedy rybnicka orkiestra prze
stała funkcjonować, melomani nie zostali po
zbawieni w naszym mieście muzycznych wra
żeń. Grali u nas najlepsi, w tym Sinfonia Var- 
sovia, na koncert której w innych ośrodkach 
trudno się dostać; u nas były wolne miejsca...

Trzeba zatem myśleć również o m ożliwo
ściach “przełknięcia” oferty przez odbiorców.
- Miasto i środowisko skupione wokół elek
trowni “Rybnik”, szykują dla rybniczan kul
turalną ucztę w postaci Festiwalu Sztuki Ryb
nik 2000. Jak przyjęłaś ten pomysł?
- Tak jak wspomniałam, im więcej propozy
cji tym lepiej. Ale oferta powinna być skro
jona na miarę naszego miasta, bez sztuczno
ści, pompy i poczucia spełniania wielkiej mi
sji. I oczywiście na miarę naszych możliwo
ści finansowych. Zależy nam też na tym, by 
współpraca w czasie realizacji tego wielkie
go przedsięwzięcia, którego jesteśmy współ
organizatoram i, była bardziej partnerska. 
Uważam, że "festiwalizacja" życia kultural
nego jest pojęciem na wyrost. Ważne, by im
prezy się odbywały, niekoniecznie pod szum
nymi szyldami.
- Z okazji jubileuszu życzymy samych do
brych wyborów, hojnych sponsorów i ...po
gody dla kultury. Dziękujemy za rozmowę.

Rozmawiała: Wiesława Różańska

G ala gal 
i D uda-G racz

na jubileusz
Swój jubileusz Teatr Ziemi Rybnickiej uczci 

5 grudnia br. o godz. 16.00 (drugi koncert o 
20.00) “wielką biesiadą”. Program zatytuło
wany “Gala Gał”, jaki z tej okazji zostanie 
zaprezentowany, jest wyborem najlepszych 
fragmentów znanych z TV programów “Gali 
biesiadnej” , a także “Gali z różnych stron 
świata” . Wystąpią: Hanna Śleszyńska, Piotr 
Gąsowski i Robert Rozmus (Tercet czyli 
kwartet), Wiktor Zborowski, Elżbieta Za
jącówna, Mariusz Kalaga, Adrianna Bie
drzyńska, Grupa Vox, Gang Marcela, akto-

rzy Teatru Rampa (balet) oraz orkiestra Jo- 
ung Power Zbigniewa Górnego. “Galę gal” 
poprowadzi Krzysztof Tyniec.

Drugą jubileuszową atrakcją jest wystawa 
obrazów Jerzego Dudy-Gracza, którego cha
rakterystyczne m alarstw o znam y praw ie 
wszyscy. W teatralnej galerii do 12 grudnia 
oglądać będziemy ekspozycję jego prac pod 
tytułem “Obrazy prowincjonalne i gm inne”, 
będące plonem pleneru w 1998 roku.

Duda-Gracz jest twórcą, którego prace są 
ozdobą kolekcji malarskich na całym prawie 
świecie. Jego dobroduszny “turpizm “ jest roz
poznawalny z daleka. Karykaturalne przedsta
wienie świata, szczególnie tego prowincjonal
nego - a jak wiadomo “prowincję nosi się 
w sobie” - nie ma jednak w sobie złośliwości. 
I za to Dudę-Gracza kochamy...

(r)

Tel. 42-28-825
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1956 - zapada decyzja o budowie ośrodka kultury;
1957 - rozpoczyna się realizacja obiektu wg projektu inżynierów Jerzego Gottfrieda,

Henryka Buszko i Aleksandra Franta;
1964 - oddanie Teatru Ziemi Rybnickiej do użytku na Barbórkę

- przejęcie administracji przez górnictwo i powierzenie roli gospodarza kop. "Chwa- 
łowice"

- dyrekcję obejmuje Władysław Porębski;
1978 - kop. "Chwałowice" wstrzymuje finansowanie TZR

- decyzją Miejskiej Rady Narodowej powstaje Rybnicki Ośrodek Kultury (połącze
nie potencjału filii Wojewódzkiego Ośrodka Kultury i TZR)

- dyrekcję obejmuje Zygmunt Bińczak;
1983 - dyrekcję ROK- TZR obejmuje Wojciech Bronowski;
1984 - powstaje Kino Premierowe;
1993 - powstanie Galerii Sztuki;
1994 - kino zostaje wyposażone w  aparaturę dźwiękową Dolby-Stereo;
1996 - uchwałą Rady Miasta ośrodek otrzymuje nazwę Rybnickie Centrum Kultury, 

w skład którego weszły również domy kultury w Chwałowicach, Niedobczycach, 
Boguszowicach

- dyrekcję obejmuje Aleksandra Liniany-Zejer.
Z działalnością Rybnickiego Centrum Kultury - Teatarem Ziemi Rybnickiej nierozerwal

nie kojarzą się również: Rybnickie Dni Literatury (od 1964), DKF "Ekran", Filhar
monia Ziemi Rybnickiej (1960-1997), Silesian Jazz Meeting (od 1986), Stowa
rzyszenie Twórców Nieprofesjonalnych "Oblicza", kursy tańca towarzyskiego, 
Międzynarodowy Festiwal Orkiestr Dętych "Złota Lira".

"Z g u b io n a  
duszyczka" - 
jeden z obra
zów  D u dy-  
G racza w y
sta w io n ych  
w TZR.

Repr.: 
Z.Keller

1 27 listopada - "Mesjasz" Haendla

Festiw al 
I Rybnik 2000

Mocnym akcentem artystycznym rozpoczną się 
i w Rybniku obchody 2000 lat chrześcijaństwa.

Reaktywowana orkiestra Filharmonii Rybnic- 
I kiej im. Braci Szafranków oraz Chór Filhar

monii Śląskiej pod dyr. Mirosława Jacka Bła
szczyka w bazylice św. Antoniego przedstawią 
oratorium G.F. Haendla “Mesjasz”. W ten spo
sób rozpocznie się Festiwal Sztuki Rybnik 2000.

Idea festiwalu jest efektem rozmów i pomy
słów płynących z różnych środowisk. Mówi 
wiceprezydent Ewa Urbanek-Chołuj: 
Ksiądz Teodor Suchoń, proboszcz parafii 

w Chwałowicach, rzucił hasło uczczenia 2000 
lat chrześcijaństwa - także w naszym mieście. 
W tę ramę świetnie “wpasowała się ” propozy
cja kierownika Klubu Energetyka Stanisława 
Wojtowicza objęcia wspólnym patronatem  
przez miasto oraz Towarzystwo Kulturalno- 
Sportowe “Kuźnia” wielu imprez odbywają
cych się dotąd w różnych miejscach, finanso
wanych z różnych źródeł. Urząd Miasta i TK-S 
Kuźnia finansować je  będą wspólnie, a upo
rządkowanie harmonogramu imprez sprawi, że 
nie będzie wewnątrzrybnickiej, sztucznej kon
kurencji wydarzeń kulturalnych.

Imprezy o różnorodnej treści, np. religijnej, 
teatralnej, plastycznej, będą odbywać się w pla
cówkach kulturalnych miasta, elektrow ni 
“Rybnik” czy nawet parafiach. Większość prze
widywanych imprez festiwalu to kontynuacja 
z lat poprzednich, np. IV Ogólnopolski Festi
wal Piosenki Artystycznej (luty przyszłego 
roku w TZR), V Festiwal Sztuki Teatralnej 
(kwiecień 2000). Z nowości przewiduje się 
koncert symfoniczny z kompozycjami Henry
ka M. Góreckiego, Festiwal Sztuki Tanecznej 
(w marcu), widowisko plenerowe Noc Świę
tojańska nad Zalewem Rybnickim (w czerw
cu), koncerty muzyki rockowej i popularnej (w 
lipcu i sierpniu).

Powołano już Biuro Organizacyjne festiwa
lu, któremu szefował będzie Stanisław Wojto
wicz, dzieląc odpowiedzialność za jego funk
cjonowanie z wiceprezydent Ewą Urbanek- 
Chołuj. Będą kontynuowane Rybnickie Dni Li
teratury oraz inne imprezy osadzone już w tra
dycji miasta, jak np. Festiwal Orkiestr Dętych 
“Złota Lira”. - Chcemy tworzyć jedną rybnic
ką kulturę. I chcemy ją  widzieć przede wszyst
kim nie od strony kosztów, ale jako wspólną 
inwestycję w kulturę mieszkańców miasta i re
gionu - mówi E. Urbanek -Chołuj.

Dodajmy, że inaugurująca Festiwal Rybnik 
2000 rybnicka orkiestra powołana została for
malnie uchwałą Walnego Zgromadzenia To
warzystwa Muzycznego im. Braci Szafran
ków 12 października br. Jej dyrektorem został 
wiolonczelista Antoni Smółka.

Grzegorz Walczak

Tel. 42-28-825
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Kończy się ogłoszony przez UNESCO Rok 
Chopinowski. Organizacji cyklu imprez z nim 
związanych podjęło się w naszym mieście 
Biuro Koncertowe przy Rybnickim Cen
trum Kultury obchodzące w tym roku pięk
ny jubileusz 35 lat działalności, a prowadzo
ne przez Eugenię Malikową.

W marcu i kwietniu br. do ponad 125 szkół 
regionu dotarli znakomici artyści z audycją 
umuzykalniającą pod tytułem “Kocham Cho
pina”. Wystąpili wiolonczelista Leon Mieli- 
mąka oraz pianista Wojciech Stysz, laureat 
konkursu pianistycznego w Paryżu, uczestnik 
tegorocznych koncertów  chopinow skich  
w Londynie i Nowym Jorku organizowanych

przez Bogusława Kaczyń- 
kiego.

