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Szanowni Państwo!

Zakończył się cykl zebrań wyborczych w 26 dziel
nicach naszego miasta. Wybrane zostały Rady Dziel
nic, ich zarządy oraz przewodniczący. Z radością spo
strzegam, że chcecie Państwo mieć wpływ nie tylko 
na to, co dzieje się w naszym kraju, ale również na 
to, co dotyczy nas wszystkich bezpośrednio. Frekwen
cja wyborcza w rybnickich dzielnicach dała Zarzą
dowi Miasta zdecydowanie pozytywny obraz Wasze
go zaangażowania w wybór przedstawicieli naszej społeczności lokalnej. To 
właśnie dzięki bardzo licznemu uczestnictwu w zebraniach wyborczych nasza 
więź społeczna umacnia się. Tylko dzięki Wam wspólna idea demokratyzacji 
życia lokalnego oraz samorządności staje się nieodwracalnym faktem. Wybie
rając rady i zarządy dzielnic wybraliście tych, którzy będą was reprezentować 
wobec rady i Zarządu Miasta, zarządzać mieniem komunalnym przekazanym 
Wam przez Radę Miasta oraz organizować działania na rzecz utrzymania ładu, 
porządku i czystości waszych dzielnic.

Pragnę podkreślić, iż istnienie efektywnie odpowiedzialnej zbiorowości lo
kalnej umożliwia skuteczne i zarazem najbliższe obywatela zarządzanie mia
stem. Cieszę się, że wielu z Was - poprzez liczne decyzje o kandydowaniu do 
rad dzielnic - chce bezpośrednio uczestniczyć w pracach na rzecz swych dziel
nic, nazwanych przez ustawę samorządową jednostkami pomocniczymi mia
sta. Pracując dla swoich "małych ojczyzn", macie Państwo wpływ na ich roz
wój, a poprzez to pomagacie rozwijać się miastu.

Pamiętam, że 1994 roku frekwencja zebrań wyborczych była o wiele niższa 
i trudno było niekiedy "obsadzić" rady. Dziś jest inaczej, a świadectwem tego 
jest spontaniczność mieszkańców oraz wypełnione po brzegi sale wyborcze.

Przy okazji zebrań przedstawialiście Państwo również swoje problemy. Spra
wy powtarzające się najczęściej, to kanalizacja, gospodarka odpadami, bez
pieczeństwo w dzielnicy oraz - bardzo dziś aktualna - reforma edukacji i zwią
zane z nią trudności w usytuowaniu gimnazjów. Zapewniam Państwa, że wybo
ry do Rad Dzielnic są dla Zarządu Miasta niewątpliwym źródłem wiedzy o po
trzebach mieszkańców Rybnika, a wszelkie sygnały płynące z dzielnic pozwala
ją określić kierunki społeczno-gospodarczego rozwoju miasta.

Gratuluję serdecznie wszystkim nowo wybranym reprezentantom rybnickich 
dzielnic i życzę powodzenia w przedsięwzięciach, wytrwałości oraz zapału 
do pracy. Nie ukrywam, że szczerze liczę na owocną współpracę, która z pew
nością przyniesienie trwały rozwój naszego miasta.

Z wyrazami szacunku 
Prezydent Miasta Rybnika 

Adam Fudali
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Luty 1999 GAZETA RYBNICKA

K o m e n t a r z e  Sesja Rady Miasta - 8 lutego ’99
Jedną ze wzbudzających największe 

kontrowersje spraw poruszonych na 
ostatniej sesji RM był problem zmiany 
planu zagospodarowania przestrzenne
go ujmującego projekt budowy w Radzie
jowie nowego zwałowiska skały płonej. 
Jednym z oficjalnych protestujących  
przeciw temu przedsięwzięciu była Rada 
Dzielnicy Chwałowice. Problem postawy 
Rady Dzielnicy Chwałowice wobec zwa
łowiska był wielokrotnie w centrum zain
teresowania władz miasta poprzedniej 
kadencji.

Józef Makosz: my od lat uważamy, 
że najważniejszą sprawą jest dobra ro
bota, czyli dobrze funkcjonująca kopal
nia. Jest więc logiczną rzeczą, że chce
my interes ludzi godzić z interesem za
kładu pracy. Natomiast w Chwałowicach 
J. Frelich stał na czele RD, która bojko
towała prawie wszystkie nasze posunię
cia. Nasze stanowisko jest jasne: jeżeli 
są protesty Rady Dzielnicy, trzeba z tą 
radą rozmawiać, wysłuchać i przekonać, 
żeby nie było takich sytuacji jak dzisiaj, że 
kiedy Zarząd Miasta zgłasza propozycję, 
pan Frelich za nią nie głosuje i znając go, 
jutro stanie z RD i będzie przeciwko prze
głosowanej uchwale. I  my nie mówimy 
nawet o merytorycznej stronie, ale o pew
nych zasadach. Jeśli RD jest gospodarzem 
w tej dzielnicy i ona protestuje, to trzeba 
przynajmniej zapytać o co je j chodzi. Dla
tego chcieliśmy przełożyć głosowanie, by 
najpierw porozmawiać z RD.

Pełniący przez ostatnie lata funkcję prze
wodniczącego Rady Dzielnicy Chwałowi
ce, dziś wiceprezydent w ekipie występu
jącej o zmiany w planie przestrzennego 
zagospodarowania Jerzy Frelich, znalazł 
się w nieco dwuznacznej sytuacji. Kie
dy doszło do głosowania przedstawio
nego  przez Zarząd Miasta projektu 
uchwały o odrzuceniu zarzutów i prote
stów do projektu zmiany planu zagospo
darowania przestrzennego, J. Frelich od 
głosu się wstrzymał. A oto jego komentarz.

- Sprawa nie jest prosta. To prawda, że 
mój podpis widnieje pod protestem Rady 
Dzielnicy Chwałowice i w całości go pod
trzymuję. W proteście jest mowa o nowej 
hałdzie, która ma zająć30-40 ha plus sta
re 170 ha. I  przeciwko temu protestu
jemy. Ale w tym proteście jes t też mowa 
o oczyszczalni ścieków w Chwałowi
cach. Mam informacje, że zostanie tam 
zastosowany filar oporowy i mimo, że jest

Protesty, czynsze 
i... taksówki

Porządek posiedzenia zapowiadał możliwość 
gorących dyskusji. I tak się stało.

Na początku sesji wycofano z porządku ob
rad punkt dotyczący zaciągnięcia kredytu na 
budowę oczyszczalni ścieków.

Tradycyjnie już jednym z pierwszych punk
tów posiedzenia była informacja prezyden
ta o oficjalnych spotkaniach Zarządu Miasta, 
inwestycjach i remontach przeprowadzanych 
na terenie Rybnika oraz o działalności pla
cówek kulturalnych. Prezydent zapoznał rad
nych m.in. z przygotowaniami do reformy 
oświaty, postępem prac przy budowie szpita
la i oczyszczalni ścieków.

Pierwsze kontrowersje wzbudził projekt 
uchwały o odrzuceniu zarzutów i protestów 
do projektu zmiany planu zagospodarowa
nia przestrzennego, obejmującego tereny w 
dzielnicach Chwałowice i Radziejów. Zarzu
ty wniosło kilku mieszkańców, natomiast pod 
protestem podpisały się 24 osoby oraz dwie 
instytucje - Rada Dzielnicy Chwałowice i 
Polski Klub Ekologiczny Okręgu Górno
śląskiego. Radny RRR - Z. Konopka wniósł 
zastrzeżenia do pkt. 2 i wskazał na fakt, iż nie 
zostały przedstawione uzasadnienia, na pod
stawie których odrzucono protesty. Podobną 
opinię wygłosił radny J. Makosz, który rów
nocześnie zarzucił J. Frelichowi, iż będąc 
przewodniczącym Rady Dzielnicy Chwało
wice blokował uchwałę o zmianie planu po
pierając mieszkańców Chwałowic. J. Rożek 
radny SLD również przychylił się do propo
zycji, by wyjaśnić zebranym, dlaczego prote
sty zostały odrzucone. W odpowiedzi głos 
zabrał architekt Wiesław Chmielewski, któ
ry stwierdził, iż temat był już trzykrotnie dys
kutowany w komisjach - Górnictwa i Ekolo
gii oraz Gospodarki Przestrzennej. Poza tym 
zgodnie z ustawą, odrzucenie protestu, 
w przeciwieństwie do odrzucenia zarzutu, nie 
wymaga uzasadnienia. Ostatecznie uchwałę 
tę przyjęto 20 głosami za, 18 - przeciw i 4 
wstrzymującymi się. W dalszej części posie
dzenia radny RRR - Z. Gajda zaproponował, 
aby korzystając z obecności na sali W. Chmie
lewskiego, zebrani mogli dowiedzieć się ja
kie są zagrożenia oraz konsekwencje zmian 
w planie zagospodarownia przestrzennego 
miasta. Chmielewski wspomniał głównie
0 zagrożeniach wpływających na środowisko
1 jego mieszkańców. Podkreślił m.in. fakt osia
dania (do 13m) terenów po zachodniej stro

nie cmentarza w Chwałowicach oraz o moż
liwościach, jakie niesie z sobą budowa zwa
łowiska w formie 3 stożków. Mówił również
0 zagrożeniu szkodami górniczymi terenów 
przy ul. Trzech Krzyży i Dygasińskiego, prze
budowie cieków powierzchniowych (Potoku 
Radziejowskiego, cieku i Potoku Chwałowic
kiego) oraz zmianach krajobrazu. Po wyjściu 
z sali W. Chmielewski wyjaśniał tę sytuację 
przedstawicielom mieszkańców Radziejowa, 
którzy wcześniej śledzili obrady z galerii, za
znaczając czasem głośno swoją obecność.

Kolejny punkt sesji radni przyjęli jednogło
śnie. Była to uchwała w sprawie przystąpie
nia do sporządzenia studium uwarunko
wań i kierunków zagospodarowania prze
strzennego miasta.

Następnie rozpoczęła się dyskusja nad 
uchwałą o określeniu stawek czynszu regu
lowanego za lokale mieszkalne. Zgodnie 
z opinią wiceprezydenta M. Uherka podwyż
ki były konieczne, a sam projekt zwiększenia 
czynszów nie spotkał się ze sprzeciwem 
związków zawodowych. Uchwałę przyjęto 25 
głosami - za i 18 - wstrzymującymi się 
(Uchwałę oraz tabele czynszów drukujemy 
w “Monitorze Miejskim”).

Głosy sprzeciwu wywołały natomiast 
uchwały, dotyczące wprowadzenia wymogu 
uzyskania zezwolenia na zarobkowy prze
wóz osób taksówką na obszarze Rybnika
1 tegorocznego limitu wydawania nowych 
zezwoleń. Przedstawiając projekt uchwały 
wiceprezydent R. Niewlet zaproponował by, 
zgodnie z założeniem - jedna taksówka na 
1000 mieszkańców - ustalić ich ilość do 150 
w mieście. Obecnie w Rybniku jeździ 113 ta
ksówek. Tak więc w roku bieżącym wprowa
dzony limit wydawania nowych zezwoleń 
wyniósłby 37 sztuk. Obostrzenia te wywoła
ły głosy sprzeciwu RRR. Radna K. Stokłosa 
stwierdziła, iż w gospodarce wolnorynkowej 
nie powinno się stwarzać sztucznych barier 
i ograniczeń. Z opinią tą zgodził się Z. Ko
nopka, natomiast J. Rożek z SLD przedsta
wił stanowisko Zrzeszenia Transportu Prywat
nego i Federacji Konsumentów, zgodnie 
z którym taksówkarze apelują o nie wy dawa
nie nowych zezwoleń, gdyż boją się o utratę 
pracy. Ostatecznie uchwała została przyjęta 
25 głosami za, 6 - przeciw i 11 wstrzymują-
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cymi się.
Następnie radni podjęli decyzję w sprawie 

przyjęcia uchwały o ustaleniu opłat za korzy
stanie z parkingów stanowiących własność 
Miasta Rybnika. Zapis dotyczy osób zamel
dowanych w obrębie Rybnickiej Strefy Śród
miejskiej, nie posiadających możliwości pozo
stawienia pojazdu na terenie własnej posesji. 
Mieszkańcy ci (zgodnie z szacunkowymi da
nymi jest ich około 20) będą mogli wykupić 
abonament parkingowy. Według wstępnych 
projektów ma on wynosić 10 zł miesięcznie. 
(Uchwala w Monitorze Miejskim).

W dalszej części sesji ustalono również za
sady zwrotu kosztów podróży służbowych 
radnych oraz członków komisji spoza 
Rady.

Kontrowersje wzbudziły natomiast uchwa
ły w sprawie reorganizacji gospodarki fi
nansowej przedszkoli, Ośrodka Leczniczo 
- Rehabilitacyjnego dla Dzieci Niepełno
sprawnych Ruchowo i Umysłowo im. Jana 
Pawła II, Miejskiego Domu Pomocy Spo
łecznej oraz Środowiskowego Domu Sa
mopomocy dla osób Chorych Psychicznie 
(uchwała w Monitorze Miejskim). Zgodnie z 
projektem uchwały od 1.01.1999r. placówki 
te miałyby stać się jednostkami budżetowy
mi. Jak poinformowała radnych członkini ZM 
J. Deja, dotacje do tych czterech jednostek 
z całą pewnością musiałyby przekroczyć 50% 
ich dochodów własnych. Skoro ustawa zaka
zuje przekroczenia tego progu dotacji, nie
zbędne jest ich przekształcenie w jedynostki 
budżetowe. Pozostałe zakłady winny dążyć 
do uzyskania takich przychodów. Ze stano
wiskiem tym nie zgodził się Ruch Rozwoju 
Rybnika. Radny J. Makosz nazwał uchwa
ły szwindlem i bałamuctwem. Stwierdził, iż 
nie można sobie pozwolić na to, aby jedne 
zakłady zamieniać w jednostki budżetowe, 
a inne nie. W odpowiedzi na zarzuty R. Nie- 
wełt zapewnił, iż nie może być mowy o żad
nym szwindlu, lecz jedynie o realizacji pra
wa. Opinię tę skrytykował z kolei J. Kogut, 
który zaproponował, by zmienić w jednostki 
budżetowe wszystkie zakłady, a więc i Za
kład Gospodarki Mieszkaniowej, Rybnickie 
Służby Komunalne oraz Zarząd Zieleni Miej
skiej. Podkreślił przy tym, że dla miasta są to 
zmiany niekorzystne, gdyż budżet się “nady
ma”, a dyrektorzy placówek nie mają moty
wacji do działania. Głos w dyskusji zabrał 
również J. Frelich oraz B. Korzeniowski 
(SLD), który przedstawiając stanowisko ko
misji finansów potwierdził, iż działanie tego 
typu odbywa się zgodnie z założeniami usta
wy - te zakłady, które tego wymagają należy 
przekształcić, natomiast te, które można, na
leży pozostawić w dotychczasowych ramach. 
Mimo, iż członkowie RRR wstrzymali się od 
głosowania, uchwały dotyczące regulacji fi

nansowych zostały przyjęte.
Bez większych emocji podjęto decyzję 

w sprawie środków specjalnych jednostek 
budżetowych, natomiast już kolejny punkt 
porządku dziennego sesji wywołał dłuższą 
dyskusję. Uchwała dotyczyła powołania 
składu osobowego komisji przetargowej 
w celu wyłonienia banku, prowadzącego 
obsługę kasową Gminy Rybnik. Już na wstę
pie J. Makosz zaznaczył, że z udziału w ko
misji rezygnuje Henryk Kristof z RRR. 
Wypowiedź ta zaskoczyła głównie przewo
dniczącego komisji przetargowej - B. Korze
niowskiego: - Dziwi mnie, że RRR odwołuje 
kandydata, którego nie zgłaszał. Dopiero te
raz możemy mówić o szwindlu - stwierdził 
radny. Swoją krytyczną opinię przedstawiła 
również wiceprezydent E. Urbanek - Cho- 
N ,  wyrażając zaniepokojenie postawą człon
ków RRR, którzy wchodzą w skład pozosta
łych komisji. Radna chciała również wiedzieć, 
jak bardzo ubezwłasnowolnieni są członko
wie RRR. Decyzję o rezygnacji H. Kristofa 
motywował J. Kogut, który podkreślił, iż wy
bór banku jest rzeczą kluczową i RRR nie chce 
tego firmować. Na samym końcu do decyzji 
przychylił się również sam zainteresowany. 
Mimo takiego obrotu sprawy, okazało się, że 
komisja może pracować w uszczuplonym, 
pięcioosobowym składzie (B. Korzeniowski, 
J. Deja, A. Kałuża, I. Wochnik, B. Paszenda). 
Tak więc ostatecznie radni podjęli decyzję
0 przyjęciu uchwały.

Atmosferę na sali ochłodziły nieco kolejne 
punkty porządku dziennego. Radni przyjęli 
statut Ośrodka Pomocy Społecznej (uchwa
ła w Monitorze Miejskim), podjęli uchwałę 
w sprawie nabycia, zbycia i oddania w wie
czyste użytkowanie i obciążenia nierucho
mości komunalnych oraz poparli wniosek 
do Wojewody Śląskiego o komunalizację. 
Jednym z ostatnich punktów sesji była kwe
stia dotycząca ustalenia wykazu szkół pod
stawowych przewidzianych do likwidacji. 
Jak poinformowała zebranych E. Urbanek- 
Chołuj, decyzja ta jest podyktowana wymo
gami reformy oświaty. Na bazie tych szkół 
mają powstać publiczne gimnazja. Perspek
tywa ta zaniepokoiła radnego SLD K. Ziębę, 
który wyraził swoją dezaprobatę wobec pla
nów likwidacji Szkoły Podstawowej nr 31 
(więcej na ten temat w artykule na str. 10.) 
Uchwałę przyjęto 22 głosami za, 2 przeciw
1 18 wstrzymującymi się.

Kolejny punkt sesji dotyczył zmian oso
bowych w komisjach branżowych Rady 
Miasta. Pełne składy wszystkich komisji 
Rady Miasta wydrukujemy w następnym 
numerze "GR".

W wolnych głosach i wnioskach na zarzu
ty J. Makosza odpowiedział J. Frelich. Wi
ceprezydent podkreślił, iż wspólnie z Radą

ona objęta zmianą planu przestrzennego 
zagospodarowania, pozostanie niena
ruszona i w to chcemy wierzyć. Sprawa 
trzecia to cmentarz. Poprzedni Zarząd 
Miasta skazał go na kompletną zagła
dę. Ten cmentarz nadal istnieje i jest to 
wielkie osiągnięcie RD. W obronie tego 
cmentarza nadal chcemy działać, bo za
grożenie nie minęło. Dlatego protestując 
przeciw stożkom (taki kształt mają przy
brać nowe hałdy, o których m owa - 
przyp.red.) jednocześnie myślimy o ochro
nie chwałowickiego cmentarza. Główny 
Instytut Górnictwa opracował projekt 
trwałego zabezpieczenia tego miejsca 
przez likwidację zalewisk i uregulowa
nia cieku i Potoku Chwałowickiego oraz 
Potoku Radziejowskiego. Ale bez zmia
ny w planie zagospodarowania nie jest 
możliwa realizacja tego projektu. Jeśli 
zaś chodzi o te stożki uważam, że daleka 
jest droga od zmiany w planie do ich zbu
dowania. Najważniejszy jest teraz cmen
tarz. Nie jest on objęty filarem ochron
nym i zjechał wyraźnie w dół, ale dzięki 
specjalnej technologii polegającej na in- 
jekcjipyłowo-betonowej w skarpę, powin
no się to zatrzymać. Wskutek eksploata
cji pojawiły się nowe zalewiska i stąd to 
zagrożenie i stąd projekt GIG-u. Mówiąc 
o zmianie planu myślimy o ochronie 
cmentarza.

Dzielnicy Chwałowice złożył protest do projektu 
zmian planu zagospodarowania przestrzennego, 
ale RM go odrzuciła. (Więcej na ten temat w 
naszych komentarzach).
W czasie dyskusji powrócił również temat za
dłużenia miasta Rybnika. Kolejny raz do kwe
stii tej ustosunkował się prezydent A. Fudali, 
który przedstawił stosowne sprawozdanie.

W ostatnim wystąpieniu tej sesji głos za
brała M. Kufa - Skorupa (RRR). Radna 
wspomniała o zasadach przyznawania kon
cesji na alkohol. Pretekstem do wywołania 
tematu było zezwolenie wydane jednemu 
z lokali w sąsiedztwie Technikum Mechanicz
nego. Zdaniem radnej jest to sprzeczne z pro
gramem rozwiązywania problemów alkoho
lowych. M. Uherek zapewnił, iż Rada Dziel
nicy nie zgłaszała sprzeciwów w tej sprawie, 
ale zgodnie z sugestią radnej, znajdzie ona 
swoje rozwiązanie. Aktualnie jednak ani 
w tzw. ustawie antyalkoholowej ani w Gmin
nym Programie Profilaktyki i Rozwiązywa
nia Problemów Alkoholowych, wśród warun
ków usytuowania miejsc sprzedaży alkoholu 
na terenie gminy brak jest warunku odległo
ści od obiektów np. szkolnych.

Tym razem sesja, choć obfitująca w wiele 
dyskusji i polemik, zakończyła się przed 
godz. 20.00.

(S)
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Spotkan ia  "strategiczne"
Członkowie Zarządu Miasta odbyli szereg spotkań ze specjalistami w zakresie strate

gii rozwoju miast i regionów. Byli to: Paweł Podsiadło - prezes Górnośląskiej Agencji 
Rozwoju Przemysłu z siedzibą w Katowicach, Tomasz Domański - kierownik Projektu d/s 
opracowania strategii rozwoju miast przy Agencji Rozwoju Komunalnego w Warszawie, 
Jean-Claude Ebel - stały przedstawiciel regionu Nord-Pas de Calais w Polsce przy Agencji 
Rozwoju Regionalnego w Katowicach, jak również ekspert-konsultant d/s “programów pomo
cowych” Unii Europejskiej, prof. Andrzej Klasik - konsultant naukowy, moderator warszta
tów strategicznych oraz redaktor dokumentów strategii rozwoju miast przy Instytucie Promo
cji Małych i Średnich Przedsiębiorstw “PROMOTOR” w Katowicach. Tematem tych spotkań 
było zapewnienie stałego i zrównoważonego rozwoju miasta, z zachowaniem interesów spo
łecznych, gospodarczych i ekologicznych oraz racjonalnego planowania przestrzennego.

Środki specja lne  na ochronę środow iska
W Urzędzie Miasta odbyło się spotkanie z dr Michałem Wilczyńskim - wiceprezesem 

Zarządu EKOFUNDUSZU z siedzibą w Warszawie, zajmującego się konwersją pol
skiego długu na ochronę środowiska. Rozmowy dotyczyły przede wszystkim spraw zwią
zanych z likwidacją tzw. “niskiej emisji” w mieście oraz termorenowacją, wdrażaniem kom
puterowych systemów ciepłownictwa, wykorzystaniem oczyszczalni ścieków do produkcji 
ciepła, zagospodarowaniem odpadów komunalnych. Powyższe działania mogą być zrealizo
wane przy wykorzystaniu środków finansowych pochodzących od specjalistycznych organi
zacji. Warunkiem jednak jest fachowe przygotowanie szczegółowych projektów, jak rów
nież współpraca na arenie gospodarczo-politycznej miasta.

Bliżej C horw acji
Prezydent Rybnika gościł Ambasadora Republiki Chorwacji w Polsce - Zdenko 

Karakaśa. Ambasador zapewnił, że w Chorwacji jest wiele miast, które chcą współ
pracować z Polską - wymienił nawet konkretne miasta, które mogłyby nawiązać współ
pracę z Rybnikiem. Chodzi nie tylko o współpracę gospodarczą, ale również o “wymianę” 
młodzieży szkolnej i kontakty kulturalne.

