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Z  całego serca życzym y Państw u  
p ra w d ziw ie  radosnych i spokojnych 
Św ią t Pożego 9\[arodzcnia. Życzym y  
wielu las/ę Pożych, uśmiechu i zgody 
w  rodzinach. 5\[icch nowo narodzony 
Jezu s Chrystus da nadzieję i wiarę 
w  lepszą przyszłość, a serca nasze wy- 
peini mifością i szacunkiem d[a drugiego 
czlowielęa.

Miech 9\[owy pohi 2000 p o zw o ii 
rozwiązać wszelkie problemy, nap d n i 
optymizmem i przyniesie wiele szczęśli
wych dni wolnych od troskę i hjopotów. 
iA(¡echbędzie rogiem, w  którymplany oso
biste i zawodowe zostaną zrealizowane 
oraz spełnią się wszelkie marzenia.

Z  serdecznym pozdrowieniem  
Zarząd i pada Miasta pybni/ęa

jo y  ra r-y;i n
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Drodzy Rybniczanie!

Święta Bożego Narodzenia to czas szczególny... Kiedy nad
chodzi wigilijny wieczór i pierwsza gwiazda migocze na niebie, 
spotykamy się w serdecznej atmosferze domowego ogniska. Szcze
rze podajemy sobie dłonie, otwierając serca kluczem dobrej woli.
Uśmiechem gasimy wszelkie uprzedzenia, zasiadamy do świątecz
nego stołu i łamiemy się opłatkiem. Śpiewając kolędy oczekujemy 
narodzin Dzieciątka Jezus... A kiedy już przyjdzie na świat, przy
niesie ze sobą błogosławieństwo, życzliwość, spokój i pomyślność...

Wśród świątecznej radości wspominam kolejny mijający rok.
Jakim był dla mieszkańców naszego miasta i dla całego Rybnika? Był on na pewno 
rokiem przełomowym i okresem reform w naszym kraju, które dotyczą przecież każde
go z nas. I chociaż różnie postrzegane, można stwierdzić, że w Rybniku przyjęły się 
bezboleśnie. Tworzymy Strategię Rozwoju Miasta, która zostanie wpisana w Strategię 
Województwa Śląskiego. Tworząc strategię umacniamy pozycję miasta i przygotowu
jemy się do realizacji programów Unii Europejskiej. Rybnik - obok Katowic, Bielska- 
Białej i Częstochowy - stał się oficjalnie ośrodkiem regionalnym uznanym przez re
gion. Podjęta została również próba stworzenia nowych miejsc pracy poprzez powoła
nie do życia Rybnickiej Strefy Aktywności Gospodarczej. Było to pionierskie przedsię
wzięcie w skali całego kraju. Nawiązana została współpraca z elektrownią "Rybnik" 
oraz Fundacją Ekologiczną "Ekoterm Silesia" na rzecz utworzenia w naszym mie
ście kompleksu wyższych uczelni (kampusu) przy ul. Rudzkiej. Kampus jest w yj
ściem w stronę ludzi młodych, którym warto zaufać. To właśnie ich rozwój intelektual
ny będzie służyć rozwojowi Rybnika tworząc jego elitę. Z myślą o mieszkańcach mia
sta powstają nowe tereny rekreacyjne będące dla młodzieży alternatywą w konfronta
cji ze współczesnymi zagrożeniami społecznymi. W Rybniku odbywa się coraz więcej 
imprez sportowych o charakterze ponadregionalnym i międzynarodowym, czego przy
kładem jest chociażby I Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej. Natomiast poprzez ak
tywny udział miasta m. in. w reaktywowaniu Filharmonii Rybnickiej im. Braci Szafran- 
ków nie zaniedbujemy również kultury. Ponadto z powodzeniem kontynuowane są 
takie inwestycje jak oczyszczalnia ścieków, czy szpital w Orzepowicach. Zakończona 
została renowacja zamku (siedziba sądu) oraz budowa nowej części urzędu miasta. Duży 
nacisk położony został na tworzenie nowych rozwiązań komunikacyjnych w mieście. 
Nie bez znaczenia pozostaje również dobra współpraca z miastami partnerskimi Rybni
ka. Co więcej, pojawiają się nowe miasta europejskie pragnące z nami współdziałać...

Te i wiele innych faktów pozwalają mi stwierdzić, iż mijający 1999 rok zapisze 
się w naszej pamięci jako dobry dla Rybnika. Żywię głęboką nadzieję, że wśród "świą
tecznej radości" w 2000 roku, na wyżej zadane sobie pytanie odpowiem podobnie - 
czego Państwu i sobie serdecznie życzę.

Wesołych Świąt i Dosiego Roku!
Prezydent Miasta Rybnika



Sesja Rady Miasta - 29 listopada 1999 r.

- jaki był dla Rybnika?
Pytanie to zadaliśmy radnym, repre- I  f  1  1

zentującym wszystkie ugrupowania za- v  a.
siadające w rybnickiej Radzie Miasta.
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Wiceprezydent 
Jerzy Frelich, 
AWS

Mijający rok był 
kolejnym krokiem 
naprzód w rozwoju 
Rybnika. Krzywa 
bezrobocia utrzyma

ła się na dobrym, średnim, śląskim poziomie, 
nie przekraczając 7%. Inwestycje, które mia
ły zostać zakończone, takimi się stały i służą 
społeczeństwu. Tu można wspomnieć salę 
gimnastyczną w SP 28 i Gimnazjum w Ka
mieniu, oddany po modernizacji systemu we
ntylacyjnego basen kryty przy ul. Powstań
ców, nowe skrzydło Urzędu Miasta i gmach 
sądu. Sporo było inwestycji drogowych, wiel
kimi krokami do zakończenia zmierza moder
nizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków. 
Jeśli chodzi o Radę Miasta - na pewno bar
dzo szkoda znakomitych samorządowców, 
którzy na początku tego roku złożyli manda
ty, a mogli jeszcze tak wiele dla Rybnika zro
bić. Miasto doskonale znali - byli członka
mi Zarządu, przewodniczącymi rad dziel
nic i pewnie wielu z nich dziś tego kroku ża
łuje. Nastąpił gwałtowny odpływ doświadczo
nych samorządowców, a w związku z tym za
siadający w RM po raz pierwszy, musieli 
szybko uczyć się samorządności, co na pew
no nie jest łatwe i musi trwać. Z tego wynika
ły trudności w pracy komisji branżowych RM 
i w rozwiązywaniu innych problemów. My
ślę, że ten rok był znakomitym poligonem dla 
tych wszystkich, którzy z marszu musieli zo
stać przewodniczącymi komisji, podejmować 
decyzje na ich szczeblu, a potem Rady Mia
sta - to była dobra nauka samorządności...

Stanisław
Jaszczuk,
AWS
- G eneralnie oce
niam ten rok pozy
tywnie. Po pierw 
szych zaw irow a

niach związanych ze zmianą formacji rządzą
cej, wszystko się uspokoiło. Przed nami tyl
ko merytoryczna praca. Mam nadzieję, że 
emocje zostały wyciszone i wszystko powin
no toczyć się z pożytkiem dla dobra mieszkań
ców. Największym minusem mijającego 
roku był styl zmiany formacji, która rządziła 
w Rybniku. Wywołało to spory niesmak. Był
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Pom im o tego, że ze w zględów  proceduralnych z porządku  
obrad w ypadło kilka punktów , p rzed osta tn ia  w tym  roku se 
sja  R ady M iasta  była bardzo pracow ita.

Po stwierdzeniu prawomocności obrad przez 
przewodniczącego Rady Miasta Wiesława 
Zawadzkiego, ożywioną dyskusję wzbudził 
porządek obrad. Na wstępie przegłosowano 
dodanie do projektu uchwały o zmianach w bu
dżecie miasta na 1999 r. punktu o przyznaniu 
dotacji dla Zakładu Lecznictwa Ambulatoryj
nego, o co wystąpiła radna Ewa Czaja. Na
stępnie wiceprezydent Jerzy Frelich zgłosił 
wniosek o wykreślenie z porządku obrad pro
jektów uchwal dotyczących ustalenia stawek 
podatków od: nieruchomości, środków trans
portu i posiadanych psów, a to z powodu bra
ku rozporządzenia ministra finansów. Radni 
jednogłośnie wniosek poparli. Przewodni
czący Komisji Finansów Bolesław Korze
niowski wniósł również zastrzeżenia co do 
zasadności rozpatrywania projektu uchwały 
o przyjęciu wieloletnich programów inwesty
cyjnych. Temat ten stanowi, jak powiedział, 
część uchwały budżetowej, której projekt 
radni będą rozpatrywać dopiero na sesji gru
dniowej, dlatego głosowanie nad programa
mi inwestycyjnymi w chwili obecnej ocenił 
jako przedwczesne. J. Frelich zauważył, że 
nic nie stoi na przeszkodzie, by punkt ten 
omówić roboczo, bez podejmowania uchwa
ły. Krytycznie wieloletnie programy inwesty
cyjne ocenił radny RRR Józef Cyran, nazy
wając je nie planami, ale mało realistyczny
mi mrzonkami, opartymi o ewentualne dota
cje czy środki pomocowe. Przyłączył się on 
do wniosku przewodniczącego Komisji Fi
nansów, by uchwały nie podejmować. Radny 
RRR Michał Śmigielski wyraził zdanie, że 
głosowanie nad programami inwestycyjnymi 
może odbyć się po przyjęciu budżetu. Osta
tecznie za przyjęciem porządku obrad głoso
wało 28 radnych, wstrzymało się 12.

Tradycyjną relację z prac Zarządu Miasta, 
poszczególnych wydziałów UM i miejskich 
placówek złożył prezydent Adam Fudali. 
Poinformował radnych o swoich spotkaniach 
m.in. z przedstawicielami europejskiego pro
jektu Umbrella, dotyczącego przyznawania 
urzędom gmin certyfikatu jakości ISSO 9002, 
o spotkaniu z przewodniczącym AWS M. Krza
klewskim, który złożył krótką wizytę w Ryb
niku, o spotkaniu w Regionalnej Izbie Obra
chunkowej, na konwencie miast grodzkich

i in. Omówił bieżące inwestycje: drogowe, 
komunalne (m.in. odwodnienie na cmentarzu), 
szpital, oczyszczalnię ścieków oraz poinformo
wał o minionych wydarzeniach kulturalnych. 
W odpowiedzi na pytanie zadane na ub. sesji 
przez radnego Mariana Szydło, poinformo
wał o wyjazdach zagranicznych członków Za
rządu Miasta w ostatnich kilku miesiącach.

W kolejnym punkcie członek Zarządu Mia
sta Jadwiga Dejowa przedstawiła projekt 
zmian w budżecie miasta, polegających na 
zwiększeniu w budżecie zadań własnych na 
1999 rok dochodów o kwotę 851.856 zł oraz 
wydatków o kwotę 830.451 zł, a także zmniej
szenia planowanego deficytu do kwoty 
24.746.970 zł. Deficyt ten wynika głównie z po
wodu konieczności spłaty kredytu zaciągnię
tego na modernizację oczyszczalni ścieków. 
W załączniku do projektu uchwały przedsta
wiono radnym źródła pokrycia deficytu oraz 
bilans obsługi zadłużenia. W uzasadnieniu 
zwiększenia dochodów i wydatków budżeto
wych radny M. Szydło z RRR dopatrzył się 
błędu, gdyż szkoły uzyskują pewien dochód 
nie z zamontowanych na ich dachach anten 
satelitarnych, ale anten telefonii komórkowej, 
których obecności radny Szydło wielokrotnie się 
sprzeciwiał. Wiceprezydent Marian Uherek 
argumentował konieczność wsparcia dodat
kową sumą 100 tys.zł ZLA, który wykonuje 
bardzo pozytywną pracę, ale ze względu na 
wysokie koszty restrukturyzacji, zanotował 
deficyt. W trakcie ożywionej dyskusji prezy
dent A. Fudali poprosił radnych o potrakto
wanie tej sumy jako pożyczki dla ZLA. Po 
wyjaśnieniu kilku spornych kwestii co do 
przeznaczenia dotacji, radni jednomyślnie 
zmiany w budżecie przyjęli.

Projekt uchwały modyfikującej stawki do
tacji przedmiotowych dla zakładów budżeto
wych przedstawił wiceprezydent Romuald 
Niewelt. Konkretnie chodzi o dopłatę do wy
konania tzw. wozo-kilometra w komunikacji 
miejskiej, która wyniosłaby 0,133 zł/km. Ra
dni jednomyślnie wyrazili swoją zgodę.

Kolejny punkt dotyczył spornego projektu 
uchwały o wieloletnich programach inwestycyj
nych, który przy omawianiu porządku obrad 
postanowiono potraktować jak roboczą dysku
sję. Wiceprezydent J. Frelich poinformował
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o skierowanych do różnych organów samo
rządu, jak rady dzielnic, czy wydziały UM, 
ale również do firm i przedsiębiorstw pyta
niach o priorytety. Odpowiedzi na nie były 
podstawą budowania planów, w których waż
ną rolę spełniają inwestycje z dziedziny ochro
ny środowiska (m.in. sieć kanalizacyjna, ob
niżenie niskiej emisji, term orenowacja, 
odbudowa rzeki Rudy), transportu i komu
nikacji. W dyskusję włączył się ponownie 
radny J. Cyran, który wyraził zdanie, że plany 
takie są potrzebne, ale muszą być oparte o re
alne możliwości, a także szczegółowo prze
dyskutowane w radach dzielnic i komisjach 
branżowych RM. J. Frelich zauważył, że w 2001 
roku samorządy mogą liczyć na zwiększenie 
środków pomocowych, ale otrzymają je tyl
ko gminy przygotowane, tj. te, które dyspo
nują wieloletnimi planami inwestycyjnymi. 
Radny RRR Jan Mura zauważył, że powin
ny być one bardziej szczegółowe.

Następnie radni przystąpili do dyskusji nad 
przedstawionym przez J. Frelicha projektem 
uchwały w sprawie ustalenia najniższego 
wynagrodzenia i wartości punktu celem spo
rządzenia tabeli miesięcznych stawek wyna
grodzenia zasadniczego dla pracowników nie 
będących nauczycielami oraz dla pracowni
ków jednostek obsługujących te placówki. Po 
dyskusji z dwoma nauczycielskimi związka
mi zawodowymi - “Solidarnością” i ZNP, pro
jekt przewiduje najniższe zasadnicze wynagro
dzenie w I kat. zaszeregowania w wys. 450 zł 
oraz wartość jednego punktu na kwotę 0,60 zł. 
Radny Stanisław Przeliorz z RRR wyraził 
zastrzeżenie, co do sposobu naliczania tej 
kwoty. W efekcie, po dyskusji, uchwałę przy
jęto 27 głosami za i przy 14 wstrzymujących 
się głosach radnych RRR.

Jadwiga Deja przedstawiła projekt stawek 
jednostkowych będących podstawą kalkula
cji dotacji przedmiotowych dla zakładów bu
dżetowych miasta w 2000 roku. Chodzi o wy
liczenie dotacji dla Zarządu Transportu Zbio
rowego (rozpocznie działalność od 1.01.2000, 
po wyłączeniu go z Rybnickich Służb Komu
nalnych), Zarządu Zieleni Miejskiej (koszt 
utrzymania Domu Pogrzebowego i ogrzewa
nia obiektów produkcji ogrodniczej), Zakła
du Gospodarki Mieszkaniowej (koszt remon
tów kapitalnych budynków), Miejskiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji (dopłata do pły
walni krytej, obiektów sportowych w Kamie
niu, hali w Boguszowicach, stadionu przy Gli
wickiej, stadionu i basenu w Chwałowicach), 
a także dotacji dla Bushido (m.in. sala gim
nastyczna). Wymienione obiekty nie przyno
szą wystarczającego dochodu; by mogły za
tem służyć społeczeństwu bez wprowadzania 
wygórowanych cen za ich usługi, wymagają 
dotacji z miejskiego budżetu. Problem ten 
wywołał ożywioną dyskusję. Radny RRR

Andrzej Rojek i Jan Kaczmarczyk prosili 
o szczegóły dotyczące powierzchni ogrzewa
nych szklarni. Józef Cyran zauważył, że hala 
sportowa w Boguszowicach jest obiektem tęt
niącym życiem, dziwne więc, że na siebie nie 
zarabia. Wyraził też obawę, czy dotacja ta nie 
wspomaga przypadkiem profesjonalnego spo
rtu. Wiceprezydent R. Niewelt poinformował, 
że przekształcenie jednostek budżetowych w 
zakłady budżetowe i rozliczanie dotacji za 
pomocą faktur okazało się uzasadnione, bo 
dotowane sumy można było zmniejszyć. Prze
wodniczący RM W. Zawadzki ocenił to zja
wisko bardzo pozytywnie. W odpowiedzi na 
zastrzeżenia radnego Jana Mury co do wyso
kości dotacji do miejskich usług pogrzebo
wych, R. Niewelt wyjaśnił, że ze względów 
społecznych w mieście potrzebny jest jeden 
zakład usługowy, będący konkurencją dla pry
watnych usługodawców. Radnego Stanisła
wa Jaszczuka interesowały skutki obniżenia 
dotacji do remontów kapitalnych w zasobach 
ZGM, a w związku z tym - poziom czyn
szów. Wiceprezydent M. Uherek przyznał, 
że bez podniesienia czynszów się nie obej
dzie, a podwyżki będą większe dla mieszkań 
o większym standardzie. Poinformował też, że 
dotacje na remonty przeznaczone są na ratowa
nie zasobów komunalnych. Prezydent A. Fudali 
dodał, że podniesienie czynszów nastąpi w lu
tym lub marcu 2000 r., a dziś są one propor
cjonalnie niższe niż w okolicznych miastach. 
Radny Cyran raz jeszcze podjął temat hali 
w Boguszowicach prosząc o szczegóły. J. Deja 
wyjaśniła, że dotacja przeznaczona jest wy
łącznie na utrzymanie hali sportowej i nie 
jest dofinansowaniem klubu. Radny Henryk 
Frystacki dodał, że odbywające się tu zawo
dy nie są dotowane. Radny J. Cyran zło
żył formalny wniosek, by punkt ten odło
żyć i przygotować dla radnych szczegółowe in
formacje. Za przyjęciem wniosku było 17 rad
nych, w tym radni RRR, wstrzymało się 2 rad
nych, przeciw było 20 radnych, a więc wnio
sek upadł. Cała uchwała przeszła 22 głosami, 
przy 14 przeciw radnych RRR.

Jednogłośnie radni zaakceptowali przed
stawiony przez J. Frelicha projekt zmiany 
w uchwale ustalającej zasady udzielania do
tacji dla szkół niepublicznych o uprawnie
niach szkól publicznych oraz dla szkół nie
publicznych. Dotacją postanowiono objąć 
również gimnazja niepubliczne.

W następnym punkcie Jadwiga Deja, człon
kini Zarządu Miasta odpowiedzialna za miej
skie finanse, omówiła projekt budżetu miasta 
na rok 2000, którego projekt będzie przedmio
tem dyskusji na sesji grudniowej.

Następnie radni rozpatrywali uchwałę 
w sprawie utworzenia nowej placówki kultury 
- Domu Kultury w Niewiadomiu. Zgodnie
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w tym jednak również plus - zmieniła się wła
dza, a sprawy bez przeszkód toczą się dalej. 
Rybnik żyje!

B arbara  
P r u sz k o w sk a , 
SLD

Jak dla każdego 
miasta w kraju - był to 
rok wielkich reform.
Jako osoba związana 

zawodowo ze szpitalem w Orzepowicach, in
teresuje mnie przede wszystkim reforma służ
by zdrowia, a w jej kontekście - postępy tego 
wielkiego przedsięwzięcia. W styczniu, za 
drugim podejściem podpisaliśmy umowę 
z Kasą Chorych, ale oczywiście, jak więk
szość innych placówek nie byliśmy zadowo
leni z ilości przeznaczonych na naszą dzia
łalność środków finansowych. Mimo tych 
mniejszych niż spodziewane pieniądze, od
daliśmy do użytku kilka segmentów - m.in. 
stację dializ, centralną sterylizację i nadal po
suwamy się, choć z trudnościami, do przodu.

Mimo katastroficznych przewidywań pod 
koniec ub. roku, w Radzie Miasta było raczej 
spokojnie. Dyskusje bywały ostre, ale na pew
nym poziomie. Nie czuliśmy się przez ten rok 
ani koalicją ani opozycją. Nie obowiązuje nas 
dyscyplina w czasie głosowań - jeżeli uwa
żamy, że to co robi AWS jest dobre dla Ryb
nika - popieramy AWS, jeśli dochodzimy do 
wniosku, że więcej racji ma RRR - głosuje
my razem z tym ugrupowaniem. Był to, mimo 
wszystko, rok spokojny, stonowany. Atmosfe
ra polityczna była wyciszona, nie odczułam 
jakiejś wrogości ze strony jakiegokolwiek rad
nego czy innego ugrupowania. Myślę, że to 
jest korzystne dla miasta...

Przew odniczą
cy Rady M iasta 
W iesław  
Zaw adzki,
SLD

Rok był dobry, 
choć na początku ka

dencji, kiedy godziłem się kandydować na 
funkcję przewodniczącego RM, miałem oba
wy, że może być gorzej. Ale jestem mile roz
czarowany i dziś uważam, że warto się było 
tego zadania podjąć. W poprzednich kaden
cjach władze samorządowe zrobiły dla Ryb
nika bardzo dużo. Dzięki temu mieliśmy uła- _ 
twiony start i mogliśmy wiele rozpoczętych ^  
przedsięwzięć kontynuować. Staraliśmy się 
też usprawnić pewne rzeczy i myślę, że to nam 
się udało. Oceniam, że lepsza była współpra
ca między prezydium RM, a Zarządem Mia
sta. Uważam też, że rola prezydium RM
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w zarządzaniu miastem została uwypuklona. 
Ponieważ reprezentujemy dwa różne ugrupo
wania, należało wypracować jakiś model 
współpracy i myślę, że jest on efektywny. Spo
tykamy się raz na tydzień na posiedzeniach 
Zarządu Miasta, gdzie wyrażamy swoje opi
nie, śledzimy też na bieżąco prace ZM, co nam 
pomaga np. w spotkaniach z mieszkańcami. 
Bardzo dobrze oceniam też współpracę z mo
imi wiceprzewodniczącymi, a obecność w 
prezydium łagodzącej spory pani Marii Smol
ka, stymuluje niejako naszą pracę. Uważam, 
że w Rybniku nie jest odczuwalny podział 
polityczny. Przynależność do różnych ugrupo
wań nie przeszkadza w pracy na rzecz miasta. 
Spotkali się tu oddani społecznicy - samorzą
dowcy, którym zależy na tym, żeby pieniądze 
podatników - czy to środki lokalne czy z sub
wencji państwowej jak najkorzystniej zagospo
darować i wykorzystać, by dały jak najlepsze 
efekty. Myślę, że w większości to się udało.

Józef C yran, 
R R R

Miniony rok był 
tylko kontynuacją 
zamierzeń poprze
dników, bez właści
wej im dynam iki. 
W rozwoju dzielnic 

nastąpił znaczny regres, co nie wróży im po
wodzenia w przyszłości. Propagandowy ‘'hu
czek” znacznie wyprzedza fakty. Dla rozwią
zania jednego z najważniejszych problemów 
w mieście - komunikacji - uczyniono znacz
nie mniej niż zapowiadano. Rozwój miasta 
powinien koncentrować się na drogownic
twie, szczególnie udrożnieniu ruchu w kierun
ku Żor, gdyż jest to w tej chwili jeden z naj
bardziej newralgicznych punktów w Rybni
ku. Sam pomysł rozbudowy bazy uczelnia
nej przy ul. Rudzkiej oceniam jako bardzo po
zytywny i myślę, że utworzenie z miasta gór
niczego miasta akademickiego rokuje temu re
gionowi wielką pomyślność. Jednak realiza
cja tego zamierzenia będzie zależała w głów
nej mierze od determinacji władz oraz od 
wsparcia naszych przedstawicieli w parlamen
cie. Jednak obserwując dyskusję w sejmie na 
temat inwestycji i rozwoju Śląska, widzę dla 
tego przedsięwzięcia duże zagrożenie. Wszy
stko co RRR robiło i robi ma jeden pod
stawowy cel - zrównoważony rozwój mia
sta i jego absolutna pomyślność zarówno go
spodarcza, jak i w dziedzinie ogólno-ludzkiej.

M arian  
Szydło, RR R .

- Moja przygoda 
jako radnego rozpo
częła się w czerwcu
dokończenie na str. 9
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z wyjaśnieniami wiceprezydent Ewy Urbanek- 
Choluj, powstanie ona na bazie wyłączone
go z RCK Domu Kultury w Niewiadomiu 
oraz klubu Olimp. Ma to doprowadzić do 
stworzenia placówki, która, dzięki swojej sa
modzielności, podejmować będzie decyzje 
zgodne z potrzebami lokalnego środowiska. 
Uchwałę przyjęto jednogłośnie. Podobnym 
wynikiem zakończyło się głosowanie w spra
wie nadania Statutu Miejskiemu Domowi 
Pomocy Społecznej w Rybniku i upoważnie
nia dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej do 
wydawania decyzji administracyjnych o skie
rowaniu do Domu Pomocy Społecznej przy 
ul. Żużlowej. Kolejnym punktem sesji było 
przyjęcie Statutu Miejskiego Zespołu Ob
sługi Szkół i Przedszkoli w Rybniku. Zapi
sy w statucie dotyczą m.in. nadzoru meryto
rycznego, który sprawuje z ramienia ZM na
czelnik Wydziału Edukacji. Uchwałę przyję
to jednogłośnie. Następny punkt sesji również 
dotyczył zmian statutowych. Tym razem cho
dziło o zmiany w Statucie Ośrodka Leczniczo 
- Rehabilitacyjnego Dla Dzieci Niepełnospraw
nych Ruchowo i Umysłowo im. Jana Pawła U. 
Modyfikacje, o których mowa wynikają ze 
zmian jakich w Statucie dokonała Rada Spo
łeczna tego zakładu. Zmiany te wymagały za
twierdzenia przez RM Rybnika. Uchwałę przy
jęto jednogłośnie.

Sporo dyskusji wywołał kolejny punkt po
rządku sesji, dotyczący opłat za dostarczanie 
wody i odprowadzanie ścieków przez Przed
siębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Ryb
niku. Projekt uchwały omówił wiceprezydent 
R. Niewelt, który przedstawił propozycję 
PWiK podniesienia opłat za wodę do 2,45 zł. 
za 1 m3. Podwyżka ta, jak wyjaśnił wicepre
zydent, wynika m.in. ze wzrostu kosztów za 
amortyzację, paliwo i energię oraz materiały. 
Okazało się, że wzrost opłat wzbudził kon
trowersje już podczas prac Komisji Gospo
darki Komunalnej i na wniosek jej członków, 
PWiK przeprowadziło ponowną analizę, któ
ra potw ierdziła konieczność dokonania 
podwyżek. Zgodnie z uchwałą, opłaty za od
prowadzenie ścieków dla ludności będą wy
nosić 1,8 zł. za 1 m3, a za ścieki inne - 3,0 zł. 
za lm 3. Kontrowersje wzbudził także punkt 
dotyczący wprowadzenia tzw. opłaty sta
łej w wysokości - 2,5 zł. miesięcznie. Uści
ślając ten punkt, w projekcie uchwały zapisa
no, że kwota ta dotyczy opłat “za przyłącze 
do budynku z tytułu jego konserwacji”. Nie 
rozwiało to jednak wszystkich wątpliwości. 
Radni chcieli, aby sprecyzować pojęcie licz
nika oraz przyłącza, a także dowiedzieć się, 
jak rozwiązana zostanie sytuacja mieszkań
ców bloku i właścicieli domów prywatnych. 
Chodziło zatem o ustalenie kto i ile będzie 
musiał płacić. Odpowiedzi na pytania radnych

udzielał wicedyrektor PWiK Rudolf Cywis. 
Zapewniał on, iż obniżenie opłat za wodę na
wet o postulowane przez radnych 5 groszy, 
nie wchodzi w rachubę. Stworzyłoby to bo
wiem zbyt duże starty finansowe dla przed
siębiorstwa. R.Cywis wyjaśnił również ko
nieczność wprowadzenia opłat stałych, które 
wynikają z legalizacji zabudowanych wodo
mierzy, a to łączy się z ogromnymi kosztami: 
- Przedsiębiorstwo nie chce zarabiać, ale ro
bić dobrą robotę - zapewniał wicedyrektor. 
Dla porównania - opłata stała PWiK w Wo
dzisławiu wynosi również 2,5 zł., ale w Le
szczynach 4,0 zł. Radny Zdzisław Gajda pytał
0 to, czy istnieje możliwość sprowadzania wody 
z Czech oraz jak ułatwić mieszkańcom doko
nywanie wpłat. M. Śmigielski podkreślił, że 
opłata ta jest niesprawiedliwa i sugerował, by 
wprowadzić opłatę od użytkownika, a radny A. 
Rojek wyraził swoje obawy co do możliwości 
pojawienia się inwestora strategicznego. Osta
tecznie uchwałę przyjęto 21 głosami za, przy 3 
przeciw, a 14 radnych RRR wstrzymało się od 
głosu. Następnie radni jednogłośnie przyjęli 
uchwałę w sprawie zmian w planie zagospoda
rowania przestrzennego. O ich przeprowadze
nie związane z lokalizacją nowej elektrociepłow
ni w dzielnicy Boguszowice, wystąpiła firma 
“Ekofluid”, która podjęła się jej budowy.

