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Jest takie miejsce na świecie, gdzie chleb smakuje 
najbardziej... Dziewczyna w śląskim stroju.

Złoty, na błękitnym tle orzeł górnośląski, pochodzący 
ze zwornika kaplicy piastowskiej w kościele 

oo. franciszkanów w Opolu. Sm>. Nepomucen, “Nepomuckiem”zwany, 
to swojski, śląski święty. Na Śląsku istnieje co 

najmniej kilkaset jego figur.

Ubrane “po chłopsku”, czyli w górnośląskie 
stroje regionalne, “dziołszki” z Goczałkowic.

OJCOWIZNA...

Tradycyjny śląski, świąteczny obiad: 
rolada, czorne kluski, modro kapusta 

i zołza czyli sos.
__________________ Zdi. M. Szołtysek

Europa silnych regionów - oto jak  wielu z nas wyobraża sobie przy
szłość naszego kontynentu. Dążenie do wspólnoty gospodarczej wcale nie 
musi oznaczać utraty kulturowej tożsamości. A zachowamy ją  poprzez 
uświadamianie młodemu pokoleniu wagi historii i tradycji własnego re

gionu. Poczucie więzi z własną 
“ojcowizną”jest na Śląsku szcze
gólnie silne, może również dzię
ki takim przedsięwzięciom ja k  
seria pocztówek wydanych przez 
jedno ze śląskich wydawnictw na 
podstawie zdjęć Marka Szołtyska, 
które ilustrowały jego  teksty w 
“Gazecie Rybnickiej”. Seria jest 
krótka, a je j  rozpowszechnianie 
ograniczone.

“BiJyj’ był centralnym miejscem dawnej śląskiej kuchni, 
w której koncentrowało się życie całej rodziny.

Jedynie na Gór
nym Śląsku za
chowała się tra
dycja pieczenia 
kolocza: z ma
kiem, serem, jabł
kami lub tylko z 
posypką. Kiedyś 
miał kształt koła, 
stąd jego nazwa.
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t r z e c i  nam i o A res c5 w iąt O iełh a n ocn ych . Dłes i  i  o cza s, 

w htórym  A u cizi się nowe życ ie , niosąc nam oyrom ną nadzieję  

i  lep sze ju tro . C zas, w htórym  zdajem y sohie spraw ę z teyo, 

że praw da i  dodro zaw sze zw yciężą.

Z iełh a n oc daje nam radość oraz optym izm , je s t  tahże oyrom~ 

nym  im pulsem  do działania i  tw orzenia przyszłością htóra  

wcale nie m usi nas p rzera ża ć.

Z  w iełhą ra d ością  p r a y n ie m y  w ięc z ło ż y ć  na ^IPaństwa 

r ę c e  s z c z e r e  życzen ia  z o h a zji n a d ch o d zą cych  Ś w ią t 

Z m artw ychw stania DPańshieyo.

D li e c h  dędą one p  elne nowej n a d ziei i  w iary w lepszą  

p rzysz ło ść , n iech  w ypełnią serca  m iłością, szacunhiem  dla 

d łish ich  oraz zaufaniem . DCiech wniosą do naszych  domów 

szczęście, zdrow ie i  zyod ę, natom iast w życie  codzienne spo~ 

hój, p oyo d ę  ducha i  pom yślność. D Ciech Z m artw ych w sta ły  

¿łezus (Chrystus, h tó ry p oh o n a ł śm ierć p ozw oli zw yciężyć  

p rzeciw n ości losu i  doda s i ł  do zm ayania się z trudem  

cod zien n ych  trosh.

O esołeyo  C h łłełu ja !

TV>1__ A O O Q  Q O t ;
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Komentarze
Decyzja o ogłoszeniu przetargu na 

obsługę kasową gm iny wzbudziła 
wśród radnych wiele kontrowersji. 
Wiele krytycznych uwag co do pro
cedury przetargowej zgłosiła opozy
cja. Tuż przed wystąpieniem przewo
dniczącego Komisji Przetargowej ra
dni RRR wyszli z sali i w konsekwen
cji nie uczestniczyli w głosowaniu.

Prezydent 
Adam Fudali

P rzez ca ły  czas  
trwania pracy komisji 
p rze ta rg o w ej, nota  
bene powołanej przez 

RM  na wniosek radnych Ruchu Rozwoju 
Rybnika, ci sami radni podważali uczci
wość je j działań, wycofując nawet swo
jego w niej przedstawiciela. Apogeum tej 
założonej z góry, pełnej nieufności posta
wy, było demonstracyjne wyjście radnych 
RRR z sali tuż przed podjęciem uchwały 
mającej zaakceptować wyłoniony w pro
cedurze przetargowej bank. Swoją decy
zję tłumaczyli niechęcią do brania udziału 
w tym “brudnym  ” p rzed sięw zięc iu . 
Srogo się zawiedli, bo wybór pad ł na 
PBK S.A.- bank który przez 8 lat ob
sługiw ał gminę, a który teraz zaofero
wał o niebo lepsze warunki niż zdołał wy
negocjować RRR! Co jest pomyślną no
winą dla miasta, ale... nie dla członków  
RRR, ja k  się okazuje! Ci bowiem byli na 
tyle zaskoczeni, że nikt z nich nie zdołał 
wykrztusić nawet słowa "przepraszam  
a w kuluarach zaczęli rozpuszczać p o 
głoski, iż... (uwaga!) "wygrał najgorszy 
bank"! Komentarz zbyteczny! Nie było 
więc "szwindlu ", o który bez przerwy nas 
posądzano.

Krystyna Stokłosa, 
radna RRR, 
dyrektorka 
rybnickiego 
oddziału PBK S.A.

Zastrzeżenia rad
nych Ruchu Rozwoju 
Rybnika co do procedury przetargowej 
spowodowane zostały zakłóceniem pew 
nej chronologii, jaka w takich przypad- 

% kach powinna być zachowana, ja k  i bra
kiem uzasadnienia do projektu uchwały 
Rady Miasta w sprawie wyłonienia ban
ku prowadzącego obsługę kasową gminy. 
Na poprzedniej sesji zostało powiedzia
ne, że radni zatwierdzą skład komisji

Sesja Rady Miasta -1  marca br.

Okrążenie warte 
sto tysięcy...

Skandalu nie było. Komisja przetargowa, powołana przez Radę 
Miasta do wyłonienia banku mającego prowadzić obsługę kaso
wą gminy Rybnik, wybrała na okres jednego roku ofertę PBK 
S.A., banku, w którym miasto swoje konto miało od dawna.

Jeszcze przed podaniem wyniku przetargu, 
radni Ruchu Rozwoju Rybnika wystąpili 
z wnioskiem o wykreślenie z programu sesji 
punktu dotyczącego wyłonienia banku, mo
tywując tę decyzję brakiem dostatecznej wie
dzy na temat przebiegu przetargu i sugerując 
nieprawidłowości w pracach komisji przetar
gowej. Kiedy reszta radnych do wniosku się 
nie przychyliła, radni RRR demonstracyjnie 
wyszli z posiedzenia, dając do zrozumienia, 
że nie będą w tej “grze” uczestniczyć... Ra
dni zaakceptowali zatem wybór komisji prze
targowej pod nieobecność opozycji.

Po przerwie jaka nastąpiła po niedostępnej 
dla mediów tej części sesji, prezydent Fudali 
podsumował wybór banku, ubolewając nad 
postawą szkalujących poczynania komisji 
przetargowej radnych RRR. Wyraził również 
zdanie, że ich ....kompromitacja nie zna gra
nic i w tej sytuacji powinno paść przynajmniej 
słowo przepraszam.

Następnie prezydent zdał radnym sprawę 
z bieżących działań Zarządu Miasta, informu
jąc o większych inwestycjach w mieście i pla
nach na najbliższy czas.

Kolejny punkt sesji dotyczył ustalenia jed
nostkowych stawek, które będą podstawą kal
kulacji dotacji przedmiotowych dla zakładów 
budżetowych miasta w br. Sprawa ta wywo
łała kolejną dyskusję na temat zasadności 
przekształceń w miejskie jednostki budżeto
we tylko niektórych placówek (patrz rela
cja z sesji w lutowej “GR”), pozostawiając 
w “starej” strukturze Rybnickie Służby Ko
munalne, Zakład Gospodarki Mieszkanio
wej i Zarząd Zieleni Miejskiej, MOSiR i Bu- 
shido. Opozycja uważa, że w jednostki bu
dżetowe powinny zostać przekształcone rów
nież zakłady, czego ustawa nie zabrania. Za
rząd Miasta stoi na stanowisku, że zakłady 
mogą stać się w przyszłości spółkami prawa 
handlowego, co uczyni je bardziej prężnymi 
i mogącymi konkurować z innymi podmiota
mi w warunkach gospodarki rynkowej.

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych

zakłady otrzymujące dotąd dotacje podmio
towe, mogą teraz otrzymywać dotację wyłącz
nie na konkretne zadania. Żeby tę dotację wy
liczyć, trzeba ustalić tzw. stawki jednostko
we - np. w przypadku Rybnickich Służb Ko
munalnych - roczne koszty utrzymania 1 m2 
targowiska wyliczono na 14,77 zł; dla Zarzą
du Zieleni Miejskiej np. - koszt renowacji 
i konserwacji 1 ha terenów zieleni w centrum 
miasta wyliczono na 14.009 zł; dopłata do jed
nego korzystającego z obiektów sportowo-re
kreacyjnych MOSiR-u - każdorazowo 2,08 zł, 
w Bushido - 1,625 zł.
Radny Stajer zadał pytanie, czy została wy
konana symulacja kosztów obsługi związa
nej z fakturowaniem. R. Niewelt odpowie
dział, że czynności te będą wykonywać od
powiednie wydziały UM, bez dodatkowych 
kosztów osobowych. Radny J. Cyran zauwa
żył, że próba wyliczania stawek jednostko
wych, które mają być podstawą kalkulacji wy
sokości dotacji na poszczególne zadania, jest 
...wkraczaniem w świat fikcji. Tego zdania był 
również radny J. Kogut, uważając, że o wiele 
prostsze i tańsze byłoby przekształcenie za
kładów w jednostki budżetowe, skoro nie za
brania tego ustawa o finansach publicznych. 
Ostatecznie za uchwałą ustalającą stawki jed
nostkowe głosowało 24 radnych, przeciw -13, 
4 wstrzymało się od głosu.

Większość radnych opowiedziała się za 
podwyższeniem miesięcznej opłaty za korzy
stanie z posiłków przez dzieci w przedszko
lach prowadzonych przez miasto. Uchwałę tę 
z wyszczególnieniem stawek drukujemy w 
“Monitorze Miejskim”. Bez kontrowersji 
przyjęto też uchwałę w sprawie ustalenia za
sad udzielania dotacji dla szkół niepublicz
nych o uprawnieniach szkół publicznych 
i szkół niepublicznych. Również kolejne pro
jekty uchwał referowane przez wiceprezydent 
E. Urbanek-Chołuj dotyczyły oświaty. Zde
cydowaną większością głosów przy 2 prze
ciw i 1 wstrzymującej się ustalono plan sieci

Tel. 42-28-825
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publicznych szkół podstawowych. Więcej 
wątpliwości radni mieli przy ustalaniu planu 
sieci gimnazjów. Cztery gimnazja będą funk
cjonować tylko przejściowo do 2001 roku (w 
SP 22 w Niedobczycach, w SP 23 w Niewia- 
domiu, SP 24 w Popielowie i SP 28 w Ka
mieniu - czyt. też na str. 12). W “pakiecie 
oświatowym” znalazły się również projekty 
uchwał dotyczące ustalenia granic obwodów 
szkól podstawowych oraz gimnazjów. 
Uchwałą RM zmieniono też nazwę Zespołu 
Szkół Zawodowych nr 2 im. Józefa Rymera 
w Rybniku-Niedobczycach na Zespól Szkól 
Ponadpodstawowych nr 2 im. Józefa Ryme
ra. Wyrażono również zgodę na zawarcie 
z gminą Jejkowice umowy, na mocy której 
dzieci z dzielnicy Rybnika-Zebrzydowic będą 
mogły uczęszczać do gimnazjum w Jejkowi
cach, z którymi Zebrzydowice łączy również 
wspólna parafia. Jak stwierdził radny, a tak
że przewodniczący RD Zebrzydowice R. Ber
ger, decyzja ta jest korzystna dla społeczno
ści dzielnicy, choćby ze względu na większe 
bezpieczeństwo dzieci w drodze do szkoły.

Jednogłośnie rada wyraziła zgodę na pod
jęcie działań mających na celu połączenie 
Rybnickiego Centrum Kultury z Małą Sceną 
Rybnicką, która zaprzestała działalności przy 
ul. Kościuszki 54 pod koniec ub. roku. Radni 
uchwalili też podwyżkę opłaty targowej. 
Uchwałę tę wraz ze stawkami drukujemy 
w “Monitorze Miejskim”.

Żywsze emocje wzbudził projekt uchwały 
dotyczący przyjęcia Gminnego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych. Jak zauważył referujący ten 
temat wiceprezydent M. Uherek, treść progra
mu jest spójna z dotychczasowym, zmieniła 
się natomiast forma zapisu wprowadzająca 
podział na rozdziały i paragrafy. Dyskusyjny 
okazał się punkt wyznaczający minimalną 
powierzchnię handlową, na której może odby
wać się sprzedaż napojów alkoholowych po
wyżej 4,5 procent. W programie wyznaczo
no, że nie może być mniejsza niż 70 m kw., 
kilku radnych uważało, że rygory powinny 
być większe. Ostatecznie jednak punktu tego 
nie zmieniono, został natomiast przyjęty 
wniosek I. Zimona, żeby usytuowanie punk
tów sprzedaży alkoholu opiniowała cała Rada 
Dzielnicy, a nie, jak dotąd, Zarząd RD.
I w tym kształcie program został przyjęty.

Podsumowania wyborów do rad dzielnic 
dokonał wiceprezydent J. Frelich. Obliczono, 
że zmiany na stanowiskach przewodniczą
cych RD nastąpiły w 11 dzielnicach. Sześciu 
radnych miejskich pełni jednocześnie funk
cję przewodniczących RD. Poza nielicznymi 
przypadkami, zebrania wyborcze nie były are
ną zmagań politycznych, ale przeważało na 
nich gospodarskie spojrzenie na problemy

dzielnic. Największe z nich to: bezrobocie 
i przyszłość młodzieży, obawy związane 
z wprowadzeniem reform, bezpieczeństwo 
w dzielnicach, kanalizacja, a raczej jej brak, 
drogi. J. Frelich podziękował działaczom sa
morządowym za sprawne przeprowadzenie 
wyborów, które zakończyły wybory władz sa
morządowych kadencji 1998-2002.

Sporny okazał się termin, a raczej godzina 
następnej sesji wyznaczonej, ze względu na 
jej specjalny charakter i prawdopodobną dłu
gość trwania (sesja absolutoryjna i budżeto
wa), na godz. 10.00 rano 29 marca br. Radna 
RRR K. Stokłosa złożyła formalny wniosek, 
a poparło ją kilku innych radnych RRR, by 
pozostawić tradycyjną godzinę 16.00 lub 
przenieść posiedzenie na sobotę 27 bm. przed 
południem. Motywowała to pracą zawodową 
i społecznym charakterem działalności rad
nych. W czasie utarczek słownych wicepre
zydent Niewelt zarzucił radnej K. Stokłoso- 
wej celowe “mącenie”, za co zresztą za chwilę 
ją przeprosił. Padła też propozycja, by sesję 
odbyć w niedzielę... Większość radnych do 
wniosku radnej K. Stokłosy jednak się nie 
przychyliła i planowana data sesji budżeto
wej pozostała bez zmian.

W wolnych głosach i wnioskach prezydent 
Fudali wrócił raz jeszcze do wyboru banku 
i manifestowania niechęci opozycji z Ruchu 
Rozwoju Rybnika do rządzącego ugrupowa
nia przy każdej nadarzającej się okazji. Ku
luarowe oskarżenie o manipulacje, w wyniku 
których miałyby być uprzywilejowane ban
ki, którymi zarządzają krewni członków Za
rządu Miasta okazały się tylko pomówienia
mi. A. Fudali zadał retoryczne, jak się okaza
ło, pytanie, czy w takiej sytuacji opozycyj
nych radnych stać na przeproszenie za bez
zasadne oskarżenia. Prezydent podziękował 
też komisji przetargowej pod przewodnic
twem radnego SLD Bolesława Korzeniow
skiego za ogromny wkład pracy w przepro
wadzeniu procedury przetargowej i wybór 
najlepszej oferty.

Radny RRR Z. Konopka jeszcze raz pod
jął temat nieprawidłowości procedur przetar
gowych, stawiając pod znakiem zapytania 
sens przetargu, skoro wybrano ten sam bank.
- To tak, jakby wziąć krzesło, okrążyć z nim 
salę i położyć na to samo miejsce... - dodał obra
zowo. - Ale okrążenie to warte było miliard 
starych złotych - zripostował wiceprezydent 
Niewelt. Tyle właśnie bowiem zyskało miasto 
w stosunku do ub. roku w wyniku nowej ofer
ty PBK S.A. na obsługę kasową gminy.