U w łaszczen ie  szansą regionu

Prezydent Adam Fudali wziął udział w konferencji pt. “Uwłaszczenie - szansą regio
nu”, która odbyła się w Wodzisławiu Śląskim. Idea zorganizowania tej konferencji zrodzi
ła się w środowisku samorządowym Powiatu Wodzisławskiego oraz Rybnika. Celem spo
tkania jest ocena możliwości wykorzystania praktycznych aspektów uwłaszczenia w rozwo
ju społecznym i gospodarczym regionu.

G ratu lacje  z Anglii

Prezydent A. Fudali otrzymał od jednego z niewielu pozostałych przy życiu obrońców 
Rybnika we wrześniu 1939, zamieszkałego w Londynie Bolesława Gozdka gratulacje 
z okazji wyboru na urząd Prezydenta Miasta Rybnika.
Przypomnijmy, że B. Gozdek kilkakrotnie w ostatnich latach odwiedzał Rybnik. Utrzymu
je on stały kontakt korespondencyjny z rybnickim Muzeum, jest również od kilku lat 
czytelnikiem naszej gazety.
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Sezon grypow y!
Dreszcze, wysoka gorączka, bóle mięśni, zapalenie krtani i gardła oraz katar - to tylko 

niektóre z objawów grypy. Od początku stycznia choroba “położyła” do łóżka wielu 
rybniczan. Podobnie jak w miastach całej Polski również i w Rybniku w styczniu odnotowa
no wzrost zachorowań na grypę. Jak podaje Miejska Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna na 
terenie objętym jej działaniem (Rybnik, Powiat Rybnicki i Żorski) w okresie od 1.01 do 31.01 
zanotowano aż 15 tys. 519 przypadków zachorowań na grypę, z czego 6 tys. 323, stanowiły 
dzieci do lat 14. Lekarze zalecają, by nie lekceważyć choroby, bo niewyleczona grypa może 
wywołać poważne powikłania. (S)

Giełda
Budownictwa 
i Wyposażenia

Od 9 do 11 kwietnia br. 
trwać będzie czwarta już 
Giełda Budownictwa i Wy
posażenia DOM, organizo
wana przez Izbę Przemy
słowo-Handlową Rybnic
kiego Okręgu Przemysło
wego oraz Urząd M iasta 
Rybnika.

Miejscem, gdzie wystawcy będą mogli 
zaprezentować materiały i usługi budow
lane, technikę grzewczą i sanitarną oraz 
wyposażenie wnętrz i ogrodów będzie tra
dycyjnie Zespół Szkół Ekonom iczno- 
Usługowych w Rybniku przy ul. św. Józe
fa. Ponieważ wszystko wskazuje na to, że 
wystawcy nie zdołają pomieścić się w go
ścinnych murach szkoły, organizatorzy za
powiadają ustawienie na jej terenie spe
cjalnego namiotu wystawowego z podło
gą i ogrzewaniem.

Celem giełdy jest stworzenie inwestorom 
możliwości poznania potencjału firm dzia
łających na naszym terenie, a wystawcom 
zaprezentowania swoich przedsiębiorstw. 
Warto przypomnieć, że w roku ub. swoje 
dokonania prom ow ało, z w ym iernym i 
efektami, ponad 120 firm. Przewiduje się 
rów nież liczne im prezy tow arzyszące, 
m.in. Forum Gospodarcze oraz konkursy 
dla wystawców oraz odwiedzających.

O uzyskanie powierzchni wystawien
niczej decyduje kolejność zgłoszeń. Ter
min upływa 15 marca br.

Szczegółowe informacje dotyczące pro
cedury zgłoszeń można uzyskać w siedzi
bie Izby Przemysłowo-Handlowej w Ryb
niku, Rynek 12. Tu również można otrzy
mać regulamin giełdy, kartę zgłoszenia oraz 
kartę danych do wydawanego z okazji gieł
dy katalogu. Ir/
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Wybory do rad dzielnic
Kończy się cykl zebrań wybor

czych, na których m ieszkańcy  
Rybnika wybrali swoich przedsta
wicieli do 26 rad dzielnic.

W  "M onitorze Miejskim" druku
jemy nazwiska, wybranych dotąd, 
nowych przewodniczących.

G otartow ice
Prawie trzygodzinne spotkanie sprawo

zdawczo-wyborcze w Gotartowicach odbyło 
się w remizie OSP. Uprawnionych do głoso
wania było ponad sto osób. Przy stole pre
zydialnym zasiadł m.in. przewodniczący 
ustępującej Rady Dzielnicy Alojzy Kuśka, 
prezydent Adam Fudali i członek Zarządu 
Miasta Leszek Kuśka, jednocześnie radny

W  każdym zebraniu wyborczym  
uczestniczył przynajmniej jeden 
członek Zarządu Miasta, w kilku 
brał udział przewodniczący RM, a 
także prezydent Adam Fudali.

A oto relacje z kilkiFwyborczych 
zebrań.

mającym duże zaufanie w dzielnicy.
W trakcie dyskusji swój pogląd na pracę 

w dzielnicy w nadchodzącej kadencji wyra
ził również Leszek Kuśka. Wśród planowa
nych inwestycji w dzielnicy wymienił m.in.: 
zlokalizowanie kubłów do segregacji śmieci 
przy ulicy Buchalików, reaktywowanie Klu
bu Sportowego “Kolejarz” Gotartowice, zbu
dowanie placów zabaw dla dzieci oraz remont

Zebranie wyborcze w Gotartowicach. Zdj.: szoł
elewacji, c.o. i wymiana okien w gotarto- 
wickiej szkole podstawowej. Wystąpienie 
Leszka Kuśki niektórzy okrzyknęli mrzon
kami. Na sali doszło wtedy do wyraźnej 
polaryzacji postaw na zwolenników RRR, 
których reprezentowali m.in. Alojzy Kuś
ka i obecny na sali Józef Makosz oraz na 
zwolenników AWS, których reprezentował 
m.in. Leszek Kuśka i prezydent Fudali. 
Resztę rozstrzygnęli obecni na sali wybor
cy. W jawnym  głosowaniu wybrano 15 
członków Rady Dzielnicy, wśród których 
znaleźli się i Alojzy Kuśka, i Leszek Kuś
ka. Natomiast podczas wyłaniania prze
wodniczącego rady - nowo wybrani ra
dni opowiedzieli się za Leszkiem Kuśką, 
który został nowym przewodniczącym  
RD Gotartowice. (szoł)

z dzielnicy Gotartowice. Alojzy Kuśka zdał 
sprawozdanie z działalności rady za ostatnie 
cztery lata. Wyliczył utwardzone drogi, za
montowane punkty świetlne i inne inwesty
cje w dzielnicy. Natychmiast z sali odezwało 
się kilka głosów krytykujących odchodzącą 
Radę za brak zaangażowania się w sprawy 
kultury i sportu. Rozpoczęła się ostra dysku
sja, podczas której wyłoniły się trzy grupy po
glądów: jedni twierdzili, że Rada Dzielnicy 
nie jest animatorem kultury, bo to wspaniale 
robi się w szkole czy na parafialnych festy
nach; inni twierdzili, że taka sytuacja to skan
dal; ostatnia grupa tłumaczyła, że gdy tę Radę 
Dzielnicy wybierano, to na sali było jedynie 
20 osób, skąd więc dzisiaj ta krytyka i próby 
rozliczania. Były też glosy, że Alojzy Kuśka 
jest doświadczonym, zasłużonym radnym,

w dzielnicy P aru szow iec-P iask i
na zebranie wyborcze, które odbyło się w sali 
gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 3 przy
było ponad 200 osób.

Obecni byli członkowie Zarządu Miasta: 
prezydent Adam Fudali, wiceprezydent 
Marian Uherek i członkini ZM Jadwiga 
Deja, a także związany z tą dzielnicą były 
prezydent Józef Makosz.

Dotychczasowy szef RD Andrzej Oświę
cimski zdał sprawozdanie z pracy ustępują
cej rady, wymieniając poczynione tu inwesty
cje: m.in. salę gimnastyczną, w której zebra
nie się odbywało, błonia, remont familoka 
przy ul. Wolnej, remont biblioteki po powo
dzi, podkreślił też integrującą rolę nowego 
kościoła pw. Jana Sarkandra. Wymienił rów
nież potrzeby, po których spełnieniu ...w dziel
nicy będzie już prawie fajnie - jak się wyra
ził. Należy do nich przede wszystkim kanali
zacja, której brak jest bolączką również in
nych dzielnic.

W części dyskusyjnej padły pytania do pre
zydenta Fudalego dotyczące m.in. bezpie
czeństwa dzielnicy, w której dzielnicowego 
nikt nie widział, dewastacji mienia, remon
tów dróg, rozebranej przez miasto “rybaczów- 
ki”. Prezydent przedstawił plany prac w dziel
nicy w tym roku: m.in. remont przychodni, 
budowa mostu łączącego Stawową z ul. Prze
mysłową, remont SP 3. Niestety, nie planuje 
się w tym roku robót kanalizacyjnych.

Zgodnie z regulaminem wyborów, w Paru- 
szowcu-Piaskach Rada Dzielnicy powinna li
czyć 15 radnych, zaś z sali padło aż 25 kan
dydatur. Najwięcej głosów otrzymała Jolan
ta Makoszowa, lecz radni ponownie wybrali 
spośród siebie na przewodniczącego Andrze
ja Oświęcimskiego.

Jeszcze przed rozpoczęciem procedury wy
borczej głos zabrał J. Makosz, lider Ruchu 
Rozwoju Rybnika, pełniącego w Radzie Mia
sta rolę opozycji. Wykorzystał on zebranie do 
kolejnego ataku na urzędujące władze, zarzu
cając prezydentowi Fudalemu współdziałanie 
z firmą Eko i policją w czasie pamiętnych wy
darzeń przed UM ze śmieciarkami w roli 
głównej, co miało wpłynąć na późniejszy 
wynik wyborów. Prezydent nazwał te zarzu
ty wytworem chorej wyobraźni. I choć na spo
tkaniu wiele osób było przychylnych J. Ma
koszowi, który sam określił przybyłych jako 
swój elektorat, nawet z sali padły uwagi, by 
“pyskówki” zakończyć, gdyż mieszkańcy 
dzielnicy przyszli tu w zupełnie innym celu. 
Można nawet zaryzykować stwierdzenie, że 
wielu zgromadzonych było wręcz zażenowa
nych formą i tonem wypowiedzi J. Makosza. 
Szkoda, że na naszej, rybnickiej politycznej 
scenie “śmiertelny wróg”, jak został nazwa
ny przez J. Makosza, A. Fudali, to nie po

i s - 8
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Wybory do rad dzielnic
c.d. Paruszowca-Piasków
prostu polityczny przeciwnik czy rywal. Zre
sztą M. Makosz nie stronił od osobistych, 
ostrych "wycieczek" również w stosunku do 
J. Dejowej oraz wiceprezydenta Uherka, kie
dy ten wyjaśniał ważną dla mieszkańców 
dzielnicy sprawę baz Eko i p. Wenckowskie- 
go. Problem ten okazał się najbardziej dyna
micznym punkten dyskusyjnej części zebra
nia wyborczego w Paruszowcu-Piaskach. Z wy
jaśnień wiceprezydenta Uherka wynika, że obie 
bazy są wybudowane na gruntach Skarbu Pań
stwa posiadając tzw. wieczyste użytkowanie 
(na 99 lat). Nie ma żadnych możliwości ad
ministracyjnych, aby je “z urzędu” wywła
szczyć lub przenieść. Obie bazy mogłyby zo
stać przeniesione przez właścicieli za ich zgo
dą, oczywiście również za odpowiednim od
szkodowaniem. - Całkowicie zdaję sobie spra
wę, że pozostawienie obu baz nie będzie ko
rzystne dla błoni, ale trzeba się liczyć z bar
dzo wysokimi kosztami, jakie miasto miałoby 
ponieść przy ich wykupie - powiedział wice
prezydent A. Uherek. Uważam za wskazane 
doprowadzenie do ugody sądowej. Uciążli
wość obu baz można zdecydowanie zmniej
szyć stosując pas zieleni i nie zezwalając na 
uciążliwą działalność gospodarczą na tym 
terenie. Dodatkowo gmina zyskałaby w in
nych dziedzinach: mogłaby ulec likwidacji 
uciążliwa dla mieszkańców droga przez fa 
miloki oraz byłaby szansą na zakończenie 
procesów sądowych pomiędzy gminą, a wła
ścicielami baz.

N ow iny
Pięciogodzinne zebranie w dzielnicy Nowi

ny w Szkole Podstawowej nr 11 przy ulicy 
Hibnera. Spotkanie zaczęło się bardzo burz
liwie. Przygotowana sala okazała się zbyt 
mała, gdyż spodziewano się około 50-70 osób, 
a przybyło ponad 200 uprawnionych do gło
sowania, a także inni zainteresowani. Podję
to więc decyzję o przeniesieniu obrad do du
żej sali gimnastycznej. Tam zaś zebrani bar
dzo głośno, a nawet agresywnie domagali się 
zainstalowania nagłośnienia, gdyż była słaba 
słyszalność. Ta nieprzewidziana “klęska uro
dzaju” i problemy techniczne spowodowały 
45 minutowe opóźnienie i zapowiadały bar
dzo nerwowe obrady.

Stało się jednak inaczej. Spotkanie przebie
gało bardzo spokojnie i rzeczowo, co za
wdzięczać trzeba w dużej mierze Mariano
wi Bywalcowi, wybranemu z sali na prowa
dzącego spotkania. Za prezydialnym stołem 
zasiedli m.in. Henryk Morgała, przewodni
czący ustępującej Rady Dzielnicy, prezydent 
Adam Fudali i wiceprezydent Ewa Urba- 
nek-Chołuj. W sprawozdaniu z czteroletniej

pracy ustępującej 
rady Henryk Mor
gała wymienił kil
ka spraw nie zała
twionych i wy
magających szyb
kiego rozwiąza
nia: uaktywnienie 
Straży Miejskiej 
w dzielnicy, korki 
koło Reala czy 
wykonanie więk
szej ilości pro
gów spowalniają
cych ruch. Wła
dzom miasta zaś

Wielopole
Miejscem zebrania wyborczego mie

szkańców Wielopola była Szkoła Podstawo
wa nr 8.

Mieszkańcy dzielnicy Wielopole spotka
li się przede wszystkim po to aby, zdecydo
wać, kto przez następne lata będzie repre
zentować ich interesy, dbać o rozwój dziel
nicy i realizować jej potrzeby. Zgodnie z 
ustawą o samorządzie terytorialnym, ilość 
osób, tworząca Rady poszczególnych dziel
nic, zależy od liczby mieszkańców. W przy
padku Wielopola należało wybrać 15 osób. 
Nowa Rada Dzielnicy wybrała na swojego 
przewodniczącego Mariana Balona.

W zebraniu uczestniczyli członkowie Za
rządu Miasta - prezydent Adam Fudali, wi
ceprezydent Romuald Niewelt oraz m.in. 
przedstawiciel Komisji d\s Samorządu i Roz
woju Dzielnic - Karol Paszek.

Spotkanie wyborcze stało się również

okazją do dyskusji o tym, co istotnego dzie
je się w dzielnicy i z jakimi problemami mu
szą radzić sobie mieszkańcy. Wspomniano 
m.in. o dokończeniu i dalszych remontach 
miejscowych dróg oraz budowie sali gim
nastycznej. Poruszono również kwestie ka
nalizacji oraz sprawę zasypania starej ce
gielni.

/r/, szoł, (S)

zasugerow ano, 
by zdjąć z rad 
dzielnic obowiązek opiniowania w sprawie 
handlu alkoholem (!), natomiast dać im 
możliwość współdecydowania o przetar
gach i inwestycjach na terenie dzielnicy 
oraz prawo uczestniczenia w odbiorach go
towych inwestycji.

Po dyskusji, w której wzięło udział wielu 
uczestników zebrania, rozpoczęto procedurę 
zgłaszania kandydatów do rady dzielnicy. 
Trwało to bardzo długo, gdyż zgłoszono aż 
50 kandydatów.

I tak po kilku godzinach obrad wybrano 28 
osobową radę 28-tysięcznej dzielnicy, której 
przewodniczącym został wspomniany już 
wyżej Marian Bywalec. Na koniec tych wy
jątkowo spokojnych obrad zgłoszono jeszcze 
kilka wniosków, wśród nich zobowiązano 
nową radę dzielnicy do zajęcia się m.in. spra
wą utwardzenia ulicy Gajowej, a skażona 
woda w studniach nie nadaje się do picia...

Zebranie wyborcze w dzielnicy Nowiny-Zachód. Zdj.: szoł

ptoki 

latarni
Ptok piyrszy
Chcecie ?
To zaro Wom powiym wica?
Jest jedno ptasio dzielnica,
Kaj se ptoki wybiyrały 
Szefa no i zarząd cały.
Wiela przy tymu godały:
Ptok drugi
Niy byda godoł z ptokiym z tyj partii, 
Bo sie ta partia ło nic niy martwi! 
Czamu latarnie stoją na dworze?
Chcą mieć latarnia w innym kolorze! 
Chcą by w latarni światło zgasiyli 
I  ptokom w ślypia już niy świyciyli!
W lufcie chcą progi spowalniające 
I  ptasie mlyczko, yno gorące!
Przeca to skandal, powiym na koniec, 
Ze jeszcze wszystko to niy zrobione! 
Ptok trzeci
Niych żyje nom dymokracjo,
Ale yno jo  mom racjo!

(fra-szoł-ka)
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W połowie stycznia br. weszła w życie ustawa o restrukturyzacji gór
nictwa i gmin górniczych. Jej wdrażanie to wspólny problem państwa, 
resortu górnictwa, ale także władz lokalnych. Jeszcze przed wejściem 
w życie aktów wykonawczych, przedstawiciele środowisk zaintereso
wanych pozytywnymi efektami reformy spotkali się wielokrotnie, by 
dyskutować nad różnymi jej aspektami. Żywotnie zainteresowany pro
blemem reformy i jej skutkami jest Rybnik - miasto tradycyjnie gór
nicze, którego wielu mieszkańców reforma dotknie.

Gminy kluczem 
do reformy górnictwa

Rola gmin górniczych 
w reformowaniu 
górnictwa

Na początku lutego prezydent Adam 
Fudali oraz przewodniczący Rady 
Miasta Wiesław Zawadzki wzięli udział 
w seminarium, którego temat brzmiał 
“Rola gmin górniczych w reformowa
niu górnictwa węgla kamiennego”.

Jego organizatorem był Komitet Steru
jący d/s Reformy Górnictwa Węgla Ka
miennego, w którego skład wchodzą wi
ceministrowie pracy, gospodarki, finansów, 
ochrony środowiska i skarbu, a także Wo
jewoda Śląski i marszałek Sejmiku Śląskie
go. Na spotkanie zaproszono przedsta
wicieli gmin górniczych oraz spółek w ę
glowych. Członkowie komitetu zapoznali 
uczestników seminarium z założeniami 
reformy górnictwa z uwzględnieniem  
ustawowej roli gmin górniczych oraz 
przedstawili rolę przedsiębiorstw górniczych

i samorządów w uzdrawianiu górnictwa. 
Z kolei samorządowcy oraz przedstawi
ciele spółek węglowych mówili o lokalnych 
i regionalnych strategiach rozwoju gmin 
górniczych, aspekcie socjalnym reformy 
oraz sposobach tworzenia nowych miejsc 
pracy. Pojawił się też temat finansowania 
przekształceń w górnictwie i gminach gór
niczych oraz powiązań kapitałowych 
przedsiębiorstw górniczych z gminami.

Prezydent Fudali ocenił spotkanie jako 
głównie informacyjne, związane z wej
ściem w życie. Ustawy o restrukturyzacji 
górnictwa i gmin górniczych. - Do ustawy 
tej przygotowywane są projekty rozporzą
dzeń i strona rządowa chce skonsultować 
m.in. z samorządowcami kształt aktów wy
konawczych. Dla gmin górniczych, w tym

Rybnika, ważne jest opracowanie pro
gramu związanego z ich restrukturyza
cją tak, by wykorzystać środki finanso
we, które są na nią przeznaczone w usta
wie, a kwota ta wynosi 40 min zł. Projek
ty będą rozpatrywane według kolejności 
zgłoszeń, a więc kto pierwszy ten lep
szy. Program taki musi być oczywiście 
wspólnym dziełem miasta i spółki węglowej,

a wiceminister Szlązak wręcz dyrektorów 
spółek zobligował do rozmów z gminami, 
bo to różnie dotąd bywało. Pod uwagę 
trzeba wziąć różne aspekty, w tym ochro
nę środowiska, gdyż część pieniędzy 
przeznaczonych jest na rekultywację te
renów zdegradowanych.

W Rybniku myślimy o stworzeniu spe
cjalnej strefy ekonomicznej, w skład któ
rej wchodziłyby pozostałości po kopal
niach w postaci np. terenów uzbrojonych, 
hal czy bocznic, a powołana spółka za
wiadywałaby tym dobrem i szukała inwe
storów. Miasto nie będzie tam wchodzi
ło z inwestycjami, ale przygotuje grunt 
dla tworzenia nowych miejsc pracy dla 
osób, które będą musiały z górnictwa 
odejść. es3 26

Rozwój małych i średnich 
przedsiębiorstw szansą 
dla regionu

Z inicjatywy posła AWS Czesława Sobie- 
rajskiego, Śląsko-Dąbrowskiego Towarzy
stwa Gospodarczego oraz samorządowych 
władz Rybnika, zorganizowano w naszym 
mieście sympozjum, którego hasłem wywo
ławczym był "Rozwój małych i średnich 
przedsiębiorstw szansą dla regionu".

Organizatorom udało się zebrać przedsta
wicieli gremiów, które na ten temat mają naj
więcej do powiedzenia, a sala odczytowa 
Miejskiej Biblioteki Publicznej z trudem po
mieściła uczestników spotkania. Obecni byli 
przedstawiciele Sejmiku Województwa Ślą
skiego, resortu górnictwa, fundacji i agen
cji, instytucji d/s integracji z Unią Europej
ską, a także samorządowcy z Rybnika i gmin 
ościennych oraz przedsiębiorcy.

Wiceminister Jan Szlązak odpowiedzialny 
za górnictwo, hutnictwo, energetykę oraz ko- 
ksownictwo w Ministerstwie Gospodarki 
przedstawił związane z reformacją ustrojową 
kolejne etapy przemian w górnictwie, podkre
ślając, że górnictwo było i pozostanie jeszcze 
długo przemysłem tradycyjnym na Śląsku, ale 
w wymiarze dostosowanym do potrzeb naszej 
gospodarki. Docelowo - w 2002 roku - w re
sorcie pracować powinno około 138 tys. gór
ników, musi zatem odejść jeszcze ok. 70 tys. 
osób. Wtedy branża stanie się rentowna - co 
jest głównym celem restrukturyzacji. Z górni
czego pakietu socjalnego skorzystało już około 
25 tys. górników, ułatwić odchodzenie z gór
nictwa powinny też działania osłonowe (np. 
urlopy przedemerytalne), a także aktywizujące ¿ś 
(przeszkolenie do innych zawodów, pomoc w 
rozpoczęciu własnej działalności, poradnie- 9  
two, kredyty). Program - uzbrojony w in- 1 
strumenty prawne i finansowe - przestał być tyl
ko programem sektorowym, a w jego reali
zacji ważną rolę odegrają gminy górnicze, 
które są, jak wyraził się J. Szlązak - kluczem 
do reformy górnictwa w Polsce. I® “ 2 6
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Gimnazjalna
sieć

Prezydent RP podpisał ustawę o re
formie systemu oświaty, warto więc 
poznać projekt sieci gimnazjów na te
renie Rybnika, przygotowany przez 
Wydział Edukacji Urzędu Miasta jesz
cze w styczniu br.