Następnie dwa projekty uchwał dotyczyły prze
kształceń Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjne
go. Wiceprezydent M. Uherek przedstawił plan 
utworzenia samodzielnego publicznego zakładu 
opieki zdrowotnej pod nazwą “Zakład Lecznic
twa Uzależnień i Współuzależnień w Rybniku” 
w przychodni przy ul. Mikołowskiej 94. Będzie 
on świadczył usługi osobom uzależnionym od 
alkoholu, leków i innych środków uzależniają
cych. Radni przyjęli uchwałę jednogłośnie. Dru
gie przekształcenie dotyczy likwidacji w ramach 
ZLA działalności w zakresie udzielania świad
czeń stomatologicznych i protetyczno-stomato- 
logicznych. Będą one dotąd wykonywane przez 
indywidualne praktyki lekarskie utworzone przez 
dotychczasowych pracowników ZLA z wykorzy
staniem majątku ZLA. W dyskusji nad tym pro
jektem uchwały radny Szydło wyraził swoje za
niepokojenie sytuacją medycyny szkolnej, a wi
ceprzewodniczący Rady Jan Bujak, przedsta
wił utrudnienia, jakie niesie z sobą przyjęcie 
uchwały, szczególnie dla młodzieży. Za projek
tem opowiedziało się 39 radnych, a dwóch 
wstrzymało się od głosowania.

Następnie jednomyślnie podjęto uchwały 
w sprawie wystąpienia z wnioskiem do woje
wody o komunalizację oraz w sprawie zbycia
1 nabycia nieruchomości. Kolejnym punktem 
porządku było powołanie w skład Komisji Dzia
łalności Gospodarczej i Rolnictwa Alojzego 
Zmarzłego, jako członka spoza rady. W głoso
waniu, za przyjęciem uchwały opowiedziało się 
38 radnych, a trzech wstrzymało się od głosu.



Tradycyjnie już ostatnie punkty sesji wypeł
niły interpelacje i pytania oraz wolne głosy 
i wnioski radnych. Radny Kazimierz Zięba 
przedstawił problemy mieszkańców Nowin 
i zaapelował o likwidację pseudo-salonu gier 
komputerowych przy ul. Budowlanych. 
Wspomniał również o protestach osób mie
szkających w pobliżu supermarketu REAL, 
którego działalność naraża ich na pewne nie
dogodności - duży ruch, hałas, itp. Wniósł 
także o uporządkowanie terenu wokół dwóch 
komunalnych domów przy ul. Zebrzydows
kiej oraz wnioskował o zobowiązanie właści
ciela budynku po byłej mleczami o doprowa
dzenie go do porządku lub rozebranie, bo za
graża bezpieczeństwu. Radny St. Przeliorz 
poinformował, że mimo dawno rozstrzygnię
tego przetargu, nie rozpoczęto jeszcze prac ka
nalizacyjnych w Boguszowicach. Radny oba
wia się, by przeznaczone na te roboty środki nie 
przepadły. Poparł go radny J. Mura. Z. Gajda 
zaapelował o to, by w trakcie sesji posłowie 
Andrzej Zając i Czesław Sobierajski, przed
stawiali radnym sprawy rozgrywające się na 
szczeblu państwowym. Radny zarzucił rów
nież władzom miasta, że od roku nie zakończo
no remontu ul. Trzech Krzyży. Wprawdzie teren 
ten nie jest obszarem narażonym na szkody gór
nicze, ale kopalnia “Chwałowice” wyraziła zgo
dę na przekazanie środków na remont, w zamian 
za roboty na ulicy Prostej, które wykonało mia
sto. Niestety, nastąpiły nudności z wyegzekwo
waniem umowy od kopalni, o co radny Gajda 
wyraził pretensje do miasta. W odpowiedzi glos 
zabrał wiceprezydent R. Niewelt, który wyjaśnił 
radnym, jak wspólnie próbowano zakończyć 
kwestię remontu tej drogi. - Razem ponieśliśmy 
porażkę panie Gajda - podkreślił R. Niewelt. Rad
ny ripostował: - Jest sztuką wydostać pieniądze 
od kopalń. Dyskusję przerwał prezydent Fudali, 
który zapewnił, że droga z pewnością zostanie 
ukończona, a prace rozpoczną się wiosną przy
szłego roku. Następnie radny H. Ryszka zwrócił 
się z prośbą o aktualizację map dzielnic. Na za
kończenie sesji poruszony został temat, związa
ny z “Gazetą Rybnicką”. Otóż przewodniczący 
RM W. Zawadzki, przedstawił stanowisko po
sła i radnego A. Zająca, a tym samym stanowi
sko klubu SLD, które optuje za tym, aby w ga
zecie znalazły swoje odzwierciedlenie opinie 
wszystkich klubów RM. Z propozycją tą zgo
dził się radny J. Cyran, który chciał poddać pod 
głosowanie pomysł przeznaczenia po jednej 
stronie dla każdego z klubów. W odpowiedzi 
głos zabrał prezydent A. Fudali, który zapro
ponował, aby wprowadzić do przyszłej Rady 
Programowej gazety przedstawiciela z RRR, 
SLD i AWS-u. Pomysł ten spotkał się z ogólną 
aprobatą. W ten sposób dyskusja nad przy
szłym wizerunkiem “GR”zakończyła kolejną 
sesję RM Rybnika.

(r,S)

Skro Peru...
Wizyta we Francji
Od 4 do 6 grudnia br. we francuskim Lievin, mieście położonym w przemysłowym regionie 
Nord-Pas-de Calais przebywała rybnicka delegacja samorządowców. W jej skład wchodzili 
prezydent Adam Fudali, radni Jerzy Rożek i Miichał Śmigielski oraz naczelnik Wydziału 
Rozwoju Miasta Grzegorz Wolnik. Rybniczanie zostali zaproszeni przez mera Lievin, 
a zarazem francuskiego posła - Jean-Pierra Kucheidę, a wyjazd był pokłosiem sierpniowej 
wizyty przedstawicieli francuskiego miasta w Rybniku. Niewykluczone, że Lievin, miasto 
o podobnych, związanych z restrukturyzacją górnictwa, problemach, będzie kolejnym mia
stem partnerskim Rybnika. (Szerzej o wizycie w styczniowym numerze "GR").

Polityka regionalna
10 grudnia w sali Sejmu Śląskiego w Katowicach odbyła się konferencja nt. “Wojewódz

two Śląskie w polityce regionalnej państwa”. Jej organizatorem było Śląsko-Dąbrowskie 
Towarzystwo Gospodarcze z siedzibą w Rybniku oraz Zespół Chrześcijańsko-Demokra- 
tyczny Sejmiku Śląskiego. W konferencji wziął udział prezydent Rybnika Adam Fudali. 
W trakcie spotkania wystąpili m.in. Marszałek Województwa Śląskiego Jan Olbrycht, 
Wojewoda Śląski Marek Kempski, minister gospodarki Janusz Steinhoff, minister ochro
ny środowiska Antoni Tokarczuk, wiceminister pracy i polityki społecznej Grażyna Gęsicka, 
wiceminister gospodarki Tadeusz Donocik, a także przedstawiciele ministerstwa finansów 
oraz ministerstwa transportu i gospodarki morskiej.

Krzaklewski w Rybniku
W piątek 26 listopada br. wizytę w Rybniku złożył przewodniczący Komisji Krajowej 

NSZZ “Solidarność” Marian Krzaklewski. Spotkał się on z przedstawicielami komisji za
kładowych i międzyzakładowych NSZZ “Solidarność” w Rybniku, władzami samorządo
wymi miasta z prezydentem Adamem Fudalim oraz władzami powiatu rybnickiego. Tema
tem spotkania była bieżąca sytuacja społeczno-gospodarczo-polityczna oraz sprawy związ
kowe.

Barbórkowe obchody
Przemysł wydobywczy przechodzi trudne chwile, ale restrukturyzacyjne problemy 

nie są w stanie zagrozić sile górniczej tradycji. W kop. “Chwałowice” główne uroczysto
ści odbyły się w przededniu Barbórki w części “rymerowskiej”, w DK w Niedobczycach, 
wcześniej spotkania barbórkowe miały miejsce również w Klubie NOT w Chwałowicach. Wy
różniający się pracownicy otrzymali odznaczenia “Zasłużony dla kop. Chwałowice”. 4 grudnia 
górnicy modlili się w Cechowni przed obrazem św. Barbary, a potem uczestniczyli we mszy św. 
w kościele p.wezw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus. Odbyła się też uroczystość nadania stopni 
górniczych. Chwałowiccy związkowcy z NSZZ “Solidarność” zorganizowali barbórkowo- 
świąteczne spotkanie dla emerytów i rencistów, w trakcie którego przyznano wyróżnienia 
Śląsko-Dąbrowskiego Regionu NSZZ “Solidarność” im. ks. Jerzego Popiełuszki. Na spo
tkanie to zaproszono przedstawicieli władz miasta. W DK w Niedobczycach odbyło się tak
że XXIV Spotkanie Gwarków, na które zaproszony został prezydent Adam Fudali. 
Akademia barbórkowa dla górników kop. , Jankowice” odbyła się w DK w Boguszowi
cach. Uroczystości miały również miejsce w Kopalni Zabytkowej “Ignacy” w Rybniku- 
Niewiadomiu. W ich trakcie zorganizowano zjazd na “dół” kopalni, zwiedzanie “powierzchni” 
oraz uroczyste zebranie Stowarzyszenia Zabytkowej Kopalni “Ignacy”. Całość zakoń
czyła wspólna biesiada Barbórkowa w DK w Niewiadomiu.

Przeprowadzka celników
Z początkiem grudnia Posterunek Celny w Rybniku został przeniesiony z ul. Zebrzydo

wskiej na ul. Brzezińską, na teren bazy “Transgóru”. Rybniccy celnicy oraz ich klienci mają 
tu o wiele lepsze warunki lokalowe, zdecydowanie większy jest parking dla TIR-ów. Funk
cjonuje tu też całodobowy, oświetlony i strzeżony parking. Lepszy też jest dojazd do nowej 
siedziby, który przez służby komunalne dobrze jest oznakowany. Na wiosnę rozpocznie się 
budowa rampy i magazynu celnego.

Posterunek Celny obsługuje firmy z Rybnika i sąsiednich miejscowości oraz samochody 
z całego Śląska przekraczające przejścia graniczne w Cieszynie, Pietraszynie i Chałupkach 
oraz w Olsztynie, Świecku i Jędrzychowicach.
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29 listopada w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Rybniku odbyło się 
forum dyskusyjne na temat płaszczyzn i metod współpracy samorządów 
lokalnych z Rybnicką Spółką Węglową SA. w dobie reformy górnictwa. 
Wśród zaproszonych do udziału w dyskusji gości znaleźli się prezydenci, 
burmistrzowie i wójtowie okolicznych miast i gmin oraz przedstawiciele 
instytucji zainteresowanych tematyką restrukturyzacji górnictwa.

Górnicze
forum

Jako pierwszy głos w dyskusji zabrał Fran
ciszek Niezgoda - prezes Rybnickiej Spółki 
Węglowej, który zawarł w swoim wystąpie
niu kwestie dotyczące zatrudnienia i zagro
żenia z jakimi boryka się Spółka. Mówił rów
nież o dobrych kontaktach z władzami samo
rządowymi, które w konsekwencji doprowa
dziły do utworzenia stref aktywności gospo
darczej w Rybniku i Wodzisławiu. Prezes 
wspomniał również o zagospodarowaniu te
renów pogómiczych, przekwalifikowaniu pra
cowników i przyciąganiu inwestorów krajo
wych i zagranicznych.

Na pytanie czy górnictwo żyje na koszt po
datnika starał się odpowiedzieć prezes Gór
niczej Izby Przemysłowo-Handlowej - Jan 
Olszowski. Mówił o stratach i kosztach, ja
kie niesie z sobą reforma górnictwa, ile pie
niędzy wpłaca polskie górnictwo do budżetu 
państwa oraz jakie są zobowiązania państwa 
wobec górnictwa: - Postulaty ograniczenia 
dotacji dla górnictwa są absurdalne - twierdzi 
J. Olszowski. - Wiadomo, że nie stać nas na 
zapewnienie takich wydatków z budżetu, jak 
to miało miejsce w przypadku Niemiec czy

Francji. Warto jednak zdać sobie sprawę 
z ogromu kwot jakie płaci górnictwo. Dla wie
lu ważne są jednak tylko długi tego sektora. 
Przyzwyczajono nas do tego, że o górnictwie 
mówi się źle, albo wcale. Musimy to zmienić!

Z kolei poseł Czesław Sobierajski mówił 
o tym, jak wiele firm upada ze względu na 
fakt, że spółki górnicze nie płacą im należno
ści finansowych w terminie. Parlamentarzy
sta apelował o współpracę, a jako przykład 
postawił władze miasta Rybnika i RSW. 
O owocach tej współpracy mówił również wi
ceprezydent Marian Uherek, który przedsta
wił zebranym cele i zadania, jakie stawia so
bie nowoutworzona Rybnicka Strefa Aktyw
ności Gospodarczej. Wiceprezydent podzię
kował przedstawicielom RSW za dotychcza
sowe kontakty.

W forum dyskusyjnym głos zabrał również 
przewodniczący Związku Gmin Górniczych 
- Tadeusz Chrószcz, który przybliżył zebra
nym okoliczności powstania Związku oraz 
jego zadania oraz możliwości działania.

Gościem specjalnym listopadowego forum 
był Yoshiko Umeda, japoński specjalista, który 
w praktyczny sposób wskazał uczestnikom jak 
należy zabiegać o inwestorów zagranicznych. 
Organizatorami forum dyskusyjnego była 
Rybnicka Spółka Węglowa, Śląsko-Dąbrow
skie Towarzystwo Gospodarcze i Górnicza 
Izba Przemysłowo-Handlowa. (S)

Trwające od paru lat partnerskie 
kontakty Rybnika z Dorsten w West- 
falii-Nadrenii wciąż się rozwijają.

I W kilka tygodni po wyborze złożył w na
szym mieście wizytę nowy burmistrz Dorsten 
■ Lambert Liitkenhorst. Towarzyszyła mu

I
 małżonka oraz Arno Schade, przedstawiciel 

Emscher Lippe Agentur - agencji rozwoju 
lokalnego działającej w części Zagłębia Ruh- 
ry, w tym w mieście Dorsten.

Na spotkaniu z członkami Zarządu Miasta, 
radnymi oraz przedstawicielami rybnickich 
organizacji gospodarczych, prezydent Adam 
Fudali złożył gościowi gratulacje z okazji 
objęcia funkcji burmistrza, a następnie zapo
znał go z sytuacją gospodarczą naszego mia
sta, szczególnie w kontekście restrukturyza
cji przemysłu wydobywczego. Mówił też 
o perspektywach Rybnika w następnych la
tach, przedstawiając m.in. ideę powstania 

I kampusu. Jak się okazuje, Dorsten ma podob
ne, jak Rybnik, problemy - jedyna działająca 

j tam jeszcze kopalnia zaprzestanie swej dzia
łalności w końcu 2001 roku, co spowoduje utra
tę ok. 5 tys. miejsc pracy i gwałtowny wzrost 
bezrobocia. Tak więc, podobnie jak u nas, spra
wą najważniejszą dla miasta, a także organi
zacji gospodarczych jest tworzenie nowych 

|  miejsc pracy. Nasi samorządowcy ze zrozu
mieniem wysłuchali też informacji o proble- 

■ mach finansowych Dorsten, które jest obciążo
ne spłatą kredytów. Podobnie jak u nas, władze 
komunalne uważają, że zadania gmin są nie-

I
 współmiernie duże do przekazywanych na nie 

przez państwo pieniędzy. Wymiana doświad
czeń na tym polu była też głównym tematemRybnicka Strefa Aktywności GospodarczejOd uroczystego otwarcia siedziby Ryb

nickiej Strefy Aktywności Gospodarczej 
4 września br. w Rybniku przy ul. Bia
łych 7, upłynęło już nieco czasu. Pora 
więc na relację z wyników prac organi
zacyjnych wykonanych w tym okresie.

Oficjalne otwarcie RSAG nastąpiło tuż po 
podpisaniu Założycielskiego Aktu Notarial
nego przez udziałowców. Gmina Górnicza 
Rybnika objęła 51 %, a RS W SA. 49% udzia
łów w tej spółce. Następnie wniesiony został 
kapitał założycielski i dokonano rejestracji 
spółki RSAG Sp. z o.o. w Sądzie Rejestro
wym w Katowicach. Już na tym etapie swe 
zainteresowanie i pomoc okazało kilka osób, 
dzieląc się swym doświadczeniem z przecie
rania szlaków w gąszczu procedur formalnych 
i administracyjnych.Dzięki im za to. Również 
w sferze finansowej Rybnicka Strefa Aktyw
ności Gospodarczej otrzymała znaczące 
wsparcie dla pokrycia kosztów realizacji 
swych zadań statutowych.

Śląsko-Dąbrowskie Towarzystwo Gospo
darcze przekazało na konto RSAG kwotę 
25.000 zł. Jak wynika z dołączonego pisma, 
jest to darowizna przeznaczona na działalność 
Rybnickiej Strefy Aktywności Gospodarczej, 
będąca do tej pory w depozycie Śląsko-Dą
browskiego Towarzystwa Gospodarczego. 
Cenny to akt wsparcia dla sprawy, a tym cen
niejszy, że miał miejsce w najtrudniejszym - 
początkowym okresie organizacji Rybnickiej 
Strefy Aktywności Gospodarczej. Dzięki za 
ten i wiele innych przejawów pożytecznego 
zaangażowania w problematykę gospodarczą 
Ziemi Rybnickiej Śląsko-Dąbrowskiemu To
warzystwu Gospodarczemu. Aktualnie trwa
ją przygotowania do sformułowania struktur 
organizacyjnych spółki. Równocześnie pro
wadzone są uzgodnienia w sprawie zasięgu 
terytorialnego RSAG, ulg lokalnych dla

podmiotów działających w jej obszarze, pla
nów zagospodarowania majątku wniesione
go do strefy.

W obliczu trwającej restrukturyzacji górnic
twa, problematyka bezrobocia staje się w na
szym regionie priorytetem działań wszystkich 
uczestników życia gospodarczego. Władze 
samorządowe, jak i posłowie naszej ziemi 
oraz przedstawiciele rządu wykazują zaanga
żowanie w działaniach mających na celu two
rzenie nowych miejsc pracy poza górnictwem. 
Już wkrótce powstanie druga strefa aktywno
ści gospodarczej, a funkcjonować będzie ona 
w obrębie gminy Wodzisław Śl. Zarówno ryb
nicka jak i wodzisławska strefa będą dążyły do 
jak najefektywniejszego w sferze tworzenia no
wych miejsca pracy, wykorzystywania majątku 
poprodukcyjnego Rybnickiej Spółki Węglowej.

P. Musioł

Burm istrz D orsten w Rybniku

Więcej łączy niż dzieli
rozmów delegacji niemieckiej w Izbie Prze
mysłowo-Handlowej Rybnickiego Okręgu 
Przemysłowego, a także w Cechu Rzemiosł 
oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości,
gdzie dyskutowano o możliwości współpra
cy, m.in. wymianie uczniów. Podobnej tema
tyki dotyczyła dyskusja w Rybnickiej Strefie 
Aktywności Gospodarczej, gdzie jej prezes

Piotr Musioł zapoznał gości z ideą tego przed
sięwzięcia i wymienił doświadczenia z zainte
resowanym podobną problematyką przedsta
wicielem Emscher Lippe Agentur. W spotka
niu w RSAG wziął również udział wicepre
zydent Marian Uherek, który przedstawił 
szczegółowo plany realizacji kampusu studenc
kiego. W jego towarzystwie Arno Schade

zwiedził zabytkowy szyb “Ignacy” w Nie- 
wiadomiu z jedyną w Europie parową maszy
ną wyciągową. W tym czasie L. LUtkenhorst 
złożył wizytę w Szkole Życia, gdzie mia
sto reprezentowała w iceprezydent Ewa 
Urbanek-Chołuj. Gość wraz z małżonką 
zwiedzili szkołę, rozmawiali o jej proble
mach z dyrektorką Lucyną Ibrom, ze wzru
szeniem odebrali laurki wręczone im przez 
jednego z uczniów. Burmistrz Dorsten zre
wanżował się drewnianymi zabawkami, 
które we własnej stolarni wykonali uczest
nicy zajęć terapii ruchowej w Dorsten.

Goście z Niemiec zdążyli jeszcze odwiedzić 
Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych 
i przekonać się, że jego uczniowie pilnie uczą 
się niemieckiego, by swobodniej porozumieć 
się z rówieśnikami z Dorsten, u których kilka 
tygodni temu gościli. By kontakty te były je
szcze łatwiejsze, burmistrz L. Liitkenhorst 
podarował szkole nowiutki fax z zapasem 
papieru.

Wizyta, choć bardzo krótka, miała niezwy
kle bogaty program. Z treści przeprowadzo
nych przez niemieckich gości rozmów w róż
nych gremiach wynika, że oba miasta łączą 
podobne problemy. Sposoby ich rozwiąza
nia mogą stać się zatem przedmiotem wy
miany doświadczeń. Przypomnijmy, że na 
początku czerwca 2000 roku odbędą się 
w Rybniku kolejne Dni Dorsten.

Warto dodać, że L. Liitkenhorst bywał w Pol
sce, w tym w Rybniku, wielokrotnie przy 
okazji misji charytatywnych. Od 15 lat jest 
uczestnikiem pielgrzymki mężczyzn do Pie
kar Śl. Po raz pierwszy odwiedził natomiast 
Rybnik oficjalnie, jako burmistrz Dorsten.

(r)
iMmbert Liitkenhorst (z lewej) i prezydent Adam Fudali na spotkaniu w Urzędzie Miasta.

Zdj.: r

Rok 1999
- jaki był dla Rybnika?

dokończenie ze str. 6
tego roku, kiedy to uchwałą Rady Miasta do
kooptowałem do grupy Ruchu Rozwoju Ryb
nika. A jak oceniam dokonania miasta? Je
steśmy grupą w opozycji do obecnych władz. 
Rozwój naszego miasta jest zapisany w stra
tegię programu wyborczego Ruchu Rozwoju 
Rybnika i gdyby w szystko pokryw ało się 
z naszymi oczekiwaniami, to moglibyśmy po
wiedzieć, że dobrze nam się mieszka w Ryb
niku i realizowane są potrzeby mieszkańców, 
a jednocześnie, że urzeczywistniane są zało
żenia bliskie RRR. Jednak to tylko dekla
racje, które w pewnym momencie się koń
czą i przychodzi szara rzeczywistość, a jej 
ostrymi arbitrami są mieszkańcy. Mieszkam 
w dzielnicy Nowiny, gdzie na pierwszy pluń 
wysuwają się nieuregulowane zasady współ
pracy pomiędzy majątkiem osiedla, spółdziel

ni mieszkaniowej i miasta. Miasto nie traktuje 
mieszkańców tego osiedla jak swoich mie
szkańców. Nie widzę tutaj ręki gospodarza, ani 
ze strony spółdzielni ani miasta. Ważne są 
również kwestie bezpieczeństwa. Filozofia 
obecnej ekipy nie ma przełożenia na bezpie
czeństwa interesów osób trzecich. Wydawane 
się koncesje na alkohol i działalność rozryw
kową, a równocześnie nie widzi się tego, że tym 
samym zagrożona jest rodzina i spokój spo
łeczny. Popieram rozwiązania Raciborza, 
gdzie, aby uzyskać koncesję na alkohol, 
wpierw musi zostać wydana opinia najbliż
szych sąsiadów, nawet jeżeli idzie o ogródek 
letni. Wśród plusów tego roku mogę podkre
ślić determinację, wysiłek i chęć pracy, ale 
widzę również, że ktoś “miesza ”, ale nie jest 
to Ruch Rozwoju Rybnika.

Opinie zebrały: r, s

Sprostowanie
Daniela Lampert jest Sekretarzem Mia

sta, a nie jak napisaliśmy w artykule 
“Urząd na miarę potrzeb” w listopadowej 
“GR”, także naczelnikiem Wydziału Orga
nizacyjnego - taka funkcja w strukturach 
UM nie istnieje.

Również do kalendarium z okazji 
35-lecia Teatru Ziemi Rybnickiej, zamie
szczonym w tym samym numerze “GR” 
wkradł się błąd. Domy Kultury w Chwało- 
wicach, Boguszowicach i Niedobczycach 
nie wchodzą w strukturę Rybnickiego 
Centrum Kultury, ale są samodzielnymi 
placówkami kulturalnymi.

Zainteresowanych przepraszamy.
Redakcja

Tel. 42-28-825
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Trochę historii
Powstała w 1949 roku jako Powiatowa Sta

cja Pogotowia Ratunkowego z siedzibą na 
parterze szpitala “Juliusz” przy ul. 3 Maja.

Najstarszą pracownicą rybnickiego pogoto
wia, związaną z nim od 1966 roku jest Halina 
Miera, kiedyś sanitariuszka, dziś doświadczo
na dyspozytorka. Pamięta ona czasy, kiedy 
pogotowie obsługiwało znacznie większy niż 
dziś obszar z Żorami,
Knurowem i Czerwion- 
ką-Leszczynami. Korzy
stano już wtedy z krótko
falówek, ale ludzi było 
mniej, mniej było też te
lefonów i samochodów, 
toteż pogotowie wzywa
no rzadziej, tylko do naj
pilniejszych przypad
ków. Wiele dla tej pla
cówki zrobili kierujący 
nią w przeszłości lekarze 
Stanisław Szczot, Jan 
Przybysz i dr Śmigiel
ski. Historię pogotowia 
można mierzyć zmienia
jącymi się modelami sa- 
m ochodów -karetek - 
pani H alina pam ięta 
warszawy-garbusy, po
tem ich nowszy model, 
fiaty-kombi, polonezy...
Dość ubogo wyposażo
ne, bo tylko przystoso
wane dla potrzeb pogo
towia. Niezapomnianym przeżyciem był po
czątek stanu wojennego - cisza w telefonach, 
niepewność... Nie bez obaw przyjmowano 
każdą zmianę organizacyjną, a było ich spo
ro, choćby powstanie ZOZ-ów, a po ich li
kwidacji przed pięciu laty, przejęcie rybnic
kiej stacji przez Rejonowe Pogotowie Ratun
kowe z siedzibą w Wodzisławiu Śl. - Nasze 
zadania się jednak nie zmieniły - mówi pani 
Halina. - Przez cały czas staramy się służyć 
ludziom w nagłych przypadkach. Ostatni prze
łom to wprowadzenie reformy służby zdro
wia. W pewnym okresie ilość zgłoszeń gwał
townie zmalała, bo ludzie obawiali się, że będą 
musieli płacić za nieuzasadnione wezwania. 
Takich przypadków nie jest jednak zbyt wie
le. Zdarzają się natomiast żartownisie, którym 
wydaje się, że zablokowanie linii, a tym sa
mym utrudnienie dostępu do pogotowia lu
dziom naprawdę potrzebującym pomocy, jest 

1 0  dobrym dowcipem. Pani Halina wyłapuje tak- 
I: że żarty bez pudła...

Dzień dziesiejszy
Od pięciu lat rybnicką stacją wchodzącą w 

skład Rejonowego Pogotowia Ratunkowego w 
Wodzisławiu, kieruje dr Jerzy Straszyński.