Radna RRR A. Wrzoł zarzuciła wiceprezy
dentowi Frelichowi, że w wywiadzie udzie
lonym “Trybunie Śl.” dotyczącym budowy 
szpitala w Orzepowicach użył wyrażenia "...25 
lat nieudolności" budowniczych co stawia

dokończenie na str. 7

przetargowej. Tymczasem uchwałę doty
czącą składu komisji przetargowej pod
jęto  8 lutego, tj. na dzień przed ogłoszo
nym w gazecie terminem składania ofert 
i na dwa dni przed terminem ich otwar
cia. Było to niebezpieczne, gdyż nie moż
na z góry ustalić wyniku głosowania. Te
oretycznie bowiem radni mogli nie prze
g łosow ać składu osobow ego kom isji 
i wówczas przetarg należałoby unieważ
nić, z drugiej jednak strony AWS - mając 
większość w radzie dzięki poparciu SLD 
- poszedł na pewniaka, że radni tę uchwa
łę przegłosują. Bo obojętnie czy RRR bę
dzie ‘‘za ” czy “przeciw ”, to wiadomo, że 
26 jest więcej niż 19.

Ponieważ byłam emocjonalnie zaan
gażowana w tę sprawę, wyszłam z sali 
jeszcze w trakcie ostrej dyskusji przed  
głosowaniem. Myślę, że radni RRR nie 
chcieli brać udziału w tym głosowaniu, 
gdyż utajnienie wyników przetargu po
zbawiło ich możliwości wcześniejszego 
zapoznania się z wynikami pracy komisji 
przetargowej, co ich zdaniem było nie
zbędne, by właściwie zagłosować.

Ja się oczywiście cieszę, Że wygrał nasz 
bank, bo oferta była bardzo dobra. W 
je j  p rzygo tow an ie  w nieśliśm y w iele  
wysiłku i pracy, a to, że wygraliśmy kil
kunastoma punktam i na kilkaset m ożli
wych św iadczy o tym, że poziom był wy
równany. Banki chcą prowadzić obsługę 
gmin, a PBK S.A. ma największy w Pol
sce udział na rynku obsługi budżetów  
gmin, czyli je s t bankiem w tej sferze do
świadczonym. Wszystkie punkty oferty 
były oczywiście uzgadniane z centralą, bo 
gdyby ofertę zawężyć tylko do moich kom
petencji, to nie byłaby tak konkurencyj
na. Prowadziliśmy obsługę kasową mia
sta przez osiem lat, współpraca układała 
się bardzo dobrze i nigdy nie była to 
współpraca ze szkodą dla miasta. Jestem 
przekonana, że tak będzie nadal...

Jadwiga Deja, 
członkini 
Zarządu Miasta

- Ogłoszenie prze
targu, tak bardzo mia
stu potrzebnego, wy
wołało duże zaintereso

wanie banków - 14 pobrało specyfikację, 
11 złożyło oferty. Ale ponieważ 1 nie speł
niała warunków, a 6 zostało zdyskwalifi
kowanych ze względu na uchybienia for
malne, Komisja Przetargowa oceniła 4 
oferty: PKO BP, Banku Śląskiego, Banku 
Przemysłowo-Handlowego i PBK S.A.

dokończenie na str. 6
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dokończenie ze str. 5
Oferta banku, który wygrał jest bardzo 

korzystna. PBK S.A., prowadzący obsługę 
kasową gminy do tej pory, zaproponował 
nam o wiele lepsze warunki niż poprze
dnio. Oprocentowanie lokat i rachunku bie
żącego jest np. o 100 proc. korzystniejsze. 
Wbrew posądzeniom, prowadziliśmy bar
dzo czystą grę...

Inne koncepcje co do dalszych lo
sów miejskich zakładów budżeto
wych mają radni RRR, inne przed
stawiciele rządzącej ekipy:

St. Stajer - RRR  
Oczywiście, że oba

wiam y się dalszego  
przekształcania miej
skich zakładów budże
towych w spółki pra
wa hand low ego , 

szczególnie zaś sposobu, w jaki Zarząd 
Miasta chce to uczynić. Przecież układ 
polityczny jest taki, że mogą zrobić wszy
stko. My zaś przede wszystkim chcemy 
uchronić ludzi, którzy w tych zakładach 
pracują. A je s t to bardzo proste. Takie 
wielkie Katowice ju ż  na początku roku 
podjęły uchwałę, aby natychmiast prze
kształcić służby komunalne w jednostkę 
budżetową, żeby uchronić je  przed roz
w aleniem , a w ięc p rzekszta łcen iem  
w spółkę. Wszystkie miasta na Zachodzie 
tak robią - utrzymują i dotują. Po co Za
rząd Miasta stale tak się spieszy? Jaki 
w tym aktualne władze mają interes? 
Uważamy, że po  przekształceniu zakła
dów w spółki, ich działalność będzie 
miasto więcej kosztowała, a zadania  
nie będą wykonywane na takim pozio
mie, ja k  w tej chwili, kiedy istnieje bez
pośrednia kontrola miasta. Istnieje m oż
liw o ś ć  p r z e k s z ta łc e n ia  za k ła d ó w  
w jednostki, bo ustaw odawca to p rze 
w idział i w iększość m iast z tego sko
rzystała. A my się boimy...

Wiceprezydent 
R. Niewelt

M oże posłużę się 
taką analogią: do tej 
pory górnictwo pra
cowało według takiej 
zasady ja k  zakłady  
budżetowe - macie pieniądze i gospodaruj
cie. Kiedy poddane zostało zasadom ryn
kowym, okazało się niewydolne. Dotacja 
miasta do zakładów budżetowych wciąż ro
śnie. Jeżeli poddamy je  w przyszłości zasa
dom rynkowym, a więc konkurencji, będą 
one szukały oszczędności poprzez obniże
nie kosztów. A dotąd było to niepotrzebne 
i wiele środków było marnowanych...

Skrótem...
Konwent samorządowców

Prezydent A. Fudali wziął udział w posiedzeniu Konwentu Prezydentów i Burmistrzów,
które odbyło się 19 lutego w Urzędzie Miejskim w Jastrzębiu. W trakcie spotkania rozma
wiano m.in. na temat problematyki funkcjonowania gmin naszego regionu w świetle prze
prowadzanych w kraju reform.

W regionie bezpieczniej
Z inicjatywy Wojewody Śląskiego M. Kempskiego, w Katowicach odbyło się spotkanie, 

którego tematem były zasady współpracy policji z władzami powiatowymi w warunkach 
nowego podziału administracyjnego kraju. Do udziału w posiedzeniu zaproszeni zostali 
m.in. podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz przed
stawiciele Komendy Głównej Policji. Rybnik reprezentował Prezydent Miasta.

Wicemarszałek w Rybniku
Wizytę w Rybniku złożył wicemarszałek Województwa Śląskiego Grzegorz Szpyrka. 

W Urzędzie Marszałkowskim jest on odpowiedzialny za służbę zdrowia, sport oraz politykę 
społeczną. W Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 3 w Rybniku wicemarszałek spo
tkał się z przedstwicielami władz miasta oraz dyrekcją szpitala. Tematem spotkania były 
sprawy związane z finansowaniem rybnickiego szpitala.

Spotkanie w RIO
W Regionalnej Izbie Obrachunkowej prezydent Rybnika wziął udział w spotkaniu z preze

sem Związku Miast Polskich Piotrem Uszokiem, przewodniczącym Związku Gmin Górne
go Śląska i Północnych Moraw Zygmuntem Frankiewiczem oraz kierownictwem RIO. 
W trakcie spotkania omówione zostały aktualne zagadnienia związane ze zmianami przepi
sów prawnych, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki finansów publicznych.

Pobór ’99
W imieniu prezydenta miasta Rybnika Adama Fudalego naczelnik Wydziału Spraw Oby

watelskich Maria Goleń wzięła udział w spotkaniu, które odbyło się w rybnickiej W KU. 
Gospodarzem spotkania był Komendant WKU Andrzej Dul, a jego tematem - zagadnienia 
współpracy w nowych uwarunkowaniach prawnych wynikających z reformy administracyj
nej kraju w zakresie organizacji i funkcjonowania akcji kurierskiej, zabezpieczenia jej prze
biegu przez starostwa i miasta na prawach powiatu oraz jednostki organizacyjne policji. 
Kolejną poruszoną kwestią ma być organizacja i przebieg poboru ’99.

Chadecja a samorząd terytorialny
W Sali Kolumnowej Sejmu RP w Warszawie odbyła się konferencja pod hasłem “Chrze

ścijańska Demokracja w samorządzie terytorialnym RP”, w której wziął udział prezydent 
Rybnika Adam Fudali. Konferencja ta była ważnym etapem w programowym i organiza
cyjnym procesie tworzenia szerokiego ruchu chrześcijansko-demokratycznego w Polsce.

Świąteczny PTTK
W tym roku przypada kilka jubileuszy, związanych z miejscowym oddziałem PTTK - 75 

rocznica ruchu turystycznego na Ziemi Rybnickiej, 47 lat działalności miejscowego 
oddziału oraz 45 rocznica istnienia Koła Przewodników. Z tej okazji członkowie i pra
cownicy PTTK oraz wszyscy miłośnicy turystyki wezmą udział w wycieczce do Włoch, 
której pilotem i przewodnikiem będzie prezes zarządu oddziału - Franciszek Wita. Główną 
atrakcją wyjazdu, oprócz zwiedzania najpiękniejszych zakątków tego kraju będzie audien
cja u papieża.

T p -1 _
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Posiedzenie komisji stałych RM

Przed budżetow ą...
Zanim jeszcze rybniccy radni spo

tkali się na najważniejszej w roku 
sesji absolutoryjnej i budżetowej 
(29.03.br.), dyskusje o pieniądzach 
zdominowały posiedzenia Komisji 
d/s Samorządu i Rozwoju Dzielnic 
oraz Komisji Finansów.

Projekt budżetu podlega zaopiniowaniu 
przez wszystkie komisje, stąd potrzeba przed
stawienia go na ich forum. Dyskusja nad pro
jektem trwała na posiedzeniach obu komisji. 
Budżet został poddany krytyce przez Ruch 
Rozwoju Rybnika jako niezgodny z wybor
czymi obietnicami aktualnej ekipy rządzącej, 
a J. Makosz przywołał sprawę osobnych kont 
dla dzielnic. Na forum Komisji Finansów pre
zydent A.Fudali zaprzeczył, aby kiedykol
wiek była mowa o podobnych rozwiązaniach. 
Dzień wcześniej, na posiedzeniu Komisji d/s 
Samorządu i Rozwoju Dzielnic, wiceprezy
dent J. Frelich scharakteryzował budżet jako 
mocno przeinwestowany, dając nadzieję, że 
po zakończeniu w tym roku kilku ważnych 
inwestycji, w roku przyszłym przyrost środ
ków finansowych będzie dla dzielnic bardziej 
odczuwalny.

Zastrzeżenia do paragrafu 5 projektu uchwa
ły budżetowej wniosła K. Stokłosa. Punkt ten 
“upoważnia Zarząd Miasta do zaciągania 
kredytów w wybranych przez siebie bankach ”. 
Aby uniknąć zdarzających się już nieporozu
mień, K. Stokłosa zaproponowała, by do 
punktu tego dodać sformułowanie, w myśl 
którego wybrany zostanie tylko ten bank, któ-

O k rążen ie  w arte  
sto  ty sięcy ...

dokończenie ze str. 5
w niesprawiedliwym świetle byłego prezydenta Ma
kosza - inicjatora kontynuacji budowy. Na pytanie 
radnego Cyrana dotyczące finansowania szpitala, 
J. Frelich przyznał, że budowa jest kredytowana z 
budżetu miasta, a to ze względu na spóźnianie się 
dotacji państwowej, co z kolei spowodowane jest 
niezakończeniem prac nad budżetem państwa.

Na zakończenie sesji radny I. Zimon zwrócił się 
do radnego J. Cyrana, wiceprezydenta d/s inwesty
cji w ekipie prezydenta Makosza, o wyjaśnienie 
sprawy prasy do odsączania osadów, która jest nie
zbędną częścią kompleksu urządzeń modernizowa
nej oczyszczalni ścieków w Orzepowicach. Pewne 
doświadczenia w wykonywaniu takich pras mają 
Rybnickie Zakłady Naprawcze, zatem w ub. roku 
miasto zainteresowało się tym wyrobem, zapew
niając o dużych szansach jej wykorzystania w ryb-

ry przedstawi najkorzystniejszą ofertę. Wnio
sek radnej został uwzględniony w projekcie 
uchwały budżetowej, tak odnośnie kredytów, 
jak i lokat terminowych. Jak się okazało, pa
ragraf 5 projektu uchwały został dokładnie 
przeniesiony z ustawy. Zasugerowano zatem, 
by zwrócić się do prezesa Urzędu Zamówień 
Publicznych z pytaniem, czy dopuszczalne 
jest zaciągnięcie kredytu z pominięciem pro
cedury przetargu publicznego.

W efekcie obie komisje projekt budżetu za
opiniowały pozytywnie, choć przy sprzeciwie 
radnych RRR. J. Makosz nazwał budżet “bu
dżetem ubóstwa”, którego jego klub nie może 
zaakceptować. Ostre kontrowersje wśród 
członków Komisji Finansów wzbudziła rów
nież, poruszona zresztą wcześniej na sesji RM, 
sprawa przekształcenia w jednostki budżeto
we części zakładów budżetowych miasta, a 
pozostawienie w dawnej strukturze m.in. Za
rządu Zieleni Miejskiej, Zakładu Gospodarki 
Komunalnej czy Rybnickich Służb Komunal
nych. Po odczytaniu stanowiska RRR postu
lującego przekształcenia w jednostki budże
towe również pozostałych dotychczasowych 
zakładów budżetowych, B. Korzeniowski - 
przewodniczący Komisji Finansów, zaprezen
tował opinię w tej sprawie wiceprezydenta R. 
Niewelta. Była ona przeciwna wnioskowi 
RRR, a zaskakujący okazał się fakt, iż oby
dwa uzasadnienia - te proponowane przez 
RRR, jak i te przedstawione przez Zarząd Mia
sta - powoływały się na realizację zasad praw
nych jednej i tej samej ustawy - ustawy o fi
nansach publicznych. Sytuacja ta wywołała 
dłuższą dyskusję. J. Makosz apelował o to, by

nickiej oczyszczalni. Tak się nie stało. Jesienią ub. 
roku została podpisana umowa z firmą niemiecką, 
o czym RZN-y nie zostały powiadomione. Radny 
Cyran wyjaśnił, że tzw. RZN-owska prasa to “skła
dak”, wykorzystywany dotąd w kopalniach i cu
krowniach, który nie sprawdzi się w budowanej w 
technologii XXI wieku oczyszczalni. - W wyborze 
posługiwaliśmy się tylko parametrami technologicz
nymi - dodał. - Kierownictwo i pracownicy RZN czu
ją się oszukani, bo przez wiele miesięcy byli uwo
dzeni obietnicami - powiedział I. Zimon.. - To nie
prawda, nic im nie obiecywaliśmy - mówi J. Cyran. 
Krytykując taką postawę I. Zimon podkreślił, że 
niedobczycka prasa była tańsza, o darmowym ser
wisie, a przede wszystkim jej wykonanie i zamon
towanie w rybnickiej oczyszczalni byłoby dobrą re
klamą dla rybnickiego zakładu, który boryka się z 
trudnościami finansowymi. W tej jednak chwili 
sprawa jest już zamknięta.

Kolejna, najważniejsza w roku sesja, w ponie
działek 29 marca o godz. 10.00.

zgodnie z zaleceniem ustawodawcy “nie ob
chodzić prawa” oraz wzorować się na do
świadczeniach wielu miast w Polsce i Euro
pie. W odpowiedzi przewodniczący Komisji 
Finansów przedstawił opinię radcy prawnego 
St. Cicheckiego, zgodnie z którą Rybnickie 
Służby Komunalne, Zarząd Zieleni Miejskiej 
i Zakład Gospodarki Mieszkaniowej nie mogą 
być przekształcone w jednostki budżetowe, gdyż 
byłoby to sprzeczne z ustawą ustalającą zasady 
przekształcania w spółki prawa handlowego tyl
ko zakładów, z nie jednostek budżetowych. Poza 
tym B. Korzeniowski zaznaczył, iż ustawa o fi
nansach publicznych nie nakazuje, ale podaje 
ogólne zasady oraz przypomniał, iż sprawa ta 
była już przedmiotem dyskusji. Prezydent A. Fu
dali zapewnił członków komisji, iż uwagi 
RRR są rozpatrywane, a Zarząd Miasta chce 
działać powoli i systematycznie, tworząc jed
noosobowe spółki prawa handlowego. Prezy
dent przyznał również, iż ustawa o finansach 
publicznych jest źle opracowana i stąd rodzi się 
tak wiele kontrowersji. Wyjaśnienia te nie usa
tysfakcjonowały J. Makosza, który domagał się, 
by radca prawny wydał opinię, czy przedsta
wiony przez RRR projekt uchwały jest błędny czy 
też nie. Kontrowersje wzbudził również termin, w 
którym wniosek RRR ma zostać ponow
nie rozpatrzony - czy nastąpi to jeszcze przed 
sesją budżetową, czy też kwestia ta zostanie 
odłożona na później. W obawie przed koniecz
nością dokonywania przeróbek w przygotowa
nym już projekcie budżetu i podejrzenia o celo
we działanie mające uniemożliwić przejęcie 
uchwały, zdecydowano, że wniosek RRR trafi 
do rozpatrzenia przez radcę prawnego, a po jego 
pozytywnej opinii, zostanie ponownie przedy
skutowany przez członków komisji. Stanie się 
to jednak w późniejszym terminie.