Przypomnijmy, że gimnazja mają być no
wym ogniwem w strukturze pobierania nauki 
przez uczniów. Rozpoczynają ją sześciokla- 
sowe szkoły podstawowe, w których będą się 
uczyć dzieci w wieku od 7 do 13 lat. Po nich 
właśnie następuje /obowiązkowe dla każde
go ucznia/ trzyklasowe gimnazjum dla wy
chowanków w wieku od 13 do 16 lat. Kolej
ny etap edukacji młody człowiek będzie prze
chodził od 16 roku życia w liceum profilo
wanym (do 19 roku życia), kończąc państwo
wą maturą. Może też po gimnazjum pójść do 
dwuklasowej szkoły zawodowej, 
aby - po podjęciu pracy lub nie - 
przez dwuletnie liceum uzupeł
niające móc zdobyć świadectwo 
maturalne.

Gimnazjum - nowe ogniwo w 
strukturze edukacyjnej - powin
no mieć co najmniej 150 uczniów, 
odpowiednio wykwalifikowa
nych nauczycieli, właściwą licz
bę sal lekcyjnych - w tym salę 
gimnastyczną i odpowiednio za
opatrzoną bibliotekę. Wyposaże
nie pracowni w środki dydaktycz
ne to oczywiście kwestia czasu i 
środków finansowych. Obwód 
gimnazjum może zachodzić na 
obszary należące do sąsiednich 
gmin, jeśli gminy te zawrą umo
wy o współdziałaniu. W razie 
przekroczenia odległości 4 kilo
metrów od miejsca zamieszkania 
uczniów do gimnazjum, gmina 
samorządowa jako organ prowa
dzący szkołę ma obowiązek za
pewnić uczniom darmowy dowóz 
do miejsca nauki. Według harmo
nogramu Ministerstwa Edukacji 
Narodowej rodzice obecnych 
szóstoklasistów (oraz młodszych 
uczniów) powinni wiedzieć, w 
którym gimnazjum przewidziano 
miejsce dla jego dziecka od 1 
września br.

W Rybniku dyrektorzy mogli 
już o tym informować rodziców 
na wywiadówkach kończących 
pierwszy semestr roku szkolnego

98/99. Wiadomo, że spośród 35 szkół pod
stawowych w mieście 25 zachowa swój sta
tus szkoły podstawowej, tyle że wygasają
cej w okresie przejściowym do sześciu klas. 
Są to szkoły podstawowe nr 1, 2, 4, 5, 6, 8, 
11, 12,13, 16,18,19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 
28, 29, 30, 32, 33, 34, 35.

W trzech budynkach szkolnych, po odpo
wiednich adaptacjach, obok szkoły podsta
wowej znajdzie się gimnazjum. Tak będzie 
w SP 3, SP 22 i SP 23. W przypadku SP 22 na 
osiedlu Wrębowa planuje się, że gimnazjum 
będzie tam działało w dwóch pierwszych la
tach reformy, a następnie zostanie przeniesio
ne do budynku obecnego Zespołu Szkól Za
wodowych nr 2 przy ul. Rymera w Niedo- 
bczycach.

W dwóch wypadkach gimnazja dla tego
rocznych szóstoklasistów (i następnych rocz
ników kończących szkołę podstawową) zo
staną utworzone w budynkach obecnych ze
społów szkół ponadpodstawowych. Ucznio
wie SP 18 i SP 20 od 1 września pójdą do

Reformy
gimnazjum w obecnym Zespole Szkół Po
nadpodstawowych nr 1 przy ul. Małachow
skiego w Boguszowicach. Zaś uczniowie SP 
21 i SP 33 przejdą do pierwszej klasy gimna
zjum w budynku Zespołu Szkół Zawodo
wych nr 2 przy ul. Rymera w Niedobczy- 
cach.

W projektowanej sieci gimnazjów siedem 
budynków obecnych szkół podstawowych 
zapełnią w przyszłości wyłącznie gimnazja
liści. Tak będzie w obecnych szkołach nr 9,
10,14,15,17,31 i 36. Po trzecim roku refor
my -1 września 2001 roku - przestaną istnieć 
obecne szkoły podstawowe nr 9, 10, 14, 17, 
31 i 36. Nieco bardziej skomplikowana jest 
sytuacja SP 15. Ze względu na potrzebę efek
tywnego wykorzystania bazy lokalowej w 
trzecim roku wprowadzania reformy SP 15 
zostanie przeniesiona do budynku obecnej 
ZSZ przy ul. św. Maksymiliana, a w budynku 

obecnej SP nr 15 pozostanie tylko 
gimnazjum. Z kolei uczniowie 
ZSZ trafią do budynku Zespołu 
Szkół Technicznych przy ul. Ko
ściuszki.

Projekt sieci gimnazjów wskazu
je także na ich obwody i przewi
duje, że w gimnazjum zlokalizo
wanym w SP 23 będą się uczyli ab
solwenci tej szkoły obok absol
wentów SP 26. Gimnazjum w SP 
3 obok swoich absolwentów ma 
przejąć także uczniów SP 4 i SP 
28. W przejściowo istniejącym 
gimnazjum w SP 22 będą się uczyć 
wyłącznie jej absolwenci.

Do gimnazjum w ZSZ nr 2 cho
dzić będą absolwenci SP 21 i SP 
33. Do ZSP nr 1 trafią niektórzy 
absolwenci SP 18 oraz uczniowie 
kończący SP 20.

W gimnazjum w SP 9, obok jej 
absolwentów, znajdą się uczniowie 
kończący SP 1 i SP 5. Do gimna
zjum w SP 10 trafią absolwenci ze 
szkół nr 2, 6 i 34. Do gimnazjum 
w SP 14 - obok jej szóstoklasistów 
- przejdą uczniowie kończący SP 
13, 24, 25 i 35. W obwodzie gim
nazjum w obecnej SP 17 znajdą się 
także niektórzy absolwenci SP 18. 
Do gimnazjum w SP 15 będą cho
dzić także absolwenci SP 8,27,29, 
30, 32. W obwodzie gimnazjum 
obecnej SP 31 przewidziano miej
sce - oprócz jej absolwentów - dla 
uczniów kończących SP 11 i 12. 
Wreszcie do gimnazjum w obecnej

Dzisiejszą "10" zapełnią w przyszłości wyłącznie gimnazjaliści.
Zdj.: arch."GR"
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Za sprawą reformy samorządo
wej zmienił się układ terytorialny 
kraju, który tw orzy obecnie 16 
województw, 308 powiatów ziem
skich, 65 grodzkich oraz 2489  
gmin. W eszła w życie reform a  
ubezpieczeń społecznych oraz  
służby zdrowia, wkrótce zrefor
mowane zostanie szkolnictwo.

Nowe realia stawiają przed nami 
wiele pytań, jakie korzyści uzyska-

SP 36 trafią także absolwenci z SP 16 i 19. 
Oczywiście w praktyce sytuacja po trzech la
tach może wyglądać inaczej, jeśli np. rodzice 
uczniów kończących szóstą klasę w SP 12 w 
Zebrzydowicach stwierdzą, że wygodniej im 
posłać swoje dzieci do gimnazjum w sąsie
dniej gminie Jejkowice - stanowiącej od lat z 
Zebrzydowicam i w spólnotę parafialną. 
Podobnie niektórym uczniom z SP 26 w Nie- 
wiadomiu może być bliżej do gimnazjum w 
sąsiednich Biertułtowach niż do gimnazjum 
zlokalizowanego w odleglejszej SP 23. Tak 
to granice obwodów gimnazjalnych nieko
niecznie muszą się pokrywać z granicami 
gmin samorządowych. Wtedy trzeba zawrzeć 
międzygminną umowę o współdziałaniu 
oświatowym.

Na terenie Rybnika wystąpią sytuacje, kie
dy trzeba będzie zapewnić uczniom dowóz do 
macierzystych gimnazjów. Będzie on zorga
nizowany w oparciu o istniejącą sieć miej
skich połączeń autobusowych. Chodzi o to, 
aby uczeń, który spóźni! się do pojazdu prze
znaczonego wyłącznie dla gimnazjalistów, 
mógł dojechać do szkoły autobusem ogólnie 
dostępnym. Taki dowóz przewidziano dla 
uczniów SP nr 12,19, 20, 24, 25, 27,28,29, 
30, czyli dla 13-latków dojeżdżających z odle
glejszych dzielnic miasta do gimnazjów poło
żonych bliżej centrum: z Zebrzydowic, Kło- 
kocina, Gotartowic, Popielowa, Radziejowa, 
Chwalęcic, Kamienia, Golejowa i Stodół.

Projekt Wydziału Edukacji Urzędu Mia
sta został już wstępnie uzgodniony z Kura
torium Oświaty. - Nasza filozofia działania 
polega na uważnym wsłuchiwaniu się w opi
nie osób najbardziej zainteresowanych refor
mą - rodziców naszych uczniów. Nie o to cho
dzi, gdzie ma powstać gimnazjum, lecz o to, 
gdzie nie będzie przyzwolenia na likwidację 
szkoły podstawowej - mówi Tadeusz Szo- 
stok, naczelnik Wydziału Edukacji UM.

dokończenie na stronie 26

my dzięki reformie służby zdrowia 
i jak funkcjonować będą Kasy Cho
rych? Czy reforma ubezpieczeń spo
łecznych okaże się sukcesem? Wąt
pliwości rozwieją się niebawem.

Reforma edukacji zaczęła rów
nież w  naszym mieście przybierać 
realne kształty. Blisko mamy do 
Kasy Chorych, gdyż Rybnik został 
regionalną siedzibą jej śląskiego 
oddziału.

W ZUS-ie 
i Kasie Chorych

Od początku stycznia w Zakładzie Ubez
pieczeń Społecznych w Rybniku tworzyły się 
ogromne kolejki m.in. pracodawców, emery
tów, przedstaw ic ie li w o lnych zaw odów  
i osób prowadzącyh działalność gospodarczą 
na własny rachunek. Dla lepszej informacji i 
sprawniejszego działania wydłużono godzi
ny pracy zakładu i uruchomiono dodatkowe 
punkty informacyjne, których zadaniem było 
wyjaśnienie płatnikom zasad wypełniania do
kumentów oraz pomoc w  weryfikacji popraw
ności składanych dokumentów. Udostępnio
ne zostały także strony w Internecie. Zabiegi 
te z pewnością nie do końca pozwoliły unik
nąć tłoku i kolejek, ale należy zdać sobie spra
wę, że ZUS, który do tej pory rejestrował tyl
ko płatników, a więc pracodawców, teraz zaś 
musi uporać się z założeniem całej bazy da
nych dla każdego obywatela. Sporo osób, 
uprawiających wolne zawody musiało wyko
nać to samodzielnie.

Prawdziwe oblężenie przeżywał rybnicki 
Urząd Pracy, gdzie w  porównaniu z gru
dniem w  znacznym stopniu wzrosła liczba 
osób bezrobotnych. W  styczniu zarejestro
wano tutaj aż 1163 osoby. Jak mówią urzę
dniczki, sytuacja ta wynika z faktu, że to w ła
śnie Urząd Pracy będzie opłacał składkę za
rejestrowanych bezrobotnych.

Z początkiem roku Rybnik, obok Często
chowy, Bielska Białej, Katowic, Dąbrowy 
Górniczej i G liw ic stał się siedzibą oddziału 
Śląskiej Kasy Chorych. Jednak przez długi 
czas na próżno było szukać w  mieście po
mieszczeń zajmowanych przez ten oddział. 
W  opinii rzecznika Śląskiej Kasy Chorych - 
Jacka Kopocza, opóźnienia w  organizacji 
pracy regionalnych oddziałów były pozor
ne: - Wynikały one z nałożenia obowiązków, 
które spoczywają obecnie na oddziałach re
gionalnych. Wszyscy pracownicy łącznie z dy
rektorami oddziałów brali udział w  negocja
cjach i tworzeniu mechanizmów tutaj, w  Ka

towicach.
Podobne wyjaśnienia przedstawia dyrek

tor rybnickiego oddziału Śląskiej Kasy Cho
rych Norbert Prudel: - Byliśmy przydzieleni 
do zadań w  Katowicach. To właśnie tam to
czyły się negocjacje. Chodziło o zakontrak
towanie publicznych i niepublicznych za
kładów opieki zdrowotnej oraz indyw idual
nych praktyk. Praktycznie od końca stycznia 
działamy ju ż  w  Rybniku.

Oddział mieści się w  pomieszczeniach Sta
rostwa, przy ul. 3 Maja 31. Jak się okazuje, jest 
to tymczasowa siedziba. Najprawdopodobniej 
pracownicy kasy przeniosą się po remoncie 
do budynku byłej geodezji, w  sąsiedztwie Sta
rostwa. Znajdzie tam zatrudnienie około 30 
osób. Oddział w  Rybniku obejmuje swym za
sięgiem rejon od Raciborza, Jastrzębia, Wo
dzisławia, Żor, Rydułtów, aż po Gliwice.

Regionalne oddziały powstały po to, by od
ciążyć Śląską Kasę Chorych: - Oddziały są 
potrzebne do pilotowania prac na konkretnym 
terenie m.in. zabezpieczenia w  środki orto
pedyczne czy środki pomocnicze, po to by 
kontrahenci - czyli pacjenci i świadczenio
dawcy, nie musieli załatwiać tych spraw w  Ka
towicach - mówi Jacek Kopocz.

Jak się okazuje do rybnickiej Kasy codzien
nie zgłasza się sporo zainteresowanych osób:
- Istnieje dział informacji, gdzie można zgła
szać swoje pytania i rozwiewać wątpliwości
- m ów i N. Prudel.

Nie zawsze jednak osoby korzystające z 
Kasy są zadowolone z uzyskanej tam po
mocy: - Wszelkie zarzuty przyjm uje dzia ł 
skarg i wniosków oraz dział do spraw kon
taktów ze świadczeniodawcami - tw ierdzi 
Jacek Kopocz . - Są to najczęściej problemy 
na lin ii ubezpieczony - świadczeniodawca, 
prośby, zgody na leczenia czy skargi, wyni
kające ze złego traktowania - finansowego 
czy medycznego. To normalna rzecz. Na te
renie naszego województwa dochodzi co
dziennie do około 60 tyś. zdarzeń medycz
nych, trudno więc, by nie było sytuacji spo
rnych, przecież zjawiska te dotyczą ludzi.

Zakres działania rybnickiego oddziału Ślą
skiej Kasy Chorych na dzień dzisiejszy jest 
następujący: udzielanie informacji w  zakre
sie powszechnego ubezpieczenia zdrowot
nego; przyjmowanie wniosków o zawarcie 
umowy na dobrowolne ubezpieczenie zdro
wotne; przyjmowanie podań o refundację 
na środki pomocnicze, ortopedyczne, apa
raty słuchowe, okulary, sanatoria; przyjm o
wanie podań o refundację leczenia poza 
obszarem działania Śląskiej Regionalnej 
Kasy Chorych; przyjmowanie zawiadomień 
o ubezpieczeniu się w  innej Kasie Chorych; 
przyjmowanie od płatników zestawień skła
dek pobranych na ubezpieczenie zdrowot
ne z uwzględnieniem obniżenia; pośredni
czenie w  przepływie korespondencji m ię
dzy ubezpieczonymi a Śląską Regionalną 
Kasą Chorych siedzibą w  Katowicach; przyj
mowanie i rozpatrywanie skarg i zażaleń.

(S)

Tt> \ A 9 - 9 A . A 9 S



Luty 1999 GAZETA RYBNI*

Jakich więc działań ze strony miasta mogą 
się w najbliższym czasie spodziewać kierow
cy, którzy w godzinach szczytu potrzebują 
nawet kilkudziesięciu minut, by przebić się 
przez zakorkowany Rybnik?

- Samochodów jest zbyt dużo w stosunku do 
ilości dróg, trzeba więc budować nowe... - 
mówi odpowiedzialny za tę sferę wiceprezy
dent Romuald Niewelt. Tak więc ratunkiem 
dla Rybnika stać się mogą tylko drogi obwie
dnie. Kontynuowana będzie zatem rozpoczę
ta jeszcze w poprzedniej kadencji budowa 
“obwodnicy południowej” od ulicy Chwało
wickiej do Wodzisławskiej. Zakłada się, że 
do czerwca br. zostanie oddany do użytku

nie spełniają roli obwodnicy.
Jak zawsze największym problemem są pie

niądze. W nowej, zreformowanej rzeczywi
stości, pod znakiem zapytania stoi wysokość 
subwencji, jaką państwo przyzna gminom. Jak 
uważa wiceprezydent R. Niewelt, wszystko 
wskazuje na to, że subwencja ta będzie niż
sza od dotychczasowej dotacji...

Aktualnie kontynuowane są prace nad po
szerzeniem ul. Prostej (na zdj.), a przerywa
no je tylko kiedy sypnęło śniegiem lub bar
dzo spadła temperatura. Zakończenie budo
wy 800-metrowego odcinka 4-pasmówki 
przewidywane jest na czerwiec br. I choć in
westycja ta nie odciąży specjalnie centrum

o budowę drogi średnicowej Rybnickiego 
Okręgu Przemysłowego łączącej Żory z Ryduł- 
towami, której zadaniem byłoby rozładowanie 
ruchu transportu ciężkiego. Na terenie Rybnika 
biegłaby ona przez dzielnice Boguszowice, 
Chwałowice, Niedobczyce i Niewiadom. Oczy
wiście inwestycja ta przekracza możliwości fi
nansowe jednej gminy, niezbędna więc byłaby 
współpraca okolicznych samorządów.

Rybnik stanowi tylko jeden z elementów sy
stemu “naczyń połączonych”, jakim jest węzeł 
komunikacyjny w skali makroregionalnej. Ra
dykalnie sytuację poprawiłaby autostrada bio
rąca na siebie cały ruch tranzytowy. Ale wszy
stko wskazuje na to, że to melodia przyszłości...

komuni

W swojej pierwszej z nami roz- 
mowie prezydent Fudali w ska
zał na problemy kom unikacyj
ne w mieście jako na jedne z naj
pilniejszych do rozwiązania. W 
ostatnim roku przyrost pojazdów 
zarejestrowanych w Rybniku wy
niósł aż 10 proc., trudno więc dzi
wić się takim właśnie priorytetom.

odcinek drogi do ul. Jankowickiej. Budowa 
natrafiła na trudności w postaci grząskiego 
gruntu, dlatego trzeba go było umocnić 380 
żwirowymi palami o średnicy 0,5 m. Poza 
kilkoma pojedynczymi przypadkami, upora
no się też z problemem wykupu gruntów od 
osób prywatnych.

Oczywiście inwestycja ta przyniesie efekty 
dopiero w momencie połączenia nowej dro
gi z Wodzisławską, a jeszcze większe, kiedy 
ją przetnie i połączy się z ..."obwodnicą pół
nocą”, której koncepcja już kiełkuje. Jej 
pierwszym elementem będzie kilometrowe 
mniej więcej połączenie ul. Gliwickiej z ul. 
Rudzką, wychodzące tuż za mostem na Ru
dzie. W tym roku rozpoczną się prace przy
gotowawcze do tej inwestycji. Dalej trasa bie
głaby ulicą Rudzką, Energetyków, Budowla
nych do ulicy Raciborskiej. W jej mniej wię
cej okolicach “obwodnica północna” połączy
łaby się z “obwodnicą południową”. Koncep
cja ta ma na celu odciążenie ruchu ciężaro
wego w centrum, a przede wszystkim ulic 
Wyzwolenia i Kotucza, które już od kilku lat

Rybnika, stanowić będzie pierwszy odcinek 
połączenia miasta z przyszłą autostradą A-1.

- Miasto można udrażniać również poprzez 
lokalne usprawnienia ruchu, ale Rybnik jest 
już bliski wyczerpania takich możliwości - 
mówi R. Niewelt. I tak w dzielnicy Paruszo- 
wiec-Piaski planuje się połączenie ul. Prze
mysłowej z ulicą Stawową. Inwestycja ta 
wymaga budowy mostu na Rudzie. Przetarg 
na roboty został już sfinalizowany, a plany 
zakładają, że most zostanie oddany do użyt
ku w czerwcu br.

“Kosmetyce” poddane zostaną ronda na Wo
dzisławskiej oraz na skrzyżowaniu Kotucza- 
Wyzwolenia-Gliwicka. Niewielkie poszerzenie 
dojazdów sprawi, że zwiększy się drożność rond.

Już niedługo zniknie parking na ul. 3 Maja 
na wysokości szpitala “Juliusz”, co powinno 
zwiększyć przepustowość tej jednokierunko
wej ulicy. Stojące tam parkomaty znajdą nowe 
miejsce na ul. Chrobrego, której lewy pas zaj
mują stojące auta.

Jak powiedział R. Niewelt, Rybnik będzie 
zabiegał na forum Sejmiku Samorządowego

/r/
Liberalizacja przepisów  
w “strefie śródm iejskiej”

Pól godziny
na próbę...

■
 Utworzenie w listopadzie ub. roku “strefy 
śródmiejskiej” i zamknięcie jej dla pojazdów 
od 11.00 do 17.00 wzbudziło wiele sprzecz
nych opinii. Zadowoleni byli spacerowicze i 

I  robiący zakupy, protestowali handlowcy i oso
by zamieszkujące strefę, a nie mające tu swo- 
jej posesji, by auto zaparkować.

Wychodząc naprzeciw postulatom osób, 
którym obostrzenia utrudniały życie i dzia
łalność handlową, nowe władze postanowiły 

f  pójść na kompromis i wprowadzić na 3-mie- 
sięczny okres próbny liberalizację przepisów, 

i  podkreślając jednocześnie, że “strefa śród- 
ijj miejska” nadal jest wartością, którą należy 
I  chronić. Zatem od 1 marca br. samochody

To\
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Zapał nagrodzony

Specjalne wyróżnienie przyznano pani Felicji Tkocz. Zdj.: Z. Keller

W trakcie noworocznego spotkania członków Izby Przemysło
wo-Handlowej Rybnickiego Okręgu Przemysłowego jakie miało 
miejsce w Muzeum, wręczone zostały statuetki, przyznawane za 
zasługi w rozwoju przedsiębiorczości regionu.

W yróżnien ia  otrzym ały firm y cz ło nko w 
skie Izby z okazji jubileuszy swego istnie
nia. W śród laureatów znalazło się Rybnic
kie Przedsiębiorstwo Budowlano-lnżynie- 
ryjne, w yróżnione z okazji 50-lecia dz ia
ła lności, Przedsiębiorstwo Robót Górni
czych - ROW, z myślą o uczczeniu 45- 
lecia istnienia, ELROW z okazji jubileuszu 
25-lecia oraz Przedsiębiorstwo Produkcji 
Handlowej "Mirana", dla uczczenia p ięt
nastoletniej działalności.

Specjalne wyróżnienie przyznano rów 
nież pani Felicji Tkocz, która zajm uje się 
sprzedażą kw iatów  na jednym z rybnickich 
cmentarzy. Statuetkę otrzymała w  dowód 
uznania przedsiębiorczości i aktywności 
zawodowej: - M im o swoich 82 lat pani Fe
lic ja  w ciąż pracuje i pozostaje aktywna  
zaw odowo - m ówi Grażyna Rycman z Izby 
Przemysłowo-Handlowej ROP. - Pojawiła  
się zatem propozycja, żeby uhonorować je j 
zapal, chęć do pracy i fakt, że nie poddaje  
się, dając w  ten sposób przykład wszyst
kim  innym, szczególnie młodzieży. W  tym  
wieku w iele osób rezygnuje ju ż  z własnych 
pasji i nie m yśli o tym, by prow adzić nawet 
tak m ały "biznesik". Dlatego też postano
w iliśm y w yróżnić panią Felicję, docenia
ją c  je j przedsiębiorczość.

Noworoczne spotkanie cz łonków  Izby 
odbyło się 22 stycznia w  m iejskim  Ratu
szu. W z ię li w  nim udzia ł m.in. przedsta
w ic ie le  w ładz Rybnika oraz przebyw ają
cy w  m ieście z w izytą Ambasador Repu
bliki Chorwacji - Zdenko Karakaś.

Spotkanie uświetniła udostępniona ucze
stn ikom  spotkania wystaw a prac Jacka 
M alczewskiego.