Uważa on, że reforma służby zdrowia nie była 
dla pogotowia “trzęsieniem ziemi”, choć oczy
wiście problemów nie brakuje. Z Kasą Chorych 
udało się podpisać umowę na wyjazdy do wy
padków i nagłych zachorowań oraz na przewo
zy pacjentów szpitala psychiatrycznego. Odpa
dły przewozy pacjentów między szpitalami, bo 
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 pod
pisał osobne porozumienie z Kolumną Trans
portu Sanitarnego. W tym przypadku kierowcy

karetek obywają się bez sanitariuszy zatrudnio
nych w pogotowiu. Ci ostatni mają więc uza
sadnione obawy o swoje miejsca pracy... Jak 
uważa dr Straszyński, rozdzielenie personelu 
medycznego od kierowców czyli istnienie po
gotowia i kolumny transportu sanitarnego jako 
dwu odrębnych instytucji, było wielokrotnie kry
tykowane, nadal jednak jest faktem, choć nie 
przemawiają za tym racje ekonomiczne.

Problemem dla pogotowia jest “zlecenie” 
mu niejako roli izby wytrzeźwień, której, zda
niem jego pracowników, bardzo w Rybniku 
brakuje. Zabierani z ulicy pijani leżą w po
czekalni, korytarzu, a w lecie pod wiatą. 
W ub. kadencji miasto, na mocy podpisanej 
umowy, wspomagało pogotowie pewnymi 
środkami finansowymi na ten cel. Dziś umo
wy takiej nie ma, a pogotowie nadal "robi" za 
izbę wytrzeźwień. Władze miasta problem za
uważają, jednak ze względu na koszty budo
wy i utrzymania, izba wytrzeźwień jako inwe
stycja nie jest na razie planowana. Samorzą
dowcy liczą w tym względzie na dobrą współ
pracę pogotowia, policji i Straży Miejskiej.

W tej chwili za największy problem dr Stra
szyński uważa brak lekarza w ambulatorium, 
które w ostatnich 2 miesiącach udzieliło ok. 3

tys. porad. Pacjenci muszą niejednokrotnie 
czekać na poradę ambulatoryjną aż do powro
tu lekarza z trasy. Sytuacja ta powoduje masę 
skarg, jest jednak nadzieja, że lekarz w ambu
latorium jednak będzie... Pewne jest natomiast, 
że od nowego roku rybnickie pogotowie otrzy
ma własną karetkę reanimacyjną. Rzecz nie bez 
znaczenia, kiedy obsługuje się teren Rybnika, 
Świerklan, Zwonowic, Przegędzy, Jejkowic, 
Stanowic i Ochojca, w sumie obszar zamie

szkany przez około 180 tys. mieszkańców.
Aktualnie w rybnickim pogotowiu zatrudnio

nych jest, obok szefa, dwu lekarzy etatowych, 
20 pielęgniarek tzw. “wyjazdowych” i ambu
latoryjnych oraz w biurze wezwań czyli dys
pozytorni, a także 18 sanitariuszy. Pracownicy 
mijają się na dyżurach, szefostwo stara się więc 
o integrację na okolicznościowych spotkaniach 
towarzyskich. Chyba skutecznie, bo pracow
nicy podkreślają dobrą atmosferę. - Będą z Ża
lem opuszczała pracę - mówi w kontekście nad
chodzącej emerytury Halina Miera. - Jesteśmy 
tu jak jedna rodzina...

Kolejną okazją do spotkania był “złoty” ju
bileusz. Mógł się on odbyć dzięki sponsorom
- miastu, elektrowni “Rybnik” i innym. Wła
dze miasta na uroczystości reprezentowała 
przewodnicząca Komisji Zdrowia i Opieki 
Społecznej Rady Miasta dr Ewa Czaja, któ
rej problemy pogotowia ratunkowego są zna
ne i bliskie, gdyż sama była z nim związana.
- Jak trudna i odpowiedzialna jest to praca, 
ilu wymaga natychmiastowych decyzji w celu 
ratowania ludzkiego życia, wiedzą najlepiej 
ci, którzy pracowali bądź pracują w pogoto
wiu - powiedziała E. Czaja.

(r)

50 lat Rybnickiego 
Pogotowia Ratunkowego

Nowa 
karetka 

na jubileusz
Zmieniała się nazwa, struktura 

o rg a n iza cy jn a  i lu d z ie , n ie 
zmienna od lat pozostaje siedzi
ba, a przede wszystkim cel - po
moc w nagłych wypadkach i za
chorowaniach. Rybnicka stacja 
Pogotowia Ratunkowego obcho
dzi w tym roku jubileusz 50-lecia 
działalności.
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Inyestcity ’99

WTblfPZ PfCIOn PTbillCM
W tym roku, na IX edycji targów Investcity, które miały miejsce w Poznaniu 

pod koniec listopada br., Rybnik swoje propozycje inwestycyjne przedstawiał 
wspólnie z Czerwionką-Leszczynami i gminą Świerklany pod hasłami ...wybierz 
region RYBNICKI i ...wybierz RYBNIK.

Projekt stoiska przygotowała Fundacja Eko
logiczna “Ekoterm Silesia”, a jego głównym 
elementem był ustawiony w centralnym punk
cie monitor, na którym można było obserwo
wać ofertę inwestycyjną miasta zarejestrowa
ną na CD-ROM-ie. Z tą samą płytą można 
było dokładnie się zapo
znać, siadając do klawia
tury drugiego kompute
ra. Oferta na CD-ROM- 
ie przedstawia się nie
zwykle interesująco nie 
tylko w warstwie mery
torycznej, ale atrakcyjna 
jest również forma. Na 
w stępie wszystkich 
wchodzących do progra
mu wita Prezydent Mia
sta. Potencjalny inwestor 
poznaje Rybnik poprzez 
ogólne dane i liczby oraz 
może zobaczyć jego naj
piękniejsze widoki. O mie
ście wypowiadają się też 
osoby trzecie. Oferta inwe- Rybnickie stoisko na Inyestcity.

stycyjna jest bardzo szczegółowa - przedsta
wiony został rodzaj obiektu i jego przezna
czenie, sprawy własnościowe, lokalizacja 
i wiele innych danych. W kolejnych “odsło
nach” oglądamy firmy, które już u nas zain
westowały. W dziale Wokół nas - oferta Sto-

Oddanie do użytku centralnej sterylizatorni jest kolejnym etapem zbliżającym inwe
stycję pod nazwą Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 do szczęśliwego końca.

Inwestycja nie tylko dla zdrowia...
Przed oficjalną uroczystością otwarcia, 

która odbyła się pod koniec listopada, ta 
nowoczesna "fabryka materiałów wyste- 
rylizowanych" przechodziła kilkutygo
dniowy rozruch technologiczny i w chwi
li obecnej w pełni zaspakaja potrzeby 
wszystkich rybnickich szpitali na usługi ste- 
rylizacyjne. W czasie oficjalnej inaugura
cji działalności obiektu, dyrektor WSS nr 3 
Bolesław Piecha przedstawił zamontowa
ny w Rybniku ciąg sterylizacyjny jako bez
względnie najnowocześniejszy w naszym 
kraju. Obiekt został zaprojektowany i wy
posażony z zastosowaniem unikalnych 
rozwiązań światowych w tej dziedzinie. - 
Instalacja ta jest bliska modelowi idealne
mu - potwierdził opinię dyrektora Andrzej 
Krysztof z firmy "Komed", która dostarczyła 
urządzenie. - Byłaby idealna, gdyby nie 
konieczność dostosowania się do istnieją
cych pomieszczeń. Podobne zdanie wy

raził biorący udział w uroczystości Sam 
Barnabas, przedstawiciel firmy z Rochester 
w USA, której technologię zastosowano.

Rybnicka centralna sterylizatornia jako 
jedyna w Polsce spełnia wymogi rozporzą
dzenia ministra zdrowia i opieki społecz
nej w zakresie ochrony środowiska pracy 
i nadzoru nad stanem zdrowia pracowni
ków narażonych na oddziaływanie czyn
ników rakotwórczych. Systemy kanali
zacji i utylizacji odpadów powstających 
w procesach sterylizacyjnych gwarantują 
oczyszczanie kondensatu w 99,99%. Na
rzędzia chirurgiczne, bielizna operacyjna, 
środki opatrunkowe i wszystkie inne ma
teriały wymagające sterylności, ze wszy
stkich rybnickich szpitali trafiają do 
Orzepowic w specjalnych pojemnikach. 
Tu poddaje się je sterylizacji, której pierw
szym etapem jest myjnia ultradźwiękowa.

dokończenie na str. 30

warzyszenia Kuźnia i Fundacji “Ekoterm Si
lesia”.

Obok oferty na CD-ROM-ie na stoisku do
stępna była specjalna teczka dla potencjalnych 
inwestorów, a także inne materiały promocyj
ne - albumy, foldery, a także nasza “GR”.

Ofertę przygotował Wydział Rozwoju 
Miasta UM, a jego pracownica Barbara Sza
fir była gospodynią stoiska. Przewinęło się 
przez nie wielu potencjalnych, również zagra
nicznych inwestorów.

W otwarciu tegorocznych targów Investci- 
ty uczestniczył prezydent Adam Fudali, 
a w ich trakcie na stoisku rybnicką ofertę przed
stawiali również naczelnik Wydziału Rozwo
ju Miasta Grzegorz Wolnik i kierownik Biu
ra ds. Kultury i Sportu Arkadiusz Skowron.

Po dwu CD-ROM-ach z lat 1997 i 1998 
i  prezentujących przede wszystkim dorobek 
I  kulturalny Rybnika, firma OS 3 Multime- 
|  dia zaproponowała trzeci krążek - tym ra- 
I zem o wiele szerszą, multimedialną prezen- 
I tację naszego miasta. Swój udział w doborze 
1 materiałów na CD ma również Urząd Miasta, 
I  a także “Gazeta Rybnicka”, gdyż z naszego 

archiwum pochodzi część zdjęć.
Tak więc na płytce oglądamy najpiękniej

sze zakątki Rybnika w przededniu roku 2000 
- skwery i parki, świątynie, architekturę, ale 
również Rybnik na fotografiach archiwal
nych. Szeroko prezentowany jest dział kul
tury - od prezentacji Muzeum poprzez karty 
z historii rybnickiego jazzu, imprezy cyklicz
ne i najciekawsze wydarzenia kulturalne bie
żącego roku aż do kroniki kulturalnej z 1998 
roku - również w formie filmu z komentarzem. 
Jedno kliknięcie i jesteśmy w rzeczywistości 
gospodarczej - dowiadujemy się o planach in
westycyjnych miasta, poznajemy oferty mia
sta dla potencjalnych inwestorów. W dziale 
rekreacja możemy zorientować się w możli
wościach bazy hotelowej, sportowej i rekrea
cyjnej. Swoje miejsce na dysku mają sponso
rzy - bez nich nie mógłby on powstać...

Oficjalna prezentacja nowego produktu 
OS 3 Multimedia z udziałem władz samo
rządowych miasta i powiatu odbyła się w re
stauracji “Przy Kominku”. Prezydent Adam 
Fudali podziękował twórcom, podkreśla
jąc, że CD - ROM z multimedialną prezenta
cją naszego miasta stanowi nowoczesny ele
ment promocji niezbędnej na tym etapie roz
woju naszego miasta.

(r)

1
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Płonące pochodnie, czerwony dywan na schodach Teatru Ziemi Rybnickiej 
i dwumetrowa replika statuetki “Czarnego Diamentu” powitały uczestników uro
czystości wręczenia tej nagrody. Oprawa godna znaczenia, jakie pomysłodawcy

Nagrody indywidualne: statuetkę Czarnego 
Diamentu przyznanego ks. H. Jośce odebrał 
ks. dziekan Fr. Skórkiewicz (z lewej), obok 
wiceminister Tadeusz Donocik oraz Marsza
lek Województwa Śląskiego Jan Olbrycht.

Zdj.: szoł

tej inicjatywy jej nadali.

Czarny Diament po raz pierwszy
Województwo Śląskie tworzą dziś cztery 

aglomeracje: katowicka, bielsko-bialska, czę
stochowska oraz rybnicka, mniej dotąd w tym 
“wojewódzkim kontekście” zauważona jako 
centrum gospodarcze. Zadaniem i celem Czar
nych Diamentów jest m.in. zmiana spojrze
nia na nasz region i jego potencjał gospodar
czy. - Ideą nagrody jest wypromowanie oso
bowości i firm działających w aglomeracji 
rybnickiej oraz zwrócenie na nie uwagi in
westorów zagranicznych - powiedział prezes 
rybnickiej Izby Przemysłowo-Handlowej 
Andrzej Żylak. - Zakładamy, że już wkrótce 
nagrody te będą miały przełożenie na rozwój 
danej firmy. Będziemy dbać o to, by nagroda

jących słowach przypomniał zasługi tego wy
bitnego duszpasterza, a obecni, by uczcić Jego 
pamięć, powstali z miejsc. Rybniczaninem jest 
M arszałek Województwa Śląskiego Jan 
Olbrycht, który nagrodę otrzymał za wkład 
w rozwój gospodarczy regionu i działania in
tegracyjne. Marszałek szczególnie sobie ceni 
fakt, że pierwszą nagrodę dostrzegającą jego 
wysiłki otrzymał w rodzinnym mieście. Trze
ci z indywidualnych laureatów, odpowiedzial
ny za rozwój małej i średniej przedsiębiorczo
ści wiceminister gospodarki Tadeusz Donocik 
wprawdzie rybniczaninem nie jest, ale wielo
krotnie w naszym mieście bywał, przybliża
jąc w różnych środowiskach problematykę 

smallbiznesu i podkre
ślając jego rolę w prze
kształcającej się rze
czywistości. Kolejny 
laureat to Bank Roz
woju E k sportu , 
k tóry ma swój od
dział w Rybniku. Jest 
to p ierw szy  bank, 
który otrzymał certy
fikat jakości ISSO 
9001, a ciągły wzrost 
aktywności gospodar
czej łączy ze wspoma-

Projckł statuetki Czarnego Diamen
tu, podobnie ja k  idea nagrody, po
wstał w  rybnickiej Izbie Przem y
sło w o-H andlo w ej. W ykorzystany  
został m otyw  pnia dębu z  wrasta- 
jg cym i w  glebę k orzen iam i 
jak o  symbolu siły, stabilno
ści i przyw igzanio do ślą
skiej z iem i. Jest tez n aw ią
zaniem  do procesu powsta
w ania w ęgla , którego naj
szlachetniejszą odmianą jest 
w ieńczący dębowy pień statuetki diament. Statuetka w aży  4  kg, 
a je j odlew w  brązie w ykonała firm a "Rodlew''.

ganiem działań charytatywnych. Kapituła do
ceniła też Zakład Usług Sanitarnych i Oczy
szczania Miasta “Eko”, który w rankingu ja
kości usług jest przez swoich klientów oce
niany bardzo wysoko. Silną pozycję wśród 21 
banków w Rybniku zapewnił sobie Kredyt 
Bank SA. i, zdaniem Kapituły, zasłużył na 
nagrodę “Czarnego Diamentu”. Podobnie 
Przedsiębiorstwo Remontowo Budowlane 
SA, wykonawca między innymi modernizacji 
rybnickiego Zamku i przywrócenia go w peł
nym blasku Temidzie.

- Po wyrobach nas poznacie - powiedział

zyskała wysoki prestiż, a je j otrzymanie było 
prawdziwym wyróżnieniem. Już dziś świad
czy o tym osobisty patronat ministra Steinhof- 
fa  oraz pierwsi laureaci, a wśród nich Mar
szałek Wojewódzka Śląskiego Jan Olbrycht 
i wiceminister gospodarki Tadeusz Donocik.

Spośród czternastu laureatów Czarnego 
Diamentu, dokładnie połowa jest związana 
z Rybnikiem, w tym dwu laureatów indywi
dualnych. Statuetkę przyznaną pośmiertnie 
ks. Henrykowi Jośce odebrał ks. dziekan 
Franciszek Skórkiewicz, który we wzrusza

Z rąk prezesa Andrzeja Żylaka nagrodę odbiera Lesław Bentkowski, prezes firmy PRB SA. 
Na zdjęciu również prezydent Adam Fudali i przewodniczący Kapituły, poseł Ryszard Ostrowski.

Zdj.: C. Chlubek-Adamczyk



Grudzień 1999U O S P O O A K K

Laureaci AD 1999
Ks. Henryk Jośko - duszpasterz, budowniczy Ośrodka Leczniczo-Rehabilitacyj
nego dla Dzieci Niepełnosprawnych im. Jana Pawła II (pośmiertnie), Tadeusz 
Donocik - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki, Jan Olbrycht - 
Marszałek Województwa Śląskiego, "Barosz-Gwimet" - Zakład Innowacyjno- 
Wdrożeniowy - Wodzisław Śląski, BRE Bank SA. - Rybnik, "EKO" S.C. - Za
kład Usług Sanitarnych i Oczyszczania Miasta - Rybnik, "Elplast" - Przedsię
biorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe - Jastrzębie Zdrój, Kredyt Bank SA. 
- Rybnik, "MegawafSp. z o.o. - Przedsiębiorstwo Energetyczne - Czerwion- 
ka-Leszczyny, "Mieszko" SA. - Zakłady Przemysłu Cukierniczego - Racibórz, 
Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane SA. - Rybnik, 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.

Kapituła nagrody Czarnego Diamentu 

Ryszard Ostrowski
Przewodniczący Kapituły, Przewodniczący Sejmiku 

Województwa Śląskiego, Poseł na Sejm RP 
Marek Bugdol

Starosta Powiatu Raciborskiego 
Marek Chyliński

Redaktor Naczelny Dziennika Zachodniego 
Adam Fudali 

Prezydent Miasta Rybnika 
Andrzej Janicki

Dyrektor Telewizji Polskiej O/Katowice 
Marek Kornas

Burmistrz Miasta i Gminy Czerwionka-Leszczyny 
Leopold Kurek

Prezes Zarządu Radia Katowice 
Andrzej Markowiak 

Prezydent Miasta Racibórz 
Damian Mrowieć 

Starosta Powiatu Rybnickiego 
Janusz Ogiegło

Prezydent Miasta Jastrzębie Zdrój 
Jerzy Rosół

Starosta Powiatu Wodzisławskiego 
Ireneusz Serwotka

Prezydent Miasta Wodzisław Śl. 
Waldemar Socha 

Prezydent Miasta Żory 
Szczepan Wyra

Dyrektor Centrum Kształcenia Inżynierów 
Andrzej Żylak

Prezes Zarządu Izby Przemysłowo-Handlowej, 
Rybnickiego Okręgu Przemysłowego

odbierając nagrodę przedstawiciel firmy 
“Utex” - producenta wysokiej jakości ma
teriałów budowlanych, a jednocześnie lider 
w dziedzinie ekologii.

Odbierając nagrody z rąk członków Kapi
tuły - laureaci dziękowali nie tylko tym, którzy 
dostrzegli ich wkład w rozwój aglomeracji 
rybnickiej, ale także swoim pracownikom, 
współtwórcom sukcesu.

List od Aleksandra Kwaśniewskiego od
czytała przedstawicielka Kancelarii Prezyden
ta Ewa Spychalska. Prezydent RP gratuluje 
wyróżnionym Czarnym Diamentem firmom 
za działania na rzecz promocji śląskiej gospo
darki, wyrażając nadzieję, że ich praca pomo
że zminimalizować koszty restrukturyzacji 
górnictwa. Przewodniczący Kapituły, poseł 
Ryszard Ostrowski odczytał pisma gratula
cyjne przesłane przez Metropolitę Katowic
kiego abpa Damiana Zimonia i ministra 
Leszka Balcerowicza. Nie mógł przybyć na 
uroczystość minister gospodarki Janusz 
Steinhoff, który inicjatywę objął swoim pa
tronatem.

Uroczysty finał przyszłorocznej edycji 
nagrody odbędzie się w Jastrzębiu-Zdro
ju, a promesę gospodarzowi tego miasta 
Januszowi Ogiegle przekazał prezes rybnic
kiej Izby Przemysłowo-Handlowej Andrzej 
Żylak.

Część artystyczną uroczystości wypełni
ły dźwięki cygańskiej muzyki w wykonaniu

zespołu Don Wasyl i Roma. Kilka utworów 
wspólnie z Cyganami zagrał zespół kameral
ny reaktywowanej Filharmonii Rybnickiej

im. Braci Szafranków, dowodząc tym sa
mym, że można pogodzić różne muzyczne 
stylistyki. (r)

W części artystycznej wytąpił zespół Don Wasyl i Roma. Zdj.: C. Chlubek-Adamczyk
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Centrum na miarę Europy...

Makieta projektu centrum hotelowo-biznesowego w skali 1:200. Planowany obiekt widzimy 
w głębi, z przodu budynek sądu, po lewej Urząd Miasta, za nim DH "Hermes".

...  Zdj.:r

Rozstrzygnięty został przetarg na zagospodarowanie terenu w cen
trum m iasta o powierzchni ok. 0,8 ha m iędzy ulicami 3 M aja a M iejską, 
obszaru zajm owanego dziś przez parking.
Wygrało go konsorcjum kapitałowe złożo

ne z kilku rybnickich firm, które zapłaciło 
miastu 2 min 600 tys. zł, a więc blisko 500 zł 
za m2 gruntu. Prezydent Adam Fudali sprze
daż tego terenu uważa za sukces. Chodzi nie 
tylko o to, że kupiły go rybnickie firmy, ale

również ze względu na cenę. Przekonał się o 
tym w czasie ostatniej wizyty w Litwin. Fran
cuzi są bowiem gotwi przyciągnąć inwesto
rów do swojego miasta choćby za symbolicz
nego franka...

Koncepcja zagospodarowania terenu, któ

ra zgodnie z warunkami przetargu, ma zostać 
zrealizowana do 3 lat, zakłada budowę cen
trum biznesowego z hotelem, zespołem sal 
konferencyjnych, restauracji, zakładów usłu
gowych oraz lokali pod wynajem.

Władzom miasta zależy, by leżący w samym 
centrum teren został zagospodarowany w spo
sób funkcjonalny, na miarę stolicy aglomera
cji, którą Rybnik się stał. Autor projektu, ar
chitekt Marek Osiecki również miał na 
względzie rangę Rybnika jako ośrodka me
tropolitalnego. Dlatego zdecydował się na 
8-kondygnacyjny obiekt uwieńczony kopuł- 
ką, który będzie spełniał rolę przestrzennej do
minanty wśród zabudowań centrum miasta. 
W projekcie M. Osieckiego pojawia się też 
sugestia przeprowdzenia ruchu na dzisiejszym 
PI. Kopernika tunelami, ale, jak powiedział 
wiceprezydent Marian Uherek, koncepcja ta 
jest mocno przyszłościowa, oczywiście ze 
względu na koszty.

Jak najbardziej realna jest natomist budo
wa głównego obiektu, o czym przekonywał 
przedstawiciel inwestora Marian Uiiarczyk, 
Impulsem do przystąpienia do przetargu ryb
nickiej grupy kapitałowej była chęć zaktywi
zowania rybnickiego biznesu i przekonanie, 
że z inwestycją doskonale poradzą sobie ro
dzime firmy budowlane. Projektant i inwe
storzy zapewniają, że już wiosną 2001 roku 
stał będzie szkielet obiektu, zaś zakończenie 
budowy planuje się na rok 2002. Zakłada się, 
że obiekt o pełnym standardzie europejskim 
przyciągnie klientów, kontrahentów i kolej
nych inwestorów oraz będzie doskonalą wi
zytówką Rybnika u progu integracji naszego 
kraju z Unią Europejską.

Miasto otrzymało też propozycje zagospo
darowania parkingu przy ul. Hallera oraz te- 

dokończenie na str. 23

Jednym z najważniejszych zadań samorządu w dziedzi
nie ochrony środowiska naturalnego jest zmniejszenie tzw. 
niskiej emisji zanieczyszczeń wprowadzanych do powietrza 
atmosferycznego. W ciągu ostatnich kilku lat miasto zainwe
stowało w ekologiczne ogrzewanie w wielu komunalnych 
obiektach, czego efektem jest polepszenie się czystości po
wietrza, szczególnie w centrum miasta. Przestały dymić 
kominy browaru i ciepłowni przy szpitalu psychiatrycznym, 
ekologiczne piece zamontowano w wielu szkołach, przed
szkolach i innych obiektach.

Kolejnym krokiem na tej drodze jest modernizacja ko
tłowni w Zarządzie Zieleni Miejskiej przy ul. Pod La
sem. Wykonano ją  z zastosowaniem najnowszych techno
logii, a kotłownia, w której kotły węglowo-olejowe za
mieniono na gazowo-olejowe, pracować będzie bezobsługo- 
wo. Środki na realizację inwestycji pochodzą z Gminnego Fun
duszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz z Wo
jewódzkiego FOŚr. i GW w Katowicach w formie pożyczki. 
Dzięki temu rozwiązaniu obniży się znaczenie ilości wpro
wadzonych do powietrza zanieczyszczeń, w tym pyłów,

dokończenie na str. 30

W Zarządzie Zieleni Miejskiej

Ekologiczna kotłownia “Pod Lasem”

£
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Św. Mikołaj, który tradycyjnie już zawi
tał do miasta, aby obdarować prezentami 
wszystkie dzieci, miał w tym roku sporo 
pracy. Musiał odwiedzić wiele miejsc, gdzie 
czekali na niego najmłodsi rybniczanie.

' P r z . y á y í

¿ w .  m h u ¡ . . .

ników mikołajowe imprezy zorganizowały 
Szkoła Podstawowa nr 35 i Rybnicka Spół
dzielnia Mieszkaniowa.

W DK w Niedobczycach ze św. Mikoła
jem spotkały się dzieci z dzielnicy, a obok pre
zentów, atrakcją była inscenizacja o Mikołaju 
oraz “Wierszyki dla Jasia i Agatki” przygoto
wane przez dzieci z SP 33, OOP i Przedszkola 
nr 25, które uczestniczą w zajęciach domu 
kultury prowadzonych przez Bożenę Kuc 
i Bronisławę Bober. W DK w Niewiadomiu 
spotkanie prawie 300 dzieci ze św. Mikoła
jem połączono z projekcją filmu “M uían”. 
W Klubie Energetyka dla dzieci wystąpił 
mistrz iluzji Komelli-Junior z Chorzowskiego 
Teatru Magii oraz Teatr Muzyczny z Gliwic.

Już po raz szósty Rejonowy 
Urząd Poczty w Rybniku zorgani
zował akcję pod nazwą “Poczta 
zna adres Świętego Mikołaja”. 
Dzięki niej dzieci mogły osobiście 
odebrać z rąk Świętego Mikołaja 
prezent. Osoby, które chciały spra
wić taką niespodziankę swoim po
ciechom, dokonywały wpłat pie
niężnych u doręczycieli lub w wy
typowanych urzędach poczto
wych. W ten sposób paczki od 
sponsorów trafiły m.in. do Domu 
Dziecka w Rybniku i Wodzisła
wiu, a także do dzieci z najbie
dniejszych rodzin.

Tradycyjnie już najbardziej łubiany przez 
dzieci święty zawitał także do Domu Dziecka 
przy ul. Powstańców Śl. Podobnie jak w la
tach ubiegłych w placówce tej trudno było 
zorganizować wizytę Mikołaja w jednym dniu. 
Zwykle już z początkiem grudnia Dom Dziec
ka odwiedza kilku Mikołajów. Prezenty przy
nosi dzieciom młodzież szkół podstawowych 
i średnich, delegacje władz miasta, a w okre
sie przedświątecznym również przedstawicie
le zakładów pracy. (r, S)z pomocą jej pracow-

i Jejkowic. Jury czyli 
państw o B arbara  
i Marian Rakowie 
najwyżej ocenili pra
ce Aleksandry Mury 
(SP13), Magdaleny 
D zierżęga (SP 25) 
i Joanny R ed er(SP 
w Ja n k o w ic a c h ) . 
W chwałowickim DK

W tym roku “miejski” św. Mikołaj przy
wiózł wór wypchany... piosenkami i bajka
mi. Wieczorem 6 grudnia dzieci przybyły 
licznie na Rynek i z dużym zaangażowaniem 
obejrzały spektakl “Bajki z worka Mikołaja”. 
Św. Mikołajowi towarzyszyły zwierzęta i inne 
bajkowe postaci, które przedstawiły znane i 
nieznane bajki i baśnie, a także z dużym po
wodzeniem uczyły małych rybniczan piose
nek. Na zakończenie tego zaczarowanego 
wieczoru, niebo rozbłysło tysiącem sztucz
nych ogni. Wcześniej, w Teatrze Ziemi Ryb
nickiej, również z okazji św. Mikołaja, ponad 
tysiąc dzieci obejrzało baśń muzyczną “Ca- 
lineczka” wg H. Ch. Andersena w wykona
niu Studia Form Teatralnych z Częstochowy. 
Mikołaj częstował cukierkami i rozdawał pre
zenty, które przygotowały szkoły i zakłady 
pracy zapraszające na spektakl.