Dwa kameralne koncerty 
chop inow sk ie  odbyły  się 
w M uzeum - we wrześniu 
odbył się recital świetnego 

anisty Zbigniewa 
aubo, zaś w październiku 

w programie “Chopin-muzy- 
ka dla przyjaciół” wystąpili: 
tenor Adam Zaak z akom
paniam entem  Marka Cie- 
pierskiego, pianista Marek 
Mizera i Bielski Kwintet 
Smyczkowy.

Obchody Roku Chopinow
skiego w Rybniku spinają 
niby klamrą dwa najważniej
sze koncerty cyklu: w czerw
cu z Filharmonią Śląską za
grał w Teatrze Ziemi Rybnic
kiej Piotr Paleczny, zaś w 
przededniu Święta Narodo
wego - Lidia Grychtołówna.

Niewiele jest miast w Polsce, które mogą 
poszczycić się aż dwojgiem tak wielkich ar
tystów - laureatów Konkursu Chopinowskie
go - z niego się wywodzących. Nie mogło 
więc ich u nas zabraknąć w programie obcho
dów Roku Chopinowskiego.

Lidia Grychtołówna wystąpiła z towarzy
szeniem Orkiestry Symfonicznej Filharmo
nii Śląskiej pod dyr. Mirosława J. Błaszczy
ka. Na wstępie orkiestra zagrała Poloneza

IJdia Grychtołówna zagrała z Orkiestrą Sym
foniczną Filharmonii Śląskiej pod dyr. Mi
rosława J. Błaszczyka. Zdj.: szoł

A - dur w koncertowym opracowaniu Grzego
rza Fitelberga. Po nim prowadząca koncert 
Danuta Węgrzyk wprowadziła na scenę zna
nego muzykologa i, jak wiemy, męża Lidii 
Grychtołówny Janusza Ekierta, który podzie
lił się z publicznością słowem o Chopinie.

Dokończenie na str. 25

35-letni
DKF "Ekran"...

...świętuje jubileusz festiwalem filmowym, 
łącząc z nim - jak nigdy dotąd - muzyką po
ważną, jazzow ą oraz teatr. Na kilka pytań 
odpowiedział nam Wojciech Bronowski, od 
1964 roku prezes rybnickiego DKF-u.
- Skąd wziął się pomysł uczczenia jubileuszu 
przeglądem pod nazwą “Muzyka i film ”?
- Temat “muzyka w filmie” dawał nam duże 
możliwości stworzenia ciekawego przeglądu 
filmów, otwartego dla wszystkich rybniczan

f i miłośników kina.
- Jak doszło do rozszerzenia formuły arty- 

8  stycznej festiwalu o inne dziedziny sztuki?

- Najpierw z pomocą obecnego Zarządu Mia
sta mogliśmy wrócić do Teatru Ziemi Ryb
nickiej, a zorganizowany przezeń koncert 
chopinowski Lidii Grychtołówny wspaniale 
się wkomponował w naszą imprezę i ją  roz
poczyna. To pociągnęło za sobą następne

pomysły: koncert muzyki filmowej Wojcie
cha Kilara, przedstawienie Teatru KTO “zro
bione” językiem kina, recital znakomitej wo
kalistki jazzowej Izy Zając, oczywiście zło
żony z piosenek filmowych. Także wybitni 
pianiści z Austrii, świetny zespół z Węgier - 
zdobywca platynowej płyty za muzykę do fil
mu “Lalunie”, który będzie można po ich kon
cercie obejrzeć. Ktoś napisał, że jesteśmy je 
dynym klubem w Polsce, który ma własne 
konfrontacje filmowe...
- Czym jest dla pana praca w DKF-ie, skoro 
trwa juz 35 lat?
- To w ażna przygoda w mojej działalno
ści. kulturalnej. Po pierw sze - artystycz
na. Po drugie - organizacyjna. Z aczynali
śmy kiedyś my - zapaleńcy, niespokojne 
duchy od małych im prez. Później m ogli
śmy się spraw dzić w w ielkich, a ich ucze
stnicy często w spom inali je  i oceniali jako 
perfekcyjne. Na przykład O gólnopolskie 
S e m in a ria  P o lsk ie j F e d e ra c ji D y sk u 
sy jn y ch  K lubów  F ilm o w y ch  odb y ły  się 
w Rybniku aż trzy razy - w 1984, 1989 i 
1995 roku - i są w Polsce w spom inane w 
sam ych superlatyw ach.

Wojciech Bronowski prezesuje "Ekranowi'' 
od początku... Zdj.: Z.K.

- Życzę, żeby nie zabrakło pomysłów na na
stępne jubileusze oraz publiczności.
- Ja również liczę na przyzwoitą frekwencję...

Rozmawiał: Grzegorz Walczak

Tel. 42-28-825
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Podczas IV Rybnickiej Jesieni Kabare
towej "pojedynkowało się" ze sobq sie
dem kabaretów z różnych miast Polski. 
Każdy z nich przedstawić musiał skecze 
na zadane wcześniej przez organizato
rów tematy. W  tym roku kabarety bawiły 
nas w kategoriach: fe
stiwal piosenki obcoję
zycznej; disco-polo na 
bardzo poważnie czy
li  całkiem  na serio; 
zwierzęta w kabarecie; 
skecz zaczynający się 
o d  p a n ie  d o k to rz e  
kawa; tylko nie o p o li
tyce; ba jk i o północy; 
skecz pod napięciem; 
ludzie w kosmosie.

Niekwestionowanym liderem festiwa
lu okazał się jego ubiegłoroczny laure
at, sosnowiecka formacja Dno. W brew 
swej nazwie, kabaret Dno otrzymał N a
grodę Publiczności i Nagrodę Kabaretów 
(przyznawaną przez pozostałych ucze
stników kabaretonu); zwyciężył też "na 
punkty" w kilku kategoriach tematycz
nych.

Zwycięzcami pozostałych kategorii te
matycznych zostali: Kabaret EK z Z ielo
nej Góry za najlepsze wykonanie skeczu 
"tylko nie o polityce", warszawskie Strza
ły z  A u ro ry  za "skecz zaczynający się 
od ...pan ie  doktorze kaw a", kabaret 
Widelec z Białegostoku za "skecz pod 
napięciem" i Kaczka Pchnięta Nożem  za 
"disco-polo na bardzo poważnie czyli 
całkiem na serio". Ten ostatni kabaret 
otrzymał też osobną nagrodę "tajnego 
jurora" (którym był w tym roku Adam 
Pernal z nieistniejącego już kabaretu Po
tem).

Żywo reagująca publiczność wypełnia
jąca Klub Energetyka, a później TZR, 
świetnie bawiła się także dzięki gościn
nym występom. W  tym roku na "Ryjku" 
zaprezentował się między innymi jeden 
z ubiegłorocznych laureatów - Grzegorz

Już po raz szósty I LO im. Powstańców 
Śl. organizuje Festiwal Teatrów w Języku 
Angielskim. Odbędzie się on 19 stycznia roku 
2000 w siedzibie organizatora, zaś termin 
nadsyłania zgłoszeń upływa z dniem 15 gru
dnia br. Tym razem spotkaniu młodzieży 
szkół średnich, które ma ochotę wypowiadać 
się w tej formie, i to po angielsku, towarzy
szyć będzie motto: “The man is only ha lf him
self, the other ha lf is his expression Jak

Halama, a także formacje Chatelet, A b 
surdalny Kabaret, Mumio i HI-FI.

"Ryjek" ma swoje korzenie w rybnickim 
kabarecie "N ic", dziś bardziej znanym 
jako "DuDu". Duszą całego przedsięwzię
cia jest A leksander Chwastek - lide r

"DuDu". To on wymyślił ideę i formułę 
Rybnickiej Jesieni Kabaretowej - niespo
tykanej na żadnym innym festiwalu.

mówi jedna z ubiegłorocznych organizatorek 
festiwalu, anglistka w I LO Joanna Pawela,
...motto nie narzuca tematu ani form y (...), ma 
jedynie zachęcić do ja k  najlepszego wyraża
nia siebie i sztuki.

Zaproszenia zostały wysłane do prawie 40 
szkół średnich w całej Polsce, w ub. roku w fe
stiwalu wzięło udział 10 szkół. Miejmy nadzie
ję, że w roku przyszłym będzie ich więcej.

(r)

- Główną ideą "Ryjka..."  jest to, by róż
n ił się on od innych przeglądów  kabare
towych w kra ju  - mówi Stanisław W o j
tow icz, dyrektor festiwalu, na co dzień 
kierownik Klubu Energetyka. - Jego spe
cyfika po lega m iędzy innym i na tym, 
że kabarety oceniają siebie nawzajem.

Pół roku przed datą "Ryjka..." w ybra
ne przez A. Chwastka kabarety - laure
aci ogólnopolskich przeglądów - pozna
ją kategorie tematyczne, z którymi mu
szą się zmierzyć. Prezentowane skecze 
są więc zawsze premierowe, przygoto
wane specjalnie na "Ryjka". - To na jtru
dn ie jszy  festiw a l kaba re tow y w k ra 
ju, d la tego staw iam y na kabarety m ło
de, świeże, da lekie  od  p o lity k i i spraw

codziennych, a bliskie absurdu, samej 
g ry  kabaretowej, dowcipu słowa, sytua
cji - opow iada S. W ojtowicz.

Ryjek na stałe wrósł już w  rybnicki pej
zaż kulturalny. Rośnie także prestiż impre
zy. Świadczy o tym choćby coraz liczniej
sza publiczność. Organizatorów to cieszy, 
ale... W  tym roku finał imprezy trzeba było 
przenieść do TZR "dużego, zimnego i po 
zbawionego kameralistyki", jak narzeka
ją bywalcy przytulnej, choć niewielkiej sali 
w  Klubie "Energetyk". Tego niestety nie da JC 
się już zmienić - prawa rynku są nieubła
gane - rozwijający się festiwal potrzebu
je sponsorów, ci zaś znacznie chętniej za
inwestują w  przedsięwzięcie, na które 
przyjdzie więcej ludzi.