Na posiedzeniu Komisji d/s Samorządu i Roz
woju Dzielnic jej członkowie poddali krytyce 
niektóre zapisy Statutu Rad Dzielnic, szczegól
nie te dotyczące wyborów. Problem ten już nie
długo zniknie, gdyż w trakcie przygotowywa
nia jest nowy Statut Rad Dzielnic, a wszystkie 
sugestie będą brane pod uwagę, o czym zapew
nił wiceprezydent Frelich. Członkowie komisji 
mieli też pewne zastrzeżenia co do organizacji 
i przygotowania posiedzenia, gdyż niektóre po
ruszone tematy były dla nich zaskoczeniem.

* * *
Nic w tym dziwnego, że między ekipą rządzącą 

a zdeklarowaną opozycją dochodzi do kontrowersji, 
jeżeli tylko orężem w walce są argumenty, a dysku
tanci zachowują pewien poziom kultury politycznej. 
Niestety, w Rybniku konfrontacja polityczna przy
biera coraz częściej formę sejmiku szlacheckiego, 
gdzie argumenty mieszają się z inwektywami, oso
bistymi urazami, zadawnionymi żalami. Trudno 
uwierzyć, że w tak napiętej atmosferze czy to na 
sesji czy posiedzeniu komisji można efektywnie 
pracować.

(S, r)
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Tuż po zakończeniu cyklu 
zebrań wyborczych w 26 ryb
nickich dzielnicach, nowo 
wybrani przewodniczący rad 
dzielnic spotkali się z Zarzą
dem Miasta, a także przedsta
wicielami służb miejskich 
oraz instytucji, z którymi 
przyjdzie im współdziałać. Od 
efektów tej współpracy zale
żeć może w dużym stopniu 
jakość życia mieszkańców 
dzielnicy.

Mimo, że rybnickie dzielnice mają bar
dzo różnorodny charakter - od wiejskie
go do przemysłowego - problemy są 
podobne. Na wiele pytań dotyczących 
funkcjonowania poczty musiała odpowie
dzieć dyrektor Okręgowego Urzędu Po
cztowego Krystyna Korbel. Przewodni
czący rad dzielnic narzekali na ciasnotę 
pomieszczeń i zbyt małą ilość czynnych 
okienek w dzie ln icow ych urzędach 
(Chwałowice, Boguszowice), w niektórych 
dzielnicach nie ma poczty w ogóle (Gole- 
jów, Radziejów), itd. Jak zapowiedziała 
jednak K. Korbel, nawet gdyby miasto dało 
pomieszczenia, z powodu braku środków 
na remonty czy modernizacje w ciągu naj
bliższych dwu lat nie powstaną żadne 
nowe placówki pocztowe. Cała nadzieja 
w agencjach czyli punktach pocztowych, 
które w swoich placówkach - usługowych 
czy handlowych - prowadziliby ich właści
ciele. Zresztą statystycznie rzecz biorąc, 
w Rybniku ponoć z ijością placówek 
pocztowych nie jest wcale tak źle...

W dobie reformy służby zdrowia szcze
gólne problemy stwarza też sieć dzielni
cowych przychodni. Mieszkańcy są zde
zorientowani, co jest, niestety, charakte
rystyczne dla większości mieszkańców 
naszego kraju. Na trudne pytania z tej sfe
ry odpowiadała naczelna pielęgniarka 
Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego Da
nuta Piecha. I tak np. w Golejowie bra
kuje pediatry, chwałowiczanie jeżdżą na 
badania do przychodni na Byłych Wię
źniów Oświęcimskich, mieszkańcy Ka
mienia z kolei skarżą się, że nie wydaje 
im się skierowań do laboratorium w tejże 
przychodni itd

Na pytania związane z problemem te
lekomunikacji odpowiadał zastępca dyr. 
Telekomunikacji Polskiej w Rybniku Bo
gusław Beck. Mimo ogromnego postę
pu telefonizacji w Rybniku, istnieją oczy
wiście rejony miasta, gdzie telefony je
szcze nie dotarły. Szczególnie zawiedze
ni czują się mieszkańcy Wielopola, gdzie

położono wprawdzie podziemny kabel, 
ale bez możliwości wykonania większej 
ilości przyłączy. - Teraz mamy kabel pod 
ziemią, stare słupy, nowe słupy... ale nie 
mamy telefonów - mówił przewodniczący 
RD. Zresztą w tej sprawie gospodarze 
dzielnicy interweniują w rybnickiej teleko
munikacji od dawna. Z dość miernym 
skutkiem...

Bezpieczeństwo - to kolejny, ważny dla 
samorządowców temat. Problemy są

podobne - zbyt mała ilość funkcjonariu
szy, problemy z placówkami handlowy
mi sprzedającymi alkohol, który często 
jest pity na zewnątrz, miejsca, gdzie zbie
ra się znudzona młodzież, a efekty tej 
nudy znamy wszyscy. Adresatami pytań 
przewodniczących RD dotyczących bez
pieczeństwa byli zastępca komendanta 
miejskiego komisarz Józef Miłoś, a tak
że komendanci dwu rybnickich komisa
riatów: w Boguszowicach nadkomisarz 
Maria Świenty i komisarz Piotr Tom- 
szak. Jak wszędzie, problem rozbija się 
o pieniądze. Środki przeznaczone na 
płace policjantów są zbyt szczupłe, by 
możliwe było odczuwalne zwiększenie 
ilości etatów. Komisarz M. Świenty uwa
ża, że na obszarze działania komisaria
tu w Boguszowicach nasycenie jest w 
miarę dobre i już niedługo wyniesie 55

etatów (na początku działalności tej pal
cówki -12). Oczywiście, taki przyrost był 
możliwy kosztem ilości funkcjonariuszy w 
innych częściach miasta, bo komenda 
miejska otrzymała tylko kilka dodatkowych 
etatów.

O działalności Straży Miejskiej i jej 
strukturze mówił komendant Ryszard 
Sadowski. Przedstawiciel Rybnickiej 
S pó łk i W ęg low ej Marian Konkol 
przybliżył zebranym ideę utworzenia

rybnickiej strefy aktywności gospodar
czej, która wykorzystałaby tereny i obiek
ty pogórnicze. (Szerzej o tym problemie 
pisaliśmy w lutowym numerze “GR”). 
Przewodniczący RD podkreślili koniecz
ność bardziej aktywnego udziału w ży
ciu miasta, choćby poprzez uczestnictwo 
w posiedzeniach stałych komisji RM i in
nych spotkaniach, które dotykają proble
mu dzielnic. Mieli również zastrzeżenia 
do Statutu Rad Dzielnic. Nota bene, już 
działa komisja statutowa, której zada
niem jest dostosowanie statutu do aktu
alnych potrzeb.

Spotkanie podsumował prezydent Adam 
Fudali, podkreślając potrzebę organizowa
nia takich spotkań, proponując jednocze
śnie, by następne poświęcone było jedne
mu, konkretnemu problemowi.

(r)

Spotkania z przewodniczącymi

Różne dzielnice- podobne problemy

Wśród nowych przewodniczących rad dzielnic 
jest tylko jedna kobieta - Krystyna Burzawa z Kamienia. Zdj.: szoł
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Działacze samorządowi w dzielnicach chcą 
bardziej niż dotąd wpływać na ich funkcjo
nowanie i brać większy udział w życiu mia
sta - taki wniosek należałoby wysnuć ze spo
tkania nowych przewodniczących rad dziel
nic z członkami Zarządu Miasta i Prezy
dium Rady Miasta.

Poproszeni o podsumowanie wyborów, wy
powiadający się podkreślali przede wszystkim 
aktywność dzielnicowych społeczności, wy-

rad dzielnic

Nic o nas
b e z -  n a f i r n .

czulenie mieszkańców na problemy i chęć po
mocy w ich rozwiązywaniu. Ale wybory ujaw
niły też słabości Statutu Rad Dzielnic i Regu
laminu wyborów. Zdarzały się problemy z in
terpretacją niektórych punktów, co wynikało 
z niejasności zapisów. Wiceprezydent J. Fre- 
lich ponowił apel, by pisemnie zgłaszać 
wszystkie wątpliwości, a także propozycje 
zmian, gdyż będą one brane pod uwagę przy 
okazji mających się wkrótce rozpocząć pra
cach nad nowelizacją statutu. Poinformował

również, że skierowany do wojewody przez 
klub radnych Ruchu Rozwoju Rybnika wnio
sek w sprawie unieważnienia uchwały doty
czącej wyborów do rad dzielnic został odrzu
cony (Patrz relacja z sesji RM w “GR” ze stycz
nia br.). Wojewoda wyjaśnił, że jako organ 
sprawujący nadzór nad działalnością komunal
ną działa wyłącznie z urzędu i tak też postą
pił w sprawie tejże uchwały, oceniając ją jako 
zgodną z ustawą o samorządzie gminnym.

Z rąk prezydenta A. Fudalego i przewodni
czącego Rady Miasta W. Zawadzkiego prze
wodniczący odebrali specjalne legitymacje. 
Nie są one związane z żadnymi przywilejami, 
ale daje za to satysfakcję...

Największe zainteresowanie zebranych 
wzbudził, i tu trudno się dziwić, podział środ
ków finansowych dla poszczególnych dzielnic 
na bieżący rok, według stanu budżetu na ma
rzec 1999. Samorządowcy otrzymali dokład
ne wyliczenie jakie prace i za ile będą w ich 
dzielnicy wykonywane, dowiedzieli się rów
nież jakie są możliwości otrzymania dodatko
wych środków. Niewątpliwie nie wszyscy po
czują się usatysfakcjonowani, gdyż, jak stwier
dził prezydent Fudali, konieczność kontynua
cji wielu ważnych inwestycji, nazwijmy je - 
centralnych - budżet ogranicza. Zebrani, gwoli 
porównania, otrzymali również opracowanie 
dotyczące udziału dzielnic Rybnika w docho
dach i wydatkach w 1998 roku.

Zdecydowano, że odpowiedzialny w mieście 
za realizację inwestycji wiceprezydent R. Nie- 
welt spotka się w dzielnicach, by tam, w tere
nie, omówić z zarządami RD plany pracy i 
wybrać priorytety do realizacji. Ożywiona dys
kusja na ten temat potwierdziła celowość przy
gotowywania tzw. budżetu dzielnicowego, ale 
przewodniczący byliby usatysfakcjonowani, 
gdyby ich zdanie liczyło się w każdej sprawie 
dotyczącej dzielnicy i jej problemów. Chodzi 
nie tylko o obecność na sesji RM (co jest pro
ste, bo wszystkie sesje są jawne), ale również 
o udział w komisjach stałych RM (co już jest 
niemożliwe, bo komisje zostały wybrane przed 
wyborami do RD), a także o udział w komi
sjach przetargowych i spotkaniach dotyczących 
konkretnego problemu.

Dzielnicom zależy na promocji swoich Ma
łych Ojczyzn, stąd pozytywne głosy dotyczą
ce ewentualnego wydania albumu im poświę
conego.

Serdecznie dziękujemy mie
szkańcom za liczne przybycie na 
zebrania wyborcze i wybór. 
Postaramy się nie zawieść Wasze
go zaufania.

Przewodniczący i członkowie 
nowo wybranych rad dzielnic

"Rodzinna" fotografia prawie wszystkich przewodniczących rad dzielnic z członkami Zarządu Miasta oraz prezydium Rady Miasta.
Zdj.: szoł
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Interesująco wygląda oferta zago
spodarowania dwu XIX-wiecznych 
obiektów - “pijalni wód mineralnych ” 
- dziś' hali mięsnej przy ul. 3 Maja oraz 
zabudowań magazynowych dawnego 
młyna. Oba leżą w strefie pełnej ochro
ny konserwatorskiej i mają wyraźny 
charakter zabytkowy. Zasługując więc 
na szczególną troskę i wyeksponowa
nie, czekają na ludzi z pomysłami...

W trwającej ponad dwa lata historii “Spotkań 
przy kawie” organizowanych przez Izbę Przemy
słowo-Handlową Rybnickiego Okręgu Przemysło
wego, nigdy jeszcze do kawiarni “Na Poddaszu” 
nie przybyło tak wiele osób.

Atrakcyjne propozycje 
dla inwestorów

Tym razem przedstawiciele rybnickiego śro
dowiska biznesu, a także miejskich instytucji 
spotkali się z członkami Zarządu Miasta, by 
zapoznać się z tegorocznymi zamierzeniami 
władz samorządowych, przede wszystkim 
w sferze inwestycji.

Szczególnie interesujące mogły dla zebra
nych przedsiębiorców być informacje o kon
struowaniu nowego planu ogólnego zagospo
darowania przestrzennego miasta, który stwo
rzy nowe możliwości dla inwestorów. Z za
pewnień władz samorządowych i dyskusji 
wynika, że władzom samorządowym bar
dzo zależy na współpracy ze środowiskiem 
rybnickich przedsiębiorców, od których 
oczekują bardziej aktywnego włączenia się 
w szereg miejskich przedsięwzięć. Padło 
wiele konkretnych propozycji, a od ludzi bi
znesu zależeć będzie czy zostaną one wyko
rzystane. Gospodarze miasta zachęcali m.in. do 
utworzenia przez rybnickie podmioty gospo
darcze grupy kapitałowej, której celem byłaby 
budowa w miejscu dzisiejszego targowiska 
centrum handlowego, mogącego konkurować 
z dużymi marketami zachodnimi.

Na zagospodarowanie 
czeka też teren między 
Urzędem Miasta a szpita
lem "Juliusz", gdzie mógł
by powstać np. kompleks 
hotelowy z parkingiem.
Możnaby przy okazji za
stosować tam rozwiązanie 
architektoniczne eksponu
jące widok z ul. 3 Maja na Zamek. Miejscem 
tym interesują się Francuzi i Niemcy...

W trakcie dyskusji wyłoniła się ważna dla 
przedsiębiorców sprawa niespełniającego 
wymogów służb celnych posterunku celne
go na Zamysłowie i potrzeby przeniesienia 
go w inne miejsce. Przedstawiciele miasta 
zapewnili, że zdają sobie sprawę, że w Ryb
niku taki posterunek jest niezbędny i prowa
dzone są rozmowy na temat jego nowego 
umiejscowienia. W grę wchodzi baza “Trans- 
góru” przy ul. Brzezińskiej.

Przedsiębiorcy, a szczególnie handlowcy 
oczekują od miasta przedstawienia szerzej

Być może powstanie tu deptak łączący ulice 
3 Maja i Miejską z widokiem na odremonto
wany Zamek...
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Śląskie obchody jubileuszu połączono z 
otwarciem w Rybniku nowej siedziby oddzia
łu banku. W trakcie uroczystości, w których 
wziął również udział prezydent A. Fudali, 
bank przekazał czek na dalszą budowę Woje
wódzkiego Szpitala Specjalistycznego w 
dzielnicy Orzepowice. Czek opiewał na kwotę 
10 tysięcy złotych, a decyzja o wsparciu tej 
inicjatywy nie była przypadkowa:
- Rybnicki szpital budowany jestjuż 25 lat. Uzna
liśmy, więc że każda kwota pomoże z pewnością 
prace ukończyć, a tym samym udostępnić szpi
tal jak najszerszemu gronu osób potrzebują
cych - twierdzi Arkadiusz Latoń, z sekcji mar
ketingu rybnickiego oddziału BPH.
- Szpital potrzebny jest całemu miastu - mówi 
Teresa Kacperek, dyrektor BPH w Rybniku.
- My ze swej strony staramy się czynnie ucze
stniczyć w życiu Rybnika, stąd też zrodził się 
pomył, by wzbogacić konto szpitala. Warto 
dodać, iż nie czynimy tego po raz pierwszy. 
Jakiś czas temu przekazaliśmy już podobną 
kwotę na ten sam cel. Uczestniczymy również 
w innych imprezach odbywających się w mie
ście, takich jak wystawa lilii i kompozycji 
kwiatowych czy też zawody szachowe. Nasze 
zaangażowanie wynika z faktu, iż bank chce 
być obecny w życiu miasta.

Bank Przemysłowo-Handlowy S.A. działa

strategii rozwoju, co pozwoliłoby im z wy
przedzeniem planować przedsięwzięcia. Za
pewniono, że taka strategia powstanie na ba
zie istniejącego już masterplanu, a poszuki
wania inwestorów będzie przebiegało zgodnie 
z jej założeniami. Poruszono też sprawę niskiej 
emisji zanieczyszczeń, a co za tym idzie, moż
liwości podłączenia do ciepłociągów kolejnych 
dzielnic. Ze względu na problemy własnościo
we dotyczące sieci ciepłowniczych, przyjdzie 
nam zapewne jeszcze długo czekać, by znik
nęły dymiące kominy małych kotłowni. Ist
nieje jednak możliwość podłączenia do sie
ci osiedli Dworek i Wieczorka. W dyskusji 
nie pominięto kultury i oświaty, a pytania do
tyczyły zamierzeń miasta w sferze zagospo
darowania czasu dzieciom i młodzieży.

W Rybniku 13 na 36 szkół podstawowych nie ma sali gimnastycznej. Jeszcze 
w poprzedniej kadencji władz samorządowych powstał program ich budowy.

W tym roku zostanie oddana do użytku sala przy SP 28 w Kamieniu. Wstępna 
analiza wykazała, że miasta nie będzie stać na budowę więcej niż dwu sal w roku.

Trudno sobie jednak wyobrazić, by bez sali mogły egzystować gimnazja, 
dlatego zaplanowano, że w roku 2000 sale gimnastyczne otrzymają SP 36 \
w Boguszowicach oraz Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych (na zdj.).
Ze strony władz samorządowych padła propozycja, by sprawą tą zainteresowa
li się rybniccy przedsiębiorcy budowlani. Nic nie stoi na przeszkodzie, by sale 
miały formę powtarzalnej bryły, co obniżyłoby koszty ich budowy.