Mikołajowe imprezy tradycyjnie organizu
ją rady dzielnic. W Paruszowcu-Piaskach św. 
Mikołaj zawitał do siedziby TKKF - do świe
tlicy ośrodka przybyło ponad 30 dzieci, które 
otrzymały upominki, ufundowane przez spo
nsorów. Przygotowano również konkurs 
piosenek oraz wierszy. Organizatorem mi
kołajowej imprezy w dzielnicy Smolna była 
Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej 
Rady Dzielnicy z aktywną, jak zawsze, 
Ireną Szyczewską. Spotkanie odbyło się 
w SP 34, a św. Mikołaj przybył bryczką, 
którą świętemu “wypożyczyła” rodzina

Święty Miko
łaj zawitał też 
do dzieci z Pa- 
ruszowca-Pia- 
sków.

Eugeniusza Biskupka. nieodżałowanego 
przyjaciela dzieci. Dzięki hojności sponsorów 
66 dzieci z rodzin najbardziej potrzebujących 
wzięło udział w poczęstunku, a potem otrzy
mało prezenty. Do najhojniejszych darczyń
ców należą: Artur Karwot i Krzysztof Sał- 
but, Alicja i Andrzej Bojanowscy (firma An- 
dal), a także Urząd Miasta. Do akcji włączyli 
się też właściciele cukierni, hurtowni i skle
pów spożywczych działających na terenie 
dzielnicy Smolna.

Imprezy mikołajkowe przygotowały rów
nież dzielnicowe domy kultury. W DK Chwa- 
łowicach rozstrzygnięty został konkurs pla
styczny na najpiękniejszą kartkę świąteczną dla 
dzieci z dzielnicy oraz z Popielowa, Świerklan

Na Rynek Mikołaj przybył z workiem wypeł
nionym bajkami i piosenkami.

* Zdj.: szoł

1
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Inauguracja Festiwalu Sztuki Rybnik 2000

Mesjasz na jubileusz chrześcijaństwa
Imponująca wypadła inauguracja Festi

walu Sztuki Rybnik 2000, będącego for
mą uczczenia jubileuszu 2000 lat chrze
ścijaństwa. W bazylice św. Antoniego za
brzmiało oratorium Jerzego Fryderyka 
Haendla Mesjasz. To niewątpliwe wyda
rzenie muzyczne miało również swój kon
tekst pozamuzyczny, gdyż było jednocze
śnie powtórnym debiutem reaktywowanej 
rybnickiej orkiestry filharmonicznej, która 
zaistniała na nowo jako Filharmonia Ryb
nicka im. Braci Szafranków. Oficjalnego 
otwarcia Festiwalu Rybnik 2000 dokonał 
prezydent Adam Fudali, podkreślając jak 
wielką wagę miasto przywiązuje do po
wodzenia tej inicjatywy. Do przeżyć arty
stycznych licznie zgromadzonych w świą
tyni pięknym słowem przygotowała Danu
ta Węgrzyk. Organizatorzy tj. miasto i To
warzystwo Muzyczne im. Braci Szafran
ków zadbało, by melomani mieli przed 
sobą oryginalny tekst oratorium i jego pol
skie tłumaczenie z podziałem na części.

R ybnik
kulturalny

•  ... oprócz kilku innych, odbył się w TZR 
koncert uczniów Państwowej Szkoły 
Muzycznej w Rybniku (o czym szerzej 
w następnym numerze “GR”).

Rybnickiej orkiestrze, której dyrektorem 
jest Antoni Smółka, udało się pozyskać 
znakomitych współwykonawców, a mia
nowicie Chór Państwowej Filharmonii Ślą
skiej przygotowany przez Jana Wojtachę 
oraz solistów o wielkim dorobku artystycz
nym: Beatę Raszkiewicz - sopran, Piotra 
Olecha dysponującego niezwykle rzadkim 
głosem - kontratenorem, Krzysztofa Szmy
ta - tenor oraz Józefa Fraksteina - bas. 
Całość poprowadził dyrektor artystycz
ny Filharmonii Śląskiej, Mirosław Jacek 
Błaszczyk.

Mimo niełatwych warunków, gdyż ba
zylika jest obiektem nie dającym się prak
tycznie ogrzać, orkiestra, chór i soliści za
demonstrowali najwyższy poziom wyko
nawczy. Doceniła to publiczność dzięku
jąc owacją na stojąco, a monumentalne 
Alleluja zabrzmiało dwa razy. Udany de
biut, na który orkiestra wybrała sobie tak 
trudne dzieło dobrze rokuje, ale również 
zobowiązuje na przyszłość.

(r)

•  Miejska Biblioteka Publiczna w listopa
dzie zaprosiła na spotkanie autorskie z po
etą i publicystą Piotrem Rakowskim (sze
rzej na str. 19). 16 grudnia odbyło się rów
nież spotkanie z poetą i publicystą Janem 
Strządałą, prezesem Oddziału Stowarzy
szenia Pisarzy Polskich w Katowicach.

#  4 grudnia w Klubie Energetyka - wernisaż 
wystawy Konstantego Kawardzisa "Taką 
widziałem Amerykę ”.

Nie dojdzie do połączenia sił miasta 
i elektrowni “Rybnik” w rozpoczętym  
już Festiwalu Sztuki Rybnik 2000. Elek
trownia, z uwagi na trw ający w niej 
proces transform acji w łasnościow ej, 
wycofała się ze współorganizowania tej 
imprezy.

Miasto Rybnik ze swoimi placówkami 
oraz parafią św. Teresy od Dzieciątka Je
zus w Chwałowicach przygotowało jednak 
program, który, choć okrojony, przedstawia 
się całkiem interesująco. Znajdziemy w nim 
imprezy organizowane w mieście od lat, m.in. 
imprezy patriotyczne z okazji świąt państwo
wych, Rybnickie Dni Literatury, Konkurs Ga
wędziarzy, Festiwal Piosenki Dziecięcej im. 
Tadeusza Paprotnego w DK Chwałowice czy 
Silesian Jazz Meeting. Przewidziano trzy kon
certy muzyki klasycznej, w tym “Requiem” 
Mozarta z udziałem Cantores Minores Wra- 
tislaviensis pod batutą Jerzego Maksymiuka.
Są też w programie Festiwalu imprezy nowe: 

m.in. Noc Świętojańska (na Błoniach?) z ko
rowodem przedstawicieli dzielnic, Jarmark 
Śląski organizowany przez Cech Rzemiosł 
Różnych (na początku lipca 2000 r.), Między
narodowe Spotkania Teatralne 2000 “Wspól
na Europa” (w połowie września).

Nowością są imprezy religijne (wszak dru
ga część pełnej nazwy Festiwalu przypomi
na: “2000 lat chrześcijaństwa”). Wśród nich: 
tydzień filmów o treści religijnej (w poło
wie czerwca). Marsz Młodzieży dla Jezusa 
z udziałem młodzieżowych zespołów ewan
gelizacyjnych, koncerty i wystawy.

Zresztą wystaw, przeglądów, spotkań pro
mocyjnych i imprez okolicznościowych prze
widuje się o wiele więcej. Program Festiwa
lu w miarę upływu czasu będzie się konkre
tyzował. Pozostaje życzyć wszystkim orga
nizatorom sukcesu u odbiorców, czyli kultu
ralnego ożywienia regionu i udanej promocji 
nowego wizerunku miasta.

Grzegorz Walczak

•  “Calineczkę ” wg Andersena (z udziałem 
św. Mikołaja) Studia Form Teatralnych 
z Częstochowy oraz “Poszukiwaczy - Za
ginionej baśni” Teatru Edukacji Mło
dzieży z Wrocławia mogły obejrzeć dzieci 
6 i 7 grudnia w TZR.

•  8 grudnia odbył się w TZR koncert zespo
łu Weseli muzycy z Ukrainy”, którego do
chód przeznaczono na rzecz Fundacji 
“Dzieci Czarnobyla”. 12 grudnia, również

Festiwal Sztuki Rybnik 2000 Filharmonia Rybnicka im. Braci Szafranków 
zainaugurowała “Mesjaszem" Haendla. Zdj.: szoł

Grudzień 1999KULTU
Przedtem jednak, jak na prawdziwe urodzi

ny przystało, były życzenia i kwiaty, które 
odbierała dyrektorka RCK - TZR Aleksan
dra Liniany-Zejer. List gratulacyjny prezy
denta Adama Fudalego odczytała wicepre
zydent Ewa Urbanek-Chołuj, swoje życze
nia dołączyli również przedstawiciele rybnic

Tym razem to solenizant podarował prezent swoim gościom - 
obchodzący 35-lecia działalności Teatr Ziemi Rybnickiej zaprosił 
na “Galę gal” czyli wybór fragmentów ze znanych programów 
“Gala piosenki biesiadnej” i “Gala z różnych stron świata”.

35-lecie TZR

Dyrektor TZR Aleksandra Liniany-Zejer przyjmuje gratulacje 
od wiceprezydent Ewy Urbanek-Chołuj. Zdj.: szoł

Urodzinowa gala
czynając, a na balkonie 
kończąc. Nie mogło być 
inaczej, jeśli na scenie da
wali z siebie wszystko 
Elżbieta Zającówna, 
Wiktor Zborowski, ka
baret “Rak”, grupa Vox, 
Gang Marcela, a także 
aktorzy teatru “Rampa”. 
Niestety, zabrakło wśród 
wykonawców zapowiada
nych Hanny Śleszyńskiej 
i Piotra Gąsowskiego. co 
programowi dodałoby je
szcze atrakcyjności. Ślą-

skie pieśniczki i wice przeplatały się gorący
mi rytmami południa i włoskim belcantem. 
No i przeboje Krzysztofa Krawczyka w wy
konaniu Roberta Rozmusa z teatru “Ram
pa” - prowadzący całość Krzysztof Tyniec 
nie musiał namawiać żeńskiej części publicz
ności do pisków i krzyków, zabrakło tylko 
omdleń... Sala odśpiewała też wspólnie z ar
tystami, ale i samodzielnie, kilka śląskich pio
senek, a poziom wykonawczy został przez fa
chowców ze sceny uznany za nieomal profe
sjonalny. Urodziny były zatem udane, na
leżałoby życzyć Teatrowi Ziemi Rybnickiej 
dotrwania w dobrej formie do następnych, 
i do następnych...

kich placówek kulturalnych. Prezes Andrzej 
Żylak wręczył tej zasłużonej dla rozwoju 
kultury naszego regionu placówce Certyfikat 
Honorowego Złotego Medalu Izby Przemysło
wo-Handlowej Rybnickiego Okręgu Przemy
słowego podkreślając, że ostatnie lata, kiedy 
ze względu na zmiany w gospodarce, zabra
kło tradycyjnych sponsorów, były dla TZR 
szczególnie trudne. Pojawiły się jednak fir
my, których kierownictwo rozumie swoją rolę 
we wspomaganiu działań kulturalnych. Głów
nym sponsorem urodzinowej gali TZR był 
Kredyt Bank, do niego dołączyły PBK, 
Bank Śląski, a także Firmy Er-Bud, DiM, 
Elektromont, Opel Fijałkowski i Browary 
Tyskie. Dzięki nim bilety na imprezę, którą 
nawet prowadzący orkiestrę maestro Zbi
gniew Górny, określił jako ...dość kosztow
ną, były na kieszeń rybniczan. A były, skoro 
trzeba było organizować aż dwa koncerty...

Publiczność w TZR już dawno tak żywio
łowo nie falowała od pierwszego rzędu po-

(r)

Gwiazda i wodzirej czyli Elżbieta Zającówna i Krzysztof Tyniec. Zdjęcia: szoł

w TZR, koncertowało Stare Dobre Mał
żeństwo, a 15 grudnia Salonowa Orkie
stra Polskiego Radia Kraków z udzia
łem solistki Bożeny Zawiślak-Dolny.

•  11 grudnia w TZR miał miejsce finał XIV 
Konkursu Gawędziarzy, połączony z wy
stępem Ślązaka Roku 1999 i koncertem 
Lwowskiej Kapeli Podwórkowej “Fide- 
lis”.

•  Spotkanie z malarzem i profesorem ASP

w Katowicach, Jerzym Dudą Graczem, 
odbyło się w Sali Kameralnej TZR 16 
grudnia, dwa dni przed zakończeniem 
wystawy jego “Obrazów prowincjonal- 
no-gminnych” w Galerii Teatru. Znako
mita wystawa została więc w sposób naj
właściwszy dopełniona.

#  W DK Chwałowice od 13 grudnia wysta
wa fotografii Bolesława Dymińskiego w

cyklach: “Twarze”, “Śląsk”, “Papieiw  
Gliwicach ”. W DK w Niewiadomiu - 
wystawa obrazów i rzeźby o tematyce 
sakralnej grup "Konar” i DKF Centrum 
w Rydułtowach.

•  W DK Boguszowice - spektakl “ Tajemni
ca leśnego jeziora” Teatru Autorskiego 
Batis z Katowic.
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Jesienny jazzowy maraton, który dotąd orga
nizowany był w całości w Teatrze Ziemi Ryb
nickiej, w tym roku zaistniał również w Domu 
Kultury w Chwalowicach i w zdobywającej 
już sławę miejsca życzliwego wykonawcom 
i miłośnikom jazzu, niedobczyckiej “Mimo
zie”. Trzydniowe jazzowe granie zainauguro
wała właśnie tam wokalistka Ewa Uryga, wy
konując utwory z dedykowanej Elli Fitzgerald,

gram wszystkich “Czwartków z jazzem ” w 
tym miejscu. Przed występem E. Urygi na 
scenie pojawiło się Polish Youth Trio - ze
spół nastolatków (od 13 do 15 lat, piano, gi
tara i bębny) udowadniając, że młodzież za
interesowana jest różnymi formami muzycz
nymi, w tym tak trudną jak jazz.

Drugi dzień SJM zgromadził fanów muzy
ki jazzowej w DK w Chwalowicach. W czę

S ilesia n  Ja zz M eeting '99

Trzif imprezy w jednej

ski (git. bas.). Pu
bliczność reagowała 
żywiołowo, wręcz 
zrywała się z foteli 
w rytm ich funko-
wo-jazzowego gra
nia. Ze sceny, dzię
ki profesjonalizmo
wi i niesamowitej 
osobowości lidera
zespołu , p łynęła

Ewa Uryga w towarzystwie Wojciecha i Jacka Niedzielów. Zdj.: Z.K.

a nagranej w Nowym Jorku, płyty “Ballads 
forElla ” oraz inne standardy jazzowe, w tym 
z repertuaru Pierwszej Damy Jazzu. Towarzy
szyli jej m.in. Wojciech (piano) i Jacek (kon- 
trabars) Niedzielowie, muzycy wywodzący 
się z Rybnika i będący u nas zawsze oczeki
wanymi gośćmi. Ewa Uryga inicjatywę 
czwartkowych jazzowych wieczorów w “Mi
mozie” oceniła bardzo pozytywnie, tym bar
dziej, że, jak się wyraziła, znalazła się w bardzo 
dobrym towarzystwie, mając na myśli pro

ści pierwszej usłyszeliśmy orkiestrę rozryw
kową pod kierunkiem Henryka Krótkiego, 
“KurzBand” w programie “Złote lata swin
gu ”. Zebrana publiczność bawiła się wyśmie
nicie, każdorazowo nagradzając solowe po
pisy muzyków, którzy w zdecydowanej więk
szości są wychowankami rybnickiej szkoły 
muzycznej. Druga część koncertu to występ 
niekwestionowanych gwiazd: Amerykanina 
Mika Russella (git. voc.), laureata nagród 
Grammy w kategorii kompozycji i wokalnej, 

któremu towarzy
szyli Zbigniew Le
wandowski (perku
sja), Artur Dutkie
wicz (keyboard), 
Piotr Baron (sax.), 
Krzysztof Scierań-

Najjaśniejsza gwiazda SJM 
- Bill Evans. Zdj.: M.T.

pozytywna energia, która udzielała się wi
dzom. Wyłącznym sponsorem koncertu była 
rybnicka firma Przedsiębiorstwo Remontowo- 
Budowlane SA. - bez jej pomocy koncertu po 
prostu by nie było. W przerwie nastąpiło 
otwarcie wystawy malarstwa i rysunku Syl
wii Sobocik - studentki katowickiej filii ASP 
w Krakowie. Po koncercie w sali kameralnej 
odbyło się Jazz Session z udziałem gości wie
czoru oraz muzyków z okolicznych miast 
m.in. Rybnika, Gliwic, Cieszyna, Raciborza. 
Wszyscy bawili się wyśmienicie aż do wcze
snych godzin rannych.

I dzień trzeci - w Teatrze Ziemi Ryb
nickiej. W pierwszej części koncertu wy
stąpiła z przyjaciółmi Anna Serafińska, 
która, jako jedna z nielicznych wokalistek 
w Polsce, śpiewa skatem. Jej występ był 
dobrą rozgrzewką dla publiczności przed 
zapowiadanymi rewelacjami z zagranicy.

dokończenie na str. 22

F e s t iw a l  F i lm u  
" M u z y k a  i f ilm "

"Tango"
dojechało

h
8

Prawie cały m iesiąc rybnicki DKF 
“Ekran” świętował swoje 35-urodziny.

Ogromne przedsięwzięcie jakim był Festi
wal Filmowy “Muzyka i Film” dał kinoma
nom, szczególnie tym gustującym w filmie 
muzycznym, okazję do obejrzenia ponad 30 
filmów nowych i przypomnienie sobie już 
znanych. Seansom filmowym towarzyszyły 
koncerty muzyki filmowej, w tym autorstwa

T'cfe
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Wojciecha Kilara. Niewątpliwą “gwiazdą” festi
walu było oczekiwane z niecierpliwością “Tan
go” Saury, wyświetlone parę dni później niż 
anonsowano, gdyż gdzieś się w drodze zapodzia
ło. Mój osobisty typ to jednak “Orkiestra” Mar
ka Hermana, film o pełnej godności postawie 
górniczej orkiestry w krajobrazie restrukturyzo
wanego górnictwa - skąd my to znamy? W fil
mie tym wystąpił późniejszy rycerz Jedi, part
ner Liama Neesona w najnowszym odcinku 
“Gwiezdnych wojen” - Ewan Mc Gregor. Wy
darzeniem był najnowszy, może najmniej mu
zyczny w stawce, film Almodovara “Wszyst
ko o mojej matce”. Rybniczanie obejrzeli go

dokończenie na str. 22

W programie festiwalu znalazł się także pierw
szy film dźwiękowy.

(Repr. z programu festiwalu).
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Biblioteka - galerią...
Miejska Biblioteka Publiczna przy ul. Szafran- 

ka, to miejsce, gdzie można nie tylko wypożyczyć 
książkę i popracować w “intelektualnej” atmosferze 
czytelni, wziąć udział w spotkaniu z pisarzem czy 
wysłuchać koncertu, ale również uczestniczyć w cie
kawych wydarzeniach plastycznych i obejrzeć eks
pozycje okolicznościowe. Obiekt posiada dobre 
warunki wystawiennicze - salę wystaw i duży hall 
na parterze, hall na II piętrze oraz miejsce na wy
stawki w wypożyczalniach.

Trzeba przyznać, że wystawa goni wystawę i nie 
zawsze udaje się nam odnotować wszystkie. Przy
pomnijmy zatem kilka ostatnich wystaw okoliczno
ściowych oraz ekspozycji obejmujących najróżniej
sze kierunki i techniki sztuk plastycznych. “Espe- 
ranto-język przyjaźni” to tytuł wystawy na którą 
złożyły się zbiory rybniczanina Jana Skiby, miło
śnika esperanto. Można było zapoznać się z historią 
powstania esperanto i sylwetką jego twórcy Ludwika 
Zamenhoffa. Zaprezentowano też książkiw języku, 
który miał ambicje stać się łaciną współczesności.

Z okazji 150 rocznicy śmierci Fryderyka Chopina 
w wypożyczalni zbiorów muzycznych można było 
obejrzeć wystawę poświęconą naszemu genialnemu kompozytoro
wi, której tytuł stanowiły znane słowa C.K. Norwida: “Rodem war
szawianin, sercem Polak, a talentem świata obywatel (...). Wy

Witraże Joanny Cieślik. Zdjęcie z arch. MBP.

mienione wystawy miały zwrócić uwagę bywalców biblioteki przede 
wszystkim walorami poznawczymi, pozostałe - artystycznymi.

dokończenie na str. 23

Spotkanie poetyckie 
z Piotrem Rakowskim

Od zła 
ku dobru...
Z Piotrem Rakowskim spotkanie autorskie 

zorganizowała Miejska Biblioteka Publicz
na. Na wstępie gość z wielką erudycją poru
szył problem żydowskości Jezusa i Maryi, 
przytaczając prowadzone od wieków, związa
ne z tym tematem, spory teologiczne. Zgro
madzona na spotkaniu młodzież licealna mia
ła niejakie trudności ze śledzeniem procesu 
myślowego poety, wyraźnie jednak była zafa
scynowana jego osobowością, ponieważ potra
fił on swoje wynurzenia okrasić prostym nawią
zaniem do współczesnej rzeczywistości. Bo 
Piotr Rakowski jest postacią, wobec której trud
no przejść obojętnie. Nie pozwala na to niepo
korna intensywność z jaką stara się zaistnieć we 
wszystkim co robi - pisze, dzieli się swoimi prze
myśleniami, dyskutuje. Krytyczny wobec ota
czającej go rzeczywistości, również politycznej, 
przeciwstawia się obiegowym sądom i mitom, 
rozprawia z “kultowością” pewnych zjawisk w 
kulturze, które, według niego, na tę “kultowość” 
nie zasłużyły, a były jedynie przekornym efek
tem politycznej cenzury epoki “realnego socja
lizmu” (m.in. twórczość "poetów przeklętych" 
- Wojaczek, Stachura czy też film Piwowarskie
go “Rejs ”). Jego postawa broniąca pewnych sta-

łych wartości narażała go często na konflikty ze 
środowiskiem i ponoszenie tego konsekwencje, 
choćby utrata pracy.

Rakowski uważa, że zadaniem poezji jest 
przebudowa wewnętrzna człowieka - od zła ku 
dobru... Powinno to wynikać z programu etycz
nego artysty i jego widzenia świata nie tylko 
w aspekcie materialnym. W publikacjach i poe
zji autor często odwołuje się do ekumenizmu, 
który pojmuje jako dialog, zbliżenie i współ
pracę ludzi dobrej woli bez względu na narodo
wość, rasę, kulturę, światopogląd i przekona
nia religijne, co zaowocuje dobrem, prawdą, 
miłością bliźniego, wolnością, sprawiedliwo
ścią i godnością osoby ludzkiej.

P. Rakowskiemu udało się namówić kilku obe
cnych na spotkaniu do przedstawienia wła
snych utworów, tak więc w końcówce monolog 
zamienił się w dialog, co na pewno było sukce
sem tego spotkania. (r)

Piotr Rakowski (właść. Piotr Reinhardt) urodził się w 1951 roku w Wodzisławiu Sl. Związany od lat 
szkolnych z Rybnikiem, absolwent Technikum Mechanicznego, podjął studia teologiczne i filologiczne na 
KUL, by ostatecznie ukończyć polonistykę na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz Podyplomowe Studium 
Dziennikarstwa przy tej uczelni. W czasie studiów był członkiem redakcji pisma UJ Akcenty oraz Magazy
nu Studenckiego oraz współzałożycielem grupy poetyckiej "Wobec". W latach 70. związany był z pismem 
Student, a następnie współpracował z tygodnikiem Folks Sztyme (Głos Ludu) i miesięcznikiem Posłaniec 
Serca Jezusowego. Wiele lat zajmował się publicystyką na pograniczu teologii katolickiej, protestanckiej 
oraz teologii judaizmu w dziale religijnym tygodnika Katolik. Aktualnie współpracuje z pismem Dos Jidi- 
sze Wort (Słowo Żydowskie) oraz fundacjami zachodnimi.

Jako poeta debiutował w 1976 roku. Wydał kilka tomików wierszy (m.in. "Chrystus Centrum", "Kata- 
rzis", "Po stronie umarłych", "W  walce zwyciężymy śmierć"), publikował swoje utwory na łamach róż
nych pism, również za granicą w pismach polonijnych w USA i Kanadzie. Otrzymał m.in. Nagrodę 
Pokojową I st. im. Maksymiliana Kolbego i Reinholda Schneidera przyznaną przez zachodnioniemiecką 
Fundację Pokojową R. Schneidera w Hamburgu (1986), Ekumeniczną Nagrodę Specjalną im. Franciszka 
z Asyżu "Porcjuncula" Rodziny Wardęgów przyznawaną pod auspicjami oo. kapucynów we Wrocławiu 
(1989) oraz wyróżnienie Davida Ben Guriona Fundacji rodziny Soni i Zygmunta Nissembaumów (1999).
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Marek Szołtysek

O sio ł z  P o ttb o czk o w yj B etly jk i
Dyć na ośle tyż uciekoł,
Do Egiptu, fest daleko,

s
Ponboczek z Świętą Rodziną, 
Przed Heroda złom godziną!

Potym, jak już przyjechali,
I w Nazarecie miyszkali,
To Jezusek z kolegami, 
Rajtowali se osłami.

Potym w Palmowo Niydziela, 
To na ośle Zbawiciela,
Do Jeruzalym kludzili 
I Hosanna mu życzyli.

A potym Droga Krziżowo: 
Ponboczek rady niy dowoł! 
Osła tam niy było nikaj,
Więc wziyni Cyrynejczyka.

Czy sie Wom przedstawić mogą? 
Jo, żeleźniok Pana Boga,
Jo Ponboczka w Betlyjce grzoł 
I bestoż tam ciepło mioł!
Jo je osioł nad osłami 
Coś wom powiym,
Między nami.....

Niyroz to osła za gupka 
Bierom, abo tyż za dupka.
A to je niysprawiedliwe,
Przeca osły są poczciwe.

Dlo przykładu, downij w raju,
To Ponboczka niy słuchały 
Yno ludzie, a niy osły 
- Oto rajski przykład prosty!

Potym, po wygnaniu z raju,
Osły ludziom pomogają.
Harują jak dzikie osły,
Żeby ludziom plony rosły.

A wiycie, że u Noego,
Tego przedpotopowego,
W arce, w nojważniyjszym rzyndzie 
Yno osły były wszyndzie?

A jak przed Egipcjonami 
Uciekoł Mojżesz z Żydami,
To by kipli na pustyni,
Keby osłów sie niy wziyni.

A czy znocie wy Samsona,
Kery mioł fest siyła w dłoniach?
Jak sie bioł z Filistynami,
To czym? Oślimi szczękami!

Jak niyszczynście dotkło Hioba,
To tako przyszła choroba,
Coś tragicznego sie stało,
- Pięćset osłów pozdychało.

Dycki na osłach jeździyli,
Ci co downij ważni byli:
Wszyscy króle i proroki 
I ci z urzędów wysokich.

Jak Ponboczek już w niebo szoł, 
To pod nogami chmurka mioł. 
Tako mało, w kształcie osła 
I go w niebo drapko niosła!

i

Grudzień 1999ŚWIĄTECZNIE, PO IT ZYMU...

Na koniec powiym to, co nojważniyjsze, 
Co sie zdarzyło kiedyś w Betlyjce. 
Ale to powiym yno między nami, 
Bo jożech je  osioł blank nad osłami:

MEitSS Wilijo 1899 roku
(O powiadanie oparte na faktach)

Jo tu prziwiózł Zefka, no i Maryjka 
I zamiyszkali my sie ta Betlyjka.
Bo nikaj indzij miyjsca już niy było. 
Tak to, pieronie!, nom sie ułożyło.

Jak w nocy Maryjka już urodziła 
I kiedy Jezuska w żłobie położyła,
To sie pympek świata w Betlyjce robi, 
A nad nią piykno gwiozdka niebo zdobi.

Przyłażom tam łoroz wszyjscy pastyrze, 
Jeden gro na cyji, a inkszy na lirze. 
Prziłarzom cysorze, no i królowie, 
Kożdy korona mo piykno na głowie.