Lucyna Tyl

Już po raz czwarty październik upłynął w  Rybniku pod 
znakiem "Ryjka". Trzydniowy festiwal kabaretów przyciągnął 
sporą liczbę rybniczan - zwłaszcza, że w tym roku po raz 
pierwszy impreza wyszła poza mury Klubu Energetyka, tra
fiając wraz z laureatami na deski Teatru Ziemi Rybnickiej.

Kabaret DKD. Zdj.: M.T.

■lilii ■ Tel. 42-28-825



A b e ca d ło
rzeczy śląskich Temida w nowej szacie
Rybnicki zamek wybudowano najprawdopo

dobniej pod koniec XII wieku, za panowania 
księcia opolsko-raciborskiego Mieszka I Plą- 
tonogiego. Książę ten w 1163 roku objął swo
je ziemie, ale pod presją księcia krakowskiego 
Bolesława Kędzierzawego, miał ograniczo
ny wpływ na dwa największe grody: Raci
bórz i Opole. Być może właśnie wtedy, po
trzebując całkowicie niezależnej twierdzy, roz
począł budowę zamku w Rybniku. Kiedy jed
nak odzyskał Racibórz, a później Opole, ryb
nicki zamek nie byl już księciu potrzebny, 
więc po 1202 roku. wraz z żoną Ludmiłą, osa
dził w nowej budowli zakon sióstr norberta
nek. Obiekt został przystosowany dla potrzeb 
życia klasztornego, na zamku powstała m.in. 
kaplica “Sanctissimi Salvatoris” (Najświętszego 
Zbawiciela). Jednak w 1228 roku norbertanki 
przeprowadziły się do Czamowąsów pod Opo
lem. Budynek znów pozostał bez gospodarza.

W następnych latach poklasztorne budynki 
ponownie otrzymały kształt zamku, ale z po
wodu braku troskliwego gospodarza budow
la popadała powoli w ruinę. W opisie zamku

z 1542 roku czytamy: “Zamek je s t murowa
nym budynkiem, stare waty otaczają go, któ
re jednak są ju ż  liche i na niektórych miej
scach rozwalone. Na podwórzu nie ma ani 
jednego dobrego pomieszczenia, wszystko jest 
ciemne i chyli się ku upadkowi. ” Wielki ge
neralny remont i rozbudowa rybnickiego zam
ku nastąpiły w drugiej połowie XVII wieku, 
kiedy “panem na Rybniku” został hrabia Jan 
Bernard Oppersdorf. Najprawdopodobniej 
miało to miejsce w latach 1670-1680. Hrabia 
osiadł w Rybniku na stałe, ale nie chciał 
mieszkać w starej, zawilgoconej i popękanej

budowli. Zamek został częściowo rozebrany 
i na jego miejscu postawiono nowy dwupię
trowy gmach, który wielkością przypominał 
dzisiejszą środkową część sądu.

Kolejna znaczna rozbudowa rybnickiego za
mku nastąpiła w latach 1776-1778, za panowa
nia tu hrabiego Józefa Węgierskiego. Do starej 
części zamku z końca XVII wieku dobudował 
on dwa nowe skrzydła z arkadami na poziomie 
parteru. Zamek przyjął zachowany do dnia dzi
siejszego kształt podkowy.

W 1788 roku ostatni “pan na Rybniku”, hra
bia Antoni Węgierski sprzedał Rybnik królowi 
Prus Fryderykowi Wilhelmowi II za sumę 400 
tysięcy talarów. Jeszcze tego samego roku bu
downiczy Franciszek Ilgner rozpoczął na koszt 
pruskiego rządu przebudowę zamku, by stwo
rzyć z niego pensjonat dla emerytów i inwali
dów pruskiej armii. Nazwano go “hotelem in
walidów” i funkcję tę pełnił w latach 1789-1847.

Z powodu wielkiej epidemii tyfusu, jaka 
dotknęła Rybnik w 1846 roku, mieszkający 
na zamku inwalidzi opuścili miasto. Zamek 
zmienił wtedy całkowicie swe przeznaczenie.

W 1847 roku na koszt rządu pruskiego stwo
rzono w nim sierociniec dla dzieci, których 
rodzice zmarli na tyfus. Z hotelu dla inwali
dów zamek stal się “Zakładem dla tyfuso
wych sierot” . Natomiast w 1849 roku, kiedy 
niektóre dzieci z “zamkowego sierocińca” 
wchodziły już w dorosłe życie, część tam 
tejszych pomieszczeń zajął Sąd Powiatowy. 
Instytucja ta w 1857 roku przejęła cały bu
dynek rybnickiego zamku do swojej dyspo
zycji. Tak pozostało do dnia dzisiejszego. 
Odtąd gmach dawnego rybnickiego zamku 
służy Temidzie. Budynek był trzykrotnie

Pod koniec XVIII lub na początku XIX wieku, ok. 
10 metrów na wschód od południowego skrzydła 
zamku, wybudowano kamienną fontannę. Jej 
punktem centralnym była rzeźba siedzącego na 
rybie “młodego Neptuna” , a nad nim herb Rybni
ka. Obiekt ten zestarzał się i zniknął sprzed za
mku w I poł. XX wieku. Po odrestaurowaniu frag
menty fontanny zostały wkomponowane we wnę
trze północnego skrzydła zamku.

poddawany remontowi - w latach 1904-1907 
otynkowano go na nowo oraz naprawiono 
pokrycie dachu i rynny, zaś w 1938 roku wy
konano nowy dach i kominy. Ostatni remont 
tej budowli rozpoczął się w 1990 roku.

* * *
Z początkiem nowego tysiąclecia rybni- 

czanie będą mogli dochodzić swoich praw 
w odrestaurowanym budynku zamku, 
gdzie ponownie mieścić się będzie Sąd Re
jonowy. W ten sposób zakończy się trwa
jący 10 lat okres renowacji zabytkowego 
gmachu.
O rem oncie  rybn ick iego  sądu m yślano 

od dawna, ale na to ogrom ne przedsięw zię
cie brakowało funduszy. Ostatecznie w 1990 
roku M inisterstwo Spraw iedliw ości podję
ło odważną “finansow ą”decyzję... Stało się 
to dzięki osobistem u zaangażow aniu ów 
czesnego prezesa Sądu Rejonowego w Ryb
niku Leszka Kiermaszka. T ym czasow ą 
siedzibą sądu w październiku 1990 roku 
został hotel robotniczy przy ulicy K olejo
wej. Przez prawie 10 lat rybnicki sąd pra
cuje w fatalnych warunkach. W ynikały one 
m.in. z ciasnoty sal i pom ieszczeń, w k tó
rych prow adzone były rozprawy. Zdarzało 
się, że musiały się one toczyć przy otwartych 
drzwiach, gdyż sale nie były w ystarczająco
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duże. (...) Sąd pracuje w urągających powa
dze tej instytucji warunkach - wyraził się na 
spotkaniu z władzami miasta były wicemini
ster sprawiedliwości Leszek Piotrowski, któ
ry był gorącym orędownikiem jak najszyb
szego powrotu Temidy na zamek. Na przy
wróceniu świetności zamkowi zależało rów
nież miastu, szczególnie, że jest on jednym 
z najcenniejszych miejskich zabytków. Ryb
nickie władze samorządowe podpisały w 1996 
roku umowę z resortem sprawiedliwości, obie
cując wspomóc remont z miejskiej kasy. Po
nownie porozumienie takie podpisano w grud
niu 1998 roku już z nowymi władzami miej
skimi. Renowacja rybnickiego zamku po
chłonęła spore pieniądze. Środki, które wya
sygnowano na ten cel z budżetu miasta od 
1996r. do roku 2000 to 3 min 853 tyś. złotych. 
Na przełomie 1999 i 2000 roku zakończone 
zostaną prace porządkowe wokół budynku. Jak 
mówi Dorota Bienek, naczelnik Wydziału In
westycji Urzędu Miasta, w przyszłym roku na 
zagospodarowanie otoczenia wokół sądu prze
znaczonych zostanie kolejnych 100 tyś. zł.

Od samego początku, czyli od 1990 roku, 
generalnym wykonawcą remontu zamku było 
Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane 
PRB S.A. z Rybnika. Od 1993 roku pracami 
budowlanymi kieruje Czesław Brachmański 
(na zdj.) - Nasze przedsiębiorstwo zaczęło 
od wzmocnienia fundamentów podwójną opa
ską żelbetową. Fundamenty zostały też w peł
ni zaizolowane poprzez przeponę z izolitu. 
Wzmocniliśmy ściany przez przebudowanie, 
torkretowanie i obłożenie płaszczem żelbeto
wym. Zostały również wymienione wszystkie 
zewnętrzne i wewnętrzne tynki. Zamontowa
liśmy stolarkę wewnętrzną oraz ok. 200 okien. 
Trzeba też wspomnieć o wzmocnieniu niektórych 
stropów drewnianych, zaś niektóre z nich zosta
ły wymienione na stropy stalowo-ceramiczne. 
Odnowiono również konstrukcję dachu i pohyto  
go dachówką, no i oczywiście zamontowaliśmy

ogrzewanie gazów o-olej owe oraz wszel
kie instalacje: elektryczne, wodno-kana
lizacyjne, gazowe... Na koniec cały za
mek został odmalowany.

Prace zostaną zakończone 10 grudnia 
1999 roku i nastąpi oficjalne otwarcie 
obiektu.