(S)

dostawcze będą mogły awaryjnie wjeżdżać na 
Rynek z przyległościami na pół godziny, by wy
ładować towar. Jeżeli okaże się, że “furtka” ta 
jest nadużywana, przepis zostanie cofnięty. Za
interesowani będą więc musieli osobiście pilno
wać, by owe darowane pół godziny było wyko
rzystywane tylko w sytuacjach wyjątkowych.

Pomyślano też o mieszkańcach strefy, szcze
gólnie jej obszaru północnego, którzy nie po
siadają swojej posesji. Rada Miasta na sesji 8 
lutego zadecydowała, że będą mogli oni korzy
stać ze wszystkich miejskich parkingów za opła
tą, która nie biłaby ich po kieszeni. O jej wyso
kości zadecyduje Zarząd Miasta, ale wszystko 
wskazuje na to, że będzie ona wynosić 10 zł. 
Dotąd karnet kosztował 30 zł i dotyczył tylko 
parkingu nr 3 przy Raciborskiej. Nadal będą ni 
mogli za tę cene parkować swoje samochody 
pracujący w "strefie śródmiejskiej".

Miejmy nadzieję, że to kompromisowe roz
wiązanie mające na celu zmniejszenie uciąż
liwości ograniczeń “strefy śródmiejskiej” zo
stanie przez zainteresowanych przyjęte z za
dowoleniem. Ixl

mum Tel. 42-28-825
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Na początku lat '90, kiedy cały obiekt 
był jeszcze własnością Klubu Sportowego 
"R O W " Rybnik, n ieporozum ienia m iędzy 
dzierżawcam i restauracji sprawiły, że sala 
zaczęła popadać w  ruinę. Pozostał w y 
brzuszony parkiet, resztki podświetlonego 
kiedyś kręgu tanecznego, połamane me
ble i inne rupiecie. Klub w  końcu padł, 
a w  1995 roku stadion ze wszystkimi obiek
tami przeję ło miasto. Z czasów św ietno
ści klubu pozostała m .in. swego rodzaju 
ekstrawagancja w  postaci elektrycznej in
stalacji do podgrzewania p łyty stadionu,

Nie miały szczęścia do gospodarzy restauracja  
i hotel "Speedway", będące częścią składową za
budowań stadionu przy G liw ick ie j.

poszukiwany...

Hotel potrzebuje pilnie gospodarza...

ni gospodarz zdo ła ł wyrem ontować.
Ale nawet w  tym stanie ob iekt budz ił za

interesowanie. - Był tu nawet pew ien Fran
cuz, chodził, oglądał, a na jbardzie j podo
bało mu się usytuowanie: przy w y lo tow e j 
drodze do G liw ic , w  sąsiedztwie kąp ie li
ska i stadionu... m ów i R. G roborz. Stare 
w ładze miasta przym ierzały się do jakichś 
rozw iązań, nie zdążyły jednak zdecydo
wać, co z tym fantem zrobić. Nowe pro
blem przeję ły z cały "dobrodzie jstw em " 
inwentarza...

Dyrektor MOSiR-u Rafał Tymusz nie 
ukrywa, że najważniejszą rzeczą jest jak 
najszybsze podjęcie decyzji o ewentual
nej dzierżawie czy sprzedaży, by uratować 
co się da. O b iektów  hotelowych w  Rybni
ku brakuje, kameralny hotel na 30 miejsc, 
bardzo by się przydał. A w ięc nowy go
spodarz z g łową do interesów i workiem  
pien iędzy p iln ie  poszukiwany...

M
Zdj.: szoł

\

którą, jak tw ie rdz i k ie row n ik obiektu Ro
man Groborz, w łączono kilka razy. Dziś 
gmatwanina podziem nych korytarzy kry
je tony niepotrzebnego żelastwa...

Nas jednak bardziej interesuje to co nad 
ziem ią. W  listopadzie 1 995 roku w  w y n i
ku przetargu 14-pokojow y hote lik przeję
ła prywatna osoba. O biekt wym agał grun
townego remontu, jednak szybko okazało 
się, że zadanie to pod względem  finanso
w ym  i fachow ym  now ego gospodarza 
przerasta. - Cos tam d łuba ł i chc ia ł ob iekt 
w yrem ontować systemem gospodarczym  
- m ów i R. G roborz. - Instalację e lektrycz
ną np. p rzykry ł tynkiem  nim  robotę obe j
rze li inspektorzy nadzoru budow lanego  
i odb ioru nie było. N ik t nie chc ia ł brać od
pow iedzią  Iności...

Wreszcie, w  1997 roku, MOSiR, które
mu obiekt podlega, umowę w ypow iedzia ł. 
Prace rem ontowe przerwano, nieopalone 
pomieszczenia zaczęły niszczeć, na do
m iar złego przeciekł dach i spowodow ał 
dalsze szkody. W  lepszym  stanie jest 
część, kiedyś adm inistracyjna, którą ostat- Zdewastowana sala restauracyjna...

Tel. 42-28-825
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gownia pod nazwą Hotelik “Przystań”. W tym 
roku rozpoczyna też działalność ośrodek we
ekendowo-wakacyjny w Brennej. W roku ub. 
oddano do użytku Dworek Dzieci, który po
wstał dzięki rozbudowie obiektu. Cel pozo
stał ten sam - zapewnienie dzieciom z rodzin 
zagrożonych patologią poczucia bezpieczeń
stwa i warunków, w których mogą się one 
uczyć, bawić i rozwijać swoje zainteresowa
nia. W Dworku Dzieci szanuje się wartości 
chrześcijańskie i poczucie odpowiedzialności, 
co dotyczy zarówno wychowanków, jak i wy
chowawców. By zapewnić swoim wychowan
kom start życiowy fundacja utworzyła konto, 
z którego fundusze przeznaczone będą na wy
kupywanie dla nich mieszkań i na zagospo
darowanie się. Dla zainteresowanych - jego 
numer PBK SA., Odz. Rybnik 52764-2720- 
5-45 "Start życiowy".

Fundacja zatrudnia ok. 10 osób, wliczając 
w to redakcję wydawanych pism, ale ciągle 
otwarta jest na współpracę z osobami, które 
chciałyby ją podjąć. Jak wszystkie fundacje, 
również “Signum M agnum’’ liczy przede 
wszystkim na ofiarność społeczeństwa, a po
trzeby są ciągle ogromne. Przydałby się m.in. 
sprzęt do świetlicy, salki rekreacyjnej i spo
rtowej, trzeba doposażyć łazienki, kupić me
ble, wyremontować pianino - lista jest bar
dzo długa. Równie liczne są nowe zamierze
nia: stworzenie poradni prawno-pedagogicz- 
nej wraz z telefonem zaufania, produkcja na
turalnej żywności i ziół oraz utworzenie kli
niki medycyny naturalnej z wodolecznic
twem i ziołolecznictwem dla dzieci. Marze
niem jest stworzenie pisma dla nastolatków 
i drukowanie go, razem z innymi, we wła
snej drukami...

Fundacja "Signum Magnum", podjęła dzie
ło, z którym nietrudno się identyfikować, gdyż 
większość społeczeństwa uświadamia sobie 
wagę działań, których celem jest pomoc naj
słabszym - dzieciom... Czy potrafimy jednak 
przekonanie to przemienić w konkretną po
moc i dostrzec Wielki Znak?

Tradycyjnie w Szkole 
Podstawowej nr 11 odbył 
się karnawałowy bal dla 
dzieci specjalnej troski 
organizowany od paru 
lat przez rybnickie koło 
Polskiego Stowarzysze
nia na Rzecz Osób z Upo
śledzeniem Umysłowym.

Jak zawsze było kolo
rowo i wesoło, a wiele 
dzieci było przebranych 
w fantazyjne stroje.

Zdj.: szoł

Łączy je kolorowa szata graficzna, 
interesująca forma i zgodna ze społecz
ną nauką Kościoła treść. A także wy
dawca - Fundacja Signum Magnum 
z siedzibą w Rybniku.

Pierwszy był “Promyk Jutrzenki - pismo dla 
dzieci o zasięgu ogólnopolskim i aktualnym 
nakładzie w wysokości 80 tys. egzemplarzy. 
Jego młodszym “bratem” jest przeznaczony 
dla maluchów, wydawany od 1998 roku w 
nakładzie 50 tys. egz., miesięcznik “Promy- 
czek Jutrzenki”, zaś w grudniu ub. roku wy
szedł szósty numer kwartalnika “Zwycięstwo 
Niepokalanej” (45 tys. egz.).

Wymienione pisma są najbardziej wido
mym, ale oczywiście nie jedynym znakiem 
działalności Fundacji Signum Magnum. Źró
deł jej powstania należałoby szukać w utwo
rzonej w 1979 roku w Katowicach-Panewni- 
kach Wspólnocie Pomocników Niepokalanej 
- grupie osób, których celem było rozwiązy
wanie problemów uzależnień. Na rybnicki 
ślad tego dzieła, kojarzonego odtąd przede 
wszystkim z o. Oskarem Puszkiewiczem 
natrafiamy w 1988 roku, kiedy to ojcowie 
franciszkanie przeznaczają swój odremonto
wany dom przy ul. Wodzisławskiej na świe
tlicę dziennego pobytu dla dzieci z rodzin 
zagrożonych społecznie z terenu Rybnika. 
Apostolat nazwany “Signum Magnum ” czyli 
Wielki Znak, jak w piśmie Świętym określo
na została Matka Boża, miał być miejscem 
pracy z dziećmi i rekolekcji dla osób prowa
dzących działalność trzeźwościową. Z bie
giem czasu okazało się, że w naszym mieście 
rodzin z problemami, którym należałoby po
móc jest coraz więcej. W odpowiedzi na po
trzebę powiększenia miejsc na działalność

charytatywno-wychowawczą, w 1991 roku 
władze miasta udostępniają apostolatowi dom 
po Szkole Życia przy ul. Dworek 12. Po re
moncie powstała tu duża świetlica, kuchnia, 
magazyny na żywność, pralnia, pomieszcze
nia warsztatowe. We wrześniu tegoż roku zo
staje zarejestrowana Fundacja “Signum Ma
gnum”, dzięki czemu zaistniały możliwości 
podjęcia nowych inicjatyw, w tym również 
wydawanie wymienionych wcześniej pism. Ich 
zadaniem jest szerzenie wśród dzieci wartości 
chrześcijańskich, wspieranie rodziców w pro
cesie wychowania dzieci i zapobieganie w ten 
sposób zjawiskom patologicznym.

Przede wszystkim jednak nazwa “Signum 
Magnum” kojarzy się z azylem dla dzieci, 
które z powodu patologicznych zjawisk w 
rodzinie lub przypadków losowych są pozba
wione opieki. W 1994 roku budynek przy ul. 
Dworek wyremontowano, a od stycznia 1995 
roku oprócz świetlicy, funkcjonuje tu nocle

Signum  M agnum

Dostrzec Znak...
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Dzieła Tacka Malczewskiego w rybnickim Muzeum * * * *
Wernisaż prac Jacka Malczewskiego po

przedził zorganizowany przez Muzeum kon
cert młodej, niezwykle utalentowanej absol
wentki rybnickiej szkoły muzycznej, a aktu
alnie studentki ostatniego roku łódzkiej 
Akademii Muzycznej w klasie wiolonczeli 
prof. Andrzeja Orkisza, Anny Kuczok. 
Ania była w Rybniku podopieczną prof. Mie- 
limąki i pierwszą absolwentką rybnickiej szko
ły, która dyplom zaliczyła na “6”. Przedstawi
ła ona kilka utworów na wiolonczelę kompo
zytorów francuskich - Couperina, Debussy’ego 
i Saint-Seansa, zaś na fortepianie towarzyszył 
jej Tomasz Bartoszek z AM w Łodzi. Doj
rzała, a jednocześnie emocjonalna gra młodej 
artystki zrobiła na słuchaczach wielkie wraże
nie, a refren znanego przeboju “Skaldów” jest 
jakby dla Ani napisany...

Tak więc wieczór był podwójnie atrakcyj
ny i mógł zaspokoić głód estetycznych do
znań zarówno słuchowych jak i wzrokowych.

Ir /
Przez dwa tygodnie rybniczanie mogli obcować ze sztuką 

najwyższą. Do sal wystawowych Muzeum trafiła bowiem wy
stawa dziel Jacka Malczewskiego, nazwana przez organizato
rów - Agencję Kultury “Konkret” - Wystawą Podróżną.

Zdj.: szoł

Podróżną, gdyż zaprezentowano ją jak do
tąd, w kilkunastu miejscowościach Dolnego 
i Górnego Śląska i wystawa nadal podróżuje. 
Ekspozycja jest częścią cyklu “Spotkanie ze 
sztuką”, który w swoim zamierzeniu ma przy
bliżyć mieszkańcom niewielkich ośrodków 
dzieła polskich mistrzów malarstwa. Mniej 
znane, pochodzące przede wszystkim z ko
lekcji prywatnych, prace Malczewskiego do
brano pod względem tematyki oraz technik 
malarskich tak, by zaprezentować przekrój 
twórczości artysty. Oglądaliśmy więc charak
terystyczne dla Mistrza autoportrety, przed
stawienia członków rodziny, sceny rodzajo
we i symboliczne, pejzaże i prace o tematyce 
religijnej, wyrażone zarówno w technice olej
nej, jak i akwareli oraz rysunku ołówkiem czy 
tuszem. Najciekawsze zdały się być obrazy 
olejne Autoportret z 1901 roku, Portret ko
biety oraz Głowa Satyra, ale ręka mistrza jest 
widoczna nawet w najskromniejszym rysun
ku ołówkiem.

Niezwykle interesującą postać Jacka Mal
czewskiego, który Sztukę i Ojczyznę cenił naj
wyżej, przedstawiła rybnicka plastyczka 
i pracownik Muzeum Maria Budny-Mal- 
czewska (zbieżność nazwisk nieprzypadko
wa), która również z Wystawą Podróżną wiele 
razy podróżowała. Przedstawiła ona uczestni
kom wernisażu album z 1907 roku poświęco
ny twórczości Jacka Malczewskiego, ze wstę
pem Witkacego i wierszami Lucjana Rydla. Al
bum pochodzi ze zbiorów sztuki innej rybnic
kiej twórczyni - Elżbiety Niedziela-Siejny. Nie
przypadkowo autorem tekstu w tym albumie 
jest Witkacy. To przecież jemu właśnie starszy 
o 31 lat Malczewski przekazał swoją paletę, 
co miało wymiar również symboliczny. Gestem

Rybnik kulturalny
Za nami...

*... po powrocie z zimowych ferii ucznio
wie szkół podstawowych obejrzeli na sce
nie TZR “ Uroczysko ” - spektakl mitycz- 
no-baśniowo-legendamy w wykonaniu ak
torów scen krakowskich. Uczniowie szkół 
średnich na tejże scenie byli widzami 
“Iwony - księżniczki Burgunda ” Witolda 
Gombrowicza w wykonaniu Teatru Za
głębia z Sosnowca. Klub Energetyka po
kazał dzieciom  baśń m uzyczną pt. 
"Królewna Śnieżka i siedmiu krasnolud
ków’’.

* W salonie muzycznym KE zabrzański kwin
tet instrumentów dętych “Da Camera” za
praszał ... do krainy Straussa.

* Od 6 lutego w galerii TZR wystawa prac ma
larskich Aliny Podleśny. Prace piętnaścior- 
ga członków Stowarzyszenia Twórców Nie
profesjonalnych “Oblicza” przy RCK w 
Rybniku można do 15 marca oglądać w Mu
zeum. W KE wystawa fotograficzna pt. “Róż
ne oblicza portretu’’ oraz wystawa prac pla
stycznych rodziny Holeszów (do 26 lutego).

* 20 lutego koncert artystów Teatru Rozryw
ki z Chorzowa na scenie TZR pt. “Słynne 
przeboje musicalowe”. Pieśni ze “Skrzyp
ka na dachu”, “Evity”, “Człowieka z la

tym podkreślił znaczenie szta
fety pokoleń w polskiej sztuce, 
wierząc jednocześnie, że to wła
śnie Witkacy będzie kontynua
torem idei Mistrza. Nieprzypad
kowo też zapewne następnym 
malarzem, którego w ramach 
cyklu “Spotkanie ze sztuką” za
prezentuje agencja “Konkret” 
będzie Witkacy.

Należałoby dodać, że do zapre
zentowania rybniczanom prac 
Malczewskiego przyczyniła się 
współpraca Muzeum z firmą 
Utex oraz Izbą Przemysłowo- 
Handlową Rybnickiego Okręgu 
Przemysłowego. Za podjęcie roli 
mecenasów sztuki podziękowa
ła dyrektor Muzeum Genowefa 
Grabowska.
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Promocja (po)ważnej książkiTytuł: "Ziemia z uśmiechu 
Boga". Podtytuł: "Rozmowy 
o Górnym Ś ląskuAutor: Da- 

■ nuta Lubina-Cipińska. W y- 
I dawca: W ydaw nictw o  FO- 
I RUM SZTUK w Katowicach. 

Rok wydania: 1998.
S p o tkan ie  p r o m o c y jn e  

z udziałem autorki w MBP w 
Rybniku 18 stycznia br. Czas 

Wm trwania: prawie trzy godziny.

W  drugiej części spotkania kilka osób za
pala się w  dyskusji, podnosi się tempera
tura: Śląsk to temat gorący. Autorka i Ry
szard Gil - k ie row n ik Programu Z rów no
ważonego Rozwoju Społecznego W oje 
wództwa Katowickiego, realizowanego w  
ramach Programu Rozwoju O N Z  - prze
konują do swojej w iz ji prom ocji regionu, 
łagodzą spory: - Podsycanie podz ia łów  n i
czemu nie s łu ż y -to  Danuta Lubina-C ipiń
ska. - Nie interesuje nas upolityczn ien ie  
prob lem ów  Górnego Śląska, lecz meryto
ryczna rozmowa. Wadą G órnoślązaków  
jest posługiwanie się sloganami, które nie 
mają pokrycia w  danych statystycznych - 
to Ryszard G il.

Książka ta jest częścią wym ienionego 
programu ONZ. Powstaną jeszcze płyta pt. 
"Musica ex Silesia" oraz film  dokum ental
ny. Zawartość "Z iem i z uśmiechu Boga" 
tw orzy krótki wstęp M atthew Kahane'a - 
stałego przedstaw iciela Programu Rozwo
ju O N Z w  Polsce, posłow ie autorki oraz 
dziewięć wywiadów z w yb itnym i po lity 
kami, artystami i naukowcam i: Aleksan
drem Kwaśniewskim, Jerzym Buzkiem, Le
szkiem Balcerowiczem, Tadeuszem Kijon- 
ką, Wojciechem Kilarem, Kazimierzem 
Kutzem, Janem Malickim, Kazimierą i Jac
kiem Wodzami oraz Markiem Kempskim. 
Ranga tych nazwisk jest taka, iż książka

jest - m ów iąc wprost - skazana na sukces! 
Nie będzie domu zainteresowanego pro
blem am i Śląska, który by je j nie chcia ł 
mieć!

Danuta Lubina-Cipińska i Ryszard Gil opo
wiadali o programowych założeniach książ
ki, otoczce - także anegdotycznej - prowa
dzonych wywiadów, doborze i kolejności roz
mówców. Trzeba wiedzieć, że sami rozmów
cy dziennikarki wybrali swoje zdjęcia do 
książki. Że najtrudniej było umówić się na 
rozmowę z Wojciechem Kilarem - najłatwiej 
z premierem i prezydentem! Że najtrudniej
sza była autoryzacja wywiadu z Tadeuszem

Kijonką, podczas której - w  wyniku dopisków 
rozmówcy - wywiad najbardziej się rozrósł.

Książka pt. "Ziemia z uśmiechu Boga" (o 
inspiracji i głębszym znaczeniu tego tytułu 
pisze autorka w  swoim posłowiu) ma szansę 
dokonać przewrotu w  myśleniu o Górnym 
Śląsku poza Śląskiem i tu - wśród nas. Z pew
nością wzbudzi wiele sporów, obali wiele ste
reotypów. Autorce życzę, by spełniło się jej 
marzenie, wypowiedziane pod koniec spo
tkania promocyjnego w  Rybniku: "Każdy na 
Śląsku i poza nim powinien tę książkę prze
czytać".

Grzegorz Walczak

Danuta Lubina-Cipińska opowiada o swojej książce. Zdj.: szoł

Sprostowanie
W ostatniej "GR", w notatce poświęconej zespołom, które weszły do finału V Ogólnopol

skiego Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Będzinie, pominęliśmy prowadzony przez Wacława 
Mickiewicza zespół z LO ss. urszulanek, który otrzymał tam wyróżnienie. Przepraszamy!

Manchy”, “Kotów”, “Kabaretu” śpiewali 
m.in. Maria Meyer, Elżbieta Okupska, 
Jacenty Jędrusik i Stanisław Ptak z to
warzyszeniem baletu i orkiestry.

Przed nami...
*... 24 lutego w TZR, w ramach “Małej Aka

demii Jazzu”, tym razem wystąpi jazzowa 
i soulowa wokalistka - Ewa Uryga. Śpie
wać będzie - oczywiście - standardy.

* 26 lutego o godz. 18.00 w TZR da kon
cert Orkiestra Filharm onii Zabrzań
skiej pod dyr. Sławomira Chrzanow
skiego z udziałem Małgorzaty Zalew
skiej (harfa), na który złożą się utwory

Liszta, Ravela i Debussy’ego.
* W niedzielę, 21 lutego o godz. 16.00 w KE 

rozpocznie się koncert galowy III Ogólno
polskiego Festiwalu Piosenki Artystycz
nej Rybnik ’99. Obok ogłoszenia wyników 
dwóch wieczorów konkursowych z 19 i 20 
lutego, usłyszymy recital Maryli Rodo
wicz.

* W Miejskiej Bibliotece Publicznej trwa 
wystawa grupy malarskiej prowadzonej 
przez plastyczkę Grażynę Zarzecką- 
Czech.

* 24 lutego o godz. 18.00 na Ratuszu koncert 
kameralny z muzyką na flet w roli głównej.

* 26 lutego o godz. 18.00 w KE wernisaż 
wystawy II Międzynarodowego Biennale

Grafiki, Rysunku i Exlibrisu Racibórz ’98.
* 6 marca w TZR w koncercie promującym 

najnowszą płytę wystąpi Grzegorz Turnau 
z zespołem.

* 8 marca, również w TZR, godz. 17.00,
20.00 farsa Michaela Cooney’a "Z rącz
ki do rączki" w wykonaniu teatru "Ko
media”. Doborowa obsada: I. Kwiatków- 
ska, A. Barciś, J. Bończak, B. Dykiel, M.
Trybała i in. l i

* “Straszny dwór” Stanisława Moniuszki na 
scenie TZR 14 marca o godz. 17.00. Wy
stąpią soliści, chór, balet i orkiestra Opery 
Śląskiej w Bytomiu.

/gw/

T*>1
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Noc poetów
23 stycznia br. Klub Energetyka gościł 

znanych poetów z Krakowa: Józefa Bara
na, Adama Ziemianina i Bogusława Żura- 
kowskiego. Z Chorzowa przyjechał - z uro
dzenia również krakowianin - Marek Za- 
charyasz.

Każdy z nich jest autorem wielu książek 
poetyckich. Po wygaśnięciu emocji poprze
dnich dekad, gdy to poezja zbyt mocno wią
zała się z polityką, okazuje się, że ciągle jest 
miejsce dla wierszy nie stroniących od pro
stych spraw życia, jak np. ślub córki, o któ
rym współczesne epitalamium napisał Józef 
Baran. (Epitalamium to termin grecki, ozna
czający pieśń weselną).

Recytacji poetów słuchali dość licznie zgro
madzeni goście, na których czekała niespo
dzianka w postaci najnowszego 6-7 numeru 
pisma artystycznego “Plama” (datowanego 
na wrzesień-grudzień 1998 r.). Drugą część 
wieczoru zajęli twórcy rybniccy - z “Plamą” 
związani: Elżbieta Motyka, Janina Puko- 
wiec, Anna Rybol, Marian Bednarek, Mar
cin Hellebrand, Piotr Rakowski, Robert 
Rybicki.