Na niebie anioły nad nami furgały 
Glona in excelsis... piyknie zaś śpiywały. 
Tako sie ciżba tam wtedy zrobiyła, 
Że sie Betlyjka prawie obalyła.

Jo, osioł byłech wtedy za ochrona: 
ci co z baranami - to na prawo strona, 
Ze złotym - pod ściana,

z mirrom - na lewo, 
Parking na kamele - to tam kaj te drzewo!

Jo, osioł tyż wtedy był za palacza, 
Dychom, chuchom, grzeją

i ciepło łonacza. 
A czasami musza ryknąć fest na pastyrza:
Jo tu przeca grzeją! Zamykać dźwiyrza!

a
Czasym tyż Slązoka biere sie za osła, 
Bo cichy, robotny, bo dobrym jest sługą. 
Szanują go yno, jak go trza do wiosła, 
Bo do steru zawsze raja je dość dugo.

Rybnik, grudzień 1999 roku

Dzisioj niykerzy se myślą, że 
choinki były znane od nojdowniyj- 
szych czasów. A  przeca tradycjo ta 
wziyna się z Francji, potym w po
łowie XIX wieku szła przez Niym- 
ce, aż trefiyła na Śląsk. Było to oko
ło sto lot tymu.

aryjka miała już siedymnoście lot 
i łońskigo roku zaczła służyć we 

zomku. Tako robota dostać, to niy było leko. 
Pani ze zomka - Niymka jak pieron, ale po
rządno, szukała pora frelek do pomocy w zo- 
grodzie, w kuchni i na pokoje. Co by jednak 
bele kogo niy brać, spytała sie tutyjszego fa- 
rorza... I tak po ksiynżowskij znajomości 
Maryjka poszła na salony. Na 
czas służby wykludziyła sie z 
chałpy do zomku i yno dwa po- 
połednia w tydniu odwiedzała 
swoja rodzinno chałpa. Yno co 
przszła. Ojciec z matką dubali 
akurat w kuchni orzechy.
- Maryjko, puszczom cie z zom- 

■ ku na wilijo do dom? - zapytała
matka.
- Ja, ja... przyda w sama wilijo 
koło czwortyj po połedniu, to 
styknie, niy? Ale mom taki po
mysł. końskiego roku we zomku 
na świynta mieli taki fajny świyr- 
czek, tako choineczka obleczono 
w kolorowe orzechy, papiorzane 
graczki i świyczki... Ogromnie to 
piyknie wyglądało... - opowiadała Maryjka.
- Jużech słyszoł o tym niymieckim pieroństwie
- bruknął ojciec. Chyba niy myślicie mi takie
go cyrkusa w chalpie robić?
- Ojciec - mówi Maryjka - niy bydźcie tacy! 
Na zomku godali, że to niy ma niymiecko 
moda, yno jeszcze jakoś inkszo, kanś z Fran-
cyji-
- To jeszcze gorzij. Niy styknie wom, że we 
naszym kościele je  piykno betlyjka. My tam 
nigdy takiego czegoś w doma niy mieli.

- Ojciec, przeca niy może
cie być tacy... - rozpłakała 
sie Maryjka.
- Skończ już Maryj z tym 
pieroństwym, bo sie zaro 
znerwuja. O, jużech sie 
znerwowoł. I potym sie niy 
zakurz! - pędził ojciec  
wstoł od stoła, trocha po
łaził po kuchni, a potym

czopka na łeb wsadził i kanś poszoł. Chyba 
drzewa narąbać, abo kibel wonglo z pywnice 
do kuchynnego pieca przyniyść. Wtedy Ma
ryjka zaczła matce godać:
- Suchej cie, przeca niy może być sztyjc tak jak 
downij. Samiście matka godali, że u waszyj 
starki w kuchni niy było delówki, yno ubito 
glina. Godaliście tyż, że donic niy było na 
oknach ani gardinów, ani boków. A przeca tera 
to wszystko momy w doma. Dejcie sie pedzieć, 
choinka jest piykno...

zień przed Wiliją w siyni, w chałpie 
od Maryjki, stoła jednak świyżo, uciu- 

pano w lesie jodełka. Ojciec zymby zacis i 
czekoł aż sie dziołszka z zomku pokoże. Jak 
yno wlazła zaczła sie haja.
- Dyćżech ci pieronie pedzioł po naszymu, że

tego nie chcą...
- Ale poczekajcie ojciec, godałach na tyn ty- 
mat z naszym farorzym - broni sie Maryjka.
- No i co pedzioł? - odrzekł ojciec i na to ha
sło trocha zmiynioł ton.
- Naszfarorz padali, że w tym nowym świą
tecznym zwyczaju niy ma nic złego i że łon 
som u siebie na farze takie coś mo i że nawet 
myśli, co by możno w jubileuszowym 1900 
roku tyż tako choinka we kościele kole betlyj
ki postawić.
- Słyszałaś to matka - odparł ojciec - tyn świat 
już po leku blank ogupioł. A w robocie godoł 
mi jedyn, że mono we tym 1900 roku to by- 
dzie koniec świata..., że kanś tam baby w ga- 
loty sie łoblykają, a teraz jeszcze słyszą, że w 
naszym kościele bydzie take coś! Ani sie niy 
nerwuja. I potym sie niy zakurz! A roooobcie 
sie pierooooona co chcecie!
I zrobiyli!

Tekst: M arek Szołtysek

Słowniczek gwarowy:
Ponboczek - Pan Bóg, w domyśle Jezus; Betlyjka - stajenka betlejemska; 
żeleźniok - żelazny piecyk; bestoż - dlatego; Noe, Mojżesz, Hiob, 
Samson, Filistyni - postaci biblijne Starego Testamentu; kipli - umarli, 
padli; fest - mocno; dycki - zawsze; dyć - przecież; rajtować - jeździć 
na jakimś zwierzęciu np. na koniu; kludzili - prowadzili; szoł - szedł; 
drapko - szybko; blank - całkiem, Zefek - Józef; pieronie - dawne śląskie 
przekleństwo; łoroz - naraz; cyja - akordeon; furgać - latać; obalić - 
przewrócić; kamele - wielbłądy; łonaczyć - wykonywać bliżej 
nieokreśloną czynność, robić coś; raja - kolejka

Ojciec od Maryjki lubiołfestpobuczeć. Był ogromnie staromod
ny. Ale i tak w chałpie mieli bardzo szykownie, mieli fajne gar- 
diny, serwety, meble, świynte lobrozJki na ścianach. A od Wiliji 
1899 roku mieli tyż choinka. Widać je j konsek na zdjęciu po 
prawyj stronie.
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Telekomunikacja Polska S.A. Zakład Telekomunikacji w Rybniku ma blisko 132 tys. abonentów z czego ponad 70 % 
podłączonych je st do najnowszych central cyfrowych.

Stale poprawiamy dostępność usług oraz zwiększamy Ich różnorodność. Są wśród nich podstawowe usługi telefoniczne 
oraz usługi skierowane do grona ludzi dynamicznych, którzy chcą korzystać z nowoczesnych systemów teleinformatycznych. 
Internet czyli „okno na świat”, Octopus (ISDN) -  system zapewniający m. in. wideotelefonię i możliwość korzystania 
z kilku urządzeń jednocześnie, POLPAK-T -  który umożliwi szybką transmisję danych.

Już z początkiem przyszłego roku w naszej ofercie znajdzie się bezpłatna Poczta Głosowa -  która z powodzeniem 
zastąpi automatyczne sekretarki oraz Szybki Dostęp do Internetu (SDI) umożliwiający korzystanie ze światowych zasobów 
internetowych przy wykorzystaniu zwykłej linii telefonicznej.

Pragniemy by nasi klienci byli zadowoleni ze świadczonych usług i wszelkich rozwiązań technicznych, które zostały 
stworzone z myślą o ich potrzebach w nowym tysiącleciu.

Z  okazji zSłiżającycł. się Św iąt ‘Bożego 9jarodzenia, 
życzym y ‘(Państwu aby Syfy one wypełnione ciepłem uczuć, miłością rodziny, 

serdecznością przyjaciół i cftwiłami, którymi nie potrafimy się cieszyć w  natłoku codziennego życia. 
ójfecii cudowna atmosfera tych Św iąt trwa niezmiennie przez cały nadchodzący rok-

W s z y s T k o  d La  c í e I ) Í e  i d La  T w o j E q o  d o i v i u  !
BOGATY WYBÓR ENERGOPOL - EKSPRES S.A.

ATRAKCYJNE CENY
d o M u s

RYBNIK

44-200 RYBNIK 
ul. ZEBRZYDOWICKA 3 
łel. (032) 4226911-13 

fax 4221025

CENTRUM MEBLOWE:
studio mebli kuchennych,
łE  studio mebli | | |

SPRZĘT OŚWIETLENIOWY
firany, zasłony, karnisze, 

dywany, chodniki

SALON SPRZĘTU 
SPORTOWO-TURYSTYCZNEGO 
sprzęt firmy

SALOMON

odzież sportowa, 
łyżworolki, torby, 
plecaki,
namioty itp. ROCES

HoNORujEMy kARty z 5 %  r a Li/xtem
R a t yU lq i  TRANSPORTOWE

CODZIENNIE 9°°- 18°° ZA PRA SZA M Y SOBOTY 9°°- 14°°



Spółka 
z  o . o .

Centralne Laboratorium 
Pomiarowo-Badawcze 

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

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

a także wód pitnych.

Z okazji nadchodzących Świąt 

składamy naszym 

obecnym i przyszłym Klientom 

życzenia radosnych i spokojnych 

Świąt Bożego Narodzenia

D O M E L  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
Swoim o6ecnym i przyszłym  Orientom życzym y

zdrowych, radosnych i spokojnych Św iąt ‘Bożego 
9{arodzenia oraz szczęśliwego Omowego %oiu

WARSZTAT
INSTALACYJNY

JERZY ROJEK
RYBNIK, ul. Wolna 83 
tel. (032) 4221151

I. Wewnętrzne instalacje:
- centralnego ogrzewania

- tradycyjne w miedzi
- podłogowe w miedzi i PP oraz PE

- wodno-kanalizacyjne w miedzi i PP
- gazu w miedzi:
II. Kotłownie:
- węglowe, gazowe, olejowe, elektryczne
III. Zewnętrzne instalacje:
- sieci i przyłącza wody,
- sieci i przyłącza gazu,
- kanalizacje sanitarne i deszczowe 
Tu kupisz kotły 
gazowe THERM 
olejowe SCHEER
i inne



G A B I N E T Y  L E K A R S K I E

44-200 RYBNIK, ul. Hallera 30, 32 
tel. (032) 42 26 156

INTERNIŚCI
dr KAZNOCHA

poniedziałek, środa od 15.00 
wtorek, czwartek, sobota od 7.00 

BADANIA ENDOSKOPOWE -  GASTROSKOPIA, KOLOSKOPIA
dr KUCZERA

czwartek od 16.00
dr BYRCZEK

pon., śr. od 8.00 wtorek, piqtek od 16.00

UROLOG
dr PAWLIKOWSKI

poniedziałek, środa od 16.00

GINEKOLOG
dr KUPCZAK

poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek od 15.00 
sobota od 8.00 do 12,00 

diagnostyka niepłodności i sutka

PSYCHIATRA
psychoterapeuta IZABELA ROŻEK

1 czwartek od 16.00 1
LABORATORIUM 

ANALIZ LEKARSKICH
czynne codziennie rano 

od 7.00 do 8.00

STOMATOLOG
JAN KULOK

1 poniedziałek, środa, piątek od 16.00 1
LARYNGOLOG

PIOTR KULOK

1___________________
wtorek -  czwartek od 16.00 1

NEUROLOG
ZBIGNIEW KOPCZYŃSKI
wtorek -  piątek od 16.00 1

I______________________________wtorek od 16.00 do 17.00

Nouulj Renault Mêgane

Zadbaj o siebie

^  od 4 3  9 5 0  zi

3 filary bezpiecznej jazdy to: 4 poduszki powietrzne i ABS najnowszej generacji 
oraz mocna karoseria. To na nich opiera się główny atut nowego Renault Megane. 
A dla Twojej przyjemności -  16-zaworowe silniki, elektrycznie opuszczane szyby 
i centralny zamek. Najlepsze są zawsze bezpieczne przyjemności.

Zaprasza Autoryzowany Partner Renault:

" A N I O Ł  -  C A R "  sP. z o.o.
ul. Raciborska 199, 44-210 RYBNIK 

Tel. (032) 43-29-010, 43-29-013, 43-29-014
Zaprasza do salonu i sewisu 

od pon. - pt. od 8 -18 sobota od 8 -14 
~ M e g a n e  Z

24 h 8 ”

OC + Zielona Karta - GRATIS 
AC (Pakiet 3 letni) 

tylko 2,5% wartości pojazdu
Renault Credit Polska 

■ RENAULT

PEUGEOT
U LIA R C Z Y K

autoryzowany dealer PEUGEOT 
zaprasza do nowo otwartego 

salonu samochodowego
SALON czynny
od poniedziałku do piątku - od 9 do 18 
sobota - od 9 do 16 
niedziela - od 10 do 15

P°P"'4" £1 PEUGEOT

SERWIS czynny
od poniedziałku do piajku - od 8 do 17 
sobota - od 8 do 13

ul. Wodzisławska/Żwirowa; Rybnik Popielów; 
tel./fax. (032) 42-500-56; (032)42-29-448



I
Prawdziwie radosnych ów iąi 

Pożeao Xas 'odzenia 

oraz uśmiechu i  życzliwości 

na każdy dzień doweyo roli u 

wszystkim J t lienłom

ku v /ce

Profesjonalne usługi oferujemy!

Pn. - pt.: Service godz. 800 - 1 700 
Sklep godz. 800 - 1800 

Sobota.: Sklep godz. 900 - 1 l00

44-203 Rybnik, ul. Żorska 250A, tel./fax 4218735

PODZIĘKOWANIE

Spółka Cywilna „EKO”
dziękuje wszystkim, 
którym zawdzięczamy wyróżnienie 
„Czarnym Diamentem”, rów nocześnie 
przekazuje najlepsze 
życzenia św iąteczne i  noworoczne.

Oferujemy usługi w zakresie w o z u  nieczystości stałych, 
gruzu budowlanego, dzierżawę i sprzedaż pojemników na 
śmiecie wszelkich typów (110 L, 240 L, 1100 L).
Zaopatruje w sprzęt i środki do utrzymywania czystości 
w budynkach, środek do  neutralizacji zawartości szamb 
- „óeptifos”.

Zapraszamy d o  przedłużania i zawierania umów na usługi 
o d  5 stycznia d o  naszego biura w Rybniku 

przy ulicy Kościuszki 45a o d  godziny 700 d o  1500, 
tel.fax (032) 423 08 45.

Zdrowych, Szczęśliw ych  
Św iąt Bożego N arodzeoia

— - • i r a s * *

OKNA PVC, ALUMINIUM 
BIURA HANDLOWE:
• RYBNIK, ul. Gliwicka 1, tel. 422 56 93
• ŻORY, ul. Boczna 6, tel. 4359133, 4345922
• WODZISŁAW ŚL., ul. ks. Konstancji 32, tel. 4552067
• RACIBÓRZ, ul. Londzina 19, tel. 4140436

P . S . T .

t r a n s g o r * .
44-201 Rybnik, ul. Jankowicka 9,

• TRANSPORT
• SPEDYCJA
• NAPRAWY 

POJAZDÓW
• USŁUGI 

KOMUNALNE
• ZŁOMOWANIE 

POJAZDÓW

BADANIA TECHNICZNI 
SD* POJAZDÓW ,

<KÜRS

‘Wszystkim naszym %lientom życzym y zdrożnych i zuesofych 
śzuiąt (Bożego üjarodzenia oraz szczęśliwego roku 2000
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Święta Barbórko, górników patronko,..
Nad dachami Rybnika lekka mgła się ściele, za oknami pracowni w Muzeum 

pochylona postać gładzi szaty, układa sukni fałdy, dotyka korony, czujne oczy wy
łapują każdy ubytek, zgrubienie, farb niedosyt. Chociaż oczy pieką, łzawią, dech 
zapiera od akrylowych farb srebrzystych i złotych... Ostre opary miesza z odde
chem, kaszle, uchyla okno, by zaczerpnąć świeżego powietrza. Oto stoi przed nim 
cudowna postać, zrodzona na nowo. To jego dzieło: święta Barbara, górników 
patronka, wskazuje gwarkom bezpieczną ścieżkę, smutnemu otrze powiekę. W dło
niach swoich tuli górników nadzieje, pośredniczka miłości między niebem a zie
mią, tą naszą, czarną, śląską. To ona zjeżdża w głąb skarbków włości wraz Z gór
nikami, w dzień i w nocy. Czuwa nad trudem rębacza, cieśli, choć stal wypiera 
z uporem... drewno.

* * *
Tak poetycznie o pracy Krzysztofa Dublewskiego, który w muzealnej Pracow

ni Plastyczno-Renowacyjnej przywraca świetność zabytkom, pisze Anna Kar- 
wotowa. Widoczne na fotografii, poddane renowacji figury św. Barbary są ekspo
natami na wystawie stałej w rybnickim Muzeum. Pochodzą z II poł. XVII w. praw
dopodobnie z któregoś z drewnianych kościółków, licznych kiedyś w okolicy Ryb
nika. Figury nawiązują do tzw. baroku ludowego. Ich twórcy, artyści ludowi, wy
rzeźbili je w lipowym drzewie. Dodajmy, że K. Dublewski jest również autorem 
dużego obrazu św. Barbary, namalowanego w latach ’80 na zamówienie NSZZ 
"Solidarność" kop. "Rymer". Obraz jest wyeksponowany w cechowni.

MMMMMM

Muzyka i Ruch -  to już 5 lat!Swój jubileusz 5-lecia istnienia obchodziło 
Centrum Muzyczne “Muzyka i Ruch”
w Rybniku - działająca na Nowinach niepu
bliczna placówka artystyczna z siedzibą w Szko
le Życia przy ul. Hibnera. Prowadzącej centrum

Ilonie Kargul udało się wyjść naprzeciw 
oczekiwaniom młodzieży chętnej do muzycz

nej edukacji oraz 
skupić kadrę pe
dagogiczną zło
żoną w większo
ści z absolwen
tów rybnickiej 
szkoły Szafran- 
ków, co jest naj
lepszą rekomen
dacją. Uczestni
cy zajęć w cen
trum w ystępo
wali wielokrot
nie na różnych

koncertach, w tym charytatywnych dla dzieci 
niepełnosprawnych, wystawiając m.in. Jasełka.

Centrum ciągle poszerza formy swojej dzia
łalności, a jest ich dziś aż 13 - od nauki gry na 
różnych instrumentach, w tym na harfie, po
przez udział w różnych zespołach tanecznych 
aż do rytmiki z językiem angielskim.

W uroczystym koncercie, jaki z okazji rocz
nicy odbył się w Teatrze Ziemi Rybnickiej 
wystąpili: Trio PSM I  i I I  st. w składzie Eu
geniusz Stawarski (skrzypce), Leon Mieli- 
mąka (wiolonczela) i Maria Warchoł (for
tepian), a także zespół “6 na 6”, a młodzież 
uczestnicząca w zajęciach Centrum Muzycz
nego “Muzyka i Ruch” przedstawiła wode
wil “Spotkanie bajek”.

dokończenia ze str. 18

"Tango" dojechało...
jeszcze przed przyznaniem mu Felixa czyli europejskiego Oscara, 
a przecież i Oscar tuż, tuż... Z filmów typu: znamy, no to obejrzyjmy 
jeszcze raz, nadal wrażenie robi: “Fortepian”, “Świat się śmieje”, 
“Amadeusz” Formana, który był filmem niespodzianką, no i niezwy
kły “Farinelli”.

Frekwencja na seansach była bardzo zróżnicowana. Domyślać się 
można, że organizatorzy, którzy włożyli w tę imprezę wiele pracy, 
byli nie do końca usatysfakcjonowani zainteresowaniem widzów. 
Z tych powodów nie doszedł też do skutku koncert Filharmonii Za
brzańskiej, w którego programie miała być współczesna muzyka fil
mowa. Zawiniła tu, być może, klęska urodzaju - zbyt dużo filmów, 
zbyt długi czas trwania festiwalu. Ale dla wytrwałych i prawdziwych 
pasjonatów była to prawdziwa filmowa uczta. (r)

Trzif imprezy w jednej
A pojawiły się prawdziwe gwiazdy, które wcześniej wystąpiły,tylko 
w kilku największych miastach w naszym kraju: Amerykanie Bill Evans 
(sax), David Gilmore (git), Victor Bailey (git., bas.) oraz Janusz 
Skowron (klawisze) Krzysztof Zawadzki (perkusja), dzięki któremu 
grupa w tym składzie zaistniała. Chwała organizatorom SJM (po Cze
sławie Gawliku kierownictwo imprezy przejął Adam Swierczyna), 
że ich trasa po Polsce nie ominęła Rybnika. Dawno żadna grupa jazzo
wa nie była w naszym mieście przyjmowana tak owacyjnie, z dwukrot
ną owacją na stojąco. Bo też trudno było usiedzieć, gdy Evans brał sa
ksofon do ręki. Ale swoich wielbicieli mieli na sali również pozostali 
muzycy, co było widać i słychać. Podsumowując: impreza udana, saty
sfakcjonująca wielbicieli jazzu, a tych w Rybniku nie brakuje.

(r)

Tel. 42-28-825 pam|
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Apel o ciepłe buty
Tegoroczne chłody pochłonęły w Polsce już kilka

dziesiąt ofiar śmiertelnych, przede wszystkim wśród 
osób bezdomnych.

W jakim stopniu problem ten dotyka naszego miasta? 
Jak powiedział odpowiedzialny za tę sferę członek Za
rządu Miasta Leszek Kuśka, w Rybniku nie odnotowa
no, na szczęście, takiego incydentu.

Miasto ma zarezerwowane 24 miejsca dla mężczyzn 
w schronisku Brata Alberta w Przegędzy, a jego kie
rownictwo zapewnia, że jeżeli zajdzie taka potrzeba, 
miejsc tych będzie więcej. Czasem większym proble
mem jest nakłonienie osoby potrzebującej wsparcia do 
zgłoszenia się w tym schronisku. Obowiązują tu bo
wiem pewne rygory jak zakaz picia alkoholu, sprząta
nie po sobie czy, w miarę możliwości, sprawowanie 
opieki nad będącymi w gorszej kondycji współmie
szkańcami, jednym słowem oczekuje się tu od pensjo
nariuszy g o d n e g o  zachowania.

Kobiety mogą zgłaszać się do Przytuliska w Domu 
Opieki Społecznej przy ul. Żużlowej. Tu są również wy
dawane gorące darmowe posiłki, podobnie jak w Punk
cie Terenowym Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. 
Chrobrego 16. PCK przy ul. Chrobrego. W sumie wy
daje się około 100 takich posiłków dziennie przez cały 
rok. W okresie nasilenia problemu bezdomności, czyli 
w zimie, ich ilość waha się w górę tylko nieznacznie. 
Miasto posiada również środki na tzw. zasiłki celowe.

Przy ul. Chrobrego można nie tylko zjeść ciepły posi
łek, ale jak mówi zastępczyni dyrektora OPS Emilia 
Rządek, również wykąpać się i dostać świeżą odzież. 
Dlatego apelujemy do rybniczan o przynoszenie do 
ośrodka bielizny, ciepłej odzieży, a przede wszystkim 
ciepłych butów. Są one bezdomnym najbardziej po
trzebne. Zwracamy się też z apelem do wytwórni, 
hurtowni i sklepów z butami o darowizny w postaci 
ciepłego obuwia. Ich wartość można sobie odpisać 
od podatku!

Szczegóły w Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. Żuż
lowej 25, tel. 42-211-11, 42-211-18.

(r)

.w:
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Odzież
dla

potrzebujących
W listopadzie w Rybniku przepro

wadzono zbiórkę używanej odzieży. 
Worki zabrano spod bloków i pry
watnych posesji.
- Zwykle podczas tego typu akcji uda

je  się zebrać bardzo dużo rzeczy. Dzieje 
się tak dlatego, że ludzie nie bardzo 
wiedzą co zrobić z używaną odzieżą 
- mówi Hanna Szambelan z PCK 
w Rybniku. - Poza tym po prostu chcą 
pomóc innym. Pięć specjalnie oznako
wanych samochodów wielokrotnie 
przejeżdżała ulicami miasta. Pracow
nicy PCK dotarli m.in. do mieszkań
ców Chwałowic, Chwałęcic i No
win, gdzie przeprowadzono zbiórkę.

W workach wypełnionych odzieżą 
znalazły się m.in. ciepłe swetry, bie
lizna, ręczniki, pościel, koce oraz buty 
i zabawki. - Akcja rozpoczęła się już 
w ubiegłym roku i co jakiś' czas jest po
wtarzana - mówi Hanna Szambelan. - 
Najczęściej odzież dociera do osób po
trzebujących w całym województwie. 
Do naszych mieszkańców trafiają kon
kretne rzeczy, których akurat potrze
bujemy - na przykład kurtki czy spo
dnie. Nasza placówka nie może narze
kać na brak ubrań. Dzięki zbiórkom 
staramy się jedynie uzupełniać to cze
go akurat nam brakuje.

Zbiórkę odzieży używanej przepro
wadził Zarządu Okręgowego Polskie
go Czerwonego Krzyża w Katowicach. 
Uzyskany w ten sposób dochód prze
znaczono na cele statutowe PCK oraz 
na pomoc dla dzieci z najuboższych 
rodzin. (S)

Centrum na miarę Europy...
dokończenie ze str. 14

renu po bazie PKS przy ul. Racibor
skiej, też dziś wykorzystywanego jako 
parking. Jeden z potencjalnych inwe
storów przedstawił koncepcję wspól
nego zagospodarowania obu terenów, 
co łączyłoby się ze zmianą infrastruk
tury i szlaków komunikacyjnych, dru
gi proponuje budowę multikina, czyli 
kina z kilku salami o różnej wielkości. 
Ponieważ wymienione wyżej tereny 
dziś pełnią rolę parkingów, należało
by zadać pytanie, gdzie przyjezdni 
będą zatem parkować swoje pojazdy? 
Wiceprezydent M. Uherek odpowiada, 
że potencjalni inwestorzy muszą w

swoich projektach zaplanować ogólno
dostępne parkingi, czy to podziemne, 
czy nadziemne, a miasto już intensyw
nie szuka miejsc na parkingi na obrze
żach centrum. W omawianym projek
cie centrum biznesowego parking znaj
dzie się na kondygnacji podziemnej.

Tereny do inwestowania rozciągają 
się również wzdłuż nowego odcinka 
obwodnicy od ul. Chwałowickiej do 
W odzisławskiej, podobnie będzie 
w miarę dalszego kontynuowania tej 
inwestycji. (r)

Biblioteka - galerią...
dokończenie ze str. 19
Szczególnie atrakcyjna była wystawa witra
ży Joanny Cieślik, rybniczanki studiującej 
w Instytucie Sztuki Wydziału Pedagogicz- 
no-Artystycznego filii US1. w Cieszynie. Po
kazała ona przede wszystkim witraż użytko
wy, przekonując nas, że gra świateł padają
cych na kolorowe szybki łączone ołowiem 
lub taśmą miedzianą może nadać wnętrzu 
niepowtarzalny urok. Również z naszym 
miastem związana jest Anna Oleś - nauczy
cielka plastyki w jednej z rybnickich szkół, 
absolwentka również filii UŚ1. w Cieszynie. 
Pokazała ona swoje malarstwo i grafikę, 
wśród nich ekspresyjny cykl “Domy”. Au
torzy kolejnej wystawy - Andrzej Obucho-

wicz i Paweł Prycelas mają wprawdzie “róż
ne koncepcje życia”, ale połączyła ich arty
styczna dusza. - “ Jeżeli krzyż je s t formą, 
a życie ma kształt, to jak żyć...? Na krzyż, 
czy do krzyża” - motto równie intrygujące, 
jak ich prace zarówno malarstwo, jak i ry 
sunki i grafika. Przypomnijmy, że An
drzej O buchow icz je s t w spó łtw órcą , 
wspólnie z dyrekcją, galerii “Pod Wieżą” 
w rybnickim szpitalu psychiatrycznym oraz 
artoterapeutą... I jeszcze wystawa prac, które 
napłynęły na konkurs plastyczny pt. “Świat 
Ewy Szelburg-Zarembiny” skierowana do 
dzieci i młodzieży od lat 5 -1 5 . Nadesłano 
ich aż 99, z kilku szkół w Rybniku i Czer- 
wionce-Leszczynach oraz rybnickich ognisk 
pracy pozaszkolnej. Trudnego zadania ich 
oceny podjęli się Barbara i Marian Rako- 
wie, Z laureatów wyłonią się najpewniej

przyszli artyści lub przynajmniej miłośnicy 
sztuk plastycznych i bywalcy galerii.