- Przeprowadzka rozpocznie się w stycz
niu. Myślę, że w ciągu dwóch, trzech ty
godni uda nam się przenieść do wyremon
towanego budynku zamku. - mówi Do- 
micela Gawlińska prezes rybnickiego 
Sądu Rejonowego. - Pełną parą zabie
rzemy się do pracy w nowych pomieszcze
niach w lutym przyszłego roku.

W odrestaurowanym zamku mieścić się 
będą wszystkie wydziały Sądu Rejonowe
go. Z dotychczasowej siedziby - budynku 
przy ul. Kolejowej przeniosą się tam wy
działy: cywilny - procesowy, cywilny - nie
procesowy, karny, rodzin i nieletnich oraz 
sądowe kolegia do spraw wykroczeń. 
W pomieszczeniach rybnickiego Zamku 
znajdzie się również Wydział Gospodar
czy i Wydział Pracy. Dotychczas mie
ściły się one w budynku przy ul. Klasztor

nej 14 w Rybniku. Przeprowadzka obejmie rów
nież pracowników Wydziału Ksiąg Wieczystych 
z ulicy Kościuszki 17. Budynek przy ul. Kolejo
wej opuszczą także pracownicy kancelarii adwo
kackich oraz komornicy sądowi.
Nie zmieni się natomiast siedziba działających 
w mieście dwóch zamiejscowych oddziałów 
Sądu Wojewódzkiego w Katowicach. Wszy
scy interesanci XVIII Wydziału Pracy i Ubez
pieczeń Społecznych oraz XXI Wydziału Cy
wilnego nadal będą załatwiać swoje sprawy 
w budynku przy ul. Jankowickiej 4.

Z pewnością pięknie odrestaurowany Za
mek będzie kolejnym  w yróżniającym  się 
obiektem miasta, a przede wszystkim okaza
łą siedzibą Sądu Rejonowego.

M. Szołtysek 
S. Horzela

A  W 1993 roku wykopa
liskami archeologicznymi 
na zamku kierował Bła
żej Muzolf z Uniwersyte
tu Łódzkiego. Odkrył on 
stare części fundamentu 
“dawnego” zamku. Po
wstał swoisty “archeolo
giczny ogródek”. “Koro
ny” starych fundam en
tów wyeksponowano na 
zewnętrznym dziedzińcu 
poprzez wykonanie ka
miennych nadmurowań.

Zamek widziany od strony ul. 3 Maja.
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Państwo Felicja i Jan Grolikowie oraz Józefa i Stanisław Szewczykowie 
w czasie jubileuszowej uroczystości. Zdj.: W. Łękawski

“Tak” powiedzieli sob ie w 1949 roku. 
Dziś, po  50 latach, świętują Złote Gody.

Z tej okazji w Urzędzie Miasta obchodzące 
jubileusz pary małżeńskie przyjął tradycyjnie 
prezydent Rybnika, by wręczyć im medale 
“Za długoletnie pożycie małżeńskie”, przy
znane przez prezydenta RR

- Życzę Wam długich jeszcze lat w zdro
wiu, pom yślności i m iłości, w otoczeniu  
d ziec i i wnuków  - pow iedział prezydent 
Adam Fudali, by następnie, w asyście wice
prezydent Ewy Urbanek-Chołuj, wiceprze
wodniczącego RM Jana Bujaka, a także de
biutującej w tej roli nowej kierowniczki USC 
Marii Cwenar wręczyć medal, dyplom i “coś 
jeszcze” w kopercie.

“Jesienne” Złote Gody obchodzili:
Anna i Józef Biskupowie, Elżbieta i Alfred 
Chłodkowie, Felicja i Jan Grolikowie, Ga
briela i Jerzy Hojdysowie, Monika Neu
man, Elżbieta i Józef Prefetowie, Jadwi
ga i Leon Rybka, Anna i Mieczysław Sitar
scy, Salomea i Józef Smyczkowie, Aniela 
i Jerzy Sobikowie, Anna i Adam Szczurow
scy, Józefa i Stanisław Szewczykowie, Bry
gida i Paweł Węgrzykowie, Zofia i Jerzy 
Bomerowie, Jadwiga i Wacław Brzozowscy, 
Aniela i Jan Gabrysiowie, Halina i Mieczy
sław Grabcowie, Agnieszka i Kazimierz 
Hulakowie, Krystyna i Alojzy Kąskowie, 
Matylda i Emil Krawieczkowie, Aniela i Sta
nisław Lubszczykowie, Otylia i Paweł Sob
kowie, Maria i Józef Sojkowie, Helena i Ka
rol Węgierscy, Maria i Ludwik Wieczorko- 
wie, Danuta i Jerzy Woźniakowscy, Helena 
i Antoni Bartkowiakowie, Elżbieta i Edward 
Bijokowie, Gertruda i Maksymilian Bochen- 
kowie, Maria i Norbert Fojcikowie, Fran
ciszka i Szczepan Folkowie, Salomea i Eryk 
Konskowie, Zofia i Alojzy Koziełowie, Jadwi
ga i Alfons Płaczko, Maria i Edward Porwoło- 
wie, Salomea i Rafał Sobikowie, Anna i Woj

ciech Sprusowie, Aniela i Herman Szyroki, 
Agnieszka i Ernest Zmarzły.

W listopadzie w Urzędzie Miasta miały miejsce 
trzy takie uroczystości. Uświetnili je chór "An
dantino" z SP 9 i Anna i Jerzy Przeliorzowie. 

★  ★  ★
Józefa i Stanisław Szewczykowie mieszka

ją  w Boguszowicach-Osiedlu, ale poznali się 
na ...’’majowym” w miejscowości Jeziorany na Ma
zurach. On pochodzi z woj. warszawskiego, ona z 
Białostocczyzny. Pan Stanisław przybył do 
Rybnika w 1962 roku do pracy w kopalni “Jan- 
kowice”, gdzie przepracował aż do emerytury. 
Pani Józefa dołączyła do niego z dziećmi rok 
później. Z czwórki dzieci żyje troje - syn zupeł
nie blisko, córka w Pszczynie, za to druga córka 
po studiach wyjechała bardzo daleko - do Au
stralii. Państwo Szewczykowie cieszą się dzie
sięciorgiem wnucząt. - Najważniejsze, że wciąż

się kochamy - mówi pani Józefa.
Rdzennymi rybniczanami z centrum mista są 

natomist państwo Felicja i Jan Grolikowie. Choć 
mieszkali od siebie o rzut kamieniem, poznali się 
dopiero po wojnie. - “Na zolyty ” chadzałem przez 
miedzę - śmieje się pan Jan. Jego wojenne losy, 
jak wielu Ślązaków, wiodły przez Wehrmacht, 
niewolę, a potem szlak II Korpusu gen. Andersa 
- Francja, Włochy, Egipt, Anglia, skąd wrócił w 
1947 roku. Całe życie pracował w budownictwie, 
pani Felicja - w branży hotelarskiej. Mieli troje 
dzieci - jedno zmarło w dzieciństwie na białacz
kę, syn jest niepełnosprawny, ale rodzice zabrali 
go z zakładu i opiekują się nim sami. - Boimy się 
o jego los, ale takie jest życie - raz pod górkę, raz 
Z górki... mówią państwo Grolikowie.

Wszystkim Złotym Jubilatom życzymy 
zdrowia i pomyślności na długie jeszcze lata.

(r)

Stary park  
ja k  now y

Kiedy w ub. roku miasto przejęło od kop. “Jan- 
kowice” park (niegdyś im. XXX-lecia PRL) w Bo
guszowicach-Osiedlu, miejsce to wymagało grun
townej renowacji. Służby miejskie włożyły w re
mont parku wiele pracy, by mógł on znów pełnić 
swoją rekreacyjną funkcję. Powstały ścieżk i, zało
żono oświetlenie, a przede wszystkim odtworzono 
całkowicie zdewastowaną starą estradę. Dziś jest 
to miejsce, gdzie mieszkańcy dzielnicy będą mogli 
spotykać się na festynach.

(r)

Tel. 42-28-825
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SERCE SWE ODDAE TRĘDOWATYM 
A HARCERSTWU RYBNICKIEMU RAMII* 

PIP -„CZUWAJ rM

W latach 1945-1989 w więzieniach NKWD, na zesłaniu w Rosji, na 
wygnaniu w Europie, Azji i Australii zaginęło paruset rybniczan. By 
uczcić ich pamięć, miasto podjęło inicjatywę umieszczenia stosow
nej tablicy na monumencie “Pamięci tych którzy spoczęli w obcej 
ziemi i tych, co grobów nie m ają” o treści "Pamięci tych co zginęli 
w walce o niepodległość Polski w latach 1945-1989 - Rada Miasta 
Rybnika". Została ona odsłonięta i poświęcona w Święto Niepodle
głości. Tablica ta zamknęła cały upamiętniony na monumencie okres 
walk o niepodległość naszego kraju.

Na monumencie znalazła się również tablica poświęcona o. Danielowi 
Kromerowi, co zapowiadaliśmy w lipcowo-sierpniowym numerze 
"GR". (r)

Podziękowanie o. Rufinowi
W przededniu Wszystkich Świętych, na cmentarzu komunalnym 

w Rybniku odsłonięto obelisk poświęcony pamięci zmarłego w lu
tym br. ojca-werbisty, do 1998 roku proboszcza parafii Królowej 
Apostołów ks. Rufina Halszki.

Z inicjatywą uczczenia w ten sposób o. Rufina w ystąpili wierni 
z parafii “misjonarzy”, którzy zebrali datki na ten cel. Inicjatywę prze
jęło miasto wspierając przedsięwzięcie finansowo. Kamienny obelisk 
z płaskorzeźbą przedstawiającą ks. Halszkę stanął w tzw. Alei Zasłu
żonych.