Tak więc pole do popisu dla rybnickich przedsiębiorców jest coraz większe.
(r), Zdj.: szoł

Bank dla
szpitala

Jubileusz obchodów 
10-lecia Banku Prze
mysłowo - Handlowe
go S.A. stał się okazją 
do wzbogacejiia4iolita 
Wojewódzkiego Szpi
tala Specjalistycznego 
nr 3 w Orzepowicach.

we wszystkich regionach kraju, a swoje moż
liwości oferuje w prawie 200 placówkach.

Z okazji jubileuszu banku szpital otrzymał 
pomoc finansową, a dzięki otwarciu nowej 
siedziby banku rybniczanie mają możliowść 
lokowania swoich oszczędności w lepszych 
warunkach. Warto dodać, iż w Rybniku 
działa już 19 innych filii i oddziałów ban
kowych.

(S)

Najnowszy rybnicki bank przekazał czek na konto 
budowy szpitala w Orzepowicach. Zdj.: szoł
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“Dodatkowe”
gimnazja

Na sesji Rady Miasta 1 marca br. do 
listy planowanych (oprócz Gimnazjum 
specjalnego) dwunastu gimnazjów doszły 
dwie nowe tego typu placówki. Obie będą 
się mieściły w siedzibach miejscowych 
szkół podstawowych: SP 24 w Popielo
wie oraz SP 28 w Kamieniu. W obu 
dzielnicach gimnazjaliści do swojej “budy” 
będą chodzili rok dłużej, tyle że do popie
lowskiego gimnazjum dołączą jeszcze ab
solwenci klasy szóstej z SP 25 w Radzie
jowie.

Stało się tak na skutek zdecydowa
nej presji społeczności tych dzielnic. 
Popielów i Radziejów tworzą jedną pa
rafię, dzieci się znają, wiele tu rodzin 
spokrew nionych. Rodzice uczniów  
obawiali się ich nadmiernych stresów 
w nowym środowisku oraz zagrożeń 
związanych z anonimowością wielkiej 
szkoły. Chcieli uniknąć groźby kontak
tu ze zjawiskami patologii społecznej, 
tak - ich zdaniem - charakterystycznych 
dla szkół typu miejskiego. Przy trój- 
zmianowej - jak zakładali - pracy gim
nazjum w C h w a ło w ica ch  is tn ia ła  
obawa późnego pow rotu  do domu, 
i to w niebezpiecznych warunkach, 
szczególnie tych uczniów, którzy mie
szkają daleko od miejsca planowane
go przywozu z gimnazjum.

Inne obawy kierowały społecznością 
dzielnicy Kamień. Tu rodzice przede 
wszystkim obawiali się skomplikowane
go dojazdu do gimnazjum ulokowanego 
w SP 3 w dzielnicy Piaski. Co będzie, gdy 
uczeń zaśpi? Jadąc miejskim autobu
sem, m usiałby dodatkowo p rzes ia 
dać się w Paruszowcu. Czy ucznio
wie nie będą musieli oczekiwać na od
jazd “gimbusu” w świetlicy? Innym argu
mentem na utworzenie gimnazjum w Ka
mieniu stało się zapowiadane na 1 wrze
śnia br. oddanie w SP 28 dwóch nowych 
pracowni lekcyjnych oraz sali gimna
stycznej.

To tylko niektóre z argumentów, które 
wymieniono w pismach komitetów rodzi
cielskich i na spotkaniach z władzami mia
sta. Gimnazja te mają funkcjonować przej
ściowo do 2001 roku. Można się spodzie
wać, że wówczas problem powróci jak 
bumerang, chyba że... sposób działania 
samodzielnych gimnazjów przekona 
ostrożnych do oświatowej reformy.

Grzegorz Walczak

Nowa pracownia komputerowa w SP 10
Powstała ona w ramach ogólnopolskiego 

programu Ministerstwa Edukacji Narodowej 
“Internet w każdej gminie”. Wybór “ 10” nie 
był przypadkowy: szkoła ta posiada informa
tyczne tradycje, a zajęcia prowadzi nauczy
ciel - pasjonat Romuald Lenert, który, wraz 
z kierownictwem placówki, zabiegał, by 
program został urzeczywistniony właśnie 
tutaj. Jeszcze w ub. roku miasto wydatkowa

ło ponad 30 tys. zł na przystosowanie po
mieszczeń dla potrzeb pracowni. Podobną 
sumę dało MEN na wyposażenie jej w sprzęt. 
- Pracownia powstała z połączenia dwu po
mieszczeń. Trzeba było też wykonać nową 
instalację, a także zabezpieczenia: role
ty antywłamaniowe i alarmy. Pracy było 
więc niemało - powiedział odpowiedzial
ny wtedy za inwestycje w mieście były wice

prezydent J. Cyran. 
- Wspomagają nas 
również rodzice, bo 
na sprzęt komputero
wy, przeznaczono  
część środków Komi
tetu Rodzicielskiego - 
dodał dyrektor szko
ły Marek Stojko.

Starszy sprzęt kom
puterowy znajdzie 
zastosowanie w pra
cowniach przedmio
towych. Szkoła ma 
ambicje, by kompu
ter był normalnym 
narzędziem  nauki 
i pracy i dla uczniów, 
i dla nauczycie li, 
bo tego wymaga rze
czywistość. W “ 10”, 
która niebawem 
przekształcona zo
stanie w gimnazjum, 
w yrażenia e-m ail, 
strona www czy ser- 
fowanie to normal
ka...

(szoł)

Pożytecznego
serfowania

Pod koniec lutego w Szkole Podstawowej nr 10 
otwarto nowoczesną, 10-stanowiskową pracownię 
komputerową z internetowym łączem.

Wiosna ekologiczna
- Dla nas "rok szkolny" zaczyna się wio

sną, a kończy jesienią - mówi Marian Du
dek z rybnickiego Koła Polskiego Klubu 
Ekologicznego.

Od kilku już lat koło prowadzi w Ru
dach - centrum Parku Krajobrazowego 
"Cysterskie Kom pozycje  Krajobrazowe  
Rud W ielkich" warsztaty ekologiczne dla 
dzieci i młodzieży szkół podstawowych 
oraz ponadpodstawowych. Celem tych 
spotkań na "łonie natury" jest edukacja 
i kształtowanie ekologiczne młodego po
kolenia. Uczestnicy warsztatów zwiedza
ją park z całym jego dziedzictwem kultu
rowym i przyrodniczym oraz biorą udział 
w terenowych zajęciach. Starsza młodzież

poznaje też relacje między środowiskiem 
i człowiekiem na przykładzie dziejów oko
lic Rud stanowiących obszar parku. W la
tach ub. miasto dofinansowywało wyjazdy 
na warsztaty tylko dzieciom ze szkół pod
stawowych, w tym roku dofinansowanie 
obejmie także uczniów klas drugich szkół 
ponadpodstawowych.

Rybnickie Koło Polskiego Klubu Ekolo
gicznego organizuje również, tradycyjnie 
wspólnie z miastem, Konkurs Wiedzy Eko
logicznej, w tym roku już po raz piąty. Ak
tualnie kończy się etap szkolny, 9 kwiet
nia w SP2 odbędzie się półfinał, zaś uro
czysty finał - 16 kwietnia w Miejskiej Bi
bliotece Publicznej. /r/

mTel. 42-28-825
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Na razie jest jeszcze szaro. Prawdziwie 
wiosenna zieleń jak zwykle "wybuchnie" 
w maju. Czy i w tym roku Rybnik nawiąże 
do tytułu miasta-ogrodu, jak ogłosił jesie- 
nią 1996 roku fachowy kwartalnik "Kwia
ty"? I do miejsca w ogólnopolskim kon
kursie na najbardziej ukwiecone miasto, 
jakie przyznał mu miesięcznik "Kwietnik" 
za 1997 rok?

- Życzeniem  Zarządu Miasta jest, aby
śmy wykonali usługi na terenach zieleni

miejskiej na tym samym poziomie, co w la
tach ubiegłych - mówi dyrektor Zarządu Zie
leni Miejskiej w Rybniku Andrzej Kozera. 
Jego 106 pracowników opiekuje się ponad 
94 hektarami zieleni urządzonej wyłącz
nie na terenach podległych gminie samo
rządowej. Stanowi to kilka procent po
wierzchni miasta. - / chciałoby się, żeby  
nas oceniano tylko za to, co nam podlega. 
Są przecież tereny zieleni nie urządzonej, 
gm inne c z y  też n iegm inne n ieużytk i, 
którymi my się nie zajm ujem y - mówi 
dyrektor.

Wśród owej "zieleni urządzonej" znaj
dziemy parki, zieleńce i skwery, zielone 
wyspy rond i place zabaw, przydrożne 
pasy zieleni (np. żywopłoty) i cmentarze 
komunalne, donice i pojemniki, miejsca 
pamięci narodowej i groby, którymi ZZM 
się zajmuje.

O charakterze podejmowanych, stan
dardowych prac decydują, rzecz jasna, 
pory roku. Na w iosnę to g łów nie  
oczyszczanie terenów zie leni po z i
mie, np. grabienie, nawożenie, sadze
nie drzew i krzewów oraz kwiatów wio
sennych. To także wielkanocne dekora
cje w obrębie Rynku. Latem - głównie pie
lęgnacje trawników, obsada kwiatami let
nimi, wiele prac porządkowych, jak cię
cie żywopłotów czy drobne remonty

A

Zarząd Zieleni Miejskiej

Cztery
pory roku

małej architektu
ry. Na ten rok 
z a p la n o w a n o  
np. przeróbkę 
części zieleńca 
przy bazylice św. 
Antoniego, prace 
przy bulwarach 
między ul. Kotu- 
cza a Wierzbo
wą i powiększe
nie zieleńca przy 
ul. Górnośląskiej 
w N iedobczy- 
cach. Prace je 
sienne to zbiórka 
liśc i oraz ich 
kompostowanie, 
zbieranie i ma- 

tecznikowanie roślin letnich, sadzenie ro
ślin jesiennych, np. chryzantem, oraz 
drzew i krzewów. To także zabezpiecze
nie niektórych roślin, jak róż czy bylin, 
przed zimą. Podczas zimy usuwa się po
susz, koryguje korony drzew, prowadzi się 
cięcia odmładzające krzewów. O czy
szczane są dróżki i chodniki w parkach 
i zieleńcach w czasie tzw. "akcji zimo
wej", przygotowywana jest dekoracja mia
sta na święta w centrum i w dzielnicach. 
Wiele starań wymagają także święta pań
stwowe i kościelne jak np. dekoracje na 
Dzień Dziecka, opieka nad pomnikami, 
obeliskami, mogiłami zbiorowymi i po
jedynczym i grobami pozbawionym i

Głośnym echem odbiła się sprawa pudla, 
| który uśpiony i zawieziony przez Straż Miej

ską do lecznicy weterynaryjnej w Rybniku 
zdechł w zimnej budzie. Również nasza re
dakcja odebrała parę telefonów w tej sprawie. 
Jedna z czytelniczek prosiła nawet o ogłosze

ni niu apelu do stolarzy, a i innych ludzi, o wspar- 
I cie lecznicy, by mogła ona zapewnić psom 

lepsze warunki.

naturalnych opiekunów.
Daleko temu wyliczeniu do końca, a już 

widać, że te "kilka procent" powierzchni 
miasta może stanowić o jego zewnętrz
nej ocenie. Wśród wszystkich terenów, 
które podlegają ZZM, 13 i pół hektara sta
nowią tzw. tereny reprezentacyjne. Tu 
wykonuje się prace ponadstandardowe, 
to one tworzą najbardziej efektowną w i
zytówkę miasta. Dywany i napisy kwiet
ne, fontanny, kwiatowe kobierce, efektow
ne skarpy czy klomby... Na te oraz kilka 
innych celów, np. koszty utrzymania mo
giły zbiorowej, o powierzchni 1500 me
trów kwadratowych, zaniedbanych gro
bów - w tym z opieki społecznej, częścio
wo do kosztów prowadzenia Domu Po
grzebowego na Cmentarzu Komunalnym 
przy ul. Rudzkiej ZZM otrzymuje dotację 
przedmiotową w wysokości 20 procent 
swojego budżetu, który wynosi w tym 
roku 3 miliony 100 tysięcy złotych. Po
zostałe 80 procent budżetu będzie koszto
rysowane i fakturowane dla Wydziału 
Ochrony Środowiska oraz Wydziału Dróg 
Urzędu Miasta jako "przychody własne" 
ZZM, którymi ten, jako zakład budżeto
wy miasta, ma się wykazać w zamian za 
dotychczasową dotację.

- Zostało przyjęte takie rozwiązanie, 
gdyż "ustawa o finansach pub licznych"  
nakazała ograniczenie dotacji z  budżetu 
gminy dla zakładów budżetowych od 1 
stycznia br. Ta forma rozliczania pozwala 
także rozliczać koszty i przychody z  na
szych prac w rozbiciu na dzieln ice mia
sta, w których ulokowane są obiekty te
renów zielen i - mówi Andrzej Kozera.

Dzięki swym najlepszym rozw iąza
niom, efekty pracy ZZM cieszą oko, są 
wzorem dobrego smaku oraz powo
dem do uzasadnionej dumy mieszkań
ców. A - schodząc bardziej na ziemię - nasz 
udział we współtworzeniu zielonego pej
zażu miasta może zmienić proporcje: po 
prostu lepiej zadbajmy o własne ogródki.

Grzegorz Walczak

Jak nas poinformowano w Straży Miejskiej, 
wywożone do lecznicy są tylko psy agresyw
ne, podejrzane o pogryzienie. W żadnym wy
padku Straż Miejska nie pełni roli "rakarza” 
i nie wyłapuje psów wałęsających się po mie
ście.

Jak zapewniają władze miasta, już w lecie 
w Rybniku funkcjonować będzie schronisko 
dla zwierząt. (r)

Wiosenne porządki... Zdj.: szoł

Będzie schronisko dla zwierząt

Do lecznicy tylko agresywne

i
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Dealerzy narkotyków w IV LO

P ierw sza  d aw k a za darm o...
Ju ż ch yb a ty lk o  starszem u  p o k o 

leniu  P olak ów  n ark otyk i k ojarzą  się  
w yłączn ie z film am i k rym in a ln ym i 
i w ielk im i aglom eracjam i m iejsk im i. 
Niestety, problem  ten pojawił się rów
nież w Rybniku.

I choć brakowało na to nie
zbitych dowodów, od dawna 
mówiło się, że w rybnickich 
szkołach średnich, a i podsta
wówkach można było zao
patrzyć się w środki odu
rzające. Podobnie zresztą, 
jak w wielu lokalach w cen
trum miasta.

I oto na ślad narkoty
ków natrafiono w IV LO 
w Chwałowicach. - Cho
ciaż nasze liceum jest bardzo 
kameralne i nie mamy z mło
dzieżą większych proble
mów wychowawczych, rów
nież u nas zdarzył się “narko
tykowy epizod" - powiedział

dyrektor Marian Groborz na specjalnie zwo
łanej konferencji prasowej. - Na proceder roz
prowadzania narkotyków w naszej szkole na- 
trafdiśmy bardzo szybko, mniej więcej w dzie
siątym dniu działania dealera. Długo zasta
nawialiśmy się czy sprawę nagłośnić, ale zro

biliśmy to “ku przestrodze ” oraz by uczulić 
na ten problem inne szkoły.

Na trop handlu amfetaminą wpadł szkolny 
pedagog Bogdan Chudzik, który zauważył 
dziwne zachowanie kilku uczennic. - Jeste
śmy pewni, że dzięki szybkiej reakcji narkoty
ki z naszej szkoły zniknęły, a i w przyszłości 
jesteśmy gotowi zdecydowanie się im przeciw
stawiać. I choć problem dotyczył małej grupy 
naszych uczniów, sukcesem jest uchronienie 
od nałogu nawet tych kilku osób - powie
dział szkolny pedagog. Pierwsza dawka 
“amfy” była darmowa - na przynętę. Na
stępne po 10 zł. Dziewczyny, na szczęście, 
nie zdążyły już zażyć czwartej...

Zgodnie z zapowiedziami Wojewody Ślą
skiego, dyrektor M. Groborz liczy na pomoc 
policji, bo tropienie dealerów nie jest zada
niem szkoły. Nauczyciele ze swojej strony 
będą udzielać uczniom wszelakiego wsparcia 
- informować, wychowywać, ale jeżeli cią
gle w Rybniku będzie tak łatwy dostęp do 
narkotyków, to działania te będą Syzyfową 
pracą.

- Jesteśmy gotowi koordynować nasze wy
siłki ze wszystkimi rybnickimi szkołami, by 
wyeliminować z nich narkotyki - zakończył 
dyrektor M. Groborz.

Tekst i zdj.: szołDyrektor IV LO Marian Groborz: długo zastanawialiśmy się 
czy sprawę nagłośnić...

Gdzie do lekarza?