Wystawienniczą ciekawostką jest ekspozy
cja różności, jakie bibliotekarki wyjmują 
z oddawanych przez czytelników książek. 
Czegóż tam nie ma: kości z kurczaka, grze
bienie, pocztówki, liściki itp.

Kierownictwo biblioteki wyznaczyło so
bie za cel promocję przede wszystkim arty
stów rodzinnych. W galerii swoje wernisaże 
miała większość twórców należących do ryb
nickiego środowiska plastycznego. Bibliote
ka jako “salon plastyczny” ma tę przewagę 
nad innymi galeriami, że przychodzi do niej, 
niekoniecznie w celu obejrzenia wystawy, 
setki młodych najczęściej ludzi, którzy, 
chcąc nie chcąc, o sztukę się ocierają. Oby 
na tym się nie kończyło...

(r)

Tel. 42-28-825
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A więc, to było tak:
Kiedy się Jezusek narodził, to wszyscy lu

dzie ogromnie się radowali, zwierzęta też 
i wszystko na świecie, a najbardziej radowali 
się aniołkowie. I oni też pierwsi zlecieli się 
tak wielką gromadą do stajenki betlejemskiej, 
że aż na dziwy, i takie śliczne kolędy polskie 
śpiewali Jezuskowi, że Jezusek aż w rączyny 
klaskał z zachwytu, a Matka Boska uśmiecha
ła się. A uśmiechała się tak ślicznie, że anioł
kom zdawało się, że im miód kapie w serca na 
ów widok. Święty Józef zaś głaskał się po 
brodzie i zachęcał aniołków, żeby jeszcze jed
ną kolędę śpiewali, a potem jeszcze jedną i je
szcze jedną. Więc aniołkowie śpiewali i śpie
wali, a co jedną skończyli, to zaczynali dru
gą, jeszcze śliczniejszą. Potem przyszedł do 
stajenki wół z osłem i też chcieli śpiewać, lecz 
święty Józef powiedział im, żeby tego nie ro
bili, tylko żeby do taktu głowami kiwali i na 
Jezuska chuchali, by Mu było cieplej. I aże
by, broń Boże, nie wyjadali siana ze żłobka, 
bo Jezusek musiałby potem leżeć na gołych 
deskach w żłobeczku. Więc wól z osłem ani 
nie śpiewali, ani siana nie wyjadali ze żłóbka, 
jeno głowami kiwali i na Jezuska chuchali, by 
Mu było cieplej. Aniołkowie zaś śpiewali co
raz cudniej, Jezusek klaskał w dłonie z rado
ści, Matka Boska uśmiechała się, a święty Józef 
zaś głaskał się po brodzie i wciąż zachęcał 
aniołków do dalszego śpiewania.

O tym cudzie betlejemskim dowiedział się 
także diabeł. Najpierw ogromnie się zamar
twił, a potem siadł na progu piekła i zaczął 
się drapać po kudłatym łbie, gdyż tak mocno 
zaczął przemyśliwać, jaką by tu krzywdę wy
rządzić Jezuskowi. I tak długo się drapał, i tak 
długo medytował, aż w końcu wymyślił. 
Kwiknął z uciechy, podskoczył i co sił pognał 
na ziemię. Leci, leci na swych nietoperzowych 
skrzydliskach, kwiczy z uciechy i kosmate łapy 
zaciera z zadowolenia. Przyleciał do stajenki 
betlejemskiej i w pierwszej chwili oślepł, gdyż 
taka wielka jasność biła z jej środka.

Przetarł ślepia raz i drugi i niewiele myśląc, 
hyc na dach stajenki. Aniołki przestały śpie
wać i wielką gromadą rzuciły się na niego, 
chcąc go spędzić ze stajenki i precz odegnać. 
Lecz cóż - diablisko uczepiło się pazurami strze
chy i tak mocno wierzgało kopytami i chlastało 
naokoło ogonem, że aniołki nie mogły do nie
go dostąpić. A potem niecnota wydarł ze strze
chy kilka garści słomy, wsadził łeb w dziurę, 
przymknął ślepia, by go do reszty nie oślepi
ła jasność Jezuskowa i zaczął dmuchać, co 
sił w płucach. I dmuchał, i dmuchał, że po
wstał w stajence taki wicher zimny, aż strach! 
Aniołki struchlały, bo diabelski wicher był tak 
przejmujący i taki mroźny, że Jezusek zaczął 
kwilić z zimna. Próżno Go Matka nakrywała 
swoją szatą, próżno święty Józef otulał Jego nóż
ki w swój kożuch i próżno wół i osioł jeszcze

mocniej jęły Go swym dechem ogrzewać - 
Jezusek kwilił coraz bardziej, drżał z okrut
nego zimna, a Matce Boskiej serce krajało się 
z bólu, że Dzieciątko Boże tak bardzo cier
pi... A diabeł jeno wierzgał kopytami, gdy go 
któryś ze śmielszych aniołków porwał za 
ogon, by go ściągnąć ze stajenki - i jeszcze 
mocniej dmuchał...

Mój boże, co tu robić?...
Nagle jeden ze starszych aniołków zawołał:
- Aniołki! - do świętego Piotra po radę!...
Ha, że też to nikomu wcześniej do anioło

wej główki nie wpadło! Wszak święty Piotr, 
stary klucznik niebieski, z pewnością znajdzie 
radę, by Jezuskowi nie działa się taka krzyw
da! Ho, ho, święty Piotr jest stary i mądry, jak 
ani nie wiem kto!...

I zerwali się aniołkowie, jakby wielka chmara 
białych gołębi i co sił w skrzydełkach pofru
nęli do nieba. I lecą, lecą, aż dolecieli!... Przy
padli zdyszani do świętego Piotra i z wielkim 
płaczem skarżą się na szpetnego diabła, co na 
stajence siedzi i na Jezuska mrozem dmucha...

Wyjrzał święty Piotr z niebieskiego okna, spoj
rzał na ziemię i aż ramiona załamał z ogromne
go oburzenia. Oto widzi na dalekiej ziemi 
maluchną stajenkę pełną blasku, kwilącego Je
zuska w stajence na sianku, drżącego z zimna, 
widzi zmartwionego świętego Józefa i Matkę 
Boską, co próżno usiłuje Dzieciątko Boże swo
ją szatą zasłonić przed wichrem oraz wołu i osła 
widzi, co na Jezuska chuchają ciepłym odde
chem i również srodze się martwią. A na sta
jence widzi szpetnego diabła, który nadyma 
się i dmucha takim srogim wichrem, że aż 
strach!... A na calutkiej ziemi tak okropny 
mróz i ziąb, że ziemia jakby wymarła, bo 
wszystko, co żywe, a więc i ludzie, i zwie
rzyna, i ptaki pokryło się, gdzie mogło, żeby 
po drodze do stajenki nie uświerknąć z zim
na. Jedynie gromadka pasterzy beskidzkich 
nie lęka się zimna i zdąża śmiele miedzami 
do Betlejemu, borykając się nieustraszenie z 
kąsającym wichrem. Za nimi jeszcze gdzieś da
leko wędrują trzej królowie ze Wschodu, chu
chają w dłonie, przytupują nogami i wpatrzeni 
w gwiazdę betlejemską, chociaż dygocą z zimna,

Gustaw M orcinek

Legenda o
śpiewają po łacinie kolędy i idą wytrwale... 
Nawet drzewom było strasznie zimno, że wszy
stkie jakby zdrętwiały, a drobna osika tak bar
dzo dygotała i trzęsła się, że jeszcze dzisiaj 
otrząsa się na samo wspomnienie i nawet śród 
gorącego lata drży jak osika.

Gdy to wszystko święty Piotr zobaczył, 
zawołał:
- Ha! To on taki? A to ci zbereźnik przegrze- 
szony, ten diabeł! No, nie płaczcie, aniołko
wie, nie! - zwrócił się do płaczącej gromady 
skrzydlatej. Rada się znajdzie! Dawać mi tu 
Michała Archanioła!...

Zawołano w mig Michała Archanioła. Przy
leciał śliczny anioł w złocistej zbroi, ze zło
cistą trąbą w dłoni.

- Michale Archaniele - rzekł święty Piotr - 
a skrzyknijże mi tu w oka mgnieniu wszystkich 
aniołów, jaki tylko w niebie się znajdzie!...

I patrzcie! Ledwie Michał Archanioł zatrą
bił, a tu jak nie zaroi się niebo zlatującymi 
aniołami, że taki szum powstał z ich skrzy
deł, jak w beskidzkim lesie na wiosnę, gdy 
ciepły wicher nadlata.

- Ustawcie się w szereg! A w mig! - zawo
łał na nich święty Klucznik niebieski.

Ustawili się aniołowie, jeden za drugim, je
den za drugim... I teraz czekają, co będzie dalej.

A święty Piotr powiada do nich:
- A teraz skrzydła rozciągnijcie jak do lotu!...
- Już! - zawołali aniołowie i rozciągnęli sze

roko skrzydła jak do lotu.
- A teraz - zawołał znowu święty Piotr - 

a teraz jeden drugiemu tak ładnie puch ze 
skrzydeł wyskubywać! Lecz tylko ten najbiel
szy i najlżejszy, bo usypiemy z niego pie
rzynę dla Jezuska! A nie zbytkować przy 
tern i nie dokazywać, ni nie dmuchać, by naj
mniejszego puszku nie uronić. No już!... Raz, 
dwa!...

"Legenda o Jezuskowej pierzynie" powstała w obozie koncentracyjnym Dachau 
w listopadzie 1943 r. na prośbę przyjaciela pisarza Kazimierza Szado z Nowego 
Targu i była poświęcona jego dzieciom.

Pisząc "Legendę o Jezuskowej pierzynie" autor rozszerzył i na nowo opracował 
swoje własne opowiadanie "Jezuskowa pierzynka", wydrukowane w "Płomyku".

Jan Preisner, przyjaciel Kazimierz Szado i kolega pisarza, sporzgdził z rękopisu 
dwa maszynopisy, które wysłano spoza obozu do rodziny pana Kazimierza, z tym, że 
"nadawcami" byli żołnierze Wehrmachtu, których adresy wypisano z nekrologów 
ogłaszanych w gazetach.

Po ukazaniu się mojego apelu w sprawie książek Morcinka ("Przekrój" 1444 
z 10.XII. 1972) Jan Preisner przesłał mi maszynopis "Legendy". Tekst ten ukazał się już 
w "Tygodniku Powszechnym" w 1976 roku.

Wiesław Sienkiewicz
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Jezuskowej pierzynie
I każdy aniołek z taką ochotą i z taką gorli

wością zabrał się do wyskubywania puchu ze 
skrzydeł tego aniołka co stał przed nim, że za 
maleńką chwilkę była pierzyna usypana!... 
Ale też to była pierzyna, ale była! Jak świat 
światem, a niebo niebem, to nikt jeszcze ta

kiej pierzyny nie widział! Duża, pękata, 
ogromna, a tak miękusieńka, jak tylko puch 
miękki być może, a taka cieplusieńka, jak tyl
ko puch cieplutki być może!...

Aniołki usypały więc pierzynę, związały jej 
rogi złotemi sznurkami, wygładziły pięknie, 
każdy fałdzik wyrównały, uplaskały leciuch- 
no dłońmi i już pierzyna gotowa!...

Święty Piotr pomacał delikatnie palcami, 
cmoknął z zadowolenia i mruknął:
- Dobra!... - i pokiwał głową na znak, że zado
wolony bardzo. Aniołkom zaś, co puch ofiaro
wały, aż miód w serduszka kapnął, taki najsłod
szy, najzłocistszy miód. I ogromnie się radowa
ły, że już teraz Jezuskowi nie będzie zimno!...

I dobrze.
Lecą aniołki z niebieską pierzyną i lecą, 

prościuteńko z nieba na ziemię, do stajenki 
lecą, po złotym promieniu betlejemskiej gwia

zdy i wciąż się ogromnie radują, że już teraz 
Jezuskowi nie będzie zimno, ni ludziom, ni 
nikomu na ziemi... I z radości tej zaczęły śpie
wać najpiękniejszą kolędę polską, która się za
czyna od słów: "Lulajże Jezuniu, lulajże, lulaj!... ” 

Tymczasem diabeł nadal siedział na dachu 
stajenki, raz po 
raz wtykał łeb do 
dziury w strzesze 
i dmuchał mro
źnym wichrem 
na Bożą Dzieci
nę. A co dmuch
nął, to kosmate 
łapy zac iera ł 
z uciechy, że może 
Jezuskowi taką 
psotę wyrządzić.

- Ho, ho - mru
czał zadowolo
ny - ludzie za
wrócili z drogi 
do stajenki, 
zwierzyna ukry
ła się w lesie, 
p t a s z k o w i e  
uciekli - nawet 
aniołki ucie
kły!... Ho, ho!... 
Drzewa podrę - 
twiały z zimna, 
osika trzęsie się 
jak osika, że o 
mało duszy z sie
bie nie wytrzęsie 
- a Jezusek pła

cze!... Ho, ho, ale mu dokuczyłem!...
I znów kwiknął z wielkiego ukontentowa

nia, znów łapy zatarł z radości i znów sadził 
łeb do dziury w strzesze, by znowu powiać 
mrozem na zziębniętą Bożą Dziecinę... Lecz 
co to? Co?...

Jakieś śpiewanie leci z nieba! Śliczne, 
słodkie, radosne śpiewanie!... Podniósł łeb 
w górę i patrzy, i patrzy, i własnym oczom 
nie wierzy!... Aż w końcu uwierzył! Oto 
widzi, że po złotym promieniu betlejemskiej 
gwiazdy zlatuje na ziemię rozśpiewana gro
mada aniołów, jak chmara najbielszych go
łębi i że owa gromada trzyma w paluszkach 
śliczną, dużą, ciepluchną pierzynę...

- To dla Jezuska - pomyślał rozgniewa
ny diabeł. - Ho, niedoczekanie wasze! - 
wrzasnął, zerwał się ze stajenki i na swych 
nietoperzow ych skrzydliskach poleciał
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naprzeciwko. Leci, leci, aż doleciał!...
Boże, co się wtedy działo!
Rozsierdzone diablisko wpadło jak ciężka 

burza między aniołków! Powstał krzyk, la
ment, narzekanie, a diabeł ryczy ze złości 
okrutnej, bodzie aniołków rogami, wierzga 
kopytami, chlasta swym krowim ogonem, 
a pazurami dorwał się do pierzyny i drze, ale 
drze!... Aniołki bronią niebieskiej pierzyny, 
odpychają diabła, tłuką go piąstkami gdzie 
trafi, lecz diabeł nic!... Wierzga kopytami, 
bodzie rogami, kwiczy ze złości, a pazurami 
drze i drze Jezuskową pierzynę!

Rozdarł ją na połowę, rozdał na ćwierci, 
rozdarł na mniejsze jeszcze części, rozbił 
łbem, że już nie ma pierzyny - jeno ogromna, 
ogromna chmura rozsypanego, rozwianego 
puchu roznosi się w powietrzu...

1 dobrze!...
Rozchichotany diabeł poleciał już teraz do 

piekła, a aniołki lecą smutne, płaczące, z la
mentem wielkim do Jezuskowej stajenki...

- Mój Boże, co my teraz, biedne aniołki, 
poczniemy!... - narzekają i tak rzewnie pła
czą z okrutnego żalu, że się aż kamieniom 
serca krajały...

I wciąż lecą i lecą, coraz smutniejsze i coraz 
bardziej płaczące, aż doleciały do stajenki.

Patrzą się, i cóż to?
- Mój Boże, cóż to się stało? - pytają się 

wzajemnie. Jak daleko bowiem okiem się
gnąć, caluteńki świat bieli się puchem z Je
zuskowej pierzyny, a puch leci z nieba cichu
teńko, pomaleńku, kładzie się na znękaną zie
mię i na zdrętwiałe drzew, i na stajenkę betle
jemską, i na wszystko... sypie się mięciuchno 
i sypie, okrywa wszystko na ziemi jakby pu
szystą pierzyną, otula stajenkę jakby najcie
plejszym kożuchem...

- Mój Boże, co to?...
Patrzą się zdumione aniołki, patrzą, miód 

im w serduszka kapie... Już nie jest nikomu 
na ziemi zimno! Frunęły bojaźliwie do sta
jenki, patrzą i dziwują się. Bo oto w stajen
ce jest ciepło i zacisznie, i strasznie dobrze, 
a Jezusek już nie płacze, lecz szczebioce 
z radości wielkiej i w rączyny klaszcze, i woła 
na aniołków, by mu kolędy śpiewały.

I rozradowane aniołki jęły teraz tak ślicz
nie śpiewać najpiękniejszy fragment polskiej 
kolędy “Podnieś rękę Boże Dziecię, Błogo
sław ojczyznę miłą... ”, że aż na dziwy, Jezu
sek się radował, Matka Boska uśmiechała się 
szczęśliwa, święty Józef wycierał łzy z oczu 
- wół i osioł śpiewali jak umieli - cały świat 
był pełen wesela - a śnieg sypał się i sypał 
puch z Jezuskowej pierzyny i okrywał 
świat cały białością, ciszą i uradowaniem.

Panu Wiesławowi Sienkiewiczowi 
za udostępnienie tekstu - dziękujemy.

Tel. 42-28-825



Zespół klasztorno-pałacowy i park w Rudach 
to jeden z najpiękniejszych zakątków w okolicy. 
Upodobało go sobie, jako wymarzone miejsce do 
spacerów, wielu mieszkańców regionu. Trudno się 
oprzeć refleksji, że oprócz parku, jak najszybciej 
przywrócone życiu winny być pałacowe ruiny.

Rudy muszą żyć!
Wysiłki w tym kierunku czyni właściciel 

obiektu, czyli diecezja gliwicka, ale nie tyl
ko. Wielkie są zasługi elektrowni "Rybnik”, 
która przyczyniła się do uporządkowania par
ku, Nadleśnictwa Rudy, które prace nadzoru
je, a także Izby Przemysłowo-Handlowej 
Rybnickiego Okręgu Przemysłowego. Inicja
tor ufundowania dla parku przez firmy i in
stytucje 26 ławek, prezes Andrzej Żylak 
uważa, że nie będzie to ostatnia akcja na rzecz 
Rud: - Lubię tu spacerować i widzę potrzebę 
uporządkowania tego miejsca, by je  wypro
mować. Ławki nie zostały ustawione w spo
sób przypadkowy: z każdej z nich można do
strzec coś interesującego - zabytek potrzebu
jący pomocy lub ciekawostkę przyrodniczą... 
Widzę też celowość uruchomienia w części 
odbudowywanego obiektu pomieszczeń kon
ferencyjnych, ale oczywiście musi to być 
decyzja władz kościelnych. Ze swej strony bę
dziemy czynić starania o sponsora stolarki 
okiennej, by zamknąć stan surowy. Środki na 
ten cel można też zdobyć np. poprzez koncer
ty i inne dochodowe imprezy na dziedzińcu 
lub w murach, które, choć surowe, są bardzo

urokliwe. Już za
powiadam  “m a
jów kę”, którą bę
dziemy organizo
wać wspólnie z Te
atrem Ziemi Ryb
nickiej. Do akcji 
p r z y w r ó c e ń  i a 
rudzkiemu zespo
łowi życia powinno 
w łączyć się jak  
najwięcej podmio
tów...

Swój wkład w re
waloryzację przy- 
pałacowego parku 
ma N a d le śn ic 
two Rudy W iel
kie. Nadleśniczy 
Kazimierz Szabla 
podkreśla jednak 
przede wszystkim 
zasługi elektrowni 
“Rybnik” , która 
dala sprzęt i ludzi

T«2

Sanktuarium Matki Boskiej Pokornej w Rudach - ta zamówiona przez 
parafię akwarela autorstwa K. Dublewskiego, została powielona 
w formie pocztówki i jest sprzedawana jako "cegiełka " na odbudowę 
zabytku. Autor zrzekł się praw do honorarium za reprodukcję.

Po odbudowie zespół klasztorno-pałacowy zostanie otwarty dla społeczeństwa. Zdj.: szoł

do porządkowania parku i ścieżek rowero
wych. Nadleśnictwo udostępniło natomiast 
pomieszczenia socjalne dla robotników oraz 
sprawowało nadzór merytoryczny nad praca
mi. Ma również swój udział w ławkach, 
bo dało na nie drewno. Jak mówi nadleśni
czy K. Szabla, współpraca z parafią, elek
trownią, samorządami okolicznych gmin, 
a także konserwatorem zabytków, który spra
wuje pieczę nie tylko nad zespołem klasztor- 
no-pałacowym, ale i parkiem, jest w tej chwili 
bardzo dobra, co dobrze zabytkowi i parkowi 
rokuje. Jednak plany rewaloryzacji nie koń
czą się na parku przypałacowym. Za Rudą 
znajduje się około 50 ha drzewostanu o cha
rakterze parkowym z urokliwymi łąkami, 
przez który można wytyczyć ścieżki rowero
we i zrobić z tego terenu prawdziwie rekrea
cyjny raj. Już trwają przygotowania i rozmo
wy z współpartnerami w realizacji tego pla
nu - fundacją “Ekoterm Silesia” i gminą Ku
źnia Raciborska. Ścieżki rowerowe mogą pro
wadzić aż do Raciborza...

s m m-m w •Tel. 42-28-825
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W XIII wieku w Rudach osiedli cy
stersi, budując swój wspaniały kla
sztor. Trwało to aż do 1810 roku, 
kiedy król Prus zakon skasował, 
a majątek sobie przywłaszczył. Po
tem rudzkie posiadłości dostały 
się w ręce niemieckiego “herzo- 
ga”. W 1945 roku, za sprawą so
wieckich żołnierzy, pałac spłonął. 
Pocysterski kościół został po woj
nie przejęty przez tamtejszą para
fię, ale pałac - nie. Nie było na to 
zgody ówczesnych władz. Było na
tomiast przyzwolenie na systema
tyczne popadanie w ruinę tego klej
notu śląskiej kultury. Tak było do 
15 sierpnia 1998 roku, kiedy cały 
pocysterski zespół klasztorno-par- 
kowo-pałacowy został przekazany 
przez skarb państwa diecezji gli
wickiej.

- Państwo oddało obiekt w ręce Kościoła, 
bo jest on w stanie skupić ludzi dobrej woli, 
którzy pocysterskie włości chcą odbudować - 
mówi ks. Jan Rosiek, dyrektor odbudowy 
zespołu klasztorno-parkowo-pałacowego 
w Rudach. - Od wiosny 1999 roku zostało zro
bione bardzo wiele. Oczyszczono park, ure
gulowano ścieżki, cieki wodne, wyczyszczo
no rzekę Rudę na odcinku parku, naprawio
no mostki, ustawiono kosze na śmieci,

odremontowany został staw. Wielki udział w 
tych robotach miała elektrownia “Rybnik”. 
Jesienią, dzięki sponsorom, w parku ustawio
no ponad 20 ławek. Ławki te są również zna
kiem zainteresowania Rudami i wyrazem za
dowolenia, że obiekt ten trafił w ręce dobre
go gospodarza. Na najbliższy rok zaplano
waliśmy wykonanie prac badawczych i pro
jektowych. Liczymy na zaangażowanie się 
w nie Politechniki Gliwickiej. Nie chciałbym 
natomiast jeszcze mówić kiedy remont zo
stanie ukończony - podkreśla ks. Rosiek - bo 
to wielka praca. Chodzi przecież nie o szyb
kość oddania obiektu, ale o solidną i facho
wą jego odbudowę. Trzeba też wyraźnie po
wiedzieć, że prace te zostaną doprowadzo
ne do skutku głównie dzięki pomocy wier
nych z diecezji gliwickiej, ale pewnie pomo
że też cała archidiecezja katowicka. Oczy
wiście liczymy też na pomoc urzędów pań
stwowych, w tym urzędu powiatowego w Ra
ciborzu, liczymy na pomoc gmin, na środ
ki z funduszów europejskich, na naszych lo
kalnych sponsorów oraz wszystkich ludzi do
brej woli. Bo dzieło jakiego się podjęliśmy 
jest wielkie, ta odbudowa to znamienne wy
darzenie historyczne, zwłaszcza, że obiekt 
ten, choć pozostanie pod patronatem Kościo
ła, zostanie otwarty dla społeczeństwa. Bę
dzie spełniał funkcję edukacyjną, muzealną 
oraz rekolekcyjno-wypoczynkową, gdyż po
wstanie tu dom pielgrzyma przy rudzkim 
sanktuarium Matki Boskiej Pokornej.

(r; szoł)

Zafundowanie parkowi ławek nie jest ostatnią akcją środowiska biznesu i samorządowców 
naszego regionu na rzecz zespołu parkowo-pałacowego. Zdj.: szoł

Zanim na dobre rozpocznie się gorącz
ka przedświątecznych zakupów, warto już 
teraz rozejrzeć się i zastanowić nad wy
borem bożonarodzeniowego drzewka 
oraz ozdób choinkowych. A jest w czym 
wybierać!

Podobnie jak w latach ubiegłych, cho
inki można kupić w 18 leśniczówkach 
Nadleśnictwa Rybnik, m.in. w Zwonowi- 
cach, Chwałęcicach, Ochojcu i Przegędzy.
Ceny drzewek kształtują się w zależności 
od wysokości choinki. Za świerk lub so
snę nie przekraczającą metra należy za
płacić 1 5 złoty, do półtora metra - 20 zło
tych. Nieco większe drzewka - od dwóch 
i pół metra do trzech i pół metra kosztują 
odpowiednio 30 i 40 zł. Cena choinek 5- 
metrowych wynosi 100 złoty. Drzewka 
przeznaczone do sprzedaży pochodzą ze 
specjalnych choinkowych plantacji oraz 
wycinek pielęgnacyjno - sanitarnych. Jed
na z choinek, sprowadzona z leśnictwa 
Chwałęcice, zdobi rybnicki rynek. (Na zdj.)

Jak mówią przedstawiciele Straży Leśnej, 
z roku na rok zmniejsza się ilość kradzie
ży drzewek. Na masową skalę ten niele
galny proceder uprawiany był w latach 80- 
tych. Obecnie ze względu na duży wybór 
choinek sztucznych, amatorów darmowych 
drzewek jest coraz mniej. Elementem od
straszającym są kary pieniężne i kolegia. 
Osoby przyłapane na nielegalnym wyci
naniu drzew w lesie, muszą zapłacić man
dat, którego wartość zależy od ilość skra
dzionych choinek. Problem stanowią tak
że kradzieże młodych drzewek oraz gałą
zek. Zainteresowani są nimi głównie "wy
twórcy" świątecznych stroików.

Jak co roku stoiska z naturalnymi choinka- 2  
mi pojawią się również na rybnickim targo
wisku, gdzie zwykle drzewka nie mają sta
łej ceny. Można więc wytargować jak naj
korzystniejszą. Rybniczanie nie powinni też 
mieć problemów, by w okresie świątecznym 
pięknie udekorować swoje choinki. (S)
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Jubileusz Zespole 
Szkół Technicznych

10 czerwca 2000 roku 50 lat obchodzić będzie Zespół Szkół Tech
nicznych w Rybniku. Na jubileusz złoży się półwiecze istnienia 
Technikum Górniczego i 15 lat Technikum Energetycznego.

Z mysią o uroczystych obchodach powstał Honorowy Komitet, któ
ry tworzą prezes elektrowni “Rybnik” Tadeusz Sopicki oraz dwaj ab
solwenci szkoły jubilatki - prezes RSW - Franciszek Niezgoda i wi
ceprezes Gliwickiej Spółki Węglowej - Henryk Śliwa.

W związku z uroczystościami półwiecza placówki przygotowana zo
stanie monografia szkoły, w której znajdzie się m.in. rys historyczny 
oraz nazwiska wszystkich absolwentów i pracowników szkoły. W dniu 
obchodów w czerwcu przyszłego roku odbędzie się uroczysta msza 
święta, a na boisku szkolnym umieszczony zostanie specjalny namiot, 
w którym odbędzie się główna impreza. Goście wezmą udział w festy
nie, połączonym z tradycyjnymi przy takich okazjach spotkaniami 
klasowymi. Odbędą się występy artystyczne, a całość poprowadzi Jó
zef Polok, także absolwent tej placówki. "Jubilatka" może poszczycić 
się aż 10 tyś. absolwentów. W obchodach 40-lecia szkoły wzięło udział 
350 osób. Jak będzie tym razem, przekonamy się już za kilka miesięcy.