Ks. Rufin Halszka zapisał się we wdzięcznej pamięci rybniczan 
jako kapłan pełen miłości do ludzi, szczególnie dzieci, zaangażowa
ny w wiele działań charytatywnych na ich rzecz. Był współorganiza
torem bali dla dzieci z ubogich rybnickich rodzin, a urodzony w dzień 
św. Mikołaja, sam wcielał się w jego postać na dziecięcych rynko
wych imprezach, wspomagał też swoim autorytetem organizację let
nich kolonii dla dzieci polskich z Ukrainy. Dzięki jego inicjatywie 
w kościele Królowej Apostołów odbyło się wiele niezapomnianych 
koncertów muzyki religijnej.

Pom nik na rybnickim  cm entarzu jes t podziękow aniem  parafian 
i władz miasta o. Rufinowi za całe dobro jakie uczynił. Do jego po
w stania przyczynili się szczególnie: Elżbieta Sobieraj, Tadeusz 
Parzyński, M aria  
A dam czyk-Dudek,
B a rb a ra  K ow ol,
Leszek Zbożil.

W uroczystości od
s ło n ię c ia  ob e lisk u  
wzięli udział przedsta
wiciele w ładz m iasta  
z p r e z y d e n te m  
Adam em  Fudałim, 
rybnickie duchowień
stwo z ks. dziekanem 
Franciszkiem Skór- 
kiewiczem, który do
konał poświęcenia po
mnika, a także wierni 
z p a ra f ii K ró low ej 
Apostołów, w których 
pamięci o. Rufin pozo
stanie na zawsze.

( r )

Dom Pogrzebowy 
dla trzech dzielnic

Na cmentarzu komunalnym położonym na grani
cy dzielnic: Kłokocina, Boguszowic-Starych i Bogu- 
szowic-Osiedla, miasto buduje nowy Dom Pogrze
bowy. Znajdą tu pomieszczenia kaplica, biuro, prze
chowalnia zwłok z chłodnią oraz sanitariaty.

Dom będzie służył społecznościom trzech dziel
nic, szczególnie jednak powody do zadowolenia mają 
wierni należący do kościoła św. Barbary. Jest to je 
dyny cmentarz tej parafii.

<r)

Tel. 42-28-825
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koszykówka Koszykarki w czołówce

¡24

Tegoroczne rozgrywki ekstraklasy 
koszykarek zapowiadają się niezwykle 
interesująco.

Po pięciu kolejkach nie tylko nie ma już ze
społu niepokonanego, ale także drużyny z ze
rowym kontem zwycięstw. W tabeli z dorob
kiem 9 punktów prowadzą zespoły z Gdyni 
i Łodzi, tuż za nimi, ze stratą jednego punktu, 
plasują się m.in. koszykarki Color-Cap Ryb
nik. Rybniczanki sezon rozpoczęły od wywal
czonego, po dogrywce, zwycięstwa nad Polfą 
Pabianice (69:63), jednak w pierwszym me
czu wyjazdowym przegrały w Krakowie z tam
tejszą Wisłą (57:63). W następnych trzech spo
tkaniach rybnicki zespół na własnym parkie
cie pokonał Polonię Warszawa (65:51) i ŁKS

judo

Walka o Sydney
Najlepszy rybnicki dżudoka, zawodnik Po

lonii Rybnik A rtu r Kejza, w ygryw ając 
w Krakowie podczas Finału Ligi Mistrzów 
swoją kategorię wagową, potwierdził swój 
prymat na krajowym podwórku. Jednak o tym 
czy pojedzie na olimpiadę do Sydney zade
cydują tzw. turnieje kategorii A. Rybnicki za-

szachy
W Klubie “Energetyk” po raz pierwszy 

odbył się szachowy turniej “Derby Rybni
ka” z udziałem sześciu rybnickich klubów 
szachowych.

Szachowe derby
Każdy klub do turnieju wystawił 6 zawodni

ków, wśród których byli Mistrzowie Polski 
w szachach błyskawicznych i w szachach kore
spondencyjnych. W turnieju zwyciężył zespół 
“Ryfamy” Rybnik (26 pkt), drugie miejsce za
jęła drużyna “Rymeru” Niedobczyce (24,5 pkt), 
trzecie UKS “Fair Play” Rybnik. Na kolejnych 
miejscach uplasowali się: Zefir Boguszowice, 
DK Chwałowice, Klub Energetyka.

Łódź (58:52) oraz przegrał spotkanie wyjazdo
we z aktualnym mistrzem Polski Polpharmą 
VBW Clima Gdynia (45:55). Zatem, jak na 
razie, rybniczanki na własnym parkiecie po
zostają zespołem niepokonanym. Poza roz
grywkami ligowymi rybnicki zespól uczestni
czy w rozgrywkach Pucharu Ronchetti. Do tej 
pory rybniczanki dwukrotnie przegrały z fawo
rytem grupy A Kozaczką Zalk Zaporoże 56:77 
(na wyjeździe) i 47:70 (u siebie), jednak o za
kwalifikowaniu się do dalszej rundy pucharo
wych rozgrywek zadecyduje wynik dwumeczu 
rybniczanek z fińskim zespołem Tapiolan Hon- 
ka Espoo. W pierwszym spotkaniu tych drużyn, 
które zostało rozegrane w Rybniku, zwyciężyły 
koszykarki Color-Cap-u 76:55.

wodnik wystartuje w 6 takich turniejach.
- Artur w tym roku w Polsce wygrał wszy

stko co było do wygrania. Na mistrzostwach 
Europy był dziewiąty, a trzeci na Swiato- I  
wej O limpiadzie Arm ii. O  wiele gorsze 
wyniki uzyskał w tym roku rywal w walce 
o Igrzyska Przemysław Matyjaszek. Odpadł 
już po pierwszej rundzie z Mistrzostw Świa
ta. Jak widać - Kejza ma największe szan
se na wyjazd do Sydney - mówi trener 
R. Kowalczyk.

Mikołajki na sportowo
Centrum Rekreacji i Rehabilitacji “Bushi- 

do” przy ul. Floriańskiej zaprasza wszystkie 
dzieci w wieku do lat 11 na imprezę “M iko
łajki na sportowo” . Tradycyjna już impreza 
rozpocznie się 4 grudnia br. o godz. 15.00. 
Przygotowano wiele konkursów, gier i zabaw 
sportowo-rekreacyjnych, które prowadzić bę
dzie sam św. Mikołaj, oraz wiele nagród i nie
spodzianek. Wstęp na imprezę jest bezpłat
ny, jednak należy ze sobą zabrać zmienne 
obuwie, _ _ _ .  _  _ _ _ _ _ _ _

speed rower
W  ostatnim czasie na rybnickich to

rach speedrowerowych rozegrano kil- 
I  ka ciekawych turniejów.

Sp eed  row erow e  
I śc ig an ie

Na torze SKN-u Tęcza, znajdującego się 
przy ul. Wawelskiej, odbył się turniej o Pu
char Prezesa firmy Partners. Jego zwycięz
cą został przedstawiciel gospodarzy Arek 
Hasiński. W  turnieju o Puchar Prezesa SKZ-u 
Jarpol Zebrzydowice zwyciężył Sławek Paw- 
liczek. Natomiast nowy tor speedrowero- 
wy powstał w Chwałęcicach. Z tej okazji 
rozegrano turniej, którego zwycięzcą zo
stał S. Pawliczek, a drugie miejsce wywal
czył aktualny mistrz Polski juniorów Grze
gorz Pawliczek.

Basen po remoncie
Trwający ponad 4 miesiące remont 

pływalni krytej w Rybniku dobiegł 
końca.

Pod koniec listopada na rybnicki basen po
wrócą uczniowie rybnickich podstawówek 
oraz miłośnicy wodnych kąpieli. Całkowicie 
wymienione zostało poszycie dachowe, zain
stalow ano w entylację oraz k lim atyzację 
w szatniach, nad niecką basenu wymieniono 
lampy oraz instalację elektryczną na terenie 
całego ośrodka. Zainstalowane zostały także 
trzy nowe piece grzewcze, dzięki którym cie
pło docierać będzie nie tylko na sam basen, 
ale także na salę gimnastyczną i do pawilonu 
judo. Poza tym wycyklinowano parkiet na sali 
sportowej.

Do końca roku ceny biletu wstępu na ba
sen nie ulegną zmianie. Dorośli płacą 5 zł, 
młodzież szkół średnich 4 zł, a uczniowie 
szkół podstawowych i gimnazjów 3 zł.

"Harcówka" w Rybniku-Ligocie zaprasza na Bal Sylwestrowy 
Zgłoszenia i informacje: Rybnik-Ligota, ul. Zakątek 19, tel. 422-60-39

Jubileusz wodniaków
6. Harcerska Drużyna Żeglarska im. Kmdr. Zbigniewa Przybyszewskie

go w Rybniku obchodzi w tym roku swoje 40-lecie.
Z okazji jubileuszu 10 października w stanicy “szóstki” nad Zalewem Ryb

nickim odbyła się uroczysta zbiórka z udziałem obecnych i byłych wodniaków 
oraz zaproszonych gości.

Drużynowy Marcin Talarek, jego przyboczni i instruktorzy otrzymali odzna
ki “Wiernego Druha Szóstki”, a 20 harcerzy zdobyte latem patenty wioślarza 
i żeglarza. Najbardziej widowiskową częścią zbiórki była wodna defilada ca
łej drużyny.

W październiku 1959 roku 6 HDŻ wyłoniła się z drużyny harcerskiej działa
jącej przy męskim gimnazjum. Pierwszym jej drużynowym był Wojciech Czech 
- późniejszy wojewoda.