W takich imprezach ważne są nastrój oraz... 
kuluary. O pierwszy dbali uczestnicy i zespół 
muzyczny Czesława Gawlika z solistką Danu
tą Ciszewską. O tym, że spotkanie mniej i bar
dziej dojrzałych twórców było udane, niech 
świadczy fakt, iż rozmowy kuluarowe prze
ciągnęły się mocno poza godzinę 24.00.

/gw/

Czynna dobroć ma swoje uzasadnienie w 
oczywistościach serca - słowami Tadeusza 
Kotarbińskiego organizatorzy czyli dyrekcja 
i Rada Rodziców Przedszkola nr 15 w Bo- 
guszowicach opatrzyli zaproszenie do udzia
łu w aukcji upominków i ozdób świątecznych 
wykonanych przez przedszkolaków, pracow
ników przedszkola i rodziców. Niestety, oso
by z zewnątrz nie dopisały, natomiast stroiki 
świąteczne, zabawki, piękne, ręcznie wyko
nane serwetki, a także prace plastyczne chęt
nie kupowali rodzice, którzy byli też inicja

torami aukcji, a do udziału w niej namówili 
krewnych i znajomych. Zysk z aukcji w wy
sokości 586 zł przeznaczony zostanie na do
posażenie salki gimnastycznej, która w przed
szkolu istnieje od września ub. roku.

Przedszkole nr 15 ma siedzibę w zwykłym 
bloku, w pomieszczeniach zaadaptowanych po 
Klubie Seniora. Uczęszczają do niego 4 grupy 
“zerowe”, w sumie 76 dzieci. Jak mówi dyrek
torka przedszkola Renata Jurczyk, jej placówce 
bardzo zależy na współpracy z rodzicami i, jak 
dotąd, nigdy się nie zawiodła. Irl

Przedszkolna aukcja

Angielskie słów cięcie gięcie
Język angielski można szlifować na wiele sposobów - drogą korespon

dencyjną, uczestnicząc w specjalnych kursach, biorąc korepetycje czy 
też .... poprzez udział w anglojęzycznych spektaklach. Podczas V Festi
walu Teatrów w Języku Angielskim, który tradycyjnie już odbył się w 
I LO im. Powstańców Śląskich w Rybniku, swoje umiejętności języko
we i aktorskie zaprezentowała młodzież naszego regionu.

- Tegoroczna, piąta ju ż  edycja festiwalu te
a trów  ang lo języcznych je s t w y ją tkow a, 
g łów n ie  ze względu na fakt, iż  do udzia łu  
zgłosiło  się na jw ięce j szkolnych zespołów  
teatralnych  - m ów i jedna z organizatorek 
przeglądu Joanna Pawela z I LO im. Po
wstańców Śląskich.
W śród uczestników byli przede wszystkim 
uczn iow ie  liceów, w  tym z Krakowa, Żor, 
Sosnowca i Wodzisławia. Rybnik repre
zen tow a li przedstaw icie le  Zespołu Szkół 
Ekonom iczno-U sługow ych, V  LO oraz aż 
pięć grup teatra lnych gospodarzy festiwa- 
lu . T ra d y c y jn ie  n ie  z a b ra k ło  ta k ż e

uczn iów  jedynej podstaw ówki, reprezen
towanej na przeglądzie przez Szkołę Pod
stawową nr 2 z Żor.
-T o  przede wszystkim dobra zabawa, ale 
rów nież m ożliw ość pracy nad językiem . 
Scenki po zw a la ją  nam  d o p ra cow yw ać  
nasze um iejętności językowe. N a jw ażnie j
szy jest kontakt z  angielskim , a dopiero  
p ó ź n ie j zabaw a  w  akto rs tw o  - m ów ią  
uczestnicy tegorocznej edycji festiwalu.

W  ju ry  przeglądu zasiedli przedstaw icie
le dyrekcji, Rady M łodz ieży z I LO oraz 
nauczyciele. - U czn iow ie  sami wybierają  
repertuar i przygotow ują fragmenty sztuk.

N ie staramy się narzucać tematyki. Z w y 
kle  jes t tak, że w śród prezen tow anych  
przedstaw ień znajdują się fragmenty k la
syki, ale m łodzież rów nie  chętnie sięga po  
inne teksty - m ów ią organizatorki - Joanna 
Pawela i Marzena Musiolik-Marzec.

Najlepszym zespołem V Festiwalu Tea
trów w Języku Angielskim została grupa 
m łodych aktorów z I LO im B. Nowodwor
skiego z Krakowa, której opiekunem  jest 
Scott Mclndoo. Nagrodzono ich za sztu
kę "Fall of the House of Bromius". D ru
gie m iejsce przypad ło uczn iom  IV LO im. 
S. Staszica z Sosnowca za "Real life", a trze
cie SP nr 2 im. Powstańców Śl. z Żor za 
fragment "The Silence of the Lambs".

Uczestnicy i laureci otrzym ali nagrody 
książkowe, a pom oc w  organizacji Festi
walu zaoferowali m .in: Urząd Miasta Ryb
nika, Rada Rodziców I LO, Energo Invest, 
D IM , Trybuna Śląska, Rydtrans sp.z o. o, 
Aksel, Rojek Decor, Telekom unikacja Pol
ska S.A., Księgarnia O rbita, Cukiernia Szy- 
tenhelm  i Apteka "Pod Lwem".

(S)
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UCHWAŁY •  ZARZĄDZENIA 
OGŁOSZENIA •  PRZETARGI

LUTY 1999

MONITOR MIEJSKI
Na sesji 8 lutego 1999 r.

w sprawie reorganizacji gospodarki finansowej 
Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób 

Chorych Psychicznie oraz zmian 
w statucie tej jednostki.

RADA MIASTA RYBNIKA POSTANOWIŁA:
§1.

Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób Chorych Psychicznie 
działający w zintegrowanej strukturze Ośrodka Pomocy Społecznej 
staje się z dniem 1.1.1999 r. jednostką budżetową.

§2.
Zasady gospodarki finansowej jednostki budżetowej wymienionej 

w § 1 określają odrębne przepisy.
§3.

Mienie będące w użytkowaniu dotychczasowego zakładu budżeto
wego, o którym mowa w § 1 staje się mieniem użytkowanym przez 
jednostkę budżetową.

§4.
W statucie Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób Cho

rych Psychicznie przyjętym w załączniku do uchwały Rady Miasta nr 
306/XXIX/97 z dnia 12 listopada 1997 r. wprowadza się następujące 
zmiany:
1/ § 1 otrzymuje brzmienie:
“§ 1. 1. Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób Chorych Psy

chicznie jest jednostką organizacyjną Miasta Rybnika prowa
dzoną w formie jednostki budżetowej.

2. Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób Chorych 
Psychicznie działa w strukturze organizacyjnej Ośrodka Po
mocy Społecznej w Rybniku.

2/ § 4 otrzymuje brzmienie:
“§ 4. Zadaniem Środowiskowego Domu Samopomocy jest zorgani

zowanie na terenie swojego działania oparcia społecznego 
dla osób, które z powodu choroby psychicznej mają poważne 
trudności w życiu codziennym, zwłaszcza w kształtowaniu sto
sunków z otoczeniem, w zakresie zatrudnienia oraz w spra
wach bytowych, a w szczególności:

1) świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w 
domu osoby chorej psychicznie przez wykwalifikowane 
pielęgniarki psychiatryczne i psychote- rapeutów, polega 
jące na:

a) podtrzymywaniu i rozwijaniu umiejętności niezbędnych do samo
dzielnego życia,

b) zapewnianiu oparcia społecznego dla osób chorych psychicznie, 
które mają trudności w prawidłowej egzystencji,

c) działaniach edukacyjno-terapeutycznych włączających podopiecz
nego w proces usamodzielnienia,

d) działaniach edukacyjno - terapeutycznych włączających rodzinę 
podopiecznego w proces pielęgnowania i opieki,

e) planowym i systematycznym prowadzeniu rehabilitacji leczniczej,
umysłowej i ruchowej,

f) poradnictwie psychologiczno - pedagogicznym i konsultacjach
medycznych,

g) kształtowaniu właściwych postaw członków rodziny osoby chorej
w stosunku do niej,

h) umożliwieniu kontaktu ze środowiskiem lokalnym,
2) kształtowanie właściwych postaw społecznych w stosun 
ku do chorych psychicznie poprzez:

a) organizowanie prelekcji (szkoły, zakłady pracy)
b) włączanie rodzin, osób z otoczenia, organizacji pozarządowych i

innych instytucji do działań na rzecz osób chorych psychicznie,
3) stworzenie możliwości czasowego pobytu w hotelu,
4) praca terapeutyczna w warsztacie terapii zajęciowej
5) rozwijanie wolontariatu w zakresie działalności opiekuń 
czej”.

3/ skreśla się § 7.
§5.

Tekst jednolity Statutu Środowiskowego Domu Samopomocy uwzglę
dniający zmiany o których mowa w § 1 stanowi załącznik do 
uchwały.

§6.
Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Miasta i Dyrektorowi 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku.
§7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia za wyjątkiem § 4, który 
wchodzi w życie 1 marca 1999 r., po uprzednim ogłoszeniu w 
Gazecie Rybnickiej .

Na sesji 8 lutego
w sprawie przyjęcia Statutu Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Rybniku
na wniosek Zarządu M iasta Rybnika i Komisji Zdrowia 

i Pomocy Społecznej 
Rada Miasta Rybnika postanawiła:

§1.
Przyjąć Statut Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku, w brzmieniu 
załącznika do niniejszej Uchwały.

§2.
Traci moc Statut Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku nadany

cswns"



♦ ♦ ♦
Zarządzeniem Nr 4/90 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 12 kwiet

nia 1990 r. z późniejszymi zmianami.
§3.

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Miasta.
§4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 marca 1999 r. po uprzednim 
ogłoszeniu w “Gazecie Rybnickiej”.

Statut Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku i Statut Środowi
skowego Domu Samopomocy dla Osób Chorych Psychicznie do 
wglądu w Biurze Rady Miasta, ul. Chrobrego 2.

♦  ♦  ♦

Na tej samej sesji
w sprawie zasad ustalania opłat za korzystanie 

z parkingów stanowiących własność Miasta Rybnika
Rada M iasta postanawiła:

§1
Wprowadzić pobieranie opłat za parkowanie pojazdów mechanicz
nych w miejscach do tego wyznaczonych - PARKINGI PŁATNE NIE
STRZEŻONE - na terenach stanowiących własność Miasta.

§2
Zwolnić od opłat na parkingach wózki inwalidzkie i samochody oso
bowe kierowane przez osoby niepełnosprawne pod warunkiem posia
dania przy sobie dokumentu uprawniającego do korzystania z ułatwień 
w ruchu drogowym wydanego przez wojewodę właściwego ze względu 
na miejsce zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

§3
Wprowadzić możliwość wykupu abonamentu parkingowego po pre
ferencyjnej cenie osobom posiadającym stałe miejsce pracy /potwier
dzone zaświadczeniem pracodawcy/ w obszarze opisanym ulicami: 
Hallera, Plac Kopernika, Miejska od Placu Kopernika do Chrobrego, 
Chrobrego od Miejskiej do 3-go Maja, 3-go Maja od Chrobrego do 
Staszica, Staszica, Wysoka od Staszica do Powstańców, Powstańców 
od Wysokiej do Sobieskiego, dalej Sobieskiego do św. Jana, św. Jana, 
M.C. Skłodowskiej, Raciborska do Hallera.

§4
Wprowadzić możliwość wykupu abonamentu parkingowego po pre
ferencyjnej cenie dla osób posiadających zameldowanie na stałe lub 
czasowe powyżej jednego roku w obrębie RYbnickiej Strefy Śród
miejskiej /ul. Sobieskiego, Łony, św. Jana, Plac Kościelny, Reja, Ryn
kowa, Zamkowa, Korfantego, Raciborska od Rynku do M.C. Skło
dowskiej, Rynek, Kościelna/ nie posiadających możliwości pozosta
wienia pojazdu na terenie własnej posesji.

§5
Upoważnić Zarząd Miasta do określania parkingów na których pobie
rane będą opłaty, a także do ustalania wysokości stawek i sposobu 
pobierania tych opłat oraz do określania zasad wykupu abonamentów 
o których mowa w paragrafie 3 i 4 niniejszej Uchwały.

§6
Zobowiązać Zarząd Miasta do pozyskiwania i wyznaczania na tere
nach stanowiących własność Miasta nowych miejsc postojowych oraz 
do wykonania niniejszej Uchwały.

§7
^Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 marca 1999 roku i podlega ogło
szeniu w prasie lokalnej z wyjątkiem paragrafu 5, który wchodzi w 
życie z dniem podjęcia.

§8
Traci moc Uchwała Rady Miasta Nr 241/XVH/96 z dnia 18 grudnia 
1996 r. w sprawie zasad ustalania opłat za parkowanie pojazdów.

Na sesji 8 lutego br
w sprawie określenia stawek czynszu regulowanego 

za lokale mieszkalne
Rada M iasta uchwaliła:

§1
Postanowienia niniejszej uchwały dotyczą mieszkań komunalnych, 
zakładowych i w budynkach prywatnych, zajmowanych w oparciu o 
decyzje administracyjne o przydziale wydane w ramach szczególne
go trybu najmu.

§2
1. Ustala się stawkę bazową czynszu regulowanego za 1 m2 pow. użyt
kowej lokalu mieszkalnego w wysokości:
a/  1,20 zł od 1 kwietnia do 31 sierpnia 1999 r. 
b/ 1,30 zł od 1 września 1999 r.
2. Pod pojęciem bazowej stawki czynszowej należy rozumieć odpłat
ność związaną z pełno standardowym mieszkaniem.

§3
1. Wysokość czynszu od 1 kwietnia do 31 sierpnia 1999 r. określa 
załącznik Nr 1, zaś od 1 września 1999 r. załącznik Nr 2 do niniejszej 
uchwały.
2. Wysokość czynszu najmu i opłat za świadczenia związane z wypo
sażeniem i eksploatacją lokalu oraz dane dotyczące powierzchni lo
kali powinne być określone w umowie najmu.

§4
W razie najmu poszczególnych pomieszczeń w jednym lokalu mie
szkalnym przez dwóch lub więcej najemców, za pomieszczenia uży
wane wspólnie najemcy opłacający czynsz proporcjonalnie do po
wierzchni zajmowanej oddzielnie przez każdego z nich.

§5
Wykonanie uchwały powierza się: zarządcom budynków komunal
nych, zakładowych i prywatnych w stosunku do lokali zajmowanych 
na podstawie decyzji o przydziale wydanych w ramach szczególnego 
trybu najmu.

§6
Osoby uprawnione w myśl szczególnych przepisów mogą składać w 
Wydziale Lokalowym Urzędu Miasta RYbnika wnioski o przyznanie 
dodatku mieszkaniowego.

§7
Uchwała wchodzi w życie po upływie co najmniej jednego miesiąca 
od dnia ogłoszenia w tygodniku “Nowiny”, z początkiem miesiąca 
kalendarzowego.

§8
Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Rady 
Miasta Rybnika Nr 50/V/94 z dnia 30 listopada 1994 r. w sprawie 
określenia stawek czynszu regulowanego za lokale mieszkalne.

Uzasadnienie:
Mając na uwadze konieczność przywrócenia wartości i ochrony sub
stancji mieszkaniowej oraz uznając, że dotowanie z budżetu miasta 
wszystkich mieszkań komunalnych jest ekonomicznie nieuzasadnio
ne, stawki czynszu regulowanego za najem lokali mieszkalnych będą 
wzrastać systematycznie dwa razy w roku tj. w miesiącu kwietniu i 
wrześniu w taki sposób aby pod koniec 2004 roku stawka czynszu 
regulowanego w stosunku rocznym osiągnęła 3% wartości odtworze- 
niowej lm2 powierzchni użytkowej w budownictwie w wojewódz
twie śląskim.
(Tabele oczynszowania na str. III "MM").
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Załącznik Nr 1 do uchwały 
Rady Miasta Rybnika 
z dnia 8 lutego 1999 r.

Tabela oczynszowania mieszkań od 1 kwietnia do 31 sierpnia 1999 r.

Stan wyposażenia 
mieszkań w instalacje

Baza Strefa w mieście Usytuowanie budynku Stan techniczny budynku Usytuowanie mieszkania 
w budynku

% Kwota Centralna 
I strefa 1*

Peryferyjna 
II strefa 2*

Korzystne Niekorzystne
3*

Ponad
przeciętny 4*

Poniżej
przeciętny

Korzystne Niekorzystne
5*

+ 1Ó - i d + 10 - i d + id - id + 10 - id
Wod.-kan. łazienka 
w.c., gaz, c.o. 100 1,20 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12
Wszystkie urządz. bez c.o 
lub gazu przewodowego 85 1,02 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10
Z łazienką i w.c. bez c.o. 
i gazu 70 0,84 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08
Tylko z w.c. lub łazienką 60 0,72 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07
Tylko z wod.-kan. 45 0,54 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05
Bez wod.-kan. 
Lokale socjalne 20 0,24

Objaśnienia:
1. Pierwszą strefę miasta obejmuje teren pomiędzy granicami: od dworca PKP torem kolejowym w kierunku Jejkowic, do strumyka wpływającego do stawu 
“Księżok” położonego między dzielnicami: Zebrzydowice, Orzepowice, Nowiny, następnie tym strumykiem do rzeki Nacyny dalej rzeką Nacyną do rzeki Ruda 
i rzeką Ruda w górę jej biegu do przecięcia z torem kolejowym Rybnik-Katowice po czym tym torem do dworca kolejowego.
2. Pozostały teren miasta.
3. Mieszkania usytuowane w oficynach.
4. Mieszkania w budynkach po remoncie kapitalnym /od 1991/
5. Mieszkania położone na parterach i poddaszach w budynkach bez c.o. lub mieszkania ze ślepymi kuchniami.
Jeżeli występują obydwa przypadki, obniżenie stosuje się tylko raz.

Załącznik Nr 2 do uchwały 
Rady Miasta Rybnika 
z dnia 8 lutego 1999 r.

Tabela oczynszowania mieszkań od 1 września 1999 r.

Stan wyposażenia 
mieszkań w instalacje

Baza Strefa w mieście Usytuowanie budynku Stan techniczny budynku Usytuowanie mieszkania 
w budynku

% Kwota Centralna 
I strefa 1*

Peryferyjna 
II strefa 2*

Korzystne Niekorzystne
3*

Ponad
przeciętny 4*

Poniżej
przeciętny

Korzystne Niekorzystne
5*

+ 10 - i d + 10 - i d + id - 1 0 + 10 - i d
Wod.-kan. łazienka 
w.c., gaz, c.o. 100 1,30 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13
Wszystkie urządz. bez c.o 
lub gazu przewodowego 85 1,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11
Z łazienką i w.c. bez c.o. 
i gazu 70 0,91 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09
Tylko z w.c. lub łazienką 60 0,78 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08
Tylko z wod.-kan. 45 0,59 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06
Bez wod.-kan. 
Lokale socjalne 20 0,26

Objaśnienia:
1. Pierwszą strefę miasta obejmuje teren pomiędzy granicami: od dworca PKP torem kolejowym w kierunku Jejkowic, do strumyka wpływającego do stawu 
“Księżok” położonego między dzielnicami: Zebrzydowice, Orzepowice, Nowiny, następnie tym strumykiem do rzeki Nacyny dalej rzeką Nacyną do rzeki Ruda 
i rzeką Ruda w górę jej biegu do przecięcia z torem kolejowym Rybnik-Katowice po czym tym torem do dworca kolejowego.
2. Pozostały teren miasta.
3. Mieszkania usytuowane w oficynach.
4. Mieszkania w budynkach po remoncie kapitalnym /od 1991/
5. Mieszkania położone na parterach i poddaszach w budynkach bez c.o. lub mieszkania ze ślepymi kuchniami.
Jeżeli występują obydwa przypadki, obniżenie stosuje się tylko raz.



O środek Pom ocy Społecznejw  Rybniku, 
ul. Ż użlow a 25

ogłasza przetargi nieograniczone

1. na dostawę artykułów żywnościowych dla wycho
wanków i osób zamieszkujących w placówkach:
- Dom Dziecka Rybnik
- Zespół Ognisk Wychowawczych wraz z filiami.

Termin realizacji zamówienia: sukcesywnie począwszy od 
kwietnia 1999 roku do 31.03.2000 roku.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można otrzy
mać /za odpłatnością 10,00 zł/ w Ośrodku Pomocy Społecz
nej Rybnik, ul. Żużlowa 25,1 piętro od poniedziałku do piąt
ku w godz. 7.30 -15.00.
Upoważniona osoba do kontaktów z oferentami: mgr Maria 
Kurpanik.

Oferty w zaklejonej kopercie opisanej zgodnie z wymogami 
specyfikacji należy złożyć do dnia 26.03.1999 r. do godz. 10.00 
w OPS Rybnik, ul.Żużlowa 2 5 ,1 piętro.

Przetarg odbędzie się 29.03.1999 r. o godz. 10.00 w siedzi
bie OPS Rybnik, ul. Żużlowa 25.

Postępowanie prowadzone będzie z zastosowaniem preferen
cji krajowych.

Postępowanie nie zostało poprzedzone wstępną kwalifikacją. 
Do przetargu zapraszamy wszystkich oferentów, którzy nie 
podlegają wykluczeniu na podstawie art. 19 i art. 22 ust. 7 oraz 
tych którzy spełniają warunki zawarte w art.22 ust.2. ustawy o 
zamówieniach publicznych, jak również tych którzy spełniają 
warunki dodatkowe określone w specyfikacji istotnych warun
ków zamówienia.

2. na dostawę środków czystości oraz artykułów de
zynfekujących dla wszystkich placówek wchodzących 
w skład OPS Rybnik, ul. Żużlowa 25

Termin realizacji zamówienia: sukcesywnie począwszy od 
kwietnia 1999 roku do 31.03.2000 roku.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można otrzy
mać /za odpłatnością 10,00 zł/ w Ośrodku Pomocy Społecz
nej, ul. Żużlowa 2 5 ,1 piętro od poniedziałku do piątku w 
godz. 7.30 -15.00.
Upoważniona osoba do kontaktów z oferentami: mgr Maria 
Kurpanik.

Oferty w zaklejonej kopercie opisanej zgodnie z wymogami 
specyfikacji należy złożyć do dnia 26.03.1999 r. do godz. 10.00 
w OPS Rybnik, ul.Żużlowa 2 5 ,1 piętro.

Przetarg odbędzie się 30.03.1999 r. o godz. 10.00 w siedzi
bie OPS Rybnik, ul. Żużlowa 25.

Postępowanie prowadzone będzie z zastosowaniem preferen
cji krajowych.

Postępowanie nie zostało poprzedzone wstępną kwalifika
cją-
Do przetargu zapraszamy wszystkich oferentów, którzy nie 
podlegają wykluczeniu z mocy ustawy na podstawie art. 19 i 
22 ust. 2 oraz tych którzy spełniają warunki dodatkowe okre
ślone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

IV

Zarząd Miasta Rybnika 
informuje

Wpłaty mieszkańców miasta Rybnika z tytułu podat
ków lokalnych (od nieruchomości, rolny, od środków 
transportowych i od posiadania psów) przyjmowane są - 
bez pobierania dodatkowych opłat - we wszystkich pal
cówkach pocztowych w Rybniku oraz w Oddziale PKO 
BP przy ul. J. i F. Białych w Rybniku.

APELUJEMY O KORZYSTANIE Z TEGO UDOGODNIENIA

W dzielnicach, w których nie ma poczty, podatki przyjmują 
inkasenci w swoim miejscu zamieszkania tj. w Rybnickiej 
Kuźni przy ul. św. Maksymiliana 33 /także od mieszkań
ców Orzepowic/ oraz w Zebrzydowicach przy ul. Kaszta
nowej 17.