Z myślą o przyszłorocznym jubileuszu, w ZST otwarto szkolne mu
zeum. Mieści się ono w podziemiach szkoły, w pomieszczeniach daw
nej świetlicy szkolnej, zwanej niegdyś Karlikiem powstało Muzeum 
z inicjatywy historyków Kazimierza Piekarza i Aleksandry Dziwisz, 
ale prace remontowe wykonali w całości uczniowie. W dwóch muzealnych 
pomieszczeniach eksponowane są m.in.: książki i prasa z przełomu 
XIX i XX wieku, zdjęcia powstańców śląskich, dokumenty, listy, me-

Muzeum w szkole - jubilatce. Zdj.: szol

dale, dyplomy, militaria i dokumenty związane z Bolesławem Kru
pińskim, który był patronem dawnego Technikum Górniczego. Do 
najciekawszych eksponatów szkolnego muzeum należy metryka po
chodząca z Knurowa z 1717 roku, metryki Polaków urodzonych w 
Stanisławowie oraz mundury powstańcze i “śląskie oblyczki”.

W ZST odbył się też niedawno finał X edycji Szkolnego Konkursu 
Wiedzy o Regionie "Nasza Mała Ojczyzna". Jego organizatorem 
była dyrekcja i samorząd uczniowski szkoły. Zaproszenie na imprezę 
przyjęli m.in. Marszałek Województwa Śląskiego Jan Olbrycht, wi
ceprezydent Rybnika Ewa Urbanek-Chołuj oraz Starosta Rybnicki 
Damian Mrowieć. Najlepszą znajomością tematyki regionalnej wy
kazali się uczniowie kl. Illd  TE, drugie miejsce zajęła kl. IVa TG, 
zaś trzecie lip  TE. (szoł, S)

W październiku br. Rada Dzielnicy Gotartowice
ogłosiła konkurs poetycki pod hasłem Wierszem o Go- 
tartowicach. Nie były to pierwsze zmagania, w których 
swoimi umiejętnościami mogli się popisać młodzi mie
szkańcy Gotartowic. Wiosną br. miał miejsce konkurs 
plastyczny Moja dzielnica, w którym aktywny udział 
wzięli uczniowie SP nr 20 oraz wychowankowie Przed
szkola nr 22. Również wiosną odbył się wieczorek po-

Wierszem o dzielnicy
etycki, którego motto brzmiało:
Spieszmy się kochać ludzi, tak 
szybko odchodzą.

Na październikowy konkurs 
Wierszem o Gotartowicach napły
nęło sporo prac, większość na na- 1 
prawdę wysokim poziomie. Nie
którzy uczestnicy konkursu swoją 
miejscowość utożsamili z Rybni
kiem, dlatego Robert Kowalczyk 
z kl. V to właśnie miasto przedsta
wił w swoim utworze, pisząc m.in.
(...) Rynek kolorami tęczy nas wita, 
szumiącą fontanną z gołębiami, , 
stare domy nową szatę przybrały.
Swój wiersz ozdobił rybnickim 
herbem i rysunkiem najbardziej 
charakterystycznej budowli nasze
go miasta - bazyliki św. Antoniego (na rys.).

Laureaci otrzymali nagrody ufundowane przez Radę 
Dzielnicy, zaś wszyscy uczestnicy pamiątkowe dyplo
my i drobne upominki.

Turniej wiedzy o dzielnicy 
Maroko-Nowiny

Z inicjatywy Rady Dzielnicy Maroko-Nowiny i przy współudziale Szkoły Podstawo
wej nr 31oraz Młodzieżowego Domu Kultury, odbył się Turniej Wiedzy o Dzielnicy. 
Do rywalizacji zaproszono dzieci z rybnickich szkół podstawowych nr 10, 11,31 
i 34. Celem imprezy była integracja dzielnicowej społeczności, przybliżanie wiedzy 
o “bliskich ciału” zagadnieniach lokalnych, ale również propagowanie “nowej” na
zwy dzielnicy “Maroko-Nowiny”, która jest tylko powrotem do korzeni, do wcze
śniejszego i zapomnianego nazewnictwa.

Turniejowi towarzyszyło rozstrzygnięcie konkursu plastycznego. Jednym z jego tema
tów była Dzielnica moich marzeń, zaś drugi polegał na zaprojektowaniu herbu dla dzielni
cy Maroko-Nowiny. Do najciekawszych, naszym zdaniem, należały te prace, które nawią
zywały do przeszłości i współczesności. Na herbowych polach pojawiły się więc osiedlo
we bloki, Nacyna - bo przepływa przez dzielnicę, św. Jadwiga Śląska, która jest patronką 
parafialnego kościoła, fragment herbu Smolnej - gdyż tereny dzielnicy Maroko-Nowiny 
należały kiedyś do wsi Smolna itd. Nad całością czuwała Jadwiga Lenort.

szol
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GRUDZIEŃ 1999

Informujemy, że w wigilię 24 i sylwestra 31 grudnia 1999 r. Urzqd Miasta będzie nieczynny.

Na sesji 29 listopada w sprawie 
przyjęcia Statutu Miejskiego Zespołu Obsługi 

Szkół i Przedszkoli w Rybniku
na wniosek Zarządu Miasta oraz Komisji Oświaty i Kultury 

Rada Miasta postanowiła:
§1

Miejskiemu Zespołowi Obsługi Szkół i Przedszkoli powołanemu 
Uchwałą Rady Miasta z dnia 19 czerwca 1996 r. Nr 197/XVIII/96, 
nadać Statut stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§2
Traci moc Statut nadany Zespołowi Uchwałą Nr 216/XIX/96 Rady 
Miasta z 25 września 1996 r.

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2000 r. i podlega ogło
szeniu w “Gazecie Rybnickiej”.

Statut Miejskiego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli do wglądu 
w siedzibie przy ul. 3 Maja, w Biurze Obsługi Rady Miasta przy ul. 
Chrobrego 2 oraz w redakcji “Gazety Rybnickiej”

w sprawie
nadania Statutu Miejskiemu Domowi Pomocy Społecznej 

w Rybniku i upoważnienia dyrektora Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Rybniku do wydawania decyzji 

administracyjnych o skierowaniu do Miejskiego Domu 
Pomocy Społecznej w Rybniku 

na wniosek Zarządu Miasta Rybnika i Komisji 
Zdrowia i Pomocy Społecznej 

Rada Miasta Rybnika postanowiła:
§1

Nadać Statut Miejskiemu Domowi Pomocy społecznej w Rybniku, 
w brzmieniu załącznika do niniejszej Uchwały.

§2
Upoważnić dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku do 
wydawania decyzji administracyjnych o skierowaniu do Miejskiego 
Domu Pomocy Społecznej w Rybniku.

§3
Tracą moc:
1) Regulamin Organizacyjny Miejskiego Domu Pomocy Społecznej 

w Rybniku, stanowiący Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 241/XXXI/ 
92 Rady Miasta Rybnika z dnia 4 listopada 1992 r. w sprawie zasad 
funkcjonowania Miejskiego Domu Pomocy Społecznej w Rybni
ku, zmieniony Uchwałą Nr 285/XXXV/93 Rady Miasta Rybnika 
z dnia 5 maja 1993 r. w sprawie zmiany w Regulaminie Organiza
cyjnym Miejskiego Domu Pomocy Społecznej,

2) Regulamin w sprawie zasad przyjmowania do Miejskiego Domu 
Pomocy Społecznej w Rybniku, stanowiący Załącznik Nr 2 do 
Uchwały Nr 241/XXXI/92 Rady Miasta Rybnika z dnia 4 listopa
da 1992 r. w sprawie zasad funkcjonowania Miejskiego Domu Po
mocy Społecznej w Rybniku.

§4
Podmiotem odpowiedzialnym za wykonanie niniejszej Uchwały jest 
Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku.

§5
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 listopada 1999 r. i podlega ogło
szeniu w “Gazecie Rybnickiej”.

Statut Miejskiego Domu Pomocy Społecznej do wglądu w : Domu 
Pomocy Społecznej przy ul. Żużlowej 25, w Biurze Obsługi Rady 
Miasta przy ul. Chrobrego 2 oraz w redakcji “Gazety Rybnickiej”.

w sprawie
utworzenia Domu Kultury Niewiadom w Rybniku
na wniosek Zarządu Miasta oraz Komisji Oświaty i Kultury 

Rada Miasta postanowiła:
§1

Utworzyć nową samorządową instytucję kultury o nazwie Dom Kul
tury Niewiadom - zwany dalej “Domem Kultury” z siedzibą w Rybni
ku przy ul. Mościskiego 15.

§2
1. Dom Kultury powstaje poprzez jego wyłączenie ze struktur orga

nizacyjnych Rybnickiego Centrum Kultury i przejęciu w całość ma
jątku nieruchomego oraz nieruchomości, którymi tenże Dom Kul
tury dysponował będąc w strukturach RCK.

2. Utworzony Dom Kultury przejmuje także majątek i wyposażenie 
Klubu “Olimp” w dzielnicy Niewiadom, obejmując go swoim za
kresem działania.

§3
Dom Kultury prowadzić będzie działalność w zakresie upowszech
niania kultury oraz zaspakajania potrzeb i zainteresowań kulturalnych 
mieszkańców. Szczegółowy przedmiot działalności oraz strukturę orga
nizacyjną Domu Kultury określa przyjmowany niniejszy statut, będą
cy załącznikiem do tej uchwały.

§4
Zobowiązania i wierzytelności Rybnickiego Centrum Kultury, zwią
zane z prowadzonym do dnia wejścia w życie tej uchwały, Domem 
Kultury w Niewiadomiu i Klubem “Olimp”, stają się zobowiązaniami 
i wierzytelnościami, tworzonego samodzielnego Domu Kultury Nie
wiadom.

§5
Pracownikami Domu Kultury będą obecni pracownicy tej jednostki 
i Klubu “Olimp”. Przejęcie tych pracowników przez Dom Kultury 
jako nowego pracodawcę nastąpi w trybie art. 23'Kodeksu Pracy.

§6
Dom Kultury podlega wpisowi do miejskiego rejestru instytucji kul
tury, uzyskując z datą wpisu osobowość prawną oraz możliwość roz
poczęcia działalności..

§7
Źródłami przychodów Domu Kultury - prowadzącego gospodarkę fi
nansową na zasadach określonych dla zakładów budżetowych będą 
wpływy z organizowanych imprez, z posiadanego mienia, a także do
tacje budżetowe.

§8
W związku z wydzieleniem Domu Kultury Niewiadom i Klubu 
“Olimp” ze struktur Rybnickiego Centrum Kultury wprowadza się w 
Statucie RCK przyjętym Uchwałą Nr 137/XII/93 Rady Miasta Rybni
ka z dnia 15 listopada 1995 r. następujące zmiany:



1) w paragrafie 5 pkt 10 otrzymuje nową treść: “10. Prowadzenie Klubu 
Kultury “Harcówka” w dzielnicy Ligota”

2) w paragrafie 6 kropkę na końcu zastępuje się przecinkiem i dopisu
je słowa: “za wyjątkiem prowadzenia miejskiego rejestru instytucji 
kultury, prowadzonego przez Urząd Miasta”.

§9
Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi RCK i Zarządowi Mia
sta.

§10
Uchwala wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2000 r. po uprzednim 
ogłoszeniu w “Gazecie Rybnickiej”.

M ia s to  R y b n ik ,
44 - 200 Rybnik, woj. śląskie, ul. B. Chrobrego 2, 

tel. (032) 4223011, fax (032) 4224124, tlx 315873,
o g ła sza  p rz e ta rg i n ie o g ra n ic z o n e  na:

1)
wykonanie kanalizacji deszczowej wraz z moderni

zacją nawierzchni ulicy Arki Bożka.
Termin realizacji -  31 maj 2000.

Wadium - 20 000 zł. Specyfikację istotnych warunków zamówienia 
(cena -  24,40 zł) można odebrać w Wydziale Dróg Urzędu Miasta 
Rybnika, ul. Hallera 10 a, pok. 137 lub za zaliczeniem pocztowym.

Uprawniony do kontaktów z oferentami - inż Andrzej Kopka, tel. 
4223011 w. 7204, pok. 012, w godz. 8“  - 1500.

Oferty należy składać w Wydziale Dróg Urzędu Miasta, ul. Hal
lera 10 a, pok. 137. Termin składania ofert upływa dnia 2000.01.05 
o godz. II00. Otwarcie ofert nastąpi dnia 2000.01.05 o godz. 12“  w 
siedzibie zamawiającego, pok. 137.

Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem preferencji kra
jowych.

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

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

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:
1. cena (koszt) - 60%
2. wiarygodność, doświadczenie i przygotowanie fachowe - 40%

♦  ♦  ♦

2)

wykonanie:
Zad. nr 1 Opracowanie koncepcji kanalizacji sanitarnej 
dla dzielnicy Gotartowice w Rybniku.
Zad. nr 2 Opracowanie koncepcji kanalizacji sanitarnej dla 
dzielnicy Boguszowice Stare w Rybniku.
Termin realizacji: 30 czerwca 2000 roku.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w 
Wydziale Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Rybnika, ul. 
B. Chrobrego 2, pok. 202.
Koszt specyfikacji: 20,00 zł.
Oferty w zaklejonej kopercie opisanej zgodnie z wymaganiami spe
cyfikacji należy złożyć do dnia 11.01.2000 r. do godz. 11.00 w Wy
dziale Gospodarki Komunalnej UM Rybnika.
Przetarg odbędzie się w dniu 11.01.2000 r. o godz. 12.00 w siedzi
bie Urzędu Miasta Rybnika, ul. B. Chrobrego 2 w sali 056. 
Szczegółowe informacje dotyczące warunków zamówienia można 
uzyskać w Wydziale Gospodarki Komunalnej UM w Rybniku, ul. 
B. Chrobrego 2, tel. 42-23011 wew. 7701 w godz. od 7.30 do 15.30 
od poniedziałku do piątku.

M ia s to  R y b n ik ,
44 - 200 Rybnik, woj. śląskie, ul. B. Chrobrego 2, 

tel. (032) 4223011, fax (032) 4224124, tlx 315873,
o g ła sz a  p rz e ta rg i n ie o g ra n ic z o n e  na:

3)
bankow ą obsługę budżetu M iasta R ybnika.

Termin realizacji -  od 16 marca 2000 r. do 15 marca 2003 r. 
Wadium - 11 000 zł. Specyfikację istotnych warunków zamówienia 
można odebrać w siedzibie zamawiającego, pok. 141 lub za pośre
dnictwem poczty elektronicznej: e-mail:skarbnik@um.rybnik.pl lub 
za zaliczeniem pocztowym.

Uprawnieni do kontaktów z oferentami - Bogusław Paszenda, Da
nuta Kolasińska, Anna Winkler, tel. 4222855 lub 4223011 w.7114, 
7115,7116,7120, pok. 141, w godz. 8“  - 15“ .

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, pok. 139. Ter
min składania ofert upływa dnia 2000.01.10 o godz. 1000. Otwarcie 
ofert nastąpi dnia 2000.01.10 o godz. 12“  w siedzibie zamawiające
go, pok. 137.

Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem preferencji kra
jowych.

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

wie art. 19 i art. 22 ust. 7, spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 2 
ustawy o zamówieniach publicznych oraz warunki dodatkowe:
1. spełniają wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:
1. miesięczna zryczałtowana opłata za prowadzenie wszystkich ra
chunków 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%

dostawę i montaż 4 kompletów klimatyzatorów dla 
sali wielofunkcyjnej w rozbudowanym budynku 

Urzędu Miasta w Rybniku, ul. Chrobrego 2.
Oferty należy składać do dnia 07.01.02000 r. do godz. 10.00 w Wy

dziale Inwestycji Urzędu Miasta Rybnika, przy ul. Chrobrego 2, po
kój 254.

Przetarg odbędzie się dnia 07.01.2000 r. w siedzibie Urzędu Miasta 
Rybnika, ul. Chrobrego 2, sala nr 137.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium w wyso
kości 3.000 zł.

Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem preferencji kra
jowych.

Szczegółowe informacje oraz specyfikację istotnych warunków za
mówienia można uzyskać w Wydziale Inwestycji Urzędu Miasta 
Rybnika, ul. Chrobrego 2, teł. 42-230-11 wew. 7254 od poniedział
ku do piątku w godz. 8.00 do 15.00.

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

mailto:skarbnik@um.rybnik.pl


M ias to  R y b n ik ,
44 - 200 Rybnik, woj. śląskie, ul. B. Chrobrego 2, 

tel. (032) 4223011, fax (032) 4224124, tlx 315873,
o g ła sz a  p rz e ta rg i n ie o g ra n ic z o n e  na:

5)
wykonanie i montaż indywidualnie projektowanych 
elementów wyposażenia wraz z ciągiem kuchennym  

zaplecza bufetu w sali wielofunkcyjnej 
segmentu “B”

w nowym skrzydle budynku 
Urzędu Miasta Rybnika przy ul. Chrobrego 2.

Oferty należy składać do dnia 04.01.02000 r. do godz. 9.00 w Wy
dziale Inwestycji Urzędu Miasta Rybnika, przy ul. Chrobrego 2, po
kój 254.

Przetarg odbędzie się dnia 04.01.2000 r. w siedzibie Urzędu Miasta 
Rybnika, ul. Chrobrego 2, sala nr 137.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium w wyso
kości 6.000 zl.

Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem preferencji kra
jowych.

Szczegółowe informacje oraz specyfikację istotnych warunków za
mówienia można uzyskać w Wydziale Inwestycji Urzędu Miasta 
Rybnika, ul. Chrobrego 2, tel. 42-230-11 wew. 7254 od poniedział
ku do piątku w godz. 8.00 do 15.00.

Cena formularza specyfikacji: 48,80 zł (40,00 zł + 22% VAT). 
Należność płatna w kasie Urzędu Miasta, ul. Chrobrego 2.

♦  ♦  ♦
6)
wykonanie ekranów akustycznych zabezpieczających 

budynek mieszkalny z płyt Paraglas 
o powierzchni 222.0 m* 1 2.

Termin realizacji -  do 30.04.2000.
Wadium - 4 000 zł. Specyfikację istotnych warunków zamówienia 

(cena -  24,40 zł) można odebrać w Wydziale Dróg Urzędu Miasta 
Rybnika, ul. Hallera 10 a, pok. 012 lub za zaliczeniem pocztowym.

Uprawniony do kontaktów z oferentami - inż. Andrzej Kopka, tel. 
4223011 w. 7204, pok. 012, w godz. 800 - 1500.

Oferty należy składać w Wydziale Dróg Urzędu Miasta, ul. Hal
lera 10 a, pok. 012. Termin składania ofert upływa dnia 1999.12.21 
o godz. 10,MI. Otwarcie ofert nastąpi dnia 1999.12.21 o godz. I I00 w 
siedzibie zamawiającego, pok. 137.

Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem preferencji kra
jowych.

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: 
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:
1. cena (koszt) - 60%
2. doświadczenie i przygotowanie fachowe (techniczne) oferenta - 30%
3. warunki gwarancji i serwisu - 10%

Rybnickie Służby Komunalne w Rybniku, 
ul. Jankowicka 41

sprzedadzą następujące pojazdy:

L p. W yszczegó ln ien ie N r
rejestr.

Rok
prod.

C ena  
sprzedaży 
w  zł

1. Jelcz 325 JPH-10 - śmieciarka KCW-2812 1991 14.000,-
2. Liaz Bóbr - śmieciarka KAF-290P 1988 17.200,-
3. Star - cysterna KAF-052K 1982 4.100,-
4. Przyczepa SAM - 1985 60,-
5. Zamiatarka Broddson-1200 - 1991 19.000,-
6. Wózek podnośnikowy WW1212 - 1987 3.900,-

Osobami odpowiedzialnymi za udzielenie informacji są:
1. Jan Łanoszka - z-ca dyr. ds. techn. - telef. 42-23731 lub 0501489885
2. Franciszek Węglorz - kier. SOiT - telef. 42-21233 lub 0602755601

Gabinety fizykoterapii i masażu
•  w Przychodni Rejonowej Nr 1 w Rybniku, ul. Reymonta 

60, tel. 42-26582 wew. 59
•  w Przychodni Rejonowo-Specjalistycznej Nr 1 w Rybni- 

ku-Chwałowicach, ul. Śląska 1, tel. 73-93-389,42-21081 
wew. 5389

czynne w godz. 7.00 -17.00
oferują swoje usługi w zakresie: I św iatłolecznictwa, I elek- 
trolecznictwa, I okładów żelowych zimnych i ciepłych, I in
halacji, I m asaży suchych i wirowych, I m asaży podw od
nych (Chwałowice), I gim nastyki rehabilitacyjnej, I ćwiczeń  
grupow ych i indywidualnych, I gim nastyki korekcyjnej, I 
gim nastyki dla osób z nadwagą, I rehabilitacji (wizyty do
mowe).

Wykonujemy bezpłatne zabiegi na zlecenie Zakładu Lecz
nictwa Ambulatoryjnego w Rybniku oraz odpłatnie z in
nych jednostek służby zdrowia i gabinetów prywatnych.

Serdecznie zapraszamy!

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

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

* wynajęcie karawanu,
* całodobowy przewóz zwłok,
* szeroki asortyment trumien,
* kosmetykę, ubranie i przechowywanie zwłok w chodni - 

I doba bezpatnie,
* wynajęcie kaplicy do pogrzebu z możliwością odprawie

nia mszy św.,
* usługi cmentarne,
* zamówienie wieńców, palm, wiązanek, kwiatów,
* możliwość załatwienia orkiestry,
* wynajęcie autobusu,
* umieszczanie umy z prochami zmarych w kolumbarium na 

terenie cmentarza
Ceny konkurencyjne

III



Nowy
cennik opłat

Od 1 stycznia 2000 roku zakres działań związany z funk
cjonowaniem komunikacji miejskiej przejął nowo powstały 
Zarząd Transportu Zbiorowego w Rybniku.

Zgodnie z uchwałą Rady Miasta z 18 października br., od 
1 stycznia 2000 r. obowiązywał będzie nowy cennik opłat 
za przejazdy komunikacji miejskiej (poniżej).

Wprowadzone zostaną również nowe wzory biletów (obok), 
które przygotowane są tylko do j e d n o s t r o n n e g o  
kasowania. Bilet normalny oznaczony jest dużą literą N, ulgo
wy - U. Kupowany u kierowcy - K. Dodajmy, że u kierowcy 
nie można zakupić biletu ulgowego.

Stare bilety będą ważne do końca lutego 2000 r.

MIASTO RYBNIK

Eo
gGEMA 

BILETU
SERIA A 1  Nr 000000

=»
seH
EocTS
CU

MIASTO RYBNIK

SERIA A N r 000000

ST]REFA1 BILET JEDNORAZOWY STREFA2
normalny ulgowy UPRAWNIENIA normalny ulgowy

N 1,60 zl U  0,80 zl Przejazd autobusem danej linii niezależnie 
od ilości przystanków.
Przwóz bagażu lub psa.

N 2,20 zł U 1,10 zł

K  2,40 zł (Bilet zakupiony u kierowcy). Przejazd autobusem 
danej linii niezależnie od ilości przystanków. 
Przewóz bagażu lub psa.

K 2,40 zł

ST1REFA1 BILET OKRESOWY IMIENNY STREFA 2
normalny ulgowy UPRAWNIENIA normalny ulgowy
50,00 zł 25,00 zł Przejazd wszystkimi liniami w określonym miesiącu 

(miesięczny).
70,00 zł 35,00 zł

32,00 zl 16,00 zł Przejazd wszystkimi liniami w okresie 
14 dni (czternastodniowy).

44,00 zł 22,00 zł

23,00 zł Przejazd w określonym miesiącu z miejsca zamieszknaia 
do miejsca pracy i z powrotem 
- tylko dla nauczycieli (miesięczny liniowy).

33,00 zł

STREFA 1 obejmuje wszystkie linie na terenie działania ZTZ w Rybniku do przystanków granicznych GOLEJÓW  
SIEDLISKA (linia 14), BUZO W ICE SKRZYŻ. (linia 23), PIECE I (linia 28), CZERNICA SKLEP  
(linia 29), STODOŁY (linie 43, 44).

Poza przystanki graniczne w kierunku: Ochojca (linia 14), Rydułtów (linie 23, 28, 29), Rud i Kuźni Raciborskiej
(linie 43, 44) obowiązuje opłata STREFY 2.
STREFA 2 obejmuje wszystkie linie na terenie działania ZTZ w Rybniku.

Oplata za przejazd pasażera bez biletu Oplata za przewóz bagażu lub psa
lub z biletem nieważnym 60,00 zł bez ważnego biletu 32,00 zł

1. Pasażer ma obowiązek wypisać długopisem imię i nazwisko oraz adres na BILECIE OKRESOWYM (MIESIĘCZ
NYM). Bilet ten jest ważny z dowodem osobistym.
2. Przejazd z BILETEM OKRESOWYM nie wypełnionym, noszącym znamiona fałszowania jest traktowany jak jazda 
bez biletu.
KASA BILETOWA ZNAJDUJE SIĘ W BUDYNKU NA PLACU WOLNOŚCI.

IV
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koszykówka
Czas na rewanże

Na czwartym miejscu zakończy
ły I rundę rozgrywek koszykarki 
Color-Cap-u Rybnik.

W dziewięciu spotkaniach rybniczanki zdobyły 
14 punktów (5 zwycięstw i 4 porażki). Tyle samo 
punktów na swoim koncie mają Wisła Cristal Kra
ków (trzecie miejsce), a i ŁKS Łódź, jeżeli wygra 
przełożone na późniejszy termin spotkanie z Po
lonią Wicona Warszawa, zrówna się dużymi punk
tami z zespołami Rybnika i Krakowa.
Pomimo tak wysokiej lokaty w tabeli, szcze

gólnie dwa ostatnie spotkania nie napawają

optymizmem przed spotkaniami rundy rewan
żowej. Rybniczanki osłabione brakiem I. Ose 
(gra w reprezentacji Łotwy) i M. Królik (kontu
zja) najpierw przegrały w Gdańsku 49:63, a kil
ka dni później (już z I. Ose, ale bez amerykan
ki N.Domond i E. Rucińskiej) przed własną 
publicznością musiały uznać wyższość słabiut
kiego w tym sezonie Dekoralu Wrocław, i prze
grywając 54:66 zanotowały pierwszą w tym 
sezonie przegraną na własnym parkiecie.

W rozgrywkach pucharu Ronchetti rybni
czanki szczęśliwie przebrnęły przez elimina
cje grupowe i zakwalifikowały się do dalszych 
gier, już systemem pucharowym (przegrany 
odpada). Przeciwnikiem rybniczanek będą 
mistrzynie Belgii - BCSS Namur.

Mityng Olimpiad 
Specjalnych

Na krytej pływalni elektrowni “Rybnik” 
odbył się VIII Wojewódzki Mityng Olim
piad Specjalnych w Pływaniu, w którym 
wystąpiło ponad 100 zawodników upośledzo
nych umysłowo w stopniu umiarkowanym, 
znacznym i głębszym. Tego typu impreza już 
od 5 lat cyklicznie odbywa się w Rybniku i kil
kuletni trud organizacyjny został nagrodzony 
przyznaniem prawa organizacji Ogólnopol
skiego Mityngu Pływackiego Olimpiad 
Specjalnych w listopadzie 2000 roku.

Startujący w zawodach pływacy reprezen
towali 18 ośrodków dla osób z upośledzeniem 
umysłowym z terenu Województwa Śląskie
go. W zawodach gościnnie wystąpili również 
zawodnicy z Opola, ale ich wyniki nie były 
brane pod uwagę. Najstarszy uczestnik zawo
dów liczył 41 lat, a najmłodszy 8. Zawodnicy 
biorący udział w tego typu zawodach są dzie
leni na grupy wiekowe i sprawnościowe - 
maksymalnie po 8 osób. Po zakończeniu kon
kurencji wszyscy stają na podium i otrzymu
ją takie same nagrody rzeczowe, ponadto 
trzech pierwszych otrzymuje medale, a po
zostali - plakietki z symbolem olimpiad spe
cjalnych i zajętym miejscem. Z dwudziesto
osobowej grupy reprezentującej KS Promyk 
działający przy Szkole Życia w Rybniku naj
lepiej wypadli: Damian Poloczek (11 lat), 
który po raz pierwszy startował w takich za
wodach i zdobył zloty medal, Wioletta So
kołowska (22 lata) zdobyła dwa złote krążki 
oraz Ireneusz Góralski (17 lat), zdobywca 
trzech złotych medali. Tak udanej imprezy nie 
udałoby się zorganizować, gdyby nie sponso
rzy, którzy zadbali o to, aby uczestnikom mi
tyngu niczego nie brakowało, a byli wśród 
nich: Urząd Miasta w Rybniku, elektrow
nia "Rybnik", Kredyt Bank SA, PBK, 
Lord, Coca-Cola, Kawiarnia Orion, Za
kład Robót Energetycznych EPE, Radio 90 
FM i Tel-Kab.