Tel. 42-28-825
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Zarzqd Miasta Rybnika informuje, 
że w wigilię 24 i sylwestra 31 grudnia 1999 r. 

Urzqd Miasta będzie nieczynny.

Miasto Rybnik,
44 - 200 Rybnik, wo). śląskie, ul. B. Chrobrego 2, 

tel. (032) 4223011, fax (032) 4224124, tlx 315873,
ogłasza przetargi nieograniczone na:

1) wykonanie projektu techniczno-budowlanego obwodnicy 
miasta Rybnika od ul. Wodzisławskiej do ul. Raciborskiej

wraz z ekranami akustycznymi.
Termin realizacji -  do 2000.06.15.

Wadium - 3.(XX) zł. Specyfikację istotnych warunków zamówienia (cena -  24,40 
zł) można odebrać w Wydział Dróg Urzędu Miasta Rybnika, ul. Hallera 10 a, 
pok. 012 lub za zaliczeniem pocztowym. Uprawniony do kontaktów z oferenta
mi - inż. Andrzej Kopka, tel. 4223011 w. 7204, pok. 012, w godz. 800 - 1500.

Oferty należy składać w Wydział Dróg Urzędu Miasta, ul. Hallera 10 a, 
pok. 012. Termin składania ofert upływa dnia 1999.12.06 o godz. l i 00. Otwarcie 
ofert nastąpi dnia 1999.12.06 o godz. 1200 w siedzibie zamawiającego, pok. 137. 

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

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

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:
1. cena (koszt) - 50%
2. wiarygodność, doświadczenie i fachowość oferenta - 30%
3. termin wykonania - 20%

♦  ♦  ♦
2) bankową obsługę budżetu Miasta Rybnika

Termin realizacji -  od 16 marca 2000 r. do 15 marca 2003 r.
Wadium - 11 000 zl. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można 

odebrać w siedzibie zamawiającego, pok. 141 lub za pośrednictwem poczty 
elektronicznej: e-mail:skarbnik@um.rybnik.pl lub za zaliczeniem pocztowym.

Uprawnieni do kontaktów z oferentami - Bogusław Paszenda, Danuta Kola- 
sińska, Anna Winkler, tel. 4222855 lub4223011 w.7114,7115,7116,7120, pok. 
141, w godz. 800 - 1500.

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, pok. 139. Termin skła
dania ofert upływa dnia 2000.01.10 o godz. 10°®. Otwarcie ofert nastąpi dnia 
2000.01.10 o godz. 1200 w siedzibie zamawiającego, pok. 137.

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

i art. 22 ust. 7, spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 2 ustawy o zamówie
niach publicznych oraz warunki dodatkowe:
1. spełniają wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:
1. miesięczna zryczałtowana opłata za prowadzenie wszystkich 

rachunków bankowych - 50%
2. oprocentowanie kredytów w rachunku bieżącym - 10%
3. prowizja od kredytów w rachunku bieżącym -  10%
4. oprocentowanie środków na rachunkach gminy

(jedna stopa procentowa dla wszystkich rachunków) -  5%
5. okres kapitalizacji odsetek -  5%
6. oprocentowanie lokat jednodniowych tworzonych (automatycznie)

z pozostałych na koniec dnia środków na rachunku bieżącym Miasta -  5%
7. wiarygodność i bezpieczeństwo banku -  10%
8. lista referencyjna wraz z referencjami i inne informacje 

o pozostałych usługach oferowanych przez bank -  5%

O G Ł O S Z E N I A
LISTOPAD 1999

PRZ E T ARG I

wykonanie:
Zad. nr 1 Opracowanie koncepcji kanalizacji sanitarnej 

dla dzielnic Chwałęcice i Stodoły w Rybniku.
Zad. nr 2 Opracowanie koncepcji kanalizacji sanitarnej 

dla dzielnic Popielów i Radziejów w Rybniku.
Termin realizacji: 31 maja 2000 roku.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w Wydziale 
gospodarki Komunalnej UM Rybnika, ul. B. Chrobrego 2, pok. 202.
Koszt specyfikacji: 20,00 zł
Oferty w zaklejonej kopercie opisanej zgodnie z wymaganiami specyfikacji 
należy złożyć do dnia 14.12.1999 r. do godz. 11.00 w Wydziale Gospodarki 
Komunalnej UM Rybnika.
Przetarg odbędzie się w dniu 14.12.1999 r. o godz. 12.00 w siedzibie Urzędu 
Miasta Rybnika, ul. B. Chrobrego 2 w sali 056.
Szczegółowe informacje dotyczące warunków zamówienia można uzyskać w 
Wydziale Gospodarki Komunalnej UM Rybnik, ul. B. chrobrego 2, tel. 42- 
23011 wew. 7202. 7203 w godz. od 7.30 do 15.30 od poniedziałku do piątku.

♦  ♦  ♦
4) remont i modernizacja piwnic i parteru starego budynku

Urzędu Miasta Rybnika
Termin realizacji -  etap I do 2000.04.15, etap II do 2000.08.30, etap III do 

2000.10.30.
Wadium - 15 000 zł. Specyfikację istotnych warunków zamówienia (cena -  

48,80 zł) można odebrać w siedzibie zamawiającego, pok. 256 lub za zali
czeniem pocztowym. Uprawniona do kontaktów z oferentami - Dorota Bie- 
nek, tel. 4223011 w. 7120, pok. 256, w godz. 800 - 15°°.

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, pok. 256. Termin 
składania ofert upływa dnia 1999.11.29 o godz. IIP. Otwarcie ofert nastą
pi dnia 1999.11.29 o godz. 1200 w siedzibie zamawiającego, pok. 137. 

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

19 i art. 22 ust. 7, spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 2 ustawy o 
zamówieniach publicznych oraz warunki dodatkowe:
1. oferent udzieli min. 3 lat gwarancji na wykonane prace oraz zastosowane 
materiały i urządzenia.
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:
1. cena (koszt) - 55%
2. wiarygodność ekonomiczna oferenta - 20%
3. warunki gwarancji - 5%
4. ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej - 20%

♦  ♦  ♦

Miejski Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Rybniku 
ogłasza przetarg nieograniczony na

5) kompleksowe zabezpieczenie obiektów 
Szkoły Podstawowej Nr 17 w Rybniku-Boguszowicach 
przy ul. Żurawiowej 7 oraz Szkoły Podstawowej Nr 31

w Rybniku przy ul. Orzepowickiej 
przed włamaniem lub napadem.

Oferty należy składać do dnia: 29 listopada 1999 r. do godz. 10.00 w sekre
tariacie Miejskiego Zespołu Szkół i Przedszkoli w Rybniku, ul. 3 Maja 27.

Przetarg odbędzie się w dniu 29 listopada 1999 r. o godz. 12.00 w siedzibie 
Miejskiego zespołu Szkół i Przedszkoli w Rybniku.

Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych. 
Szczegółowe informacje oraz specyfikację istotnych warunków zamówienia 

można uzyskać w MZOSiP - 1 piętro, pok. 108 - od poniedziałku do piątku 
w godz. od 7.30 do 15.30.

T
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Rybnickie Centrum Kultury
ogłasza przetarg nieograniczony na:

dostawę, montaż i uruchomienie komputerowego pulpitu 
nastawczo-regulacyjnego oświetlenia sceny oraz stacjo

narnych regulatorów oświetlenia scenicznego.
Oferty należy składać do: 26.11.1999 r. do godz. 10.00 w sekreta

riacie Rybnickiego Centrum Kultury, Rybnik, ul. Saint Vallier 1. 
Postępow anie będzie prow adzone z zastosow aniem  preferencji

krajow ych.
Przetarg odbędzie się dnia 26.11.1999 r. o godz. 12.00 w Rybnic

kim Centrum Kultury.
Szczegółowe informacje oraz specyfikację istotnych warunków za

mówienia można uzyskać w Dziale Technicznym Rybnickiego Cen
trum Kultury od poniedziałku do piątku w godz. od 10.00 do 15.00. 
Cena formularza specyfikacji wynosi 20 zł + 22 % VAT, którą należy 
uiścić w kasie RCK.

Na sesji 18 października 1999 r. w sprawie: 
zmiany w taryfie przewozu osób i bagażu w komunikacji 

miejskiej organizowanej przez Miasto Rybnika
Rada Miasta Rybnika postanowiła 

§1
1. Wprowadzić nowy “Cennik opłat za przejazdy w komunikacji miejskiej na 
terenie miasta Rybnika” oraz na liniach do Ochojca, Rud i Rydułtów w brzmie
niu załączników do niniejszej uchwały.
2. Cenniki opłat o których mowa w paragrafie 2 stanowić będą załączniki nr 1 i 2 
do obowiązującej ‘Taryfy przewozu osób i bagażu” w komunikacji miejskiej 
organizowanej przez Miasto Rybnik (Uchwała nr 148/XIII/95 z 20.12.1995 r.)

§2
Tracą moc “Cenniki opłat...” wprowadzone uchwałami nr 34/IW98 z dnia 
9.12.1998 r. oraz nr 165/IX/99 z 10.05.1999 r.