*4

Szum informacyjny wokół reformy lecznictwa powoduje, że jako potencjalni 
pacjenci czujemy się zagubieni i zdezorientowani. O ile wiem y do jakiej przy
chodni udać się w ciągu tygodnia i w “norm alnych” godzinach, ogarnia nas 
panika, gdy nadchodzi weekend, a także godziny wieczorne.
Zatem przypominamy rybniczanom:

* Przychodnia Rejonowa przy ul. Hallera 
jest czynna w soboty, niedziele i święta od 
8.00 do 20.00, a dyżury w te dni pełni tu pe
diatra i internista. Od 1 kwietnia (to nie pri
ma aprilis) przychodnia ta będzie każdego 
dnia czynna całą dobę, a podstawową opie
kę zdrowotną zapewni lekarz pierwszego kon
taktu i pielęgniarka.
* Punkty pobrań materiału do badań labo
ratoryjnych znajdują się w:
Centrum - przychodnie przy ul. Reymonta 
Nowiny - przychodnia przy ul. Orzepowickiej 
Niedobczyce - przychodnia przy ul. Górnoślą
skiej (Wrębowa)
Boguszowice - przychodnia przy ul. Patriotów 
Niewiadom - przychodnia przy ul. Mościckiego 

U pacjentów leżących pobrań dokonuje pie
lęgniarka środowiskowa, zaopatrzona w spe
cjalne hermetyczne probówki.
* Punkty pielęgniarskie czynne od godz. 8.00 
do 12.00 (zastrzyki, mierzenie ciśnienia, inhalacje, itp.): 
Centrum - przychodnie przy ul. Hallera i ul. Piasta 
Nowiny - przychodnia przy ul. Orzepowickiej

Niedobczyce - przychodnia przy ul. Andersa 
Chwałowice - Przychodnia Rejonowo-Specja- 
listyczna przy ul. Śląskiej 
Boguszowice - przychodnia przy ul. Patriotów.

Zmiany zaszły w Niedobczycach. Likwidacji 
ulega przychodnia przy ul. Barbary, a poradnia 
dziecięca z przychodni przy ul. Górnośląskiej prze
niesiona zostaje do przychodni przy ul. Andersa.

Pamiętajmy, że usługi stomatologiczne są 
dostępne bez rejonizacji. Usługi standardo
we są płacone przez Kasę Chorych, zaś po- 
nadstandardowe są płatne: np. plomby świa- 
tłoutwardzalne , usługi ortodontyczne (dzieci 
powyżej 14 łat), niektóre usługi chirurgii szczę
kowej. Lekarz - stomatolog powinien poinfor
mować nas o możliwościach poradni i cenie 
usługi oraz wystawić rachunek. Zakład Lecz
nictwa Ambulatoryjnego ma środki na zaopa
trzenie protetyczne bezpłatnie raz na 5 lat.

ZLA apeluje do wszystkich osób, które 
nie złożyły jeszcze deklaracji do Śląskiej 
Kasy Chorych - jeszcze można je składać! 
Pomocy w wypełnianiu deklaracji udzielą pra
cownicy przychodni. (r)

1 9 - 23  kwietnia

D n i
Promocji
Zdrowia

W dniach od 19 do 23 kwietnia odbędą 
się organizowane tradycyjnie w kwietniu 
przez Regionalne Towarzystwo Oświaty 
Zdrowotnej i Miejską Stację Sanitarno-Epi
demiologiczną Dni Promocji Zdrowia.

W siedzibie Cechu Rzemiosł Różnych, po
pularnym "Okrąglaku", będzie można wysłu
chać wykładów m.in. na temat zagrożenia 
nowotworowego, nadciśnienia tętniczego, al-

Ikoholizmu i przemocy w rodzinie, a także 
cukrzycy w kontekście zagrożenia dla oczu.

Będzie się również bezpłatnie można 
poddać palpacyjnemu (dotykowemu) ba
daniu piersi. Jeżeli w następstwie takiego 
badania lekarz nabierze jakichkolwiek 
podejrzeń, pacjentka otrzyma skierowanie 
na badanie mammograficzne.

Zachęcamy do czynnego udziału w ko
lejnych Dniach Promocji Zdrowia - nasza 
kondycja zdrowotna zależy często od wie
dzy o naszym organizmie. (r)

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■Tel. 42-28-825



Twoja łączność ze światem
AKSEL ELEKTRONIKA - ŁĄCZNOŚĆ 

44-200 Rybnik, ul. Hallera 12a 
tel. 422 48 36

Rok pow stania firm y - 1990, a dziś AKSEL to:
• w iodący projektant, w ykonaw ca i operator now oczesnych 

system ów  i sieci radiokom unikacyjnych w kraju - 70% 
rynku w regionie,

• operator publicznej sieci radiokom unikacyjnej AKSEL - 
NET - koncesja M inisterstw a Łączności na rozbudow ę 
sieci w 34 m iastach na terenie kraju,

• autoryzow any dystrybutor firm y M OTOROLA i jeden 
z dziesięciu jej 
strategicznych 
partnerów  w 
Europie 
Środkowo - 
W schodniej,

• dealer Ery GSM ,

• dystrybutor 
sprzętu 
telekom u
nikacyjnego
z pełnym  zakresem  usług: konsultacyjnych, m ontażow ych 
i serw isowych.

B u d o w ę s ie c i i d o s ta w ę  sp rz ę tu  łą c z n o ś c i rad io w e j
powierzyli firm ie A K SEL m.in.:
Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego, Urząd Ochrony
P a ń stw a , B iu ro  O ch ro n y  R zą d u , K om en d a  G łów n a
i K om endy W ojew ódzkie Państw ow ej S traży Pożarnej,

Telewizja Polska, M agurski Park Narodowy, Tramwaje 
W arszawskie! (kontrakt z grudnia 1998r.)

Pozytyw ne opinie tych i w ielu innych jeszcze klientów  to 
najlepsza w izytów ka firmy!

D om eną firm y A K SE L  są  spec ja listyczne  rozw iązan ia 
sy stem ó w  łą cz n o śc i. P rzy k ład em  je s t  R ad iow y System  
W spółdziałania na bazie sieci A K SEL-N ET, który ułatw ił 
k o o rd y n a c ję  d z ia ła ń  s łu ż b  m ie js k ic h  w tra k c ie  ak c ji 
p rzeciw pow odziow ej w lipcu 1997 roku, a także system y 
dyspozytorskie do obsługi firm  transportow ych, Radio-Taxi 
oraz do telem etrii i telesterow ania.

F irm a A K SEL je s t obecna na w szystk ich  prestiżow ych 
targach, w ystaw ach i konferencjach branżowych na terenie 
k ra ju . W eźm ie  ró w n ie ż  u d z ia ł w ry b n ic k ic h  T arg ach  
B udow nictw a i W yposażenia DOM od 9-11 kw ietnia br. Na 
stoisku firm y A K SEL specjalna prom ocja z nagrodam i.

Zapraszamy !

„Ekonomie” s.c. Prywatne Policealne Studium Manadżerskie

Jeśli jeszcze nie wiesz kim chcesz być, to proponujemy Ci naukę na następujących kierunkach:

UBEZPIECZNIA -  AGENT CELNY -  INFORMATYKA 
FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ -  BANKOWOŚĆ

Nowy nabór już trwa! Wszystko załatwisz na miejscu!

Informacji udziela sekretariat szkoły czynny codziennie od 8.00 do 18.00 
Na życzenie wysyłamy bezpłatnie informator.

Nasz tel. 422 81 08



Firma O gólnobudow lana 
i W ykończeniow a

♦ kompleksowa budowlanka
♦ domy pod klucz
♦ ocieplanie budynków
♦ tynki wewnętrzne na mokro (nowa technologia)
♦ budowa w systemie VELOX

»M E D R E M « Sp. z o,
HURTOWNIA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH 

44-200 Rybnik, ul. Wiejska 19 
« Ü ^ J te l .  (032) 423 61 72

g t ! ^  Pełna oferta 
J f m ateriałów budowlanych 

i ociepleniowych 
najlepszych sprawdzonych firm

materiały dekarsko-blacharskie 
materiały izolacyjne 
materiały murarskie 
wyroby hutnicze 
kleje, kity i pianki 
panele 
ścienne

dachówki
płyty kartonowo-gipsowe 
śruby, kołki, gwoździe 
wkręty, haki 
płytki ceramiczne 
i inne materiały budowlane

ZAPEWNIAMY KOMPLEKSOWE DORADZTWO! 
ATRAKCYJNE CENY!

R y b n ik ,  u l.  W ie r z b o w a  
t e l . / f a x  ( 0 3 2 )  4 2 2  1 5  4 6  

( 0 3 2 )  4 2 4  0 0  3 5

CEMENT, WAPNO GÓRAŻDŻE 
KLEJE I ZAPRAWY ATLAS I DYCKERHOFF SOPRO 
SYSTEMY PŁYT KARTONOWO-GIPSOWYCH RYGIPS 
SZAMOT CZMO H  d o lin a  n idy
CEGŁA, PUSTAKI JOPEK, WIENERBERGER, BERNHARD (ffrfTfflW 
DACHÓWKA HRANICE, EURONIT, ROBEN, WIEKOR, MÜLER 
BLACHY DACHÓWKOWE LINDAB 
GONTY FIŃSKIE KATEPAL 
PAPY POUNOVA i  
IZOPLASTY ADW 
WEŁNA, FOLIE GULFIBER 
STYROPIAN WMB, POLMAR 
FOLIA IZOLACYJNA MAGE POLSKA, MARMA 
RURY DRENARSKIE MABO TURLEN 
SYSTEMY RYNNOWE MABOTURLEN 
ODWADNIANIE LINIOWE LUKA DREN 
OKNA DACHOWE PARKO, VELUX 
CHEMIA BUDOWLANA K&K, DEN BRAVEN, SOUDAL 
BETON KOMÓRKOWY YTONG

'OLINO VA
OKNA DACHOWE

FAKRO®

Euronit

HRANICE” 0 SLAPANICE*’

YTONG
materia) na sukces

ZAKŁAD

Wykończenie wnętrz 
(kafelki, panele)

Roboty elewacyjne 
docieplanie obiektów

44-200 Rybnik ul. Raciborska 60/19 
tel. (032) 422 11 44, O 601 588 188

44-290 Jejkowice, ul. Poprzeczna 72 
tel. kontaktowy (032) 422 63 17

USŁUGI OGÓLNOBUDOWLANE
(WYKONASTWO POO KLUCZ)

Wynajem rusztowań

Transport materiałów 
budowlanych

IAN
/ N  OSTER
Zakład Remontowo - Budowlany



/  /Æ Cegielniami 2 
í / m .  (032) 422 22 50 
Sl.kom.0 602 686 685

Czynne: 
pon.-pt. 8-16 

sob. 8-12

nouin uiiTRYnn
11148
G O D Z IA
(ilbo
zwrot
pieniędzy !

Z am ów  u nas now ą w itrynę alum iniow ą a w ykonam y ją w  4 8  godzin . 
Jeśli nie zdążym y, d o stan ie sz  ją od  nas za  darm o.

KORZYSTAJĄC Z NASZEJ OFERTY OTRZYMUJESZ W ZAMIAN: OSZCZĘD NOŚĆ CZASU  I PIĘNIĘDZY ,REKLAMĘ ZEWNĘTRZNĄ, SPOKÓJ i BEZPIECZEŃSTWO

HEFM
Hefal Sp. z o.o., 44-300 Wodzisław Śl., ul. Marklowicka 20 

tel. (032) 456 02 22, 456 02 62, fax (032) 456 05 66, e mail: hefal@hefal.com.pl

T H E R M
złoty medal

E C O D O M  '9 9

WARSZTAT
INSTALACYJNY

JER2Y ROJEK
R Y B N IK , u l. W o ln a  8 3  
te l.  ( 0 3 2 )  4 2 2 1 1 5 1

W Y K O N U J E :

I. Wewnętrzne instalacje:
- centralnego ogrzewania

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

- wodno-kanalizacyjne w miedzi i PP
- gazu w miedzi:

II. Kotłownie:
- węglowe, gazowe, olejowe, elektryczne

III. Zewnętrzne instalacje:
- sieci i przyłącza wody,
- sieci i przyłącza gazu,
- kanalizacje sanitarne i deszczowe

Tu kupisz kotły 
gazowe THERM 
olejowe SCHEER 
i inne

W S ZY S TK O  
CO NAJLEPSZE
■= ■ »-e « y  >
i S f T y X C : t

Alcatel One Touch Club
z aktywacją za

99,00 zLat

Alcatel One Touch View
z aktywacją za

99.00 zLat

Alcatel One Touch Club+
zaktywacją za

99.00 zLat

N o k i a  5 1 1 0
z aktywacją za

199.00 zł +vat

Telefony posiadają blokad? SIM Lock, tzn. Współpracują tylko z kartą SIM sieci Era GSM

FHUP “C0NTACT” Janusz Orszulik
44-200 Rybnik, ul. 3-go Maja 9
Tel/fax (032) 42-35-750 Tel GSM 0-602-397-820
44-335 Jastrzębie Zdrój, ul. Jagiełły 1 (auto-saion Fiat-a)
Tel/fax (032) 47-37-697 Tel GSM 0-602-628-165

K S S ita k  a r#

mailto:hefal@hefal.com.pl
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OPONY - SERWIS
Czynne od 8.00 do 20.00

44-203 Rybnik, ul. Sosnowa 5
tel. 032/422 84 46, 422 32 80 w. 117, tel.kom. 0601/42 92 77, 0601/91 94 55

7 t r c $ t o n e [ j U  w n iu u E S T u n e l
«

WYTACZANIE BĘBNÓW I TARCZ HAMULCOWYCH W SAMOCHODACH 
OSOBOWYCH DOSTAWCZYCH

CIĘŻAROWYCH

Ärty/qify biurozve
S T O I S K A

44-200 Rybnik  
ul. Sobieskiego 23  
tel. (032) 422 37 16

44-200 Rybnik  
ul. B. Chrobrego 6

O F E R U J E M Y  D O  S P R Z E D A Ż Y

WATERMAN ® ï

•t PARKER 
SHEAFFER

• art. papiernicze

• art. biurowe

• bindownice

• kalkulatory

• term obindownice

• m aszyna do pisania

PONADTO ŚW IADCZYM Y USŁUG I W ZAKRESIE:

xero • bindowanie
wyrób wizytówek, pieczątek • lam inowanie dokum entów

—
K U P O N  R A B A T O W Y
KAŻDY KTO ZGŁOSI SIE Z KUPONEM I ZAKUPI 
DOWOLNY TOWAR ZA 30 ZŁ OTRZYMA BEZPŁATNIE: 

■ PROGRAM WIZYTÓWKOWY 
• KATALOG CD ROM

(Zweckforrrr
KATALOG
PERFECT

PRINTOUT

STANDOX ZMUDA PIOTR
44-200 Rybnik, ul. Nad Potokiem 12, tel. (032) 42 240 99 , tel./fax (032) 42 44 200

•  Lakiery akrylowe i metalizowane 
do wszystkich marek samochodów 
i rodzajów powłok lakierniczych

•  Dodatki i osprzęt lakierniczy

•  Sprzęt SATA 3M

•  Środki konserwacyjne "TER0S0N" Boli

•  Szlifierki "HAMACH" S & W Technik
•  WARSZTAT BLACHARSKO-LAKIERNICZY

CENTRUM •  ZEBRZYDOWIC

%adosnych i ‘Pogodnych Ś w ią t ‘Wieiićiej 0\[ocy 
życ zy  Standom

U W A G A !
BEZPŁATNE PORADY TECHNOLOGII LAKIERNICTWAlOALPErt.. Zaprasza do 

sklepu firmowego
Rybnik. Plac Hopermka I. te l./fax  [032] 423 58 29. tel. 423 58 30

iZ^ŻLMII
L

L l J  1 :

PANELE PODŁOGOWE już od 33,90 zł za m2

TAPETY już od 7,20 zł za rolkę

1 WYKŁADZINY DYWANOWE cena prom ocyjna
CORDOBA 3 2 0 0  zł/m 2 2 5 ,00  zł/m 2
F1 2 ? ® 0  zł/m 2 18 ,00  zł/m 2
ALICANTE 3 ft! )0  zł/m 2 22 ,00  zł/m 2

I WYKŁADZINY PCV cena prom ocyjna
RUSTICA 3 9 0 0  zł/m 2 2 5 ,00  zł/m 2
C0SYFL00R 2 * 0 0  zł/m 2 2 2 ,00  zł/m 2
PRIMA 2 * 0 0  zł/m 2 2 1 ,50  zł/m 2

I  DYWANY cena poprzednia cena promocyjna

I HERATI 280 X 380 590)00  zł 3 98 ,0 0  zł1 (wzory tradycyjne) 240 X 340 4 2 0 ,d0 zł 278 ,0 0  zł
I FANTASY 240 X 340 380, «0 zł 2 49 ,0 0  złI  (wzory nowoczesne) 170 X 230 182)00  zł 120 ,0 0  zł
L 190 X 285 252)00  zł 163 ,0 0  zł

OFERTA WAŻNA 00 WYCZERPANIA ZAPASÓW 
BEZPŁATNY TRANSPORT, RATY
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MARZEC 1999

MONITOR MIEJSKI
Od Redakcji: Prezydent Miasta przedłożył Radzie Miasta oraz Re
gionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach sprawozdanie finan
sowe z wykonania budżetu za 1998 rok. .

Stosownie do przepisów ustawy o samorządzie gminnym Zarząd 
Miasta przedstawia do publikacji poniższe sprawozdanie.

Skrócone sprawozdanie finansowe 
z wykonania budżetu miasta Rybnika 

za 1998 rok
Obejmuje ono:

- budżet zadań własnych miasta i zadań zleconych wyrażający się 
dochodami w wysokości 216.334.357 zł i wydatkami w wysokości 
226.134.640 zł

- gospodarkę pozabudżetową, której przychody wyniosły 59.786.007 zł, a
rozchody 61.682.718 zł oraz

- gminny fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej, którego
przychody wyniosły 3.163.400 zł, zaś rozchody 4.952.628 zł.