Kasa Wydziału Finansowego w budynku Urzędu Miasta przy 
ul. B. Chrobrego 2 czynna jest w godzinach urzędowania. 
Przypominamy terminy płatności:
- podatek od nieruchomości i podatek rolny: 15 marca, 17 maja,

15 września i 15 listopada,
- podatek od środków transportowych: 15 lutego i 15 wrze

śnia,
- podatek od posiadania psów: 30 kwietnia; od nowych psów 

do 15 dni po wejściu w posiadanie psa.

N ow i przew odnicący R ad D zielnic

Lp. Nazwa Dzielnicy Imię i nazwisko 
przewodniczącego

1. Boguszowice-Osiedle Zdzisław Dyrcz
2. Boguszowice-Stare Jan Mura
3. Chwało wice Andrzej Wojaczek
4. Chwałęcice Andrzej Gaszka
5. Golejów Andrzej Goldberg
6. Grabownia Tadeusz Kamyczek
7. Gotartowice Leszek Kuśka
8. Kamień Krystian Burzawa
9. Kłokocin Stanisław Stajer

10. Ligota Ligocka-Kuźnia Jerzy Rojek
11. Meksyk Adam Kotas
12. Niedobczyce Grzegorz Juzek
13. Niewiadom Czesław Tkocz
14. Orzepowice Alojzy Hoła
15. Paruszowiec-Piaski Andrzej Oświęcimski
16. Popielów Marian Wolny
17. Radziejów Zygmunt Gajda
18. Rybnicka Kuźnia Henryk Wilk
19. Stodoły Józef Sorychta
20. Wielopole Marian Balon
21. Zamysłów nazwisko podamy w następnej "GR1
22. Zebrzydowice Roman Berger
23. Śródmieście Andrzej Waliszewski
24. Smolna Kazimierz Salamon
25. Nowiny-Zachód Marian Bywalec
26. Rybnik-Północ Jacek Mura
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Bal na zakończenie ferii

Ś w iat
in tern etu
- Ostatnio przyszedł do mnie pewien klient, który 

chciał odnaleźć niewidzianego przez 10 łat przyja
ciela. Wiedział tylko, że interesuje się komputera
mi. Choć trudno w to uwierzyć, ale dzięki interne- 
towi udało się go odszukać - wspomina Marek Ka
szuba z Multimedialnego Studia Komputerowego.

Pracownicy studia mówią, że chcą przede wszyst
kim propagować nieograniczone możliwości jakie 
niesie z sobą internet oraz to, że jest on dostępny dla 
wszystkich. Obecnie do studia najczęściej przycho
dzi młodzież szkolna i studenci. Opracowują tutaj 
swoje referaty, zadania i uczelniane projekty.
Do studia mogą przyjść wszyscy, nawet ci, którzy nie 
zetknęli się dotychczas z intemetem. Za dodatkową 
opłatą z pomocą instruktora są w stanie zapoznać się 
z podstawowymi zasadami jakimi rządzi się Internet.

-  Staramy się przekonać miejscowe firmy, by 
wykorzystały możliwości internetu i z jego pomo
cą docierały do szerszego grona odbiorców - 
mówi M. Kaszuba.

Rybnickie studio specjalizuje się w zakładaniu 
wszystkim chętnym kont oraz stron www. Miło
śnicy internetu mówią o sobie, że są jak jedna wiel
ka rodzina. Czasami w ogóle się nie znają, ale 
podobne zainteresowania, rozmowy o internecie, 
nowych stronach i nowinkach technicznych spra
wiają, że czują się tak, jakby od zawsze byli przy
jaciółmi. Jeżeli ktoś chce zasmakować tej atmosfe
ry i uszczknąć odrobinę komputerowej wiedzy ko
niecznie powinien odwiedzić MK Internet Multi
medialne Studio Komputerowe. Mieści się ono 
w Rybniku przy ul. M.C. Skłodowskiej 7. Można 
tam przychodzić codziennie z wyjątkiem niedziel, 
w godz. od 10.00 do 22.00. (S)

Ponad trzysta dzieci wzięło udział 
w baliku kończącym cykl imprez 
sportowo-rekreacyjnych przygoto
wanych przez MOSiR w  Rybniku 
na okres zimowych ferii.

Poza wieloma konkursami i zabawami dzie
ci biorących udział w balu przez prawie go
dzinę bawił klaun Ronald z "rodziny" t y c h  
McDonalds’ów, a całą zabawę prowadził

wodzirej Mirosław Kantor.
Wszystkie turnieje oraz zajęcia sportowo- 

rekreacyjne cieszyły się dużym zainteresowa
niem ze strony dzieci i młodzieży, które ferie 
spędzały w domach. Ci najlepsi w sportowej 
rywalizacji otrzymali pamiątkowe dyplomy 
oraz nagrody rzeczowe. Kryta pływalnia była 
oblegana przez dzieci, które chciały nauczyć 
się lub doskonalić technikę pływania.

M.T.

18 listopad 1918 roku na zjeździe 
założycielskim w Bytomiu patriotycz
nie nastawieni handlowcy powołali 
do życia Górnośląski Związek Stowa
rzyszeń Kupców Polskich.

Powstał w tedy rów nież Górnośląski 
Bank Handlowy, który ode
grał ważną rolę w  finansowa
niu Trzeciego Powstania Ślą
skiego. W  1919 roku przy
łączyło  się do Z w iązku Sto
warzyszenie Polskich Kup
ców  z Rybnika, którego pre
zesem był Maksymilian Ba
sista. Prezesował on także Sekcji Kupców 
Branży Papierniczej Zw iązku, który posia
dał wówczas jeszcze dziesięć innych orga
nizacji branżowych. Branży żelaznej pre
zesował inny rybniczanin - Jerzy Wilczyń
ski - k tóry po w o jn ie  zosta ł prezesem 
Zw iązku Kupców w  Rybniku oraz skarb
nikiem organizacji w o jew ódzk ie j w  Kato
w icach.

Do tych tradycji naw iązuje Zrzeszenie

Prywatnego Handlu i Usług, które w  stycz
niu br. obchodziło w  Katowicach uroczystość 
80-lecia istnienia. Przeszło ono przez w szy
stkie zaw irowania historii ostatniego półw ie
cza ze zm ienioną nazwą. Po Jerzym W il
czyńskim  Biuru Terenowem u w  Rybniku

przewodniczyli kolejno: Ryszard Machnik (do 
1986 r.), Marian Budny (do 1991 r.), Tadeusz 
Chodukiewicz (do 1996 r.) oraz obecnie Bog
dan Górak, wnuk Jerzego Wilczyńskiego.

Życiorys niemal każdej z tych osób, podob
nie jak dzieje Związku Kupców i później Zrze
szenia Prywatnego Handlu i Usług stanowią 
bogatą kartę dziejów Polski między - i powo
jennej. Prezes Związku Walenty Jerzykiewicz 
pisał w  1948 roku na jego 30-lecia, iż była to

organizacja, która "stała na straży interesów 
kupca i konsumenta". Apogeum działalności 
ZPHiU w  Rybniku były lata 60. i 70., gdy na
leżało doń ok. 4 tysiące osób z samego Ryb
nika. Obecnie zrzesza ono ok. 160 właści
cieli drobnych i średnich firm z Rybnika, W o

dzisławia, Jastrzębia i Żor. Biuro 
Zrzeszenia, mieszczące się w  bu
dynku "Świerklańca", ul. Sobie
skiego 9, odwiedza ok. 150 osób 
miesięcznie. Znajdują tu porady 
dotyczące spraw finansowo-po- 
datkowych, księgowości, pomoc 
przy wypełnianiu wszystkich obo

w iązków podatnika. Organizacja drobnych i 
średnich przedsiębiorców ma strukturę pio
nową, aż po Naczelną Radę w  Warszawie.
O  jej interesy dla w  Sejmie RP jeden poseł. |  C 

Na katowickich uroczystościach z okazji 80- 
lecia Zrzeszenia Złotą Odznaką Naczelnej 
Rady ZPHiU zostali uwieńczeni także ryb
niccy przedsiębiorcy: Maria Depta, Bogdan 
Górak, Natalia Janiczek, Helena Labus i An
drzej Żymła. /gw/

Jubileusz zrzeszonych
przedsiębiorców

-...... • . T>1. 4 2 - 2 8 - 8 2 5
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Wspomnienie o Pani Profesor 
Wandzie Różańskiej

W styczniu br., w wieku 84 lat zmarła w Miejskim Domu Opieki 
Społecznej w Rybniku prof. Wanda Różańska- długoletnia nau
czycielka języka polskiego I Liceum im. Powstańców Śląskich i in
nych rybnickich szkół. Była osobą powszechnie znaną i szanowa
ną. Jako pedagog i wychowawczyni pozostała wierna swojemu po
wołaniu w pamięci uczniów, wśród których byli m.in. Metropolita 
Katowicki abp Damian Zimoń, długoletni proboszcz parafii św. An
toniego ks. prałat Alojzy Klon, wybitny pianista Piotr Paleczny i wie
lu innych.

Prof. Wanda Różańska urodziła się 1915 roku w Radlinie, w ro
dzinie śląskiego powstańca Józefa, rozstrzelanego przez hitlerow
ców w ostatnich dniach okupacji. Kształciła się w gimnazjum ss. 
urszulanek w Rybniku, a następnie w Uniwersytecie Poznańskim. 
Powstańcza przeszłość ojca i wyniesiony z domu patriotyzm nara
ziły młodą Wandę na szykany ze strony okupanta. Jako “fanatische 
Polin" czyli fanatyczna Polka została aresztowana. Z rybnickiego 
więzienia wraz z grupą stu dziewcząt została przewieziona do obo
zu koncentracyjnego w Ravensbruck. Pracowała przy budowie dróg 
i karczowaniu lasów. Pod koniec wojny, w czasie ewakuacji obozu, 
uciekła i ukrywając się w lasach i wioskach, po miesiącu dotarła do 
Rybnika.

Już w czerwcu 1945 roku podjęła pracę w rybnickim gimnazjum i 
liceum. Języka polskiego uczyła aż do 1990 roku.

Prof. Wanda Różańska i jeden z je j  najsławniejszych wychowanków 
Piotr Paleczny w 25-lecie swojej matury w 1989 roku. Zdj.: arch. ILO .

Panią Profesor w spom inają

Krystyna Palica-Piekarz
Mądra, elegancka, skromna, promieniująca 

dobrocią i humorem Pani Profesor Wanda 
Różańska - przez z górą 50 lat nauczycielka 
języka polskiego w rybnickich "powstań
cach". Otwarta na ludzi lecz jednocześnie sta
nowcza i bezkompromisowa. Dla wielu z nas 
- młodszych nauczycieli Pani Profesor była 
wzorem.

W umysłach powierzonej młodzieży za
szczepiała ciekawość świata i ludzi, a przede 
wszystkim podziw dla piękna i umiłowanie 
naszej ojczystej mowy i literatury. “Logicz
nie myśleć i poprawnie swoje myśli w mowie 
i piśmie wyrażać” - mawiała. Natomiast jako 
wychowawczyni wielu pokoleń rybnickiej 
młodzieży kształtowała prawość ich charak
terów.

Gdy Pani Profesor odpoczywała w “starym” 
pokoju nauczycielskim lubiła zapalić papie
rosa - najlepiej połówkę “Sporta” osadzone
go w legendarnej, szklanej lufce. Pani Profe
sor Wanda Różańska była osobą wyjątkową, 
a dziś już postacią legendarną. Będzie Ona 
żyła nadal w życzliwej pamięci byłych 
uczniów i nas, nauczycieli I LO im. Powstań
ców Śląskich w Rybniku.

Przez ostatnie kilka lat Pani Wanda potrze
bowała opieki. Najwięcej serca i ludzkiej 
życzliwości, zupełnie bezinteresownie, oka

zała jej Mirosława Fajkis, która opiekowała 
się Panią Profesor jak rodzona córka - za co 
wszyscy dziękujemy.

Eugeniusz Bojanowski
Po powrocie z obozu koncentracyjnego, już 

na początku czerwca 1945 roku Pani Profesor 
Różańska włączyła się do pracy w odrodzo
nym gimnazjum rybnicki, choć długo jeszcze 
w jej jasnoniebieskich oczach będzie widniało 
przerażenie wyniesione z obozu śmierci. 
Młodość i energia przezwyciężyły koszmarne 
przeżycia: z zapałem oddała się szkole.

Była powszechnie kochana przez młodzież 
i szanowana przez kolegów. Za swą działal
ność pedagogiczną i społeczną została odzna
czona najwyższymi odznaczeniami państwo
wymi i resortowymi.

Duży wkład wniosła Pani Profesor w pracę 
społeczną. Opiekowała się samorządem 
uczniowskim, patronowała konkursom recyta
torskim i czytelniczym, prowadziła kółko dra
matyczne, urządzała z młodzieżą ciekawe wy
cieczki polonistyczne. To Ona wniosła w 1958 
roku projekt nazwania szkoły imieniem Po
wstańców Śląskich, a podkreślić należy, że 
szkoły otrzymywały wtedy od władz propo
zycje imion pochodzących od działaczy lewi
cowych i rewolucjonistów.

Na uroczystości nadania imienia I Liceum 
Ogólnokształcącemu szkoła otrzymała z rąk 
byłych powstańców nowy sztandar nawiązu

jący do tradycji Powstań Śląskich. Stary sztan
dar ufundowany na uroczystość 25-lecia liceum 
z wyobrażeniami religijnymi został odstawio
ny i zaopiekował się nim Kazimierz Hertz. 
Przeleżał w różnych miejscowościach dosyć 
długo, bo dopiero 1 września 1991, podczas 
uroczystej mszy św. odprawionej przez ks. abpa 
Damiana Zimonia sztandar został przekazany 
szkole.

Prof. Wanda Różańska brała czynny udział 
w przygotowaniach do Jubileuszu 50-lecia I 
LO. Wzięła również udział w uroczystościach 
75-lecia szkoły. Była już w tym czasie pensjo- 
nariuszką Domu Pomocy Społecznej w Ryb
niku, a jej stan zdrowia budził obawy. Cieszy
liśmy się, że mogliśmy ten jubileusz przeży
wać razem.

Profesor Wanda Różańska została 
pochowana w rodzinnym grobie na 
cmentarzu w Radlinie-Biertułtowach. 
Uroczystości żałobne w kościele pw. 
Wniebowzięcia Najświętszej Marii 
Panny poprowadził Jej wychowanek 
- Metropolita Katowicki abp Damian Zi
moń, a współcelebrantami było kilku 
księży, również Jej byłych uczniów.
W ostatniej drodze Pani Profesor to
warzyszyli przyjaciele - pedagodzy, 
wychowankowie, młodzież szkolna. 
Pozostanie Ona na zawsze w naszej 
pamięci.
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Abecadło
rzeczy śląskich
A ż trudno uwierzyć, że jeden 

z najbardziej zasłużonych dla 
Rybnika ludzi, który rządził mia
stem 28 lat, nie został jeszcze uho
norowany nazwaniem jego imie
niem ulicy, placu, skweru, nie jest 
też patronem żadnej szkoły, biblio
teki... W tym roku przypada 190 
rocznica przejęcia przez niego wła
dzy na rybnickim Ratuszu!

Rodzina Żelazko (pisana też czasami Zela- 
skó) była starą rybnicką rodziną, posiadającą dom 
i zabudowania gospodarskie w centrum miasta 
(prawdopodobnie gdzieś w połowie dzisiejszej 
ulicy Sobieskiego) i dosyć obszerny kawał roli. 
Ponieważ nie mamy informacji, że Żelazkowie 
byli rzemieślnikami, to z faktu posiadania ziemi 
możemy się domyślać, że byli zamożnymi wol
nymi chłopami. Między innymi do posiadłości 
tej rodziny należały grunty, na których stoi dzi
siaj kościół misjonarzy i gmach “rybnickiej” po
litechniki przy ulicy Kościuszki. Pierwszy znany 
nam przedstawiciel tej rodziny - ks. Jan Żelaz
ko - był proboszczem w Leszczynach w latach 
1665-1685. Znamy również Jerzego Żelazko, o 
którym czytamy w księdze podatkowej Urzędu 
Miasta Rybnika. Tam pod rokiem 1725 zapisa
no, że wspomniany Jerzy Żelazko zapłacił za swój 
dom 3 talary podatku gruntowego. Z księgi tej 
dowiadujemy się również, że dom Żelazków - 
jak to wtedy bywało - był parterowy, kryty strze
chą, miał wylepiany gliną od środka drewniany 
komin oraz składał się z dwóch pomieszczeń - z 
izby i komórki. Tenże Jerzy Żelazko był dziad
kiem interesującego nas Antoniego Żelazko. 
Niestety, imię jego ojca nie jest znane.

Antoni Żelazko urodził się w 1781 roku w 
Rybniku. Najprawdopodobniej uczył się w 
szkole parafialnej, która stała na górce przy 
ulicy Gliwickiej, obok ówczesnego kościoła 
parafialnego pod wezwaniem Wniebowzięcia 
NMP (nie było jeszcze wtedy kościoła Matki 
Boskiej Bolesnej, który powstał dopiero w 
1801 roku). Nie wiemy jak to się stało, że 1809 
roku zaledwie 28-letni Antoni Żelazko został 
burmistrzem Rybnika, liczącego wtedy ok. 
1300 mieszkańców. Domyślamy się tylko, że 
czasy obejmowania przez niego władzy były 
niełatwe. Poprzedni burmistrz, Niemiec Wint- 
gen, odchodził z urzędu w atmosferze skanda
lu i bankructwa. Kasa miasta - w tych trud
nych czasach wojen napoleońskich - zadłużo
na była na 18,5 tys. talarów, co mniej więcej 
równało się rocznemu budżetowi miasta. Ale 
młody Żelazko, nie zważając na trudności,

Burmistrz Antoni Żelazko

Antoni Żelazko żył w latach 1781-1861, zaś sta
nowisko burmistrza Rybnika pełnił od 1809 do 1837 
roku. Rysunek autorstwa Franciszka Kucharcza- 
kapochodzi z książki “Rybnik, nasze gniazdo” i jest 
jedynie próbą wyobrażenia burmistrza Żelazko, 
bowiem nie zachował się żaden jego portret.

wziął się energicznie do pracy. Dzięki dużym 
oszczędnościom, Rybnik w dziesięć lat spłacił 
swoje długi. Wtedy dopiero burmistrz Żelaz
ko mógł sobie pozwolić na pierwszą większą 
inwestycję - była to nowa szkoła, którą wybu
dowano w 1818 roku u zbiegu dzisiejszej uli
cy Rudzkiej i Rybnickiego. Trzeba jednak pa
miętać, że spłacanie długu miasta nie było je
dynym problemem w początkowym okresie 
rządów burmistrza. Bardzo trudną i krytyczną 
chwilą były bunty chłopskie wiosną 1811 roku. 
Do Rybnika przybyły wtedy liczne grupy chło
pów z okolicznych miejscowości, a mogło ich 
być około 4-5 tysięcy. Żądali oni potwierdze
nia na piśmie wolności osobistej i zniesienia 
ciężarów, jakie ponosili na rzecz właścicieli 
ziemskich. Grupy chłopskie blokowały wszy
stkie drogi wyjazdowe z miasta. Władzą od
powiedzialną za porządek w mieście był Ma
gistrat (Urząd Miasta) czyli konkretnie bur
mistrz. Wtedy Antoni Żelazko podjął odważną 
i ryzykowną jednocześnie decyzję sprowadze
nia oddziału wojska z Gliwic. Chłopi zostali 
przechytrzeni przez pewną kobietę, która z li
stem burmistrza szła do Gliwic przez Żory i 
Szczejkowice. Następnego dnia, kiedy na ryb
nickim Rynku znów zjawili się zbuntowani chło
pi - do miasta wjechał porucznik Laroch von 
Starkenfels z 20 kawalerzystami. Chłopów siłą 
rozgoniono, a kilku przywódców schwytano, 
przywiązano do rosnących na Rynku kasztanów 
i wychłostano. Józefowi Cichemu, chłopu z 
Orzepowic złamano kręgosłup i do końca ży

cia pozostał on inwalidą. Mimo tych ofiar, sku
teczne działania Żelazki, zostały odebrane bar
dzo przychylnie i coraz więcej rybniczan za
częło go cenić jako dobrego burmistrza. Wy
soka ocena przekładała się na polityczne de
cyzje, które spowodowały, że Antoni Żelazko 
rządził miastem przez cztery kadencje, czyli 
w sumie 28 lat. W tym okresie miasto Rybnik 
zmieniło się na lepsze, co uznano za osobistą 
zasługę burmistrza Żelazko. W 1822 roku 
ukończono budowę Ratusza u zbiegu Rynku z 
ulicą Kościelną, zburzono stary Ratusz, a w 
1823 roku na środku Rynku postawiono ka
mienną figurę św. Jana Nepomucena, płytę 
Rynku zaś wyrównano i wysypano żwirem; w 
ten sposób miasto otrzymało przestronny Ry
nek, który pełnił rolę placu targowego. W śro
dowe targi do Rybnika ściąga coraz więcej 
klientów, co związane jest z faktem, że miasto 
w 1818 roku zostało siedzibą powiatu. Kolej
ną, bardzo nowoczesną inwestycją burmistrza 
Żelazko było zamontowanie w centrum Ryb
nika kilku latami ulicznych. Latarnie te, podzi
wiane przez przyjezdnych, miały lampy olejo
we, które świeciły od jesieni do wiosny, od 
zmierzchu do godziny 21.00. Jeszcze jedną 
inwestycją popieraną i wspomaganą z kasy 
miejskiej była budowa w 1823 roku kaplicy 
św. Antoniego u zbiegu ulicy Żorskie i Miko- 
łowskiej (rozebrana w 1907 roku).

Antoni Żelazko przestał pełnić funkcję 
rybnickiego burmistrza w 1837 roku. Miał wte
dy zaledwie 56 lat i był zdrowy, zatem jego 
odejście związane było ze zmianami politycz
nymi jakie zaszły w mieście i całej rejencji 
opolskiej. Emerytowany burmistrz żył jeszcze 
24 lata, po ustąpieniu z urzędu, ciesząc się 
wśród rybniczan wielkim uznaniem. Zmarł w 
grudniu 1861 roku w wieku 80 lat. Pochowa
no go na "starym" cmentarzu przy ulicy Gli
wickiej. Jego nagrobek przypominał małą ka
pliczkę, o kształcie pieca do pieczenia chleba, 
stąd powszechnie nazywano go “piekarokiem”. 
W tej kapliczce-"piekaroku" stała dawniej fi
gura Matki Boskiej Bolesnej. Nagrobek ten 
uległ całkowitemu zniszczeniu ok. 1970 roku. 
(Może ktoś z czytelników ma jego zdjęcie?)

Trzeba też wspomnieć, że Antoni Żelaz
ko miał w Rybniku swoich godnych naśladow
ców. Byli to m.in. jego przyjaciel Jan Gru- 
chel - burmistrz Rybnika w latach 1848-1851 
i 1857- 867 i syn Antoniego - Bernard Żelaz
ko, przewodniczący Rady Miasta Rybnika w 
latach 1849-1853 i 1858-1860 oraz ofiarny 
działacz społeczny podczas epidemii tyfusu w 
mieście w latach 1844-1848.

Marek Szołtysek
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T  eszcze w XV wieku nazwę miej 
I scowości, a dzisiejszej dzielni

cy Rybnika - Niewiadom. zapisy
wano Nouiedomie. Być może jest 
to nazwa przekręcona, mająca 
brzmieć Nowe Domy? Sądzi się 
również, że nazwa Niewiadom  
może być formą staropolskiego 
imienia.

Pierwsza wzmianka na temat wsi Nie-

yA C V/VA.

wiadom pochodzi z 1385 roku. Wtedy to pro
boszcz rybnicki Piotr procesował się przed 
sądem biskupim we Wrocławiu z ks. Mikoła
jem Gołąbkiem z Chrzanowie. Spór dotyczył 
pobierania dziesięciny czyli podatku ze wsi 
Niewiadom. Sąd przyznał prawo do dziesię
ciny proboszczowi rybnickiemu, natomiast z 
treści procesu dowiadujemy się, że takowa 
dziesięcina pobierana była z Niewiadomia już 
około 40 lat. Zatem wiarygodne początki Nie
wiadomia możemy cofnąć do około 1340 
roku.