§3
W paragrafie 6 taryfy określającej uprawnienia do ulgowych przejazdów wpro
wadzić następujące zmiany:
1. Punkt 3 otrzymuje brzmienie “studentom do ukończenia 26 roku życia -
na podstawie ważnej legitymacji studenckiej wraz z dowodem osobistym”

Załącznik nr 1

2. Punkt 5 otrzymuje brzmienie: “emerytom oraz ich współmałżonkom po 
ukończeniu: kobieta 60 lat, mężczyzna 65 lat na podstawie ostatniego odcin
ka emerytury i dowodu osobistego”.
3. Wprowadza się punkt 5a o brzmieniu: “rencistom mającym ustalone pra
wo do renty z tytułu niezdolności do pracy na podstawie ostatniego odcinka 
renty i dowodu osobistego”

§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2000 roku po uprzednim ogło
szeniu w prasie lokalnej.
Uzasadnienie

Wprowadzane w bieżącym roku wielokrotne podwyżki cen oleju napędowego 
spowodowały wzrost cen za usługi komunikacyjne u przewoźników wykonują
cych nam komunikację miejską. kW tej sytuacji zmuszeni jesteśmy podnieść 
obecnie obowiązujące ceny biletów w komunikacji. Aby utrzymać podwyżkę na 
minimalnym poziomie potrzebne jest uporządkowanie uprawnień do przysługu
jących ulg w komunikacji. W pierwszej kolejności proponujemy uporządkowa
nie uprawnień do ulg dla emerytów, ustalając przysługiwanie ulgi po osiągnięciu 
ustawowego wieku emerytalnego. Ponadto ustalenie przysługiwania ulgi dla stu
dentów do lat 26 tj. do ukończenia przez studenta studiów w systemie dziennym.

Cennik opłat za przejazdy w komunikacji miejskiej na terenie Miasta Rybnika

Lp. Nazwa biletu Uprawnienia Cena w złotych
1. Jednorazowy - Przejazd autobusem danej linii, niezależnie od ilości przystanków

- Przewóz bagażu łub psa 1,60 ulg. 0,80
2. Jednorazowy (zakupiony u kierowcy) j.w. 2,40 ulg. 1,20
3. Miesięczny (ogólnodostępny) Przejazd wszystkimi liniami w określonym miesiącu 50,00 ulg. 25,00
4. Okresowy (14-dniowy ogólnodostępny) Przejazd wszystkim liniami w okresie 14 dni od daty zakupu 32,00 ulg. 16,00
5. Miesięczny-liniowy Przejazd w określonym miesiącu z miejsca zam. do miejsca pracy 

i z powrotem (tylko dla nauczycieli) 23,00

Za przejazd bez biletu lub z biletem  niew ażnym
T: Dodatkowy Za przejazd pasażera Za przewóz bagażu

bez biletu lub lub psa
z biletem nieważnym 60,00 bez ważnego biletu 32,00

Załącznik nr 2

Cennik opłat za przejazdy w komunikacji miejskiej na liniach:
14 - od przystanku Golejów do Ochojca; 23 - od przystanku Buzowice Skrzyżowanie do kopalni “Rydułtowy
28  - od przystanku Piece I do Rydułtowy Rynek; 29 - od przystanku Czernica Sklep do Rydułtowy Rynek; 42 - od przystanku Stodoły do Rud

Lp. Nazwa biletu Uprawnienia Cena w złotych
1. Jednorazowy - Przejazd autobusem danej linii, niezależnie od ilości przystanków

- Przewóz bagażu lub psa 2,20 ulg. 1,10
2. Miesięczny (ogólnodostępny) Przejazd wszystkimi liniami w określonym miesiącu 70,00 ulg. 35,00
3. Okresowy (14-dniowy ogólnodostępny) Przejazd wszystkim liniami w okresie 14 dni od daty zakupu 44,00 ulg. 22,00
4. Miesięczny-liniowy Przejazd w określonym miesiącu z miejsca zam. do miejsca pracy 

i z powrotem (tylko dla nauczycieli) 33,00

Za przejazd bez biletu lub z biletem  niew ażnym
5. Dodatkowy Za przejazd pasażera Za przewóz bagażu

bez biletu lub lub psa
z biletem nieważnym 60,00 bez ważnego biletu 32,00

II
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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 grudnia pod adresem 
redakcji: "Gazeta Rybnicka", Rynek 12a, 
skr. poczt. 96, 44-200 Rybnik, lub wrzucić 
do naszej "żółtej skrzynki" (ulica Kościu
szki).

ANGIELSKI HARCERZ
I r

GÓRY 
FAŁDOWE 
W AMERYCE 
PD.

BYWA
GORYCZY ▼

MODEL FIATA PŁYNIĘCIE, 
PRĄD WODY

OPIEKUNKA 
DO DZIECKA

I

▼

• •

▼  ....

•

▼

• •

4

P0SYPKA 
DLA DZIECI 
ID O  CIASTA

NARZĘDZIE
OGRO DNIKA

►

b

Rozwiązanie krzyżówki z nr. 10 "G R " - 
MARŻA . Nagrody, dwa bony towarowe, 
po 50 z ł każdy, o trzym u ją: DANUTA 
KRAWCZYK i TERESA NOWAK z Rybnika

%pi<̂ z Chopinem
dokończenie ze strony 18.

Nawiązał on do 150 rocznicy śmierci na
szego wielkiego kompozytora, przypomina
jąc jego postać poprzez pryzmat romantycz
nej miłości do Konstancji Gladkowskiej. Uka
zał go też jako artystę broniącego wstępu do 
swojej twórczej wyobraźni nawet najbliż
szym. Stan jego duszy zdradzała jednak za
wsze muzyka. I zdradza nadal, szczególnie 
kiedy jest wykonywana przez artystkę tej kla
sy co Lidia Grychtołówna. Jej interpretacja 
dzieł Chopina może być nadal wzorem dla 
młodych pianistów. I jest, bo L. Grychtołów
na, obok koncertowania, poświęciła się przede 
wszystkim pracy pedagogicznej, głównie na 
uniwersytecie w Maguncji. Ostatnio zachwy
ciła słuchaczy w USA, m.in. w Miami, swoi
mi chopinowskimi recitalami.

Na rybnickim koncercie, będącym zwień
czeniem obchodów Roku Chopinowskiego, 
pianistka zagrała Andante spianato i Polone
za Es-dur, a następnie Koncert f-moll. Zagra
ła błyskotliwie i porywająco, a publiczność 
przyjęła ją  jak zawsze, serdecznie. Nie obyło 
się więc bez bisów: walca i nokturnu. Do na

stroju świetnie dostosowała się orkiestra i pro
wadzący ją  z dużą ekspresją Mirosław J. Bła
szczyk.

Muzyiąi i film
Część druga koncertu była jednocześnie 

inauguracją Festiwalu Filmowego “Muzy
ka i film”, zorganizowanego z okazji 35 rocz
nicy istnienia DKF “Ekran”. Jego założyciel 
i prezes Wojciech Bronowski otrzymał z tej 
okazji z rąk wiceprezydent Ewy Urbanek- 
Chołuj list gratulacyjny podpisany przez pre
zydenta Adama Fudalego z życzeniami dal
szych sukcesów w szerzeniu kultury filmo
wej. Telegram przysłał również Wojciech 
Kilar, którego muzyka filmowa była “boha
terem” tej części koncertu. Orkiestra Filhar
monii Śląskiej w rozszerzonym m.in. o harfę 
instrumentarium oraz wzbogacona brzmie
niem chóru wykonała suitę Kilara z filmu 
“D ntcula” Francisa F. Coppoli. Muzykę wspa
niałą, przejmującą, będącą integralną częścią 
filmowego obrazu, ale mogącą też z powo
dzeniem istnieć jako odrębne dzieło muzycz
ne na estradzie. Więcej o festiwalu, który 
trwał do 21 listopada, w grudniowej “GR”.

(r)
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Sp z o.o
Klub Międzynarodowej Prasy i Książki

Rybnik, ul. Sobieskiego 18

Gunter Grass, Moje 
stulecie. Oficyna Wyd. 
Polnord-W vd.Oskar, 
1999.

Tegoroczny laureat li
terackiej nagrody Nobla 
dzieli się z czytelnikami 
refleksjami na temat mi
jającego stulecia. Autor 

nadał im fonną setki opowieści - po jednej 
na każdy rok od 1900 do 1999. Narratorami 
wydarzeń powszednich i wielkiej wagi są 
najróżniejsi, niekiedy znani, niekiedy nie
znani ludzie, a także sam autor. Ale to przede 
wszystkim JEGO, czyli Grassa stulecie...

G u n t e r  G rass
Moje stulecie

N O B E L 1999

•  •  •
Angus J. Kennedy, In- j 
temet. Praktyczny prze
wodnik Pascala, 1999

Dostosowany do pol
skich realiów przewodnik 
po Internecie - od elemen
tarza internauty, poprzez 
instrukcje przygotowania 
sprzętu i oprogramowania, projektowanie 
własnej strony WWW, katalog polskich 
stron WWW, historią Internetu aż do słow
niczka. Wydawcy zapewniają, że z ich prze
wodnikiem staniesz się wnet internetowym 
guru.

•  •  •

Internet
P» ca •MoMfMMfltfMtamt mhwji kttft

Graffiti. Akademicki 
magazyn kulturalno-li- 
teracki, nr 3.

P atrio tyzm , poezja 
arabska i ...miłość nało
gowa - oto główne tema
ty kolejnego numeru pi
sma środow iska b iało

stockiego. Poezja, proza, krytyka literacka, 
dużo interesującej grafiki, trochę fo togra
fii. M ożna porów nać z naszą "Plamą", 
bo to ten sam nurt...

CD Joe Cocker, “No 
ordinary world”.

K toś pow iedział, że 
Cocker jest jak wino - im 
starszy, tym lepszy. I ta 
płyta jes t tego potw ier
dzeniem.