1. Dochody budżetowe zostały zrealizowane w 100,48 % założone
go planu. Ich struktura przedstawia się następująco:
A. Dochody własne 24,32%
B. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

(w podatkach dochodowych od osób fizycznych i od osób 
prawnych) 34,80%

C. Subwencje (ogólna, oświatowa, drogowa) 16,70%
D. Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań

własnych 3,08%
E. Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań

zleconych 19,61%
F. Dotacje z państwowych funduszy celowych 1,49%

B.

Realizacja dochodów własnych miasta w 1998 roku kształtowała
się następująco:
Wyszczególnienie Wykonanie (w zł)
I. PODATKI LOKALNE 27.915.735
Podatek rolny 357.648
- od osób prawnych 6.251
- od osób fizycznych 351.397
Podatek leśny od osób prawnych 24.195
Podatek od nieruchomości 24.110.706
- od osób prawnych 19.409.159
- od osób fizycznych 4.701.547
Podatek od środków transportowych 1.852.779
- od osób prawnych 790.934
- od osób fizycznych 1.061.845
Wpływy z karty podatkowej od rzemiosła 980.343
Podatek od spadków i darowizn 442.496
Podatek od posiadania psów 147.568
II. OPŁATY LOKALNE (targowa, administracyjna) 1.862.861
III. POZOSTAŁE OPŁATY 6.040.973
Opłata eksploatacyjna • 1.693.103
Opłata skarbowa 4.347.870
IV. WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY MIENIA 2.963.248
V. WPŁYWY Z KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ 8.028.702
VI. DOCHODY JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH 2.658.836
VII. INNE DOCHODY 3.145.973

Większe wpływy w stosunku do przewidywań budżetu osiągnięto 
w zakresie podatków lokalnych (106%), w tym m.in. w podatku rol
nym, leśnym, od nieruchomości, od środków transportowych oraz od 
spadków i darowizn, dochodów jednostek budżetowych (114%), 
udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (103%), 
a także odsetek od nieterminowo regulowanych należności podatko
wych i od środków pieniężnych na rachunkach bankowych (200%).Te 
ostatnie osiągnięto dzięki skutecznym działaniom egzekucyjnym oraz 
lokowaniu czasowo wolnych środków na rachunkach terminowych.

Stosunkowo niskie wykonanie wystąpiło w dochodach ze sprzeda
ży mienia (46%), z opłat: lokalnych (88%), eksploatacyjnej (65%) i 
skarbowej (87%) oraz karty podatkowej od rzemiosła (89%).

Ogółem stan zaległości z tytułu podatków, opłat i należności budże
towych na koniec roku wyniósł 21.410.676 zł, tj. 9,9% osiągniętych 
dochodów ogółem. Największe zaległości występują w podatku od 
nieruchomości od osób prawnych (14.477.645 zł) oraz w opłacie eks
ploatacyjnej (4.666.857 zł) i są one wynikiem trudnej sytuacji eko
nomicznej górnictwa i innych podmiotów (głównie przedsię
biorstw państwowych i jednoosobowych spółek skarbu państwa)
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oraz niejednoznaczności uregulowań prawnych w zakresie opo
datkowania, powodujących składanie odwołań, ich rozpatrywanie 
przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze i Naczelny Sąd Admini
stracyjny oraz wydawanie orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego.

2. Wydatki budżetowe zostały zrealizowane w 98,85% zakłada
nego planu, w tym:

wydatki bieżące 98,63%
wydatki inwestycyjne 99,58%.

W strukturze poniesionych wydatków 76,42% stanowią wydatki bie
żące, a 23,58% wydatki inwestycyjne.

Struktura poniesionych wydatków
inwestycje

24%

Kierunki wydatków w 1998 roku to:

1. gospodarka komunalna
2. gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne

54.927.841 zł

usługi komunalne 10.008.725 zł
3. oświata i wychowanie 68.756.043 zl
4. kultura i sztuka 6.283.887 zł
5. ochrona zdrowia 51.217.211 zł
6. opieka społeczna 12.246.273 zl
7. kultura fizyczna i sport 3.816.630 zł
8. administracja państwowa i samorządowa 13.004.602 zł
9. pozostałe 5.873.428 zł

Na wydatki inwestycyjne z budżetu miasta w 1998 r. przeznaczono 
53.328 tys. zł, w tym ze środków własnych miasta 25.528 tys. zł. Po
została ich część została sfinansowana dotacjami celowymi z budżetu 
państwa (25.940 tys. zł) oraz środkami z państwowych funduszy ce
lowych (1.860 tys. zł).

Największe nakłady inwestycyjne poniesione zostały w działach: 
ochrona zdrowia (30.612 tys. zł) oraz gospodarka komunalna i mie
szkaniowa (18.102 tys. zł).

Ważniejsze zadania inwestycyjne:
Gospodarka komunalna i mieszkaniowa.
- modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w dzielnicy

Orzepowice 9.365 tys. zł
w tym pożyczka z WFOŚiGW 6.465 tys. zł
- obwodnica Wodzisławska - Chwałowicka

(odcinek od ul. 3-go Maja do ul. Jankowickiej) 2.450 tys. zł
w tym dotacja z budżetu państwa 2.200 tys. zł
- łącznik ulic Przemysłowa - Stawowa: budowa

mostu oraz przepustu 567 tys. zł
- infrastruktura osiedla domków jednorodzinnych

ul. Wierzbowa, Żołędziowa 595 tys. zł
w tym dotacja z budżetu państwa 95 tys. zł
- gazociąg średnioprężny (dzielnice Zamysłów i Niedobczyce) 169 tys. zł
- budowa wodociągów oraz kanalizacji sanitarnej

i deszczowej - razem 1.422 tys. zł
w tym m.in.
- kanalizacja sanitarna w dzielnicy Boguszowice Stare (ulice: Grabowa,
Dunikowskiego, Kruczkowskiego i Krzywoń) 140 tys. zł
- kanalizacja sanitarna i deszczowa w dzielnicy Orzepowice 

(ulice: Słoneczników, Chryzantem, Goździków i Konwalii) 363 tys. zł
- wodociąg i kanalizacja w dzielnicy Chwałowice - ul. Anny Stefek

225 tys. zł
- wodociąg ul. Cmentarna 512 tys. zł
w tym dotacja z budżetu państwa 392 tys. zł
- wodociąg ul. Rudzka odcinek nad zalewem 100 tys. zł
- dokumentacja i modernizacja wysypiska śmieci 200 tys. zł
- wykup gruntów i budynków 841 tys. zł
- budynek Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji

(rekompensata gminom Knurów, Żory i Czerwionka - Leszczyny 
nakładów poniesionych w latach 1992-96 na budowę zaplecza 
RPWiK) 585 tys. zł

Inwestycje oświatowe.
- budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 28

w dzielnicy Kamień 185 tys. zł
- modernizacja kotłowni węglowej na gazową w Szkole

Podstawowej Nr 21 w dzielnicy Niedobczyce 232 tys. zł
w tym dotacje WFOŚiGW i Fundacji EkoFundusz 121 tys. zł
- modernizacja kotłowni węglowych - wymiana kotłów 

węglowych na enegooszczędne i ekologiczne opalane 
paliwem stałym w Szkole Podstawowej Nr 12
i Przedszkolu Nr 12 w dzielnicy Zebrzydowice 73 tys. zł

w tym dotacja WFOŚiGW 45 tys. zł
- podłączenie Przedszkola Nr 9 w dzielnicy Śródmieście

do ciepłociągu wraz z stacją wymienników ciepła 109 tys. zł
w tym środki WFOŚiGW oraz Fundacji EkoFundusz 57 tys. zł

Inwestycje ochrony zdrowia i opieki społecznej.
- budowa Szpitala Miejskiego w dzielnicy Orzepowice 24.000 tys. zł
w tym dotacja z budżetu państwa 21.000 tys. zł
- modernizacja systemu grzewczo - technologicznego

(sieci i kotłowni) 132 tys. zł
w Państwowym Szpitalu dla Nerwowo 

i Psychicznie Chorych 4.840 tys. zł
w tym: dotacja z budżetu państwa 2.595 tys. zł
pożyczka z WFOŚiGW 767 tys. zł
dotacje WFOŚiGW i Fundacji EkoFundusz 1.360 tys. zł
- modernizacja kotłowni na gazową w Przychodni Nr 7 w dzielnicy

Boguszowice Osiedle 187 tys. zł
w tym: dotacje WFOŚiGW i Fundacji EkoFundusz 82 tys. zł
- Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego - restrukturyzacja 950 tys. zł
- zakupy inwestycyjne (sprzęt medyczny i komputerowy) 486 tys. zł

Inwestycje z zakresu kultury fizycznej.
- budowa zjeżdżalni na Kąpielisku Ruda 259 tys. zł
- dokumentacja modernizacji stadionu przy ul. Gliwickiej 29 tys. zł

_________________________



Ponadto kontynuowano rozbudowę gmachu Urzędu Miasta (1.550 
tys. zł), a współudział w finansowaniu remontu budynku Sądu Rejo
nowego (Zamek) wyniósł 1.000 tys. zł.

3. Na usuwanie skutków powodzi lipiec’97 r. z budżetu miasta w 
1998 r.wydatkowano 7.060 tys.zł. Zaangażowanie środków własnych 
miasta wyniosło 2.370 tys.zł, zaś na pozostałe wydatki otrzymano 
dotacje celowe z budżetu państwa (3.409 tys.zł) oraz pozyskano środ
ki z państwowych funduszy celowych (1.281 tys.zł).

Największe “powodziowe” środki finansowe zostały przeznaczone na: 
- odbudowę zbiornika wodnego “Paruszowiec” na rzece Rudzie

2.829 tys. zł
w tym dotacje WFOŚiGW oraz NFOŚiGW 1.274 tys. zł
- odbudowa, odmulenie i konserwacja rowów

melioracyjnych, wymiana przepustów 1.268 tys. zł
w tym dotacja z budżetu państwa 1.025 tys. zl
- remont dróg i urządzeń drogowych, zakup tryłinki 1.741 tys. zł

w tym dotacja z budżetu państwa 1.538 tys. zł
- budowa mogiły zbiorowej na terenie cmentarza

komunalnego 347 tys. zł
w tym dotacja z budżetu państwa 183 tys. zł

4. Oprócz zadań własnych, miasto realizowało zadania z zakresu 
administracji rządowej zlecane miastu z mocy ustaw i porozumień z 
Wojewodą oraz zadania własne przejęte z ustawy o dużych miastach. 
Zadania zlecone obejmowały głównie opiekę społeczną (zasiłki ro
dzinne, pielęgnacyjne i pomoc w naturze, specjalistyczne usługi opie
kuńcze), dotacje dla szkół przyzakładowych i prywatnych, pomoc 
dzieciom w rodzinach zastępczych i własnych, lecznictwo otwarte 
specjalistyczne, gospodarkę komunalną (budowa Obwodnicy Wodzi
sławska - Chwałowicka, poszerzenie ulicy Prostej) oraz administra
cję. Zadania własne z ustawy o dużych miastach obejmowały w szcze
gólności lecznictwo ambulatoryjne (przychodnie rejonowe), szkolnic
two ponadpodstawowe oraz drogi wojewódzkie i krajowe.

5. Rok budżetowy 1998 zamknął się niedoborem (wyższe wydatki 
niż dochody) w kwocie 9,8 min zł, niższej od założonej w planie po 
zmianach o kwotę 3.665.463 zł, na co składają się ponadplanowe 
dochody (1.030.554 zł) oraz nie zrealizowane wydatki (2.634.909 zł). 
Wobec sprzyjającej sytuacji płatniczej w 1998 roku miasto korzystało 
z kredytu tylko przez 19 dni. Koszty obsługi bankowej kredytu wy
niosły zaledwie 47 tys. zł, natomiast oprocentowanie wolnych środ
ków na rachunkach bieżących oraz rachunkach lokat terminowych 
przyniosły miastu dodatkowe dochody w kwocie 569 tys. zł.

6. Gospodarka pozabudżetowa obejmuje zakłady budżetowe, środ
ki specjalne, instytucje kultury i gospodarstwa pomocnicze.

Jednostki gospodarki pozabudżetowej pokrywają koszty swojej dzia
łalności - obok dotacji z budżetu miasta - przychodami własnymi (z 
odpłatności, z działalności usługowej itp.), które w 1998 roku wynio
sły 22.749 tys. zł, w tym między innymi z czynszów i usług Zakładu 
Gospodarki Mieszkaniowej - 10.924 tys. zł, usług Rybnickich Służb 
Komunalnych i Zarządu Zieleni Miejskiej - 3.198 tys. zł, z działal
ności Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji - 1.804 tys. zł, przed
szkoli - 1.823 tys. zł, Miejskiego Domu Pomocy Społecznej - 778 tys. 
zł, a także środków specjalnych i gospodarstw pomocniczych - 1.893 
tys. zł oraz instytucji kultury - 1.913 tys. zł.

Ponadto bezpośrednio z budżetu miasta sfinansowano zakupy in

westycyjne dla zakładów budżetowych w łącznej kwocie 394,1 tys. 
zł, w tym m.in. dla Rybnickich Służb Komunalnych - 71,9 tys. zł, 
Zarządu Zieleni Miejskiej - 43 tys. zł, Miejskiego Domu Pomocy Spo
łecznej - 149,4 tys. zł i placówek kultury - 61,5 tys. zł.

7. Dochodami gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki 
wodnej były głównie udziały we wpływach ekologicznych za gospo
darcze korzystanie ze środowiska naliczanych przez Wojewodę Kato
wickiego (2.566 tys. zł) oraz wpłaty za wycięcie drzew, kary za prze
kroczenie dopuszczalnych norm w środowisku i odsetki od środków 
na rachunku bankowym (597 tys. zł).

Środki tego funduszu w kwocie 4.953 tys. zł wydano na:
- likwidację niskiej emisji (modernizacja kotłowni w placówkach
oświatowych, w Państwowym Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie
Chorych, budynkach indywidualnych) 1.375 tys. zł
- gospodarkę wodno-ściekową (rozbudowa i modernizacja

oczyszczalni ścieków w Orzepowicach, budowa nowych 
odcinków kanalizacji sanitarnej oraz przydomowych 
oczyszczalni ścieków, dofinansowanie rewitalizacji 
stawu “Paruszowiec”) 1.919 tys. zł

- gospodarkę odpadami (modernizacja i rozbudowa wysypiska
odpadów komunalnych, dofinansowanie utylizacji 
odpadów poszpitalnych) 719 tys. zł

- urządzanie i utrzymanie terenów zieleni miejskiej 789 tys. zł
- edukację ekologiczną 49 tys. zł
- realizację I  etapu urządzania ścieżek rowerowych 92 tys. zł
- dofinansowanie zakupu sorbentów dla Państwowej

Straży Pożarnej 5 tys. zł
- dofinansowanie budowy ogrodzenia stacji

pomiarów powietrza atmosferycznego 4 tys. zł
- profilaktykę zdrowotną dzieci na obszarach

szczególnej ochrony środowiska 1 tys. zł

Przypominamy 
terminy płatności!!

Podatek od nieruchom ości i podatek rolny: 15 m arca, 15 m aja, 
15 w rześnia i 15 listopada.
Podatek od środków transportowych: 15 lutego i 15 września. 
Podatek od posiadania psów: 30 kwietnia od nowych psów do 
15 dni po wejściu w posiadanie psa.

W płaty z tytułu podatków lokalnych przyjm owane są bez 
pobierania dodatkow ych opłat:
1/ w Powszechnym  Banku Kredytowym  S.A. I/O w Rybniku 
przy ul. B. Chrobrego 8 i Zebrzydow ickiej 30,
2/ w Oddziale PKO BP przy ul. J. i F. Białych w Rybniku,
3/ we wszystkich placów kach pocztow ych w Rybniku,
4/ u inkasentów  w ich m iejscu zam ieszkania tj. w Rybnickiej 
Kuźni przy ul. św. M aksym iliana 33 oraz w Zebrzydowicach 
przy ul. Kasztanowej 17.
Kasa W ydziału F inansow ego w budynku Urzędu M iasta przy 
ul. B. Chrobrego 2 czynna jest w godzinach urzędowania.
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Uchwały Rady Miasta
Na sesji 1 marca br.

w sprawie ustalenia wysokości opłaty stałej 
za korzystanie z w yżyw ienia w przedszkolach  

prow adzonych przez m iasto
na wniosek Zarządu Miasta i Komisji Oświaty i Kultury 

Rada Miasta Rybnika postanowiła:
§1

Ustalić na rok szkolny 1999/2000 następujące wysokości stałej opłaty 
miesięcznej za korzystanie z posiłków przez dzieci uczęszczające do 
przedszkoli prowadzonych przez miasto:
- wszystkie posiłki - 40,00 zł
- jeden lub dwa posiłki - 35,00 zł
- w oddziałach “zerowych” korzystających

tylko z jednego posiłku (śniadanie) - 15,00 zł
§2

Opłata stanowi część kosztów przygotowania posiłków i nie podlega 
zwrotowi w przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu.

§3
Opłaty stanowią dochód budżetu miasta.

§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 
1 września 1999 roku.

§5
Treść uchwały podać do publicznej wiadomości przez opublikowanie 
jej w “Gazecie Rybnickiej”.

Na tej samej sesji
w spraw ie podjęcia działań m ających na celu połączenie 

“Rybnickiego Centrum  K ultury” 
i “M ałej Sceny Rybnickiej”

na wniosek Zarządu Miasta i Komisji Oświaty i Kultury 
Rada Miasta Rybnika postanowiła:

§ i
W związku z koniecznością zwrotu Politechnice Śląskiej pomieszczeń 
(w tym sali widowiskowej) zlokalizowanych w budynku przy ul. Ko
ściuszki 54, w których “Mała Scena Rybnicka” prowadziła działal
ność kulturalną i niemożnością zapewnienia innych pomieszczeń tego 
typu na terenie miasta Rybnika, po upływie 3 miesięcy od dnia ogło
szenia niniejszej uchwały nastąpi połączenie “Rybnickiego Centrum 
Kultury” i “Małej Sceny Rybnickiej”.