Ciekawy jest również problem praw

własnościowych do Niewiadomia. Otóż wieś 
ta nie była własnością książąt opolsko-raci- 
borskich czy panów na Rybniku, lecz prywat
ną własnością rycerskiego rodu. Był więc 
Niewiadom tzw. wsią rycerską. Z 1463 roku

pochodzi wzmianka o Mikołaju Niewiadom
skim z Ligoty, zaś w roku 1496 czytamy o 
Mikołaju Kropaczu z Niewiadomia, natomiast 
w roku 1518 o Janie Ligockim z Niewiado
mia. Trzeba tu zwrócić uwagę, że nazwisko 
Niewiadomski jest wtórne, czyli wzięło się 
od nazwy miejscowości Niewiadom i wska
zuje na ówczesnego dziedzica, właściciela tej 
miejscowości. Oczywiście ród Niewiadom
skich nie na zawsze pozostał dziedzicami tej 
miejscowości. Na początku XVIII wieku, a 
być może już w końcu XVII wieku, Niewia
dom posiadał trzech właścicieli czyli mają
tek podzielony był na tzw. trzy działy pomię
dzy ród Manowskich, Rogojskich i Rohow- 
skich. Do końca XVIII wieku powstał jeszcze 
czwarty i piąty dział Niewiadomia, którego 
właścicieli jednak nie znamy. Natomiast już 
w 1780 roku wszystkie pięć działów Niewia
domia zostało skupionych przez jedną rodzi
nę - Larischów. Nowi właściciele zbudowali 
tam dwór i 4 folwarki czyli gospodarstwa, 
które obrabiali jako pańszczyznę niewiadom- 
scy chłopi. W tym okresie, czyli pod koniec 
XVIII wieku w Niewiadomiu żyło około 300 
mieszkańców. Larische “niepodzielnie” rzą
dzili Niewiadomiem tylko do 1844 roku, kie
dy znów podzielono go na trzy działy: DolnyWidok na niewiadomską hołdę od strony ulicy Zygmunta Starego.
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i Średni Niewiadom należał do rotmistrza Zawadzkiego, zaś Górny 
Niewiadom wraz z przysiółkiem Buzowice do Berty Marklowskiej. 
Kolejny podział liczącego już 394 mieszkańców Niewiadomia, nastąpił 
w 1861 roku, kiedy miejscowość podzielono na dwie równe części po 
około 480 hektarów. Górny Niewiadom przypadł wtedy Mielieskiemu, 
zaś Dolny Niewiadom - Józefowi Schtrallerowi. W następnych latach 
jeszcze wielokrotnie Niewiadom zmieniał właścicieli, co było związane 
z dynamicznie rozwijającym się tam kopalnictwem węgla kamiennego.

Górnictwo przyszło do Niewiadomia z Radlina, gdyż właśnie w Radlinie 
na granicy z Niewiadomiem w 1792 roku powstała kopalnia “Hoym”, będąca 
własnością pruskiego skarbu państwa. (Kopalnia ta w latach 1936-39 i 1945- 
1968 nazywała się “Ignacy” zaś w 1968 została wchłonięta przez kop. “Ry
dułtowy”). Z płytkich pokładów węgla na terenie Radlina (ok. 20-30 m) wy
dobycie przesuwało się w kierunku Niewiadomia. I tak pierwszy głęboki szyb 
wydobywczy na terenie Górnego Niewiadomia wybudowano ok. 1860 roku. 
Był to szyb “Pfeifer” i “Reden”. Później zaś powstawały kolejne szyby “Op- 
purk” (“Głowacki”) i “Grundmann” (“Kościuszko”). Właśnie ten szyb “Ko
ściuszko” był ostatnim szybem wydobywczym w Niewiadomiu, gdzie

Kościół p.w. Bożego Ciała i św. Barbary przy ul. Skargi w Niewiadomiu Górnym.

Urocza kapliczka św. Jana Nepomucena na skraju lasu przy 
ulicy Batorego.

Dawna karczma i kapliczka na skrzyżowa
niu ulicy Racławickiej i Sportowej.

fedrowanie ostatecznie zakończono w sierp
niu 1995 roku. Drugą kopalnią na terenie 
Dolnego Niewiadomia była kopalnia “Szczę
ście Beaty” (“Beatensgliick”), istniejąca od 
1859 roku do wyczerpania się złóż i zamknię
cia w 1919 roku. Jej pierwszym właścicielem 
był dziedzic na Niewiadomiu Józef Schtral- 
ler.

Jeżeli idzie o przynależność administra
cyjną, Niewiadom początkowo był samodziel
ną gminą, posiadającą nawet własny herb. 
Dopiero w 1955 roku stał się częścią miasta 
Niedobczyce, zaś 1975 roku Niewiadom wraz 
z Niedobczycami został częścią Rybnika jako 
osobna dzielnica. Interesująca jest też przy
należność parafialna Niewiadomia. Tamtejsi 
mieszkańcy przestali należeć do parafii Mat
ki Boskiej Bolesnej w Rybniku w latach 1921- 
1922. Wtedy Dolny Niewiadom dostał się w 
obręb nowo utworzonej parafii w Niedobczy- 
cach, zaś Górny Niewiadom do parafii w 
Radoszowach. Dopiero w 1982 roku erygo
wano osobną parafię Bożego Ciała i św. Bar
bary dla Górnego Niewiadomia, zaś w 1986 
roku parafię Miłosierdzia Bożego dla Dolne
go Niewiadomia.

Kościół Miłosierdzia Bożego przy ulicy Zygmunta Starego w Niewiadomiu Dolnym.
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Na temat współczesności Niewiadomia 
rozmawialiśmy z Czesławem Tkoczem, wy
branym w styczniu br. na funkcję przewodni-

Co się dzieje 
w Niewiadomiu?

Dom Kultury i w głębi nieczynna już zabudowa 
szybu “Ignacy”.

czącego Rady Dzielnicy: Na począt
ku trzeba wyraźnie stwierdzić, że w 
ubiegłym roku na spotkaniu mie
szkańców naszej dzielnicy opowie
dziano się jednoznacznie, że nie 
chcemy oderwać się od Rybnika, lecz 
pozostać jego dzielnicą. Czasami 
jednak mamy wrażenie, że nasza, li
cząca 5 tys. mieszkańców, dzielnica 
została gdzieś w tyle za wszystkimi 
dzielnicami Rybnika. Ale to się za

czyna zmieniać! 
Samorzutnie po
wstała u nas gru
pa działaczy dzielnico
wych, która zaczęła inter
weniować np. w sprawie 
planów likwidacji naszej 
poczty, banku czy apteki. 
Na dzisiaj się to udaje. 
Bank i poczta pozostają, a 
miejscowy sklep zielarski 
spełnia też funkcje apteki. 
Planujemy też umożliwić 
postawienie około 80 ga
raży na parkingu kopal
nianym przy ul. Mościckie
go. Nasza Rada Dzielnicy

Widok z ul. Skargi na likwidowaną od pięciu lat hołdę.

Bloki na osiedlu przy ulicy Morcinka.

popiera też starania mieszkańców, zmierzają
ce do ograniczenia sprzedaży alkoholu w dziel
nicy w godzinach nocnych. Staramy się rów
nież, by posterunek policji w Niedobczycach 
aktywnie patrolował ulice naszej dzielnicy. Pla
nujemy też w ciągu najbliższych dwóch lat 
utwardzić metodą gospodarczą 1500 metrów 
dróg gruntowych, zaś w ciągu czterech lat za
montować 56 punktów świetlnych. Widzimy też 
problem braku kanalizacji, co może rozwiązać 
rozbudowa oczyszczalni w Radlinie. Nasza 
Rada Dzielnicy chce również współpracować 
Z dzielnicowym Domem Kultury i Klubem Sporto
wym “Polonia”, by lepiej zagospodarować 
czas dla naszych dzieci i młodzieży.

Na koniec chcę też przypomnieć - mówi 
Czesław Tkocz - osiągnięcia poprzedniej 
Rady Dzielnicy. Podczas trwania jej kadencji 
doprowadzono wodę do wszystkich posesji, 
zamontowano 43 punkty świetlne i utwardzo
no 7 km dróg, na których ułożono 276 tys. be- 
tonitów.

Opracował Marek Szołtysek przy po
mocy m.in. rękopisów Ludwika Mu
sióla oraz informacji Stanisława Je- 
szki i Eryka Markiewki.

7
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♦  W 1815 roku we Wrocławiu odbył się ślub 23-letniej Alojzji Anny 
Wiktorii Larisch, córki ówczesnego dziedzica Niewiadomia. Szczę
śliwym wybrankiem panny młodej był 27-letni Józef Eichendorf, 
znany niemieckojęzyczny poeta śląski z Łubowic pod Raciborzem.

♦  Od II połowy XIX wieku do Powstań Śląskich, rządzący wtedy Ślą
skiem Niemcy nadali Niewiadomiowi zgermanizowane nazwy. Górny 
Niewiadom nazwano Lentzberg, zaś Dolny Niewiadom - Birkenau.

♦  Na terenie Niewiadomia istnieją dwie XIX-wieczne kapliczki pod 
wezwaniem św. Jana Nepomucena z cennymi drewnianymi figu
rami tego popularnego na Śląsku świętego. Jedna z nich znajduje 
się na rogu ulicy Racławickiej i Sportowej i została prawdopo
dobnie współcześnie “przechrzczona” na wezwanie “św. Jana 
Sarkandra”. Natomiast druga kapliczka leży pod lasem przy ulicy 
Batorego. Jest to chyba najpiękniejsza kapliczka na terenie Ryb
nika. Warto ją zobaczyć! Koło hałdy przy ul. Sportowej znajduje

się natomiast XX-wieczna kapliczka św. Barbary.
♦  Linię kolei żelaznej poprowadzono przez Niewiadom w 1856 

roku.
♦  Pierwsze domy wielorodzinne (5 familoków) dla górników wy

budowano w Niewiadomiu mniej więcej w latach 1914-1919, 
zaś po drugiej wojnie powstało w 1960 roku - 9 bloków, w 1965 
roku - 6 bloków, a w 1969 roku całe osiedle przy ulicy Morcinka.

♦  Przez Niewiadom płynie rzeka Nacyna, z której kiedyś zasilano 
niewiadomskie stawy.

♦  W XVIII i XIX wieku istniał w Niewiadomiu mały kamienio
łom, skąd wydobywano piaskowiec i wyrabiano kamienie młyń
skie i żarna.

♦  W latach 1919-1939 przykładem oszczędności i pomysłowości mie
szkańców był w Niewiadomiu młyn wodny, który do napędzania 
żaren wykorzystywał wodę poprodukcyjną z kopalni “Ignacy”.

Tel. 42-28-825
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koszykówka Druga czwórka
Koszykarkom Color Cap-Hugart Rybnik nie udało się ani razu po

konać zespołu Wisły Cristal Kraków w I rundzie rozgrywek play-off.
Po dwóch porażkach w Krakowie (72:78, 46:68) i na własnym parkiecie, rybnickie 

koszy karki przegrywając z Wisłą 55:65 spadły do dolnej czwórki, gdzie wałczyć będą 
w ramach drugiej rundy z AZS-em Toruń. Zwycięzca tego dwumeczu grać będzie o miejsce 
5, a przegrany o miejsce 7. W sezonie zasadniczym Color Cap - Hugart przegrał w Toruniu 
z akademiczkami 61:63, ale w rundzie rewanżowej pokonał ten zespół na własnym par
kiecie 68:58. Po rundzie zasadniczej z gry w rybnickim zespole zrezygnowała Nelli Nevzo- 
rowa, a E. Gawriłowa na skutek kontuzji także pożegnała się z koleżankami z zespołu.

W 18 spotkaniach rundy zasadniczej najwięcej punktów dla rybnickiego zespołu zdobyła 
I. Jasnowska - 265 pkt, zaś zespół z dorobkiem 26 pkt w ligowej tabeli uplasował się na 
6 miejscu. Czy dzięki rozgrywkom play off zespół Color Cap - Hugart Rybnik awansuje na 
piąte miejsce? O tym przekonamy się już niebawem.

Środek tabeli
Koszykarze MKKS-u Rybnik zakończyli rundę zasadniczą trzeciołi- 

gowych rozgrywek.
W jej ostatnim spotkaniu rybniccy zawodnicy przegrali we własnej hali z Pogonią Prudnik 

68:72 (najwięcej punktów dla MKKS-u zdobył A. Pierchała 22), jednak ta porażka nie miała 
już wpływu na układ tabeli przed I rundą rozgrywek play off. Rybnicka drużyna zajęła po 
rundzie zasadniczej 5 miejsce i w I rundzie spotka się z czwartym zespołem rozgrywek - 
rezerwami Pogoni z Rudy Śląskiej. Zespoły grają do dwóch zwycięstw, a pierwszy mecz 
odbędzie się w Rudzie Śl. Zwycięzca tego pojedynku awansuje do walki o miejsce 1-4, 
a przegrany walczyć będzie o miejsce 5-8.

Także drugoligowe koszykarki RMKS-u Partners Rybnik po 15 rozegranych do tej pory 
pojedynkach w ligowej tabeli z dorobkiem 23 pkt plasują się na piątym miejscu. Po serii 
trzech porażek pod rząd rybniczanki odnotowały na swoim koncie trzy zwycięstwa, pokonu
jąc kolejno: walkowerem zespół z Jeleniej Góry, AZS Wrocław 73:46 i AZS Kraków 60:57 
(na wyjeździć). W tych 15 rozegranych spotkaniach najwięcej punktów dla RMKS-u Part
ners zdobyła Barbara Legutko -162 pkt.

szachy Alicja w krainie złota
P ię tn as to le tn ia  szachistka  

MKSz Rybnik, uczennica Szkoły 
Podstawowej nr 31 w  Rybniku 
Alicja Chmielińska, zdobyła zło
ty medal Mistrzostw Polski ju
niorek w  szachach.

W  zaw odach rozegranych w  S łupcu 
k/Kłodzka o m iano najlepszej jun iorki ry
w a lizow ało ponad 40 zawodniczek. Aktu
alna mistrzyni Polski w  jedenastu rozegra
nych partiach zdobyła 8,5 pkt. Siedem par
tii wygrała, trzy zremisowała, a jedną prze
grała. Po porażce z szachistką AZS-u Kiel
ce Marią Szymańską, rybniczanka w  klasy
fikacji spadła na trzecią pozycję, jednak 
kolejne zwycięskie pojedynki zapewniły jej 
pierwsze miejsce w  turnieju finałowym. Już 
przed ostatnią rundą Alicja mogła odbierać

gratulacje, gdyż do sukcesu wystarczył re
mis w  ostatniej rundzie, w  której rywalką była 
klubowa koleżanka A lic ji - Elżbieta Janiszyn.

Jest to pierwszy zło ty krążek w  dziesię
cioletniej karierze sportowej rybnickiej sza- 
chistki. Przed rokiem w yw alczy ła  medal 
brązowy w  M istrzostwach Polski w  sza
chach szybkich. Pierwszym trenerem A. 
Chmielińskiej był Zenon Lamża, a obecnie 
szachistka MKSz-u Rybnik swoje szacho
we rzemiosło doskonali pod okiem szachi
sty Rzemiosła Racibórz Sławomira Ulaka.
- O d 8 lat startują w  mistrzostwach Polski, 
jednak dopiero w  tym roku udało m i się sta
nąć na podium  i to na jego najwyższym  
stopniu. Teraz będą przygotowywała się do 
startu w  mistrzostwach Europy, a potem  
świata, gdzie też chce się zaprezentować 
ja k  najlepiej - powiedziała po zdobyciu z ło
ta A lic ja  Chmielińska. Jej klubowa koleżan
ka E. janiszyn zajęła miejsce siódme.

v w  B eetle
dla kibica

Rybnicki kibic, od wielu lat związany 
z żużlowym fan-klubem, Stanisław Drą- 
szczyk jak co roku wziął udział w ple
biscycie trzech krajowych dzienników 
sportowych na 10 Najlepszych Sportow
ców Polski 1998 roku. Rybniczanin nie 
tylko poprawnie wytypował zwycięz
cę plebiscytu (został nim Robert Ko
rzeniowski), ale w wyniku losowania 
został właścicielem  samochodu VW 
Beetle, następcy popularnego na całym 
świecie "garbusa". Jego wartość wyno
si ponad miliard starych złotych. Nie był 
to jedyny rybnicki akcent plebiscytu. 
Nagrody w postaci kurtek sportowych 
ufundowanych przez “Victory” otrzyma
li jeszcze dwaj inni mieszkańcy Rybni
ka: Erwin Musiolik i Władysław Gobie- 
pański. Całej trójce gratulujemy, a panu 
Stanisławowi życzymy szerokiej drogi.

żużel
Wszystko 

j a s n e
11 kwietnia pierwszy pojedy

nek ligowy rozegrają żużlow
cy RKM Rybnik, którzy na wła
snym torze podejmować będą 
W łókniarza Częstochowa.

Tegoroczny sezon będzie niezwykle za
cięty, a to za sprawą mającej po sezonie 
nastąpić reorganizacji rozgrywek ligo
wych. W sezonie 2000 roku zostanie 
utworzona ekstraklasa licząca 8 zespo
łów, w I lidze występować będzie 10 dru
żyn, a pozostałe zespoły walczyć będą w 
II lidze. Żeby zespół mógł występować w 
przyszłej I lidze, w nadchodzącym sezo
nie w rozgrywkach II ligi musi uplasować 
się co najmniej na szóstym miejscu.

Do zbliżającego się sezonu rybniccy 
żużlowcy przystąpią pod wodzą nowego 2  
trenera - Jana Grabowskiego. A oto kra- (
jowy skład RKM-u: seniorzy - A. Pawli- 
czek, E. Skupień, E. Sosna i E. Tudzież, 
juniorzy: P. Padowski, W. Węgrzyn, M. 
Furgoł, M. Kiermaszek, R. Chromik, K. 
Ryszka i R. Szombierski.
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Rola gmin górniczych 
w reformowaniu 
górnictwa
9 ^

W Rybniku rozmowy na ten temat trwają, a pro
wadzi je wiceprezydent Marian Uherek. Ryb
nicka Spółka Węglowa wystąpiła do Urzędu 
Miasta z koncepcją lokalnej strefy aktywności 
gospodarczej. RSW chce oddać tereny, które 
nie są jej potrzebne do prowadzenia działalno
ści górniczej i na nich gospodarować wspólnie 
z miastem. Ustalić trzeba szczegóły np.: kto bę
dzie tą strefą administrował, czy będą jakieś ulgi 
podatkowe itp. Strefa nie jest jeszcze określo
na, nie będzie ona zresztą stanowiła zwartego 
obszaru, ale w jej skład wejdą nawet pojedyn
cze nieruchomości położone w różnych dzielni
cach, w mniejszości wolne grunty pod zabudo
wę. Wykaz tych gruntów i budynków miasto 
otrzymało i teraz trwa dyskusja nad sposobem 
administrowania.

Inicjatywa miasta szła z kolei w kierunku po
wołania agencji lokalnego rozwoju, która zajmo
wałaby się rozwojem przedsiębiorczości miasta, 
restrukturyzacją mienia itp. - Chcemy by te dwa 
pomysły - spółki i miasta - w którymś miejscu

Rozwój małych i średnich 
przedsiębiorstw szansą 
dla regionu 
9 ^

Na nich m.in. spoczywa obowiązek szukania no
wych, alternatywnych miejsc pracy, motywowanie 
do podejmowania własnej działalności, wskazywa
nie na preferencje, jakie gminy górnicze mieć będą 
z racji ustawy w pozyskiwaniu środków pomoco
wych. Pieniądze są - trzeba je umieć pozyskać i wy
korzystać - zapewnił J. Szlązak.

Wiceminister gospodarki, odpowiedzialny w resor
cie za małą i średnią przedsiębiorczość Tadeusz 
Donocik przedstawił zmiany na mapie gospodarczej 
naszego kraju, dzięki którym sektor ten bardzo się 
rozwinął. W Polsce zarejestrowanych jest grubo po
nad 2 min takich właśnie przedsiębiorstw, w których 
pracuje ponad 60 proc. wszystkich zatrudnionych 
(por. w 1989 - 10 proc.), a jeden prywatny przedsię
biorca stworzył średnio 4 miejsca pracy. Nic dziw
nego, że rozwiązanie “kwestii górniczej” władze 
upatrują w dużej mierze w dalszym rozwoju małej i 
średniej przedsiębiorczości. Elementy hamujące ten 
proces to m.in. - kodeks pracy dostosowany do du
żych firm, system bankowy, system podatkowy - 
nadal zdzierający, a nie mobilizujący, system za
mówień publicznych itp. Szansą są środki pomoco
we z programu PHARE i in. źródła finansowania.

Prezes Rybnickiej Spółki Węglowej Andrzej 
Bywalec przedstawił plany współpracy z gminami 
górniczymi, której efektem miałaby być strefa 
aktywności gospodarczej powstała na gruntach

się spotkały - powiedział wiceprezydent M. Uhe
rek. - Rodzi się wspólna koncepcja powstania 
agencji, której udziałowcami byłaby RSW i mia
sto. Będzie ona częściowo właścicielem tych 
gruntów, a częściowo administratorem. Powsta
nie nowy podmiot gospodarczy, który będzie się 
obracał w sferze kodeksu handlowego, wtedy 
jasne są struktury własnościowe i prawne.

Agencja będzie pilnowała, byłych gruntów lub 
nieruchomości nie sprzedawać przypadkowo. 
Majątek będzie nadal “pracował”, sprzyjając two
rzeniu nowych miejsc pracy, co jest celem 
nadrzędnym całego przedsięwzięcia. Miasto ma 
ograniczone możliwości pozyskiwania inwesto
rów, bo nie powinno łączyć działalności urzę
dniczej i gospodarczej. Może robić promocje, 
szukać inwestorów, ale ich obsługą i zagospo
darowaniem będzie się zajmowała agencja.

Biorący udział w sympozjum W. Zawadzki, 
stwierdził, że poruszane problemy były oczywi
ście bardzo ważne dla Rybnika, aczkolwiek wy
raził zdziwienie, że przedstawiciele rybnickiej 
spółki mówili na nim o wręcz modelowej współ
pracy z miastem, a on sam jako przewodniczący 
RM i członek Komisji Górnictwa i Ekologii o kon
taktach z rybnickimi władzami spółki dowiedział 
się z telewizji z ust wiceministra Szlązaka. - Do 
tej pory dyrekcja RSW z nami się nie spotkała, 
spotkaliśmy się natomiast z przedstawicielami

i w obiektach wydzielonych z działalności gór
niczej. (Więcej na ten temat w artykule obok).

Organizatorzy zadbali o chwile relaksu w postaci 
występu młodej rybnickiej wokalistki, studentki 
AM w Krakowie Katarzyny Oleś.

Po przerwie optymistyczną wizję przedstawicieli 
resortu gospodarki zburzyła nieco swoim wystąpie
niem prezes Stałego Komitetu Konfederacji Praco
dawców Polskich d/s Integracji z Unią Europejską 
Danuta Piontek. Zaprawiona w bojach z kolejny
mi rządami przyznała, że aktualna sejmowa komi
sja gospodarki chce rozmawiać z przedsiębiorcami 
i stały kontakt dobrze rokuje. Nadal jednak u nas 
polityk stara się rządzić przedsiębiorcą, choć na Za
chodzie jest dokładnie odwrotnie. Tam politycy wie
dzą, że “rządzić i dzielić” można tylko dobrami wy
pracowanymi. Przede wszystkim jednak Danuta 
Piontek wskazała na niebezpieczeństwo, jakim jest 
nieprzygotowanie naszego społeczeństwa do wej
ścia do UE, i to w wielu aspektach: bariery języko
wej, braku wiedzy o uwarunkowaniach prawnych 
w krajach UE, finansowych, systemie bankowym. 
Z takimi brakami nasi przedsiębiorcy na tamtym 
rynku mają szanse niewielkie. Winy za ten stan rze
czy upatruje w małej współpracy lokalnych środo
wisk ze swoimi przedstawicielami w sejmie. Prze
szkodą w rozmowach integracyjnych jest też zbyt 
duża ilość reprezentacji różnych środowisk, które 
na forum UE nie mówią jednym głosem.