O puchar prezesa
Już po raz piąty odbył się otwarty tur

niej skata sportowego o puchar Prezesa 
Rybnickiej Spółki Węglowej SA.

W turnieju udział wzięło aż 261 zawodni
ków, w tym 46 zawodników - amatorów. Zrze
szeni reprezentowali 30 klubów i związków 
sportowych. Piąta edycja turnieju zakończy
ła się wielkim sukcesem zawodników Jubi
lata Moszczenica. Edward Dutkiewicz z do
robkiem 3959 pkt zajął pierwsze, a Wojciech 
Ciastowicz 3443 pkt. drugie miejsce w klasy
fikacji indywidualnej turnieju. Trzecie miejsce 
przypadło zawodnikowi Huty Łabędy z Gliwic 
- Franciszkowi Guzemu. W klasyfikacji dru
żynowej zwyciężył Jubilat Moszczenica, dru
gi był Piast Leszczyny a trzeci Forteca Świer
klany. Najlepsi w klasyfikacji indywidualnej 
i drużynowej otrzymali okazale puchary.

W Domu Kultury Boguszowice obył się IX 
Otwarty “Barbórkowy” Tńrniej Szachowy. 
Startowało 32 zawodników w wieku od 10 do 
80 lat. Po 4 godzinach zmagań i rozegraniu 9 partii 
zwyciężył pracownik kopalni "Jankowice" Wal
demar Staszczyk (8 pkt). Dalsze miejsca zajęli: 
Krystian Hasiński (7 pkt), Marek Wolak (6,5 
pkt), Kazimierz Sałabun (6 pkt), Piotr

Nauczycielskie szachy
Pod koniec listopada br. w Klubie Nau

czyciela w Rybniku odbył się czternasty 
Wojewódzki Thrniej Szachowy Nauczycieli 
i Pracowników Oświaty. Wzięło w nim 
udział 26 zawodników, w tym jedna zawo
dniczka, z 11 oddziałów Związku Nauczyciel
stwa Polskiego. Rozgrywki odbyły się syste
mem szwajcarskim na dystansie 9 rund z tem
pem po 15 minut na grę. O zaciętym przebie
gu turnieju niech świadczy fakt, że już po pię
ciu grach nie było zawodnika z kompletem 
punktów. Po zakończeniu 9 rundy okazało się, 
że aż czterech najlepszych zawodników

siatkówka
Liga amatorska

Coraz większym zainteresowaniem cieszą 
się rozgrywki lig amatorskich. Po koszyków
ce doczekała się i siatkówka takiej formy roz
grywek. Startuje w niej 10 zespołów z Ryb
nika, Żor, Wodzisławia i Radlina. Pierwsze 
mecze rozegrane zostały w połowie paździer
nika, a turniej finałowy zaplanowano na ko
niec marca 2000 roku. Wystąpią w nim 4 naj
lepsze zespoły rozgrywek. Po 6 kolejkach na 
prowadzeniu z kompletem punktów znajduje 
się Beer Team Rybnik, którego kapitanem 
jest Czesław Fojcik. Na kolejnych miejscach 
plasują się: Stars Radlin, Preem Tawerna Ryb
nik i Sokół Rybnik.

Natomiast pod koniec listopada już po raz 
drugi rozpoczęły się rozgrywki rybnickiej 
amatorskiej ligi koszykówki, w której startu
je 10 zespołów.

Kadeci bez straty seta
Bez straty seta ukończyli I rundę ligi 

kadetów młodzi siatkarze RMKS Rybnik.
Wszystkie mecze wygrali zdecydowanie 3:0, 
a zwycięstwa są tym cenniejsze, że prawie 
wszystkie zostały osiągnięte w meczach 
wyjazdowych. Drużynę reprezentowali: Damian 
Porwoł, Paweł Rusek, Jarosław Madzia, 
Tomasz Olczak, Łukasz Wiąckiewicz, Łukasz 
Feć, Łukasz Krajewski, Paweł Martyna. 
Trenerem zespołu jest Roman Pinoczek.

W grudniu br. i w styczniu 2000 zapraszamy 
na rewanże do hali MOSiR-u, ul. Powstańców 
Śl. 40, w każdy piątek o godz. 17.30. Wstęp 
bezpłatny.

Machoczek (6 pkt), Sylwia Rybak (5,5 pkt).
Wśród juniorów najlepsi byli: Krzysztof 

Szewczyk (5,5 pkt), Marcin Skwarczyński (5 
pkt), Mirela Rybak (5 pkt), Krzysztof Soska 
(5 pkt), Mateusz Macherzyński (5 pkt).

Turniej zorganizował Klub Szachowy “Zefir” 
Boguszowice, a nagrody ufundowali: kopalnia 
“Jankowice” oraz Dom Kultury Boguszowice.

osiągnęło taką samą ilość punktów - po 6,5 i o koń
cowej klasyfikacji zadecydowała dodatkowa 
klasyfikacja - tzw. wartościowanie. Ostatecz
nie zwycięzcą turnieju został Piotr Chrobak 
z Raciborza, drugi był także raciborzanin 
Kazimierz Komarnicki, a trzeci Dariusz 
Babczyński z Lysek. Na kolejnych dwóch 
miejscach sklasyfikowani zostali rybniczanie: _  _ 
Marek Bitman i Lucjan Pawłowski. Jedy- 
na szachistka, rybniczanka Halina Fojcik 
w męskim gronie zdobyła 4 punkty i została 
sklasyfikowana na 18 miejscu. Zwycięzca 
turnieju otrzymał poza dyplomem i nagrodą 
okolicznościowy, puchar Zarządu Oddziału 
ZNP w Rybniku.

IX Otwarty “Barbórkowy” Turnie j Szachowy

Tel. 42-28-825
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Do sprawiedliwych wśród sprawiedliwych
Zbliża się kolejna rocznica tragicz

nego Marszu Śmierci, którego trasa 
wiodła również przez Rybnik.

Są wśród nas ludzie, którzy odważyli się 
dać schronienie uciekinierom z tego trans
portu, w tym również Żydom.

Zgodnie z nowelizacją tzw. “ustawy 
kombatanckiej” osoby, które udzielały 
schronienia osobom narodowości żydow
skiej lub innym osobom, za których ukry
wanie w latach 1939-1945 ze względu na

ich narodowość lub działalność na rzecz 
suwerenności i niepodległości RP groziła 
kara śmierci, podlegają dobrodziejstwom 
tej ustawy.

Zarząd Miejski w Rybniku Związku 
Kombatantów Rzeczpospolitej i b. Wię
źniów Politycznych prosi takie osoby 
o osobiste zgłaszanie się do siedziby 
związku w Rybniku, Plac Wolności 7, 
w każdy piątek w godz. od 10.00 do 
12.00.

U w aga rodzice dzieci z w adam i słuchu
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci - Koło Pomocy Dzieciom z Wadami Słuchu w Rybni

ku, mające swoją siedzibę przy ul. Raciborskiej 20, informuje rodziców wychowujących 
dzieci z wadami słuchu, że w Rybniku przy ul. Dąbrówki 9 działa oddział przedszkolny 
dla dzieci niedosłyszących i głuchych. Przyjmowane są dzieci z Rybnika oraz okolic.

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt telefoniczny z przedszkolem tel. 42-36010 
lub po godz. 18.00, z numerem 42-40014.

Jest coraz chłodniej, marzniemy my, ale 
marzną też nasi "mniejsi bracia". O ile pro
blem bezdomnych psów został w pewnym 
stopniu rozwiązany dzięki uruchomieniu 
schroniska w Wielopolu, należałoby po
myśleć o wolno żyjących kotach. Stowa
rzyszenie Przyjaciół Zwierząt "Zwierzy
niec", które od lat walczy o prawa zwie
rząt, apeluje do mieszkańców miasta o 
umożliwienie kotom dostępu do piwnic. 
W przygotowanych piwnicznych pomie
szczeniach najczęściej pustych, koty moż
na leczyć oraz dokarmiać. Karmiciele ze 
stowarzyszenia utrzymują w nich czystość.

Pomóżmy kotom!
Obecność kotów eliminuje myszy i szczu
ry. Do mieszkańców należy wybór - koty 
czy szczury? Kilkanaście pomieszczeń 
przystosowanych dla kotów udało się wy
gospodarować w zasobach Rybnickiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej. Stowarzysze
nie liczy, że również miasto, jako właści
ciel substancji mieszkaniowej, włączy się 
w tę akcję, która wymaga wsparcia finan
sowego.

Ekologiczna kotłownia...
dokończenie ze str. 14 
dwutlenku siarki, dwutlenku węgla, tlenku 
węgla i in. Będzie to miało znaczny wpływ 
na poprawę czystości atmosfery w dzielnicy 
Zamysłów-Wrzosy. Niestety, w wielu okolicz
nych domach, jak zresztą w wielu innych 
dzielnicach, nadal w przydomowych kotłow

niach jest spalany najtańszy rodzaj opału - muł.
Nowe ogrzewanie będzie nie tylko ekolo

giczne, ale i bardziej ekonomiczne. W całym 
obiekcie, w tym w szklarniach, jest możliwość 
elastycznej regulacji temperatury.

W realizacji inwestycji pomogło miasto 
oraz Fundacja Ekologiczna "Ekoterm Si
lesia" w Rybniku. (r)

Inwestycja nie tylko dla 
zdrowia...

dokończenie ze str. 11

Dalej przechodzą przez kilka różnych 
urządzeń dezynfekcyjnych, by opuścić 
obiekt w specjalnych kontenerach lub 
pudłach do zestawów operacyjnych. Ko
szty eksploatacji tej supernowoczesnej 
linii są niższe niż w innych rozwiązaniach, 
m.in. ze względu na racjonalne zużycie 
środków dezynfekcyjnych. Ich wysoka 
cena sprawia, że koszt np. myjni - dezyn
fektorów zwróci się po roku eksploatacji. 

Szpital w Orzepowicach jest nadal

najważniejszą inwestycją w Rybniku 
wspomaganą środkami z budżetu sa
morządowego. O becny na otwarciu 
centralnej sterylizatorni wiceprezydent 
Rybnika Jerzy Frelich podkreślił znacze
nie jak najszybszego ukończenia budo
wy dla miasta, gdyż warunkuje to wiele 
innych działań. Wyprowadzenie szpita
la z Żorskiej umożliwi rozpoczęcie ad
aptacji tego obiektu na szkołę muzycz
ną, zaś na terenie dzisiejszego szpitala 
przy ul. Rudzkiej ma powstać kampus stu
dencki. - B u dow a  szpita la je s t  za tem  in w e
stycją  n ie  tylko dla zd row ia , ale rów n ież  d la ... 
ku ltury  i sz tuk i - podsumował J. Frelich.

(r)
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Klub Międzynarodowej Prasy i Książki 

Rybnik, ul. Sobieskiego 18

STOI.
Hans Tapper, Stół pięk
nie nakryty, O ficyna  
Wydawnicza “Kalliope”

Ilustrowany poradnik 
przydatny przy szczegól
nie uroczystych okazjach, 
również świątecznych. Na 
wstępie krótka historia 

obyczajów ucztowania, kilka słów o porce
lanie i sztućcach, oraz przykłady dekoracyj
nego składania serwetek. A potem spotka
nia przy “stole pięknie nakrytym”.

H. Schmitt, E. Hahner, 
U. Bultjer, Drinki, kok
tajle i przekąski z całe
go świata. Wyd. Amber.

Receptury, historia i tra
dycje drinków, przepisy 
kulinarne i ciekawostki 
barowe z różnych stron 
świata. W sam raz przed 
Sylwestrem 2000!

SnowBoard. magazyn 
dla snowboarderów. Nr 
1/12/, listopad 1999.

Nowocześnie redago
wane pismo dla miłośni- 

m  ków jednej deski. W nu- 
i i  merze m.in. newsy, termi

narz zawodów, prezenta
cja sprzętu, a przede 

wszystkim atrakcyjne trójwymiarowe zdję
cia, które można oglądać przez specjalne, 
dołączone do czasopisma oknlarki. Jeśli ktoś 
jeszcze nie szaleje na desce, nic nie stoi na 
przeszkodzie, by zaczął. Pismo będzie do
skonałym doradcą jak to zrobić.

CD Anna Maria Jopek,
Dzisiaj w Betlejem.

Najpiękniejsze polskie 
kolędy, w tym dwie w du
ecie z ojcem, Stanisławem 
Jopkiem i jedna z Jeremim 
Przyborą. Mają interesującą aranżację i swo
isty klimat, a zopisu płyty dowiadujemy się, 

nich również mały Fra-

Tel. 42-28-825
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Pówszediny Bank Kredytowy SA- w Warszawie 
I Oddział w Rybniku

Rybnik, ul. Chrobrego 8, tel. 42-27041
- elektroniczna waga kuchenna Braun 

wartości 380 zł 
- czajnik bezprzewodowy Tefal 

wartości 220 zł

7

Świąteczny
Ulice z zegarami:

W O D O ISŁ A W 0K ©

R A 0IBO R SK A

R © O EK

K O ŚC IU eO K I

K RED YT BANK
Kredyt Bank SA 
Oddział Rybnik

Rybnik, ul. 3 Maja 30, tel. 42-245-49 
- radiomagnetofon z odtwarzaczem 

CD firmy Sony 
wartości 469 zł

O kna z PCV
Biuro Z O R
Informacyjno-Handłowe 
Rybnik, ul. Gliwicka 
tel/fax 42-25693

- zestaw kosmetyczny 
wartości 300 zł

S.C.rWONA I DARIUSZ KOZŁOWSCY 

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

S.D.T. "real" stoisko jubilerskie, tel. 42-41-901 
- 1 0 0  zł w wyrobie jubilerskim

ćfc £ F

Sp z o o

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

- bon towarowy wartości 100 zł
Sponsorom serdecznie dziękujemy.

R ozw iązan ie krzyżów ki z nr. 11 "GR" - 
TKACZ. N agrody, dwa bony tow arow e, 
po 50 zł każdy, otrzymują: ELŻBIETA DYKA 
i JÓZEF PAPROTNY z Rybnika.

Nasz świąteczny konkurs składa się z dwóch części. Pierwszym zadaniem naszych 
Czytelników jest dopasowanie zawieszonych na choince bombek - zegarów oznaczo
nych rzymskimi cyframi do pierników czyli rybnickich budowli, z których zegary 
pochodzą, oznaczonych literami od A do F. W kratce umieszczonej pod choinką nale
ży literom przypasować odpowiednie cyfry i to jest odpowiedź pierwsza.

Zadanie drugie jest równocześnie zachętą do świątecznych spacerów ulicami, przy 
których stoją budowle z zegarami. W ich nazwach, wpisanych obok choinki, zamiast 
liter wpisano cyfry. Brakujące literki wpisane prawidłowo w kolejności od 1 do 10 
utworzą hasło, które jest drugą częścią rozwiązania całego konkursu.

Na odpowiedź na kartkach pocztowych czekamy do 13 stycznia 2000 roku. Można 
je przysłać pocztą, przynieść do redakcji lub wrzucić do “żółtej” skrzynki przy 
ul. Kościuszki 54.

Spośród osób, które przyślą rozwiązanie obu części konkursu - czyli hasło i dopaso
wane do liter cyfry rzymskie, rozlosujemy nagrody ufundowane przez sponsorów, któ
rych przedstawiamy obok.
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Gabinet

Mirosława Meisner-Wrona

lekarz chorób zakaźn ych  
leczenie schorzeń w ątroby  

i dróg żółciow ych

lekarz uprawniony do przeprow adzania 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 
ul. Cegielniana 2 

tel./fax (032) 422 22 50 
tel. kom. 0 602 686 685

OFERUJE:
ZAWSZE PEŁNY ASORTYMENT 

RUR I ŁĄC ZN IKÓ W  M IEDZIANYCH

PONADTO:
•  GRZEJNIKI •  POMPY
•  ZAW ORY * P V C
•  KOTŁY D A KO N  •  BLACHY
•  KOTŁY KIELAR-ECO

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY INSTAIATORÓW 
ORAZ FIRMY BUDOWLANE

STOKOL PRODUCENT OKIEN I DRZWI 
Z PCV I ALUMINIUM

z p h u  STOKOL s.c.
Produkcja:
ul. Kłokocińska 51,
tel. (032) 7394893

FIRMA PRODUKUJE 
- do natychmiastowe 

I NA ZAMÓW 
dodatkowych 
PRODUKUJE 
produkcji K

1-251 Rybnik-Kłokocin 
ul. Włościańska 87 

el./fax (032) 42-201-29 
il. kom. 0602-57-02-96

ENIE bez 
opłat
IY NA PROFILU 
IMERLING

i profilu PANORAMA 
POSIADAMY pełną paletę barw 

roki wybór parapetów 
i transport, pomiar, montaż 
> PROMOCJA SZYB K 1,1

^  ^ f l j  •

KORŻYSTNE RATY!

Skład Fabryczny

Gamrat
Hurt - Detal

i
U

| g a m r a t | i

B R U D N IO K A  O

WYKŁADZINY OBIEKTOWE 
- ponad 50 wzorów,

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

WYKŁADZINY DOMOWE PCV 
I DYWANOWE - ponad 300 wzorów, 

CHODNIKI
RYNNY SIDING, WĘŻE, KLEJE, LISTWY 
I INNE ARTYKUŁY WYKOŃCZENIOWE

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 Ogłoszenia drobne
Parkiet dąb, buk, olcha. Sprzedaż, pro
mocja. Podłoga i podbitka sosnowa. 
Tel. 42-47-003, 0-601-488-626

Firma
RRA/ONcr ul.W iejska 49b 
1 V Ł " w ¥  V J  O . U .  44-200 Rybnik 

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

Proponujemy jako autoryzowany 
punkt sprzedaży najtańsze

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

- profil Panorama 
DRZWI - KMI PORTA,

- anty włamaniowe

USŁUGI - transport, montaż, 
pomiar

Zapraszamy do współpracy 
projektantów 

oraz firmy budowlane

Czynne
poniedziałek- piątek od 900 do 1700, 

sobota od 800 do 1300

Zatrudnimy do pracy chałupniczej z 
powierzonego materiału. Zarobek 
8000 złotych. Oferta sprawdzona na 
100%. Dostawa i odbiór surowca. Ma
teriał próbny po otrzymaniu znaczka 
za 6,50 zł. "Procter", skr. 16/G6, 66- 
520 Dobiegniew.

KURSY I ’2000
•  J. polski, matematyka 15.01.2000 r.

- przygotowawczy do egzaminów dla i V VIII klas. zajęcia w I I LOÍ

•  LO eksternistycznie (1,5 roku)
- zajęcia w / /  LO, w tygodniu lub w soboty, matura

•  księgow o-podatkow y
•  j. angielski, j. niem iecki
•  obsług i kom puterów
•  Przygotowawczy do m atur^apisy:
•  w ychow aw ców  i k i e r o l a m o w a
•  obsług i kas fiskalnych

Rybnik, uL Rynek 6, te l 42-35470. l 
Zapraszamy w godz. 9.00 -17.00

WYCENA
NIERUCHOMOŚCI
Uprawniony Rzeczoznawca Majątkowy 
mgr inż. Krzysztof URBAŃCZYK  

tel. 42-35-323

Naprawa
telewizorów i magnetowidów

firm krajowych i zagranicznych: OTAKE, ORION, 
CURTIS. GRUNDIG, THOM SON, PANASONIC, 

TRILUX, ELEM IS, BIAZET, OTF, ROYAL, 
CROW N i inne na oryginalnych częściach. 

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

serwis
sprzętu elektronicznego

•  Telewizory, magnetowidy i inny RTV
#  Telefony, telefaksy, centrale tel.

sprzedaż i montaż
#  Anteny satelitarne hurt - detal 

CYFRA +
#  Centrale telefoniczne
#  Kserokopiarki Panasonic

agart s.c., ul. Orzepowicka 4c, 
44-217 Rybnik

Tel, 0-501 -306-363, 42-43-052

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

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

44-200 Rybnik, teł. 42-35-276

H u ff f J itvr.in O B Í E Í \

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

Rzuchów, 
ul. Rybnicka 1, 

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

Rybnik,
ul. Gotartowicka 18

GESTOR Spółka z o.o.
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ZA PRA8ZAM f!
do nowo otwartego, ekskluzywnego solarium

"Słoneczna Plaża".
Gwarantujemy piękną i bezpieczną opaleniznę, 

wspaniałe wnętrze, miłą obsługę.
Polecamy również kosmetyki do pielęgnacji ciała

W stąp do nas, a przekonasz się, 
że wspaniale opalonym ciałem możesz cieszyć 

się nie tylko la tem  ale i  przez cały rok

"Słoneczna Plaża", ul. Wodzisławska 26, 44-200 Rybnik 
(na przewciw kawiarni "Metro") 

łe l. 42-388-14, kom. 0-602-757-127

î

Solarium
"Słoneczna

Plaża"

Kupon rabatowy C O /
do końca grudnia w  / O  |
------------------------------------------------------- 1

Zawiadamiamy/^ 
że Apteka św.
Antoniego 
przy ul. 
Raciborskiej 3 
w Rybniku 
(obok Rynku) [f]sw.

ANTONIEGO

C Z Y N N A  JEST  
C O D ZIEN N IE

PRZEZ CA ŁĄ  DOBĘ
Zapraszamy! Tel. 422-35-37

c CS
o
O

1
V I k

t /'ć /s s t/r s /t P y r -z y s /ty

. \rrrryr  . dUrP-zr JT0C7C7/
Autoryzowane laboratorium Fuji Film Polska 
L. Ronczka, 44-200 Rybnik, ul. Reja 2, tel. 42-39-200

BEZPŁATNE PO R A D Y  PRAW NIK A
** Bezpłatnie prawnik dyżuruje również 

w każdy czwarty czwartek miesiąca od 
godz. 15.00 na PI. Wolności 7 w Biurze 

. Poselskim KPN Ojczyzna

W piątki w godz. 15.00 -17.00 w siedzibie 
redakcji "Gazety Rybnickiej" (Rynek 12a, teL 
42-28-825) dyżuruje prawnik udzielający 

bezpłatnie porad.

%c GAZETA
RYBNICKA

ADRES REDAKCJI:
44-200 Rybnik  

Rynek 12a (oficyna)
Skrytka pocztowa 96  

tel./fax 42-28-825  
Redakcja czynna 

od poniedziałku do piątku
GAZETA RYBNICKA. Miesięcznik samorządowy. 
WYDAWCA: "Mała Scena Rybnicka" na zlecenie Rady Miasta. 
REDAKTOR NACZELNA: Wiesława Różańska. 
REALIZACJA: INFOMAX
BIURO OGŁOSZEŃ: IMFOMAX, 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.

72 000 A/A/C/ADM ÛPAT/27
Biuro ogłoszeń: IM FOMAX> Rybnik, Rynek 12a, 

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

T E L E FO N Y  A L A R M O W E
Pogotowie Ratunkowe: 999, 42-23-666
Straż Pożarna: 998, 42-22-277
Policja: 997, 42-21-091
Straż Miejska: 42-27-254 w godz. 600-2200
Pogotowie Weterynaryjne: 42-22-461
Pogotowie Gazowe: 42-23-419

po godz. 1500 45-53-791 
Pogotowie Energetyczne: 42-210-71
Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne: 42-23-681,

42-26-192, 42-26-647
Pogotowie Komunikacji Miejskiej-Dyspozytor: 42-23-096 
Pogotowie Ciepłownicze: 42-24-956, 42-24-645
Pomoc Drogowa: 42-24-407
Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe:4 2-26-599 
Pogotowie Ratunkowe Kolejowe: 42-22-638
Pogotowie Ratownictwa Górniczego: 45-51-289
Pogotowie Zimowe: 42-21-233
Miejski Ośrodek Dyspozycyjny: 42-21-000

42-22-277Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego y

TELEFONICZNE SŁUŻBY  
INFORM ACYJNE

Informacja: PKS 42-22-242, PKP 9436,
KM 42-230-58 w. 123 (700-1500)
Informacja o numerach telefonów: 913
Nadawanie telegramów: 423-93-86
Zamawianie rozmów międzymiastowych: 900 
Budzenie telefoniczne: 900
Zegarynka: 9226
Informacja i reklamacja międzymiastowa: 909 
Zamawianie rozmów międzynarodowych: 901 
Postój taxi: 42-23-660,42-28-660,
Radio taxi: 42-27-000
Postój taxi bagażowych: ul. Młyńska: 42-23-561 
Hasło "KRYZYS" - sobotnio-niedzielne, 
całodobowe dyżury psychologów: 42-26-876
(izba przyjęć szpitala psychiatrycznego, ul. Gliwicka 33)



DEALER GRZEJNIKÓW 
PURMO-RETTIG

Sprzedai-montai

PRZEDSIĘBIORSTWO REMONTOWO-BUDOWLANY

GRZEGORZ GĄSIOR

in sta lacje  e lek tryczn e  
- roboty m alarskie  

- w ykończenia  w nętrz  
- tynki g ip so w e

Ponadto w sprzedaży:
- zaw ory HEIMEIER 

rury m iedziane + złączki
- kotły MODERATOR 

- p iece  JUNKERS

WYKONUJEMY:

S IE D Z IB A : 44 -270  R Y B N IK , ul. O broń ców  P oko ju  10, tel. 032 /42  23  197, f a x  032/42  12 515

TŁUMIKI

PUNKTY SPRZEDAŻY ^  DETALICZNEJ I MONTAŻ!
RYBNIK ^  ^  ^
ul. Długosza 7
tel. 42 38 095, 0 604 484 857

ŚWIERKLANY
ul. Żorska 28
tel. 43 04 333, 0601 455^763
GLIWJCE ^ ^  m
ul. Rybnicka 11 
tel. 232 07 06
SOSNOWIEC *  ^  »
ul. Sienkiewicza 13 
tel. 266 54 30 /  *

SPRZEDAŻ HURTÓW* 4
ŻORY - RÓJ
ul. W o^paw ska  1%1
(trasa Żofy - Wodzisław)
tel. 43 58 014, 4 3 ^ 4 4 ^  6 Q j^ 6 8 ^ 4



RCSB

NOWOCZESNE

1 D R Z W I
T O  M TV J Brügmann

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

•  niemiecki:
BRUGMANN GOLDEN LINĘ

•  austriacki profil licencyjny

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

O feru jem y tak że  szero k i w ybór 
drzwi wewnętrznych i ze
wnętrznych a także drzwi specjal
ne: szklane, antywłamaniowe, p.po- 
żarowe itp.
U nas także bramy garażowe 
i przemysłowe, rolety i moskitie- 
ry okienne, okna i wyłazy dacho
we, stolarka aluminiowa.

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

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

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

42 235 60 
tel./fax 42 24 992

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

455 42 15 w. 32

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

PRZEDSIĘBIORSTWO 
PRODUKCYJNO-HANDLOWO- 

USŁUGOWE 
KONSEK s.c.

OKNA I DRZW I
Wyrób posiada certyfikat zgodności 

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

dla systemu VEKA SOFTLINE

VEKA - niemiecki profil 
Wybrałeś to co najlepsze

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

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

KUPNO U PRODUCENTA = 
NIŻSZA CENA + LEPSZY 

I PEWNY SERWIS 
POMIAR -  TRANSPORT GRATIS! 

RATY -  RATY -  RATY

Aby czas
Bożego Narodzenia 
przyniósł Want 
spełnienie marzeń, 
a nadchodzący 
rok 2000 
stał się czasem 
budowania, 
które sprawia 
radość! #s=

¿ t e

P.P.U.H. „THERMODOM” Sp. z o. o

EN ERGO OSZCZĘDN Y 
Z D R O W Y  D O M

tel./fax (0-32) 43-42-873, 73-40-440 
E-mail: thermod@silesia.top.pl 
http://www.thermodom.com.pl

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