§2
Zarząd Miasta jest obowiązany do ogłoszenia niniejszej uchwały w 
marcowym wydaniu “Gazety Rybnickiej”.

§3
Uchwała w chodzi w życie z dniem podjęcia.

Na sesji 1 marca br. 
w spraw ie opłaty targowej

na wniosek Zarządu Miasta i Komisji Działalności Gospodarczej 
Rada Miasta Rybnika postanowiła 

§ 1.1. Ustalić następujące stawki opłaty targowej:
1) z tytułu umów stałych - miesięcznych za handel:
- na straganach dużych metalowych /do 8 m2 powierzchni/
- na straganach zajmujących powyżej 10 m2 powierzchni
- w kioskach, budkach, kontenerach, przyczepach
- z samochodów łącznie ze straganami
ustawionych na targowiskach miejskich z wyjątkiem targowisk w dziel
nicach Boguszowice, Nowiny i Niedobczyce - stawkę dzienną w kwo
cie 1,80 zł za 1 m2 zajmowanej powierzchni, płatną z góry za dany 
miesiąc, w kwocie wynikającej z pomnożenia zajmowanej powierzchni 
przez w/w stawkę,
2) z tytułu umów za handel:
- w dni targowe (środy, soboty),
- w pozostałe dni handlowe,

- ze straganów poniżej 10 m2, koszy, skrzyń, pojemników, samochodu, 
z ręki itp. 3,00 zł za 1 m2 zajmowanej powierzchni (opłata dzienna),
3) za handel doraźny - opłata dzienna 3,00 zł za 1 m2 zajmowanej 
powierzchni,
4) za handel w dzielnicach Boguszowice, Nowiny i Niedobczyce (opła
ta dzienna) analogicznie jak:
- pkt 1) 1,20 zł za 1 m2
- pkt 2) i 3) 2,40 zł za 1 m2,
5) bazowa stawka opłaty targowej do ustalenia opłaty w pawilonach han
dlowych:
- 1,00 zł za 1 m2 zajmowanej powierzchni - płatna z góry za dany 
miesiąc w kwocie wynikającej z pomnożenia dni roboczych przez w/ 
w stawkę, a dla targowiska w Boguszowicach - 0,60 zł zajmowanej 
powierzchni.
2. Powierzchnię liczy się w pełnych metrach kwadratowych, nie mniej 
niż 1 m2.
§ 2.1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa.
2. Wyznacza się inkasentem tej opłaty na obszarze miasta Rybnickie 
Służby Komunalne.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 1999 r. po uprze
dnim ogłoszeniu jej w prasie lokalnej i na terenach targowisk.
§ 4. Traci moc Uchwała Nr 238/XXI/96 Rady Miasta Rybnika z dnia 
18 grudnia 1996 r. w sprawie opłaty targowej.

Zarząd Miasta Rybnika
ogłasza konkurs na stanowisko dyrektorów

w następujących placówkach oświatowych:
•  Szkoła Podstawowa Nr 9 w Rybniku, ul. Cmentarna 1
•  Szkoła Podstawowa Nr 10 w Rybniku, ul. Grunwaldzka 18
•  Szkoła Podstawowa Nr 15 w Rybniku -  Rybnickiej Kuźni, 

ul. Rybacka 76
•  Szkoła Podstawowa Nr 17 w Rybniku -  Boguszowicach, ul. Żurawia 7
•  Szkoła Podstawowa Nr 23 w Rybniku -  Niewiadomiu, ul. Sportowa 52
•  Szkoła Podstawowa Nr 26 w Rybniku -  Niewiadomiu, 

ul. G. Morcinka 14
•  Szkoła Podstawowa Nr 34 w Rybniku , ul. Reymonta 69
•  Szkoła Podstawowa Nr 36 w Rybniku -  Boguszowicach, 

ul. Sztolniowa
•  Młodzieżowy Dom Kultury w Rybniku, ul. Broniewskiego 23
•  Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1

w Rybniku-Boguszowicach, ul. Małachowskiego 145
•  Przedszkole Nr 35 w Rybniku -  Orzepowicach, ul. Łączna 7

Do konkursu przystąpić mogą osoby spełniające wymogi określo
ne w Rozporządzeniu MEN z dnia 31 stycznia 1996 r. w sprawie wy
magań, jakim powinny odpowiadać osoby zajmujące stanowiska dy
rektorów oraz inne stanowiska kierownicze w poszczególnych typach 
szkół i placówek opublikowanym w Dz.U.Nr 20 z 1996 r. poz.91 (do 
wglądu w Wydziale Edukacji).
Oferty kandydatów zawierające:
1. Życiorys z opisem pracy pedagogicznej
2. Dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe:
■wykształcenie
•odbyte kursy 
•specjalizację zawodową
3. Ocenę pracy z ostatnich pięciu lat, którą wystawiają:
•dla nauczycieli - dyrektorzy szkół
•dla dyrektorów szkół - organ nadzorujący szkołę 
•dla pozostałych kandydatów - kierownik zakładu pracy
4. Zaświadczenie o stanie zdrowia
5. Koncepcję kierowania pracą szkoły
należy składać w Wydziale Edukacji UM Rybnika - ul.3-go Maja 
27 (pokój 9) w kopertach opisanych imieniem, nazwiskiem oraz na
zwą placówki w terminie do dnia 9 kwietnia 1999 r.



1) na remont nawierzchni ścieżek
w parku “Starościńskim” w Rybniku

obejmujący:
1/ roboty rozbiórkowe starej nawierzchni ścieżek, wykonanie nowej 
nawierzchni żwirowej oraz utwardzenie części ścieżek kształtką be
tonową,
2/ dostawę i montaż nowych ławek parkowych i koszy na śmiecie. 
Termin wykonania:
od oferenta wygrywającego przetarg oczekuje się ukończenia robót 
w terminie do 30 czerwca 1999 roku.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać 
w Wydziale Ochrony Środowiska, 44-200 Rybnik, ul. B.Chrobre- 
go 2, pokój 255, po wpłaceniu w kasie Urzędu przy ul. B.Chrobre- 
go 2 w Rybniku kwoty 10,00 zł i przedstawieniu dowodu wpłaty 
w Wydziale Ochrony Środowiska.
Osoby uprawnione do kontaktu z oferentami: mgr inż. Mariusz Ra
decki oraz inż. Jadwiga Rutkowska.
Zamknięte koperty zawierające oferty oznaczone:
“Remont ścieżek w parku “Starościńskim” w Rybniku” 
należy złożyć w Wydziale Ochrony Środowiska, 44-200 Rybnik, 
ul. B.Chrobrego 2, pokój 255.
Termin składania ofert upływa dnia 14 kwietnia 1999 roku godz. 10.00. 
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14 kwietnia 1999 roku, godz. 11.00 
w siedzibie zamawiającego w Urzędzie Miasta, 44-200 Rybnik, ul. 
B.Chrobrego 2, sala 137.
Przy ocenie ofert zamawiający będzie się kierował następującymi kry
teriami:
1/ koszt wykonania - 60 %
2/ wiarygodność oferenta - 30 %
3/ termin - 10 %.
Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem preferencji 
krajowych.
W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy:
1/ nie podlegają wykluczeniu z postępowania przetargowego z art.19 
Ustawy o zamówieniach publicznych,
2/ spełniają warunki zawarte w art.22 ust.2 ustawy o zamówieniach 
publicznych,
3/ zastosują do wykonania zamówienia nie mniej niż 50 % wartości 
surowców i produktów krajowych oraz nie mniej niż 50 % udziałów 
podmiotów krajowych w wykonaniu zamówienia.
2 )  ❖  ❖  ❖

na wykonanie oświetlenia ulicznego na I  i I I  etapie
obwodnicy Miasta Rybnik (ode. od ul.Chwałowickiej 

do ul.Jankowickiej oraz dalej do rzeki Nacyna)
obejmujący:
- wykonanie 1000 mb sieci oświetlenia ulicznego obejmujące ułoże
nie w ziemi kabli YAKY 4x35 oraz zabudowę 28 słupów Oż 11 i 29 
sztuk opraw oświetleniowych SL 100/250.
Termin wykonania:
od oferenta wygrywającego przetarg oczekuje się ukończenia robót 
w terminie
- do 30 kwietnia odcinek od ul.Chwałowickiej do ul.Jankowickiej - 
(etap I),
- w III kwartale 1999 roku pozostały odcinek 200 mb od ul.Janko
wickiej do rzeki Nacyna /uzależnione od postępu robót drogowych/ - 
/etap II/.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać 
w Wydziale Dróg Urzędu Miasta Rybnika, 44-200 Rybnik, ul.Hal

lera 10a, pokój nr 012, po wpłaceniu w kasie Urzędu Miasta przy 
ul. B.Chrobrego 2 w Rybniku kwoty brutto 24,40 zł /koszt materia
łów przetargowych - 20,00 zł + 22 proc. VAT/ i przedstawieniu dowo
du wpłaty w Wydziale Dróg.
Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami: mgr inż. Gabriel Mu- 
ras.
Zamknięte koperty zawierające oferty oznaczone:
“Wykonanie oświetlenia ulicznego na I i II etapie obwodnicy Mia
sta Rybnik /ode. od ul. Chwałowickiej do ul.Jankowickiej oraz 
dalej do rzeki Nacyna/”
należy złożyć w Wydziale Dróg Urzędu Miasta Rybnika, 44-200 
Rybnik, ul.Hallera 10a, pokój 012.
Termin składania ofert upływania dnia 22.03.1999 roku, godz. 15.00. 
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.03.1999 roku, godz. 10.00 w siedzi
bie zamawiającego w Urzędzie Miasta, 44-200 Rybnik, ul. B.Chro
brego 2, sala 137.
Przy ocenie ofert zamawiający będzie się kierował następującymi kry
teriami:
1/ koszt wykonania - 60 %
2/ gwarancja na wykonanie oświetlenia - 10 %
3/ wiarygodność ekonomiczna oferenta - 10 %.
4/ doświadczenie i przygotowanie fachowe oferenta - 20 %. 
Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem preferencji 
krajowych.
W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy:
1/ nie podlegają wykluczeniu z postępowania przetargowego z art. 19 
Ustawy o zamówieniach publicznych,
2/ spełniają warunki zawarte w art.22 ust.2 i 5 ustawy o zamówie
niach publicznych,
3/ zastosują do wykonania zamówienia nie mniej niż 50 % wartości 
surowców i produktów krajowych oraz nie mniej niż 50 % udziałów 
podmiotów krajowych w wykonaniu zamówienia.

❖  ❖  ❖
n a  w y k o n a n ie  d o k u m e n ta c j i tec h n icz n e j b u d o w y  

sy g n a liz a c j i św ie tln e j  a cy k lic zn e j n a  sk r z y ż o w a n ia c h  
zad.: nr 1 Gliwicka-Wielopolska-Lipowa
zad. nr 2 Gliwicka-Kom.Eduk.Narod.-Książenicka wraz z częścią 
drogową.
Termin realizacji:
zad. nr 1 - 2 miesiące od daty podpisania umowy 
zad. nr 2 - 3 miesiące od daty podpisania umowy
Postępowanie nie zostało poprzedzone wstępną kwalifikacją. 
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w 
Wydziale Dróg Urzędu Miasta Rybnika, ul. Hallera 10,a, pokój 
12 lub za zaliczeniem pocztowym.
Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami: inż. G.Muras, 
tel. 42-23031 wew. 7711 codziennie w godzinach od 7.30 do 15.00. 
W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni z postępo
wania na podstawie art.19 i art.22 ust.2 Ustawy o zamówieniach pu
blicznych oraz warunkami zawartymi w specyfikacji.
Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę oznaczoną:
zad. nr 1 Sygnalizacja świetlna Gliwicka-Wielopolska-Lipowa
zad. nr 2 Sygnalizacja świetlna Gliwicka-Kom.Eduk.Narod.-Ksią-
żenicka
należy złożyć w Wydziale Dróg UM, ul.Hallera 10a, pokój 12.
Termin składania ofert upływa dnia 30.03.1999 roku, godz. 15.00. 
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31.03.1999 r. godz. 13.00 w siedzibie 
zamawiającego budynek Urzędu Miasta, ul. B.Chrobrego 2, sala 
137.
Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi 
kryteriami:
- koszt wykonania zamówienia - 60 proc.
- termin wykonania - 10 proc.
- wiarygodność oferenta - 30 proc.

V



Informator o szkołach ponadpodstawowych na rok szkolny 1999/2000

Delegatura Nadzoru Pedagogicznego Śląskiego Kuratorium  Oświaty w Rybni
ku przedstawia pełny wykaz szkół, zachęcając jednocześnie do szczególnego za
interesowania tymi, które dają tak potrzebne obecnie średnie wykształcenie.

Pragniem y poinform ować wszystkich absolwentów szkół podstawowych, że je 
żeli zdadzą pom yślnie egzam in wstępny na pewno znajdą m iejsce w szkołach  
średnich, choć nie zawsze wybranego przez siebie typu (preferowany typ szkoły 
- liceum  ogólnokształcące).

Terminy egzaminów wstępnych 
i składania podań o przyjęcie do szkół ponadpodstawowych

typ szkoły terminy składania podań 
(włącznie)

terminy egzaminów wstępnych 
(rozmów kwalifikacyjnych)

dla młodzieży od 15 marca do 6 lipca 99 
oraz dodatkowo po tym terminie 

:h
szkołach jeżeli wystąpi niedobór miejsc

proponowany termin 
rozmowy kwalifikacyjnej 
7- 8 lipca 99 r.

zasadnicze 
we wskazany

średnie

policealne

od 15 marca do 28 maja 99 

do 9 sierpnia 99
dla kandydatów, którzy nie przystąpili 
do egzaminów z przyczyn losowych

od 14 czerwca do 20 sierpnia 99

język polski,
28 czerwca, godz. 9.00 
matematyka,
29 czerwca, godz. 9.00 
dodatkowych
język polski,
25 sierpnia, godz. 9.00 
matematyka,
26 sierpnia, godz. 9.00 
23, 24 sierpnia 99 r.

dla dorosłych od 14 czerwca do 23 sierpnia 99 język polski,
25 sierpnia, godz. 16.00 
matematyka,
26 sierpnia, godz. 16.00

wieczorowe 
i zaoczne

•  Informujemy, że szkoła ma obowiązek przeprowadzenia w formie ustnej egzaminu poprawkowego z 
każdego przedmiotu, z którego w części pisemnej uczeń otrzymał ocenę niedostateczną.

SZKOŁY ZAWODOWE 
RYBNIK

ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH, ul.Świerklańska 42, te l  42-23-066
ZSZ - monter instalacji urządzeń sanitarnych, murarz, stolarz, krawiec,

wielozawodowa, malarz-tapeciarz 
LZ - krawiec konfekcyjno-usługowy
T po SP - technik budownictwa
T po ZSZ - technik budownictwa

LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
Nazwa szkoły Nr tel. Profil Języki obce

I LO im. Powstańców Śl.
44-200 Rybnik, ul.Kościuszki 41, 42-22-787 ogólny angielski, francuski, 

rosyjski, niemiecki, łacina

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCA 
II LO
LO dla dorosłych 42-21-229 
44-200 Rybnik, 42-21-208 
ul.Mikołowska 25

CH NR 2

ogólny
angielski, francuski, 

rosyjski, niemiecki, włoski

IV LO 44-206 Rybnik-Chwałowice 
ul. 1 Maja 93 42-21-850 ogólny angielski, francuski

V LO 44-200 Rybnik-Orzepowice 
ul.Borki 37d 42-47-188 ogólny angielski, francuski

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWY 
VI LO 44-207 Rybnik-Boguszowice 
ul. Małachowskiego 145 73-92-196

: h

ogólny
francuski, angielski, 

rosyjski

ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2
VII LO Rybnik-Niedobczyce
ul. Rymera 24a 73-98-160 ogólny

angielski, francuski, 
niemiecki

I LO im.Karola Miarki 
44-240 Żory
ul.Powstańców 6 43-42-933

ogólny angielski, francuski, 
niemiecki, łacina, rosyjski

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 
II LO 44-240 Żory
ul. Boryńska 2 43-42-076 ogólny

francuski, niemiecki 
angielski, rosyjski, łacina

III LO 44-240 Żory
Oś.Sikorskiego 43-53-655 ogólny

angielski, francuski, 
rosyjski, niemiecki

ZESPÓŁ SZKÓŁ
LO, 44-230 Czerwionka-Leszczyny
ul. 3 Maja 42 43-11-466 ogólny angielski, francuski

ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH, ul.Karłowicza 48, te l 42-23-353
ZSZ - rolnik: wiejskie gospodarstwo domowe, krawiec, piekarz,

cukiernik, ogrodnik
LZ - rolnik: wiejskie gospodarstwo domowe

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA,



T po ZSZ
dla dorosłych - technik budownictwa

ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNO-ELEKTRYCZNYCH, 
ul. Kościuszki 23, tel. 42- 22-776

ZSZ - elektromechanik, elektryk, operator obrabiarek skrawających 
mechanik-monter urządzeń przemysłowych, monter elektronik

LZ - mechanik-monter maszyn i urządzeń, operator obrabiarek 
skrawających, elektryk

T poSP > technik mechanik
- technik elektryk
- technik elektronik

T po ZSZ 
dla dorosłych - technik elektryk

- technik mechanik

ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH, ul.Kościuszki 5, tel. 42-21-813
ZSZ - elektromechanik pojazdów samochodowych,
T po SP - technik mechanik