Prezydent Adam Fudali podniósł z kolei problem 
bierności środowisk lokalnego biznesu i małej ak
tywności w podejmowaniu wspólnych przedsię
wzięć, dzięki którym możnaby się sprzeciwić mo
nopolowym praktykom np. wielkich supermarketów.

spółki gliwickiej, której działalność górnicza na
szego miasta zaledwie dotyka. Jesteśmy zain
teresowani jakie zamiary ma RSW w temacie 
restrukturyzacji górnictwa, na razie jednak, 
nawet je ś li jak ieś rozmowy były prowadzo
ne, ani ja  ani Komisja Górnictwa i Ekologii RM 
oficjalnie nie zna ich efektów. Nie chodzi na
wet o treść porozumień, ale o mechanizm in
formowania o nich Rady Miasta...

Wydaje się, że kiedy rozmowy między rybnic
ką spółką, a władzami miasta dojdą do etapu 
koniecznych uzgodnień z Komisją Górnictwa 
i Ekologii RM, a decyzje Zarządu Miasta wyma
gać będą akceptacji Rady Miasta, efekty roz
mów pozna i KGiE, i radni.
_______ _____ ___________  (r)

Gimnazjalna sieć
dokończenie ze strony 11
Przedstawiony wariant sieci gimnazjów na terenie 

Rybnika stworzono w oparciu o analizę posiadanej 
bazy materialnej i zapoznaniu się ze stanowiskiem 
rad pedagogicznych szkół. Wybrano - zdaniem urzę
dników - najlepszy wariant. Co nie znaczy, że nie 
budził on negatywnych emocji wśród niektórych ro
dziców, np. z Kamienia. Woleliby oni rozbudować 
istniejącą szkołę podstawową nawet z własnej zbiórki 
pieniędzy, byle nie musieć posyłać własnych dzieci 
autobusem do gimnazjum zaplanowanego w SP 3 w 
dzielnicy Piaski. Zdecydowano więc, że przejścio
wo gimnazjum istnieć będzie również w Kamieniu.

Jak ostatecznie będzie i kto kogo przekona? I czy 
w ogóle reforma także strukturalna - szkolnictwa 
wejdzie w życie 1 września br.? Przekonamy się 
już niedługo.

Grzegorz Walczak

Wystąpienie Włodzimierza Dzierżanowskiego
z Zarządu Polskiej Fundacji Promocji i Rozwoju 
Małej i Średniej Przedsiębiorczości dotyczyło 
przede wszystkim umiejętności pozyskiwania wy
korzystania środków pomocowych przez środowi
ska lokalne, a czego podstawą jest dobry program 
strategii rozwoju. Waldemar Kwiatek z Górnoślą
skiej Agencji rozwoju Regionalnego wskazał na 
różne źródła finansowania lokalnej przedsiębiorczo
ści oraz dla informacji i programów edukacyjnych.

W podsumowaniu poseł Czesław Sobieraj ski pod
kreślił wagę wspólnych inicjatyw i kumulacji lo
kalnego kapitału, i wykorzystania wszystkich środ
ków idących “od góry”.

Sympozjum przeciągnęło się w czasie, więc nie
wiele zostało go na dyskusję, ale zabierający głos 
wskazali przede wszystkim na fakt, że wciąż jeszcze 
prawo nie nadąża za rzeczywistością. Mówiono też 
o pewnych uwarunkowaniach lokalnych, które, jak 
choćby problemy komunikacyjne, z góry skazują 
pewne przedsięwzięcia na niepowodzenie.

Ogólne założenia, o których mówili prelegenci, 
należałoby teraz przełożyć na konkretne inicjaty
wy w konkretnych miejscach. I to jest głównym 
zadaniem gmin górniczych w dobie restrukturyza
cji górnictwa. Przyszłość pokaże w jakim stopniu 
możliwe do wykonania... /r/

Tel. 42-28-825
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Nagroda za rozwiązanie 
krzyżówki

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

i Książki C2£3?ŁlX,

POKARM
TREŚCIWY

1
NAFTOWA RAJ

ZIEMSKI

KOMUNAŁ I r
GATUNEK
PSZENICY

MAŹ. BRYJA ►

▼ ▼ ▼

RZEKAW  
SZWAJCARII 
I FRANCJI

►

BURZOWY,
ŻEGLOWNY

• • • • •

►

N  n ekranach...
KINO “PREMIEROWE” TZR 

Ogniem i mieczem, polski, 21.02., 
godz. 13.30, 17.00, 20.30, 22 -
25.02., godz. 17.00, 20.30, 26.02., 
godz. 20.30, 27.02., godz. 17.00,
20.30, 28.02., godz. 13.30, 17.00,
20.30, 1 - 4.03., godz. 17.00, 20.30

KINO APOLLO
Dawno temu w trawie, USA, 21.02., 
godz. 16.00, 23 - 25.02., godz. 16.15, 
27 - 28.02., godz. 16.15, projekcje 
tego filmu do 4.03.
Kilerów 2-óch, polski, 21.02., godz.
18.00, 20.30, 22.02., godz. 16.45, 23 
- 25.02., godz. 18.00, 20.30 
Ogniem i mieczem, polski, 26.02., 
godz. 15.00, 18.30
Wieczny łowca, USA, 27 - 28.02., 
godz. 18.00, 20.30

DKF "EKRAN" przy kinie APOLLO

Lulu na moście, USA, 22.02., godz. 
19.00

KINO “ZEFIR" Boguszowlce

Sposób na blondynkę, USA, 21 -
25.02., godz. 17.00, 19.00
Złoto dezerterów, polski, 28.02. -
4.03., godz. 17.00, 19.00 - seanse 
odbywają się z wyjątkiem piątków

/gw/

Rozwiązanie magicznych liter z numeru 
1 "GR": TAPETA"
Nagrodę - weekend w Ośrodku Wypoczyn
kowym "Sosna" w Wiśle-Parteczniku - wy
losował BERNARD KIES, ul.Gliwicka 76, 
44-207 Rybnik 7.
Nagrody dodatkowe - dwa bony towarowe, 
po 50 zł każdy, otrzymują: WANDA ICIA- 
CHOWSKA, ul. Brzezińska 9b, 44-203 Ryb
nik oraz TERESA PASZEK, ul. Kilińskiego 
37c/6, 44-200 Rybnik.
Bony towarowe do odebrania w redakcji przez 
miesiąc od daty ogłoszenia nazwisk zwycięzców. 
Zwycięzców prosimy o kontakt z redakcją.

Krzyżówka
Rozwiązaniem krzyżówki będzie wyraz, który po
wstanie w polach oznaczonych kropkami.

Rozwiązania na kartkach pocztowych prosimy 
przysyłać do 8 marca pod adresem redakcji: "Ga
zeta Rybnicka", Rynek 12a, skr. poczt. 96, 44-200 
Rybnik, lub wrzucić do naszej "żółtej skrzynki" (uli
ca Kościuszki).
Wraz z adresem prosimy również o podawanie 
numeru telefonu, by łatwiej się z Państwem kon
taktować.

Kiler w Rybniku
W Rybniku pojawił się Kiler ... czyli 

Cezary Pazura, odtwórca głównej roli w 
najbardziej kasowym polskim filmie Za
tytułowanym “Kiler” oraz jego kontynua
cji - “Kilerów dwóch”. Aktor gościł w mie
ście 16 stycznia. Przyjechał do Rybnika, 
aby dokonać oficjalnego otwarcia nowej 
wypożyczalni kaset sieci “Beverly Hills 
Video” w DH "Domus". Wizyta popular
nego aktora ściągnęła do wideoteki tłu
my fanów, łowców autografów oraz ama
torów pamiątkowej fotki z gwiazdą.

. (S)

Rybnik w obiektywie

Konkurs
fotograficzny

Fotograficy amatorzy mogą zaprezentować 
uchwycone obiektywem najpiękniejsze zakąt
ki Ziemi Rybnicko-Wodzisławskiej. A wszy
stko to za sprawą konkursu ogłoszonego przez 
tutejszy oddział PTTK, Empik i Kodak 
Express. Każdy z uczestników powinien nade
słać 5 zdjęć kolorowych lub czarno-białych, 
przedstawiających miejsca ciekawe pod wzglę
dem przyrodniczym lub krajobrazowym. Dla 
laureatów konkursu przewidziano nagrody. 
Ostateczny termin nadsyłania prac upływa 
15 kwietnia br. Więcej informacji na temat 
regulaminu można uzyskać w siedzibie PTTK 
w Rybniku przy ul. Piłsudskiego 4.

(S)

Sp z o o
Klub Międzynarodowej Prasy i Książki 

Rybnik, ul. Sobieskiego 18
Ogniem i mieczem. Portret 
filmu, Zenon Żyburtowicz. 
Wyd. Prószyński i S-ka.
Ogniomieczomania ogarnęła 
również nasze Hity. Trzeba 
przyznać, że takiej promocji 
nie miał dotąd żaden polski 
film. Piękny album doskona
łego fotografika Z. Żyburto- 
wicza, który towarzyszył re

żyserowi i aktorom na planie, zaw iera 200 zdjęć 
wybranych spośród 30 tysięcy zrobionych. Jego 
zawartość jest dobrą zachętą, by spędzić w kinie 
trzy godziny.

Olga Tokarczuk. Dom 
dzienny, dom nocny. Wyd.
Ruta.
Kolejna, magiczna książka 
znanej i łubianej w naszym 
mieście młodej pisarki. No
stalgia, wspomnienie miejsc, 
które kiedyś były “nasze”, 
a wszystko wyrażone pięk
nym, choć bardzo współcze
snym językiem. Do książki dodano wkładkę 
z przepisem na tort z muchomora. Proponujemy 
nie wypróbowywać...

Przyroda Górnego Śląska. 
Biuletyn Centrum Dzie
dzictwa Przyrody Górnego 
Śląska.
Mylący może być podtytuł 
Biuletyn..., bo pismo formą 
biuletynu nie przypomina.
Jest kolorowe, drukowane na 
dobrym papierze, a zaintere

sować może każdego miłośnika przyrody w na
szym regionie. W numerze Zima ’98 m.in. o od
nawianiu pożarzyska w Rudach Raciborskich, ju
bileuszu 70-lecia Ligi Ochrony Przyrody i cieka
wostki, również z najbliższej okolicy.

I i i  f ą  4 $ b  '
CD Ogniem i mieczem.
Muzyka Krzesimira Dęb
skiego do filmu Jerzego 
Hoffmana.
Płyta ze ścieżką dźwiękową 
oraz już przebojem - Dum
ką na dwa serca w wyk.
Edyty G órniak i M ietka 
Szczęśniaka. W książeczce fotosy z filmu i, co| ^  
najważniejsze, słowa Dumki... Nie można się 
oprzeć jej śpiewaniu wspólnie z wykonawcami...
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Firma REWQN ul.Wiejska 49b 
44-200 Rybnik 

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

Proponujemy jako autoryzowany 
punkt sprzedaży

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

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

Zapraszamy do współpracy projektantów 
oraz firmy budowlane

Czynne
poniedziałek- piątek od 900 do 1700, 

sobota od 800 do 1300

Nowoczesne 
łazienki DH Hermes I p. 

44-200 Rybnik 
ul. Chrobrego 6 

tel. 42-265-38

Zapraszamy na promocję:

WANIEN Z HYDROMASAŻEM
cena ju ż  od 2.285 zł

GLAZURY ZIRCONIO 
CERAMIKI INDUSA

Uwaga - Nowość!
SAUNY FIŃSKIE 

Kupon rabatowy 3%

GABINET
MEDYCYNY PRACY

Lidia i Jerzy Kryniccy

świadczy usługi w zakresie:

* Badania profilaktyczne pracowników
- wstępne
- okresowe
- kontrolne

'  * Badania kierowców

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

Badania w zakładzie pracy po uprzednim  
uzgodnieniu

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

poniedziałki, środy, piątki 16.00 -17.00

VECTRA
ul. Ks. Brudnioka 4 

44-200 Rybnik 
tel./fax (0-32) 42 214 74

AUTO RYZO W ANY PR ZED STA W IC IEL  
producentów drzwi

METALPLAST "LOB", DONIMET, JUWENT, WITEX 
oferujem y sprzedaż i m ontaż

DRZWI ANTYWŁAMANIOWE
z certyfikatem IMP Nr 40/98, Nr 41/98, Nr 42/98
DRZWI PRZECIWPOŻAROWE

z certyfikatem IMP Nr 146/98
DRZWI BANKOWE
z certyfikatem IMP Nr 40/98

BASENY KĄPIELOWE
WRAZ Z WYPOSAŻENIEM ORAZ 
ŚRODKI DO PIELĘGNACJI WODY

AQUATHERM - s y s t e m  i n s t a l a c y j n y  d o

ZIMNEJ I CIEPŁEJ WODY ORAZ C.O. (PP typ 3)
ROBOTY BRUKARSKIE

Zapraszamy do współpracy projektantów, 
firmy budowlane i instalacyjne, 
oraz inwestorów indywidualnych

Czynne poniedziałek- piątek od 700 do 1700, 
sobota od 800 do 1300



*  *  */

Produkcja i salon
•  lustra łazienkowe, przedpokojowe
#  szafki łazienkowe z oświetleniem, 

półkami w dowolnym kolorze, 
wymiarze i kształcie

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

(naprzeciw Domu Górnika) Tel. 42-14-014

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

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

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

WYCENA
NIERUCHOMOŚCI
Uprawniony Rzeczoznawca Majątkowy 
mgr inż. Krzysztof URBAŃCZYK  

tel. 42-35-323

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

*  *  *

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

*  *  *

Zatrudnimy pracowników chałupni
czych. Ryzykujesz tym, że zaczniesz 
godnie zarabiać. Gwarantowana do
stawa i odbiór surowca. Zarobek 1000 
dolarów. M ateriał po otrzymaniu  
znaczka za 7,20.
’’Nintendo”, skytka 3/D6, 73-234 Ła

sko.

*  *  *

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

*  *  *

Poszukujemy poważne osoby do współ
pracy w firmie handlowej, tel. 41-034- 
96 od 9.00 do 11.00 i po 20.00

Poszukiwany współpracownik do Po
wszechnych Funduszy Emerytalnych. 
Tel. (0-32) 424-92-90.

Za udział w uroczystościach 
pogrzebowych

śp. Ireny Palica
naszej kochanej Mamy i Babci 

Serdeczne podziękowania 
dla wszystkich towarzyszących 

w ostatniej drodze
Składają 

pogrążeni w smutku 
najbliżsi

KURSY
•  LO eksternistycznie

-  zajęcia w II LO. w tygodniu lub w soboty
•  język polski, matematyka - przygotowawczy

do egzaminów dla uczniów VIII klas. zajęcia w II LO
•  j. angielski, j. niemiecki
•  księgowo-podatkowy
•  obsługi komputerów
•  wychowawców kolonii

Zapisy: /W o v ,AFirma Oświatowa M  n \ A
Rybnik, ul. Rynek 6,tel. 42-35-470 
Zapraszamy w godz. 9.00 -17.00

FOBIW

\ wykończeniowa
♦  kompleksowa budowlanka
♦  domy pod klucz
♦  ocieplanie budynków
♦  tynki wewnętrzne na mokro 

(nowa technologia)
♦  budowa w systemie VELOX

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

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

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

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

- usługi ślusarskie i spawalnicze.

# * 4228730, 0/602/173287
R y b n i k
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TELEFONY ALARMOWE
P o g o to w ie  R a tu n k o w e:
S tra ż  P o ża rn a :
P o lic ja :
S tra ż  M ie jsk a :

9 9 9 , 4 2 -2 3 -6 6 6  
9 9 8 , 4 2 -2 2 -2 7 7  
9 9 7 , 4 2 -2 1 -0 9 1  
4 2 -2 7 -2 5 4  
w  godz. 6 00-2 2 00 
4 2 -2 2 -4 6 1  
42-23-419 po godz.

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

1 4 2 -2 6 -1 9 2 . 4 2 -2 6 -6 4 7

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

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

4 2 -2 6 -5 9 9
Pogotow ie R atunkow e K olejowe: 4 2 -2 2 -6 3 8  
Pogotowie Ratownictwa Górniczego: 45-51  -289  
P o g o to w ie  Z im o w e: 4 2 -2 1 -2 3 3
M iejski O środek D yspozycyjny: 4 2 -2 1 -0 0 0

TELEFONICZNE SŁUŻBY INFORMACYJNE
PKP 42-23-009,Informacja: PKS 42-22-242,

KM  42-27-122
Informacja o numerach telefonów: 913
Nadawanie telegramów: 905
Zamawianie rozmów międzymiastowych: 900 
Budzenie telefoniczne: 900
Zegarynka: 926
Informacja i reklamacja międzymiastowa: 909

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

42-28-660,
Radio taxi: 42-27-0 X)
Postój taxi bagażowych: ul. Młyńska: 42-23-561 
Hasło "KRYZYS" - sobotnio-niedzielne, 
całodobowe dyżury psychologów: 42-26-876
(izba przy jęć szpitala psychiatrycznego, uL Gliwicka 33)

r
EKSPRESS Rybnik, Reja 2

Wywoływanie negatywów w procesie' 
c-41 i wykonywanie odbitek w ośmiu 

formatach.
Terminy od 1 do 24 godzin.

4 zdjęcia paszportow e - tylko 10 zł

BEZPŁATNE PORADY PRAWNIKA
w '' Gazecie Rybnickiej''

W piątki w godz. 15.00 -17.00 w siedzibie naszej redakcji (Rynek 12a, tel. 42-28-825) 
dyżuruje prawnik udzielający 

bezpłatnie porad
V

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

(Cmentarz Komunalny - tel. 42-28-991)

oferuje następujące usługi:
* wynajęcie karawanu
* całodobowy przewóz zwłok
* szeroki asortyment trumien
* kosmetykę, ubranie i przechowywanie 

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

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

w kolumbarium na terenie cmentarza
Ceny konkurencyjne

GAZETA, 
.RYBNICKA,,

^  72.000 ^

M Z M tQ M m /
CENY REKLAM ¡OGŁOSZEŃ: 

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

Ceny ogłoszeń drobnych 
z podatkiem YAT ___

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

m m /c m

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

/ W W

8EZP2AT/W/C02P0RTAZ
RABATY:
cykl 3 emisji - 5%
cykl 6 emisji -10%
cykl 12 emisji -15%

ceny netto + 22% VAT

Biuro ogłoszeń: INFOMÁX, 
Rybnik, Rynek 12a, 

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

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

<5r Ł GAZETA zlecenie Rady Miasta.
REDAKTOR NACZELNA: Wiesława Różańska. 
REALIZACJA: INFOMAX
BIURO OGŁOSZEŃ: 1N FOMAX, 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.

_ GAZETA 
..RYBNICKA

ADRES REDAKCJI: 
44-200 Rybnik 

Rynek 12a (oficyna) 
Skrytka pocztowa 96 

tel./fax 42-28-825 
Redakcja czynna 

od poniedziałku do piątku

M
M

M
M



O P O N Y
S E R W I S

WYTACZANIE BĘBNÓW 
SAM. CIĘŻAROWYCH TIR

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

M ultim edialne  
Studio Kom puterowe

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

umożliwiamy:

• skanowanie,
• nagrywanie CD
• gry sieciowe,
• Web TV,
• obsługę poczty
• zakładamy konta i strony WWW

ZAPRASZAMY CODZIENNIE OPRÓCZ 
NIEDZIEL OD 10.00 DO 22.00

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

D O M E X  s.c.

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

422 66 16

KLIMATYZACJA
WENTYLACJA

Autoryzacja Vitroservice Clima, Daikin, Sanyo, Electra

SYSTEMY ALARMOWE
Kontrola dostępu, telewizja przemysłowa

Koncesja MSW i A

DOMOFONY,
YIDEODOMOFONY

Regionalny dealer Miwi-Urmet
i

PUNKTY SPRZEDAŻY . 
DETALICZNEJ I MONTAŻU
ŚWIERKLANY % * * *  #
ul. Żorska 28
tel. (036) 43 04 3 ^ ,  0 6 ^ 4 5 ^ 3  ^  *
GLIWICE
ul. Rybnicka 11
tel. (032) 2.32 0 7££  ^
SOSNOWIEC '
ul. Sienkiewicza.13t  ^
tel. (032) 66 54 33 \  i  B R

ul. Oświęcimska



NOWOCZESNE

KOIMSUM
I DRZWI

T O  N I Y Bmgmann

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

•  niemiecki:
BRUGMANN, GOLDEN LINĘ

•  austriacki profil licencyjny 
PANORAMA

•  parapety zewnętrzne  
i wewnętrzne

Doradztwo, transport, 
montaż, serwis, raty

Ekskluzywne atestowane 
DRZWI ANTYWŁAMANIOWE
włoskiej firmy Dierre
a także drzwi wewnętrzne PORTA, -
Drzwi bankowe, p-pożarowe
oraz solidne drzwi wielofunkcyjne na
zaplecze sklepu, hurtowni, do domu.
Stolarka aluminiowa w systemie YAWAL
KĘTY, okna dachowe
oraz uchylne i segmentowe,
niemiekie bramy garażowe Novoferm

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

•  System  budowy dom ów  
jednorodzinnych, w ielorodzinnych, 
obiektów  usługowych, użyteczności 
publicznej oraz ob iektów  dla ro ln ic tw a . 
Ideą system u je s t budowa ścian i dachu  
z w ykorzystan iem  k szta łte k  „ ’

PRZEDSIĘBIORSTWO 
PRODUKCYJNO-HANDLOWO- 

USŁUGOWE 
KONSEK s.c.

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

Poszukujemy partnerów 
handlowych

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

Wyrób posiada certyfikat zgodności 
nr CZ ITB 77/1996 

ze światdectwem NB nr 1025/94 
dla systemu VEKA SOFTLINE

VEKA - niemiecki profil 
Wybrałeś to co najlepsze i:-

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

455 42 15 w. 31

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

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

FENSTERl. ZIMOWA 
REWOLUCJA CENOWA

Zapraszam y do  naszego  
salonu  A G I). R TV

44-200 Rybnik, PI. Wolności 15

•  Już ponad 600 0  ob iektów  w  kraju  i za gran icą  
w ybudow ano z w yprodukow anych przez nas 
e lem entów  system u „
•  Ściany budow ane w  tym  system ie posiadają  
w ysoką izolacyjność c iep lną  porów nyw alną
z izo lacyjnością ściany ceram iczne j o grubości 1,8

PRZEDSIĘBIORSTW O  
PRODUKCYJNO-USŁUGOW O-HANDLOW E  

„ o n ” Sp. z o.o.

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

k=0,28 W/m K
te l./fax  (0-32) 43-42-873 , 73-40-440  

E -m a il: th e rm o d @ s ile s ia .to p .p l 
h ttp ://w w w .th e rm o d o m .c o m .p l  

B e z p ła tn a  in fo lin ia  0 8 0 0  1 0 0  0 4 5

d o m

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

UWAGA!
Do 28.02.99 ir. obowiązuje dodatkowy rabat w wysokości 10%

łek każdego miesiąca o godz. 9.00 w sali dydaktycznej przy siedzibieW pierwszy poniedziałek każdego miesiąca o godz. 9.00 w sali dydaktycznej przy siedzibie
firmy „ ” w Żorych przy ul. Bocznej 6 odbywają się szkolenia w zakresie budowy w systemie
„ ”. O zamiarze uczestnictwa prosimy poinformować naszą firmę telefonicznie.
Śzkolenie jest bezpłatne.

ENERGOOSZCZĘDNY

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