Tel. 42-28-825



Gabinet
lekarski

Mirosława Meisner-Wrona
lekarz chorób zakaźnych 

leczenie schorzeń wątroby 
i dróg żółciowych

lekarz uprawniony do przeprowadzania badań  
profilaktycznych św iadczy usługi w zakresie

- badania profilaktyczne pracowników 
(wstępne, okresowe, kontrolne)

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

- badania w zakładzie pracy po uprzednim uzgodnieniu

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

F.U.H. FORKUP

ŚWIAT MICDZI
PIOTR KUPKA

44-200 RYBNIK 
r  ul. Cegielniana 2

pon.-ptB-ló tel./fax (032) 422 22 50
sob. 8-12 tel. kom. 0 602 686 685

OFERUJE:
ZAWSZE PEŁNY ASORTYMENT 

RUR I ŁĄCZNIKÓW  MIEDZIANYCH

PONADTO:
t  GRZEJNIKI •  POMPY
•  ZAW ORY •  PVC
•  KOTŁY DAKON t  BLACHY
•  KOTŁY KIELAR-ECO

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY INSTAIATORÓW 
ORAZ FIRMY BUDOWLANE

STOKOL PRO DUCENT OKIEN I DRZW I 
Z PCV I ALUM INIUM

zp hu  STO K O L s.c.
Produkcja: 
ul. Kłokocińska 51 
tel. (032)

FIRMA PRODUKUJE 
- do natychmiastowe 

I NA ZAMÓ 
dodatkowyc 
PRODUKUJE 
produkcji K 
i profilu 
P O

■J Rybnik-Kłokocin 
Włościańska 87 
(032) 42-201-29 

0602-57-02-96

NIE 
opłat 
Y NA PROFILU 
MERLING 

RAMA 
pełną

•  szeroki wybór
•  transport, pomiar, montaż 

JA SZYB K 1,1

y s t n e  R A T Y !

Skład Fabryczny

Gam rat
Hurt - Detal

[cAMRAtj
BRUDNIOKA O

POWSTAŃCÓW

WYKŁADZINY OBIEKTOWE 
- ponad 50 wzorów,

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

WYKŁADZINY DOM OW 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 
Tel. 0601 448 867
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Ogłoszenia drobne
Parkiet dąb, buk, olcha. Sprzedaż, pro
mocja. Podłoga i podbitka sosonowa. 
Tel. 42-47-003, 0-601-488-626

Ogłoszenia drobne
Mieszkanie M-5 typ szwedzki w Żo
rach - sprzedam. Tel. 0601-32-97-49

Firma Usługowo -Handlowa

Firma

REW O Nsc. ul.Wiejska 49b 
44-200 Rybnik 

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

1 1 1 WIWO & DRABINKA 1

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 "Em iter”, Rybnik, ul. Hutnicza 21 
_________(boczna Kościuszki), tel. 42-39-606________

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

ul. Rybnicka 57, 44-240 Żory 
Teł. (032) 434-17-04, fax 435-09-23

•  Drabiny:
- aluminiowe - drewniane
- rusztowania "warszawskie"
- i elewacyjne

•  Sprzęt BHP
•  Sprzęt spawalniczy
•  Artykuły metalowe
•  Elektronarzędzia

POSESOR s.c.
Rzeczoznaw ca

m ajątkow y
szkody,

audyt,
porady,
w ycenyRybnik, 3 Maja 30/709, 

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

KURSY
•  J. polski, matematyka 4.12.99r.

- przygotowawczy do egzaminów dla uczniów VIII klas, zajęcia w IILO

•  Przygotowawczy do matury: 11.12.99r.
-  j. polski, matematyka, języki obce

•  LO eksternistycznie (1,5 roku) 27.11.99r.
- zajęcia w II LO, w tygodniu lub w soboty, matura

•  j. angielski, j. niemiecki
•  obsługi komputerów Z apisy:
•  księgowo-podatkowy Firm a Oświatowa
•  obsługi kas fiskalnych
Rybnik, u l Rynek 6, tel 42-35470.
Zapraszamy w godz, 9.00 -17.00 M en d

WYCENA
NIERUCHOMOŚCI
Uprawniony Rzeczoznawca Majątkowy 
mgr inż. Krzysztof URBAŃCZYK  

tel. 42-35-323

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

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

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

zaprasza na zakupy

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

- ścienne PCV od 13,50 zł/m2

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

Rzuchów, 
ul. Rybnicka 1, 

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

Rybnik,
ul. G otartow icka 18

STOR Spółka z o.o.
K O M P L E K S O W A  

O B S Ł U G A  N IE R U C H O M O Ś C I
Zapewniamy światowe standardy i profesjonalizm usług 
w zakresie zarządu i administracji obiektami mieszkalnymi, 
biurowymi, handlowymi, przemysłowymi oraz budynkami 
specjalnego przeznaczenia.
NASZYM ZADANIEM JEST OSIĄGNIĘCIE CELÓW  

POSTAWIONYCH PRZEZ KLIENTA
Świadczymy usługi na terenie całego kraju

W S P Ó L N O T Y  M IE S Z K A N IO W E

G estor Spółka z o.o.
TWÓJ DOM 
POD NASZĄ OPIEKĄ
Zyskacie:
#  prawo do decydowania w sprawach Waszej nieruchomości
#  profesjonalną, sprawną, rzetelną i życzliw ą obsługę za 

umiarkowaną cenę
#  dodatkowe środki z tytułu oprocentowania Waszego rachunku 

bankowego
—

Zadzwoń po szczegółowe informacje: Gestor Sp. z o.o. 
Oddział Katowice, tel./fax 032/203-98-33, teł. 582-041 w. 35

27

Tel. 42-28-825



F.H.U. „APINEX”
Czerw ionka, ul. Furgoła 62, 

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

PROMOCJA m  KOTŁY
FIRMY IHJlHilUJS

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

Zawiadamiamy, ^  
że Apteka św. ^  
Antoniego ^7 
przy ul.
Raciborskiej 3 
w Rybniku 
(obok Rynku)

sw .
ANTONIEGO

CZYNNA JEST 
CODZIENNIE 

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

.COLOR- ■

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.
Zdjęcia legitymacyjne - 4 szt - 10 zł. J

Bezpłatnie prawnik dyżuruje również  
w każdy czwarty czwartek miesiąca 
odgodz 15.00na PL Wolności 7H’Biurze 
Poselskim KPN Ojczyzna

BEZPŁATNE 
PORADY PRAWNIKA

f w  piątki w godz 15.00 -17.00 w siedzibie  ̂
redakcji "Gazety Rybnickiej" (Rynek 
12a, tel. 42-28-825) dyżuruje prawnik 
udzielający bezpłatnie porad. Powiatowe Centrum 

Zarządzania Kryzysowego - 42-22-277

ADRES REDAKCJI: 
44-200 Rybnik 

Rynek 12a (oficyna) 
Skrytka pocztowa 96 

tel./fax 42-28-825 
Redakcja czynna

%
Gs GAZETA

RYBNICKA ^
C7---------------------------- SZj

od poniedziałku do piątku
GAZETA RYBNICKA. Miesięcznik samorządowy. 
WYDAWCA: "Mała Scena Rybnicka" na zlecenie Rady Miasta. 
REDAKTOR NACZELNA: Wiesława Różańska. 
REALIZACJA: IMFOMAX
BIU RO  O G ŁO SZEŃ : INFOMAX> 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.

^Za treść ogłoszeń redakcja nie odpowiada.____________________. ^  ^

Biuro ogłoszeń: INFOMAX» Rybnik, Rynek 12a, 
tel. 423-80-88, tel./fax 423-80-90

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
4228730, 0/602/175965

u uBOG-REM
- instalacje elektryczne, wodne, centralnego 
ogrzewania (specjalizacja “miedź”),

-  całodobowe pogotowie elektryczne 
i hydrauliczne,

-  usługi ślusarskie i spawalnicze.

f i ? 4228730, 0/602/173287
Rybnik ’

Tel. 42-28-825



B  S p ó ł k a  
z  o . o .

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.

DEALER GRZEJNIKÓW

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 oko ju  10  

tel. 032 /42  23  197, f a x  032 /42  12 5 /5

FHU „G O R EC K

RÄT A
HAKI HOLOWMRZE

PUNKTY SPRZĘ DAŻ Y A  ^  
DETALICZNEJ IMONTAZIT^
RYBNIK _  ^
ul. D ługosza?
tel. 42 38 095, O 604 484 857

ŚWIERKLANY
ul. Żorska 2Q ^0 ^0
tel. 43 04 333, 0601 455^763

tel. 232 07 06
sosnow iec  +  * * *
ul. Sienkiewicza 13 m ^  \
tel. 266 54 3$  .

SPRZEDAŻ  HURTÓlIfe 4
ŚWIERKLANY _  I  J
uL K ośggpa 86 ^
(trasa z w y  - Wodzisław Śl.)
tel. 43 04 904. 43JM 7 6 Q M 6 8  J | 8
fax 43 55 10?

P O M E Ł  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



 ̂ 1 9 9 0

H C S K

N O W O C Z E S N E

I D R Z W I
TO M V! 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 firm y 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
44-217 Rybnik, ul. Zebrzydowicka 152, tel./tax 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

PRZEDSIĘBIORSTWO 
PRODUKCYJNO-HANDLOWO- 

USŁUGOWE 
KONSEK s.c.

OKNA I DRZW

KUPNO U PRODUCENTA = | 
NIŻSZA CENA + LEPSZY (

I PEWNY SERWIS

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

POMIAR -  TRANSPORT GRATI 
RATY -  RATY -  RATY

o  

£

P.P .U.H .
,T H E R M O D O M ”
S p . z  o .o .
4 4 -2 4 0  Ż o ry  
u l. 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

Budowanie 
które 
sprawia 
radość

Bezpłatny transport!
(na terenie całej Polski przy jednorazowym 
zakupie powyżej 700 elementów).
Bezpłatne szkolenia!
(w pierwszy poniedziałek każdego miesiąca 
o godz. 9.00 u producenta).
Bezpłatna infolinia!
O 800 10 00 45

Nowość! System TH-300

U0<0,20 W/m2K

*'1

X

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