- technik elektryk
- technik elektronik

T po ZSZ
dla dorosłych - technik górnictwa podziemnego

- technik elektryk
• technik mechanik 

Pol. St. Zaw. - technik informatyk

ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO-USŁUGOWYCH, 
ul. św. Józefa 30, tel 42-23-663

ZSZ
LZ
T p oSP

- sprzedawca, kucharz
- kelner bufetowy, gastronom, sprzedawca
- technik technologii żywności
- technik technologii żywienia

LH
LE
Liceum 
Techniczne 
LH po ZSZ 
dla dorosłych 
Pol. St. Zaw. 
po LO 
Pol. St. Zaw. 
po LT

- technik handlowiec
- technik ekonomista

- profil usługowo-gospodarczy i ekonomiczno-administracyjny

- technik handlowiec

- technik ekonomista

- technik żywienia i gospodarstwa domowego
- technik prac biurowych

ZESPÓŁ SZKÓŁ MEDYCZNYCH, ul.Borki 37d, tel. 42-47-188
Medyczne Studium Zawodowe - pielęgniarka, terapeuta zajęciowy, opiekunka dziecięca

Powielanie informatora tylko za zgodą Delegatury Nadzoru 
Pedagogicznego Śląskiego Kuratorium Oświaty w Rybniku

ul. św. Maksymiliana 26, tel. 42-51-453
ZSZ - mechanik pojazdów samochodowych, blacharz samochodowy,

lakiernik, fryzjer

ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH Nr 2, ul.Rymera 24a, tel. 73-98-160
LZ - elektromechanik urządzeń przemysłowych,

krawiec konfekcyjno-usługowy 
T po ZSZ - technik elektryk

- technik technologii odzieży

CZERWIONKA-LESZCZYNY
ZESPÓŁ SZKÓŁ, ul. 3 Maja, tel. 43-11-466

ZSZ - stolarz, elektromechanik urządzeń przemysłowych, kucharz
ZSZ dla dorosłych - murarz, monter instalacji budowlanej
LZ • pracownik administracyjno-biurowy, 

elektromechanik urządzeń przemysłowych, 
sprzedawca

Pol.St.Zaw. - technik prac biurowych
T p oSP - technik technologii żywienia

ŻORY
ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWŁANO-USŁUGOWYCH,

ul.Rybnicka 5, tel. 43-42-626
ZSZ - murarz, stolarz, monter instalacji i urządzeń sanitarnych, posadzkarz, 

mechanik pojazdów samochodowych, ślusarz, elektryk
TB po SP - technik budownictwa
TB po ZSZ 
T po ZSZ

- technik budownictwa

dla dorosłych - technik elektryk
- technik mechanik
- technik budownictwa

Pols. St. Zaw. - technik informatyk
LICEUM ZAWODOWE, Baranowice, ul. Strażacka 6, tel. 43-53-677

LZ - rolnik

ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH Nr 2, uLWodóslawska 5, tel 43-42-076
LZ - pracownik administracyjno-biurowy
LE) - technik ekonomista

ZESPÓŁ SZKÓŁ Nr 1, Oś. ks.Wladysława, tel. 43-45-366
ZSZ - fryzjer, piekarz, cukiernik, sprzedawca, wielozawodowa, lakiernik, 

cieśla, blacharz sam., krawiec, dekarz-blacharz
LZ - sprzedawca
T po SP 
ZSZ

■ technik technologii odzieży

dla dorosłych - operator maszyn i urządzeń odlewniczych
- ślusarz
- operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego
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4. Krystyna Ostrzołek 10. Kazimierz Zięba 3. Marek Twardowski
5. Jolanta Vorreiter 11. Ireneusz Zimon Komisia Rewizyjna
6. Iriganda Wochnik Spoza RM: 1. Maria Adamczyk-Dudek Komisia Gospodarki Komunalnej

1. Tadeusz Banasiak 2. Władysław Horabik 1. Józef Cyran
Komisja Zdrowia i Pomocv 2. Kazimierz Berger 3. Andrzej Karwot 2. Alojzy Hoła
Społecznej 3. Bogusława Drozdowska 4. Stanisław Lenert 3. Stanisław Jaszczuk

1. Maria Adamczyk-Dudek 4. Mieczysław Marcol 5. Wiktor Mandrysz 4. Zdzisław Konopka
2. Józef Cyran 5. Karol Paszek 6. Barbara Pruszkowska 5. Andrzej Konsek
3. Ewa Czaja 6. Jerzy Rojek 7. Ireneusz Zimon 6. Piotr Kusz
4. Henryk Frystacki 7. Stanisław Sikorski 7. Alojzy Kuśka
5. Stanisław Jaszczuk 8. Jan Smółka Komisja Gospodarki Przestrzennej 8. Stanisław Lenert
6. Lesław Konkol 9. Piotr Świtała 1. Maria Adamczyk-Dudek 9. Wiktor Mandrysz
7. Bolesław Korzeniowski 10. Joachim Wencel 2. Walter Borek 10. Jan Mura
8. Leszek Kuśka 11. Andrzej Wojaczek 3. Alojzy Hoła 11. Romuald Niewelt
9. Barbara Pruszkowska 4. Alojzy Kuśka 12. Piotr Szczyrbowski

10. Alicja Wrzoł Komisja d/s Samorządu i Rozwoju 5. Wiktor Mandrysz 13. Kazimierz Zięba
Spoza RM: Dzielnic 6. Maria Smółka spoza Radv:
1. Jadwiga Buchta 1. Maria Adamczyk-Dudek 7. Michał Śmigielski 1. Longin Bednorz
2. Jerzy Kajzerek 2. Zygmunt Gajda 8. Wiesław Zawadzki 2. Władysław Filipiak
3. Barbara Kopka 3. Władysław Horabik 9. Ireneusz Zimon 3. Józef Ibrom
4. Jadwiga Leonarska 4. Piotr Kusz Spoza RM: 4. Stefan Kubera
5. Janina Sojka 5. Alojzy Kuśka 1. Jan Cendrowski 5. Czesław Lajdamik
6. Danuta Reclik 6. Leszek Kuśka 2. Jan Kuczera 6. Jerzy Lazar
7. Edward Waloszek 7. Józef Makosz 3. Ewa Lach 7. Henryk Morgała
8. Eugeniusz Węgrzyk 8. Jan Mura 4. Piotr Musioł 8. Andrzej Skotniczny
9. Tomasz Zejer 9. Henryk Ryszka 5. Marek Osiecki 9. Eugeniusz Skrzypiec

10. Marian Zubik 10. Stanisław Stajer 6. Zygmunt Stochaj 10. Marcin Stajer
11. Piotr Szczyrbowski 7. Janina Stula 11. Władysław Tomczak

Komisia Oświaty i Kultury 12. Ewa Urbanek - Chołuj 8. Ewa Szpitalny 12. Andrzej Waliszewski
1. Maria Adamczyk-Dudek 13. Czesław Wajner 13. Jan Wielgosz
2. Jan Bujak 14. Kazimierz Zięba Komisia Ekologiczna i Przemysłu
3. Ewa Czaja Spoza RM: Górniczego
4. Jerzy Frelich 1. Tadeusz Banasiak 1. Maria Adamczyk-Dudek Komisja Kulturv Fizycznej
5. Jerzy Kogut 2. Wiesława Czosnecka-Bednarz 2. Zygmunt Gajda i Sportu
6. Lesław Konkol 3. Bogusława Drozdowska 3. Alojzy Hoła 1. Maria Adamczyk-Dudek
7. Władysław Horabik 4. Stanisław Gembalczyk 4. Andrzej Karwot 2. Henryk Frystacki
8. Leszek Kuśka 5. Edward Gimpel 5. Lesław Konkol 3. Zygmunt Gajda
9. Romuald Niewelt 6. Elżbieta Grzegorzyca 6. Henryk Kristof 4. Stanisław Jaszczuk
10. Roman Oleś 7. Karol Paszek 7. Romuald Niewelt 5. Maria Kufa-Skorupa
11. Maria Smółka 8. Grzegorz Piecha 8. Roman Oleś 6. Stanisław Lenert
12. Ewa Urbanek -  Chołuj 9. Henryk Sama 9. Stanisław Stajer 7. Wiktor Mandrysz
13. Czesław Wajner 10. Edward Szewczyk 10. ‘ Piotr Szczyrbowski 8. Jerzy Rożek
14. Alicja Wrzoł 11. Władysław Tomczak 11. Wiesław Zawadzki 9. Czesław Wajner
15. Ireneusz Zimon 12. Jan Tomiczek 12. Ireneusz Zimon Spoza RM:
Spoza RM: 13. Joachim Wencel Spoza RM: 1. Zbigniew Chwostek
1. Marek Kaczmarzyk 14. Andrzej Wojaczek 1. Longin Bednorz 2. Grzegorz Janik
2. Szymon Konkol 2. Henryk Buczek 3. Jan Kluczniok
3. Gabriela Kuźniak Komisia Działalności GosDodarczej 3. Marian Dudek 4. Andrzej Kopka
4. ElżbietaLeonarska i Rolnictwa 4. Roman Fajkus 5. Lech Kowalski
5. Zofia Mokry 1. Roman Berger 5. Marian Konkol 6. Tadeusz Padowski
6. Renata Pałuchowska 2. Walter Borek 6. Krystyna Kulawik 7. Józef Rękas
7. Kazimierz Piekarz 3. Jan Bujak 7. Grzegorz Mirecki 8. Grażyna Szulik
8. Krystyna Pysz 4. Adam Fudali 8. Marceli Mitko 9. Rafał Świerczewski
9. Sławomir Studnik 5. Lesław Konkol 9. Eugeniusz Perenc



Rady dzielnic - siedziby, dyżury, telefony
Lp. Nazwa Dzielnicy  

przew odniczącego
Im ię i nazwisko  
lub zebrań, telefon

siedziba, adres, term in dyżurów  
tel. służbowy przew odniczącego

tel. dom owy

1. Boguszowice-Osiedle Zdzisław Dyrcz ul. Patriotów 12, 
422-06-07 sł. 422-02-87

2. Boguszowice-Stare Jan Mura 422-05-06
3. Chwało wice Andrzej Wojaczek ul. 1 Maja 59 

739-32-05 421-69-11
4. Chwałęcice Andrzej Gaszka 421-04-68, sł. 422-61-61
5. Golejów Andrzej Goldberg 424-67-03
6. Grabownia Tadeusz Kamyczek 424-61-61
7. Gotartowice Leszek Kuska ul. Gotartowicka - OSP 421-83-49
8. Kamień Krystyna Burzawa SP 28, każdy 1-szy wtorek 

m-ca - godz. 18.00 421-92-83
9. Kłokocin Stanisław Stajer 

m-ca - godz. 19.00

OSP
każdy 2-gi piątek 
sł. 739-27-55

422-01-92,

10. Ligota
Ligocka-Kuźnia

Jerzy Rojek "Harcówka", ul. Zakątek 
ostatni wtorek m-ca 
godz. 18.00, 422-60-39 422-11-51

11. Meksyk Adam Kotas 423-75-05, sł. 422-87-50
12. Niedobczyce Grzegorz Juzek 

z-ca Marceli Mitko

SP 21
każdy czwartek 17.00-18.00  
tel. 422-66-00

739-80-58, kom. 0601-37-99-45  

739-82-82
13. Niewiadom Czesław Tkocz ul. M ościckiego 15 

pon.-pt. 9.00-14.00  
421-37-55 729-41-95

14. Orzepowice Alojzy Hola 430-48-73, kom. 0601-44-66-63
15. Paruszowiec-Piaski Andrzej Oświęcimski SP 3, ul. Wolna 17 

423-50-07
czwartek 18.00-19.00 422-12-62, sł. 434-59-50

16. Popielów Marian Wolny
sł. 421-13-13, 739-81-85 do 7

425-06-61, kom. 0601-44-06-20

17. Radziejów Zygmunt Gajda 425-02-71
18. Rybnicka Kuźnia Henryk Wilk 422-49-95,

sł. 739-65-77, kom. 090-32-18-42
19. Stodoły Józef Sorychta 421-06-51
20. Wielopole Marian Balon 0602-43-55-09
21. Zamysłów Władysław Tomczak S P 6

poniedziałek
po 1 każdego m-ca, godz. 17.00 424-97-50

22. Zebrzydowice Roman Berger 424-33-15
23. Śródmieście Andrzej Waliszewski Plac Wolności 7, 

czwartek godz. 15.30-16.30 422-52-09
24. Smolna Kazimierz Salamon SP 34

czwartek 16.00-17.00
422-22-05

25. Nowiny-Zachód Marian Bywalec ul. Zebrzydowicka 30 
wtorek 10.00-11.30 
piątek 17.00-18.30  
422-33-81

422-85-30

26. Rybnik-Północ Jacek Mura 422-15-74
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Wspólne przedsięwzięcie miasta i elektrowni "Rybnik"
W kwietniu zjadą do Rybnika te

atry z kilku miast polskich, by za
prezentować się w ramach IV Fe
stiwalu Sztuki Teatralnej.

Po raz pierwszy w organizowane dotąd 
przez Towarzystwo Kulturalno-Sportowe 
"Kuźnia"oraz Klub Energetyka przy elek
trowni "Rybnik" przedsięwzięcie włączy
ło się miasto, biorąc na siebie część ko
sztów. Ponieważ prezentacja kilku zna
nych przedstawień wiąże się ze sporymi 
wydatkami, władze samorządowe Rybnika 
zwróciły się do firm i przedsiębiorstw, by 
zechciały wziąć na siebie rolę mecenasów 
kultury. Organizatorzy założyli, że festiwa
lową publiczność będą tworzyć przede 
wszystkim ludzie młodzi, a więc ceny bile
tów muszą być dostępne dla ich kieszeni. 
Stąd apel, by wspomóc to wzbogacające 
ofertę kulturalną miasta wydarzenie.

Imprezami towrzyszącymi festiwalowi 
będą wystawy: w hallu teatru Ziemi Ryb
nickiej elementów scenografii teatralnej ze 
spektakli Teatru Plastycznego KUL L.Mądzi- 
ka i w Klubie Energetyka scengorafii M. Bed
narka.

Dobrze się stało, że elektrownia "Ryb
nik" i miasto połączyły swoje siły, by nadać 
stej imprezie jeszcze wyższą rangę. Wie
rzymy, że współpraca nie skończy się na 
tym jednym przykładzie. (r)

Festiwal Sztuki
Teatralnej

Bardziej kameralne w formie przedstawie
nia pokazane zostaną w Klubie Energetyka:
•  19 kwietnia, godz. 19,00 - Teatr Biuro 
Podróży z Poznania: Pijcie ocet, panowie
•  20 kwietnia, godz. 19.00 - Teatr Mimu z 
Wrocławia: Uroczysko
•  22 kwietnia, godz. 19.00 - Teatr Plastycz
ny KUL z Lublina: Wrota Leszka Mądzika
•  24 kwietnia, godz. 19.00 - Teatr Plastycz
ny Mariana Bednarka z Rybnika: Był so
bie facet.

Wymagające większej sceny spektakle 
przedstawione zostaną w Teatrze Ziemi Ryb
nickiej:

•  18 kwietnia, godz. 18.00 - Teatr "Syre
na" z Warszawy, Wieczór kawalerski
•  21 kwietnia, godz. 19.00 - Teatr Muzycz
ny z Gdyni: Wichrowe wzgórza
•  23 kwietnia, godz. 18.00 - Teatr Polski z 
Bielska-Białej: Mistrz i Małgorzata.

Spektakl plenerowy
•  25 kwietnia, godz. 20.00, rybnicki Rynek - Teatr Kto z Krakowa: Zapach czasu.

Konkurs
biblijny

W ostatnią środę lutego w LO ss. urszula
nek odbył się rejonowy etap Wojewódzkie
go Konkursu Biblijnego. Organizatorem ca
łości był jak co roku Janusz Tum, nauczyciel

- doradca rybnickich katechetów. W konkur
sie tym wzięło udział około stu uczniów szkół 
podstawowych z terenu Rybnika i okolic.

Najpierw uczestnicy odpowiadali na pyta
nia w formie pisemnego testu, a następnie 
wypowiedzi ustnych. Konkurs odbył się w auli 
liceum, gdzie przy gorącym dopingu audyto
rium, wybrano ostatecznie 8 finalistów, któ
rzy wezmą udział w wojewódzkim finale w 

Katowicach. W etapie rybnic
kim pierwsze i trzecie miejsce 
zajęli uczniowie z Czuchowa 
i Przegędzy, natomiast drugie 
miejsce zdobyły ex aequo trzy 
uczennice z Rybnika: Zuzan
na Hajduk (SP 12), Monika 
Trybuś (SP 16) i Aleksandra 
Drząszcz (SP 18).

Podczas trwania konkursu 
rozstrzygnięto też konkurs pla
styczny, którego tematem było 
hasło “Bóg naszym Ojcem!” 
Pierwsze miejsce otrzymała 
Basia Golec z Książenic.

szoł

Uroczystość nadania imienia 
w PSM I i II st.

Szkoła
Szafranków

W sobotę 27 marca br. odbyła się 
uroczystość nadania Państwowej 
Szkole Muzycznej I i II stopnia 
imienia Karola i Antoniego Sza
franków.

W kościele oo. misjonarzy odprawiono mszę 
św. w intencji braci Szafranków, a w budynku 
szkoły odsłonięto tablicę pamiątkową. Nabo
żeństwo uświetniły chór i orkiestra szkolna, 
zaś w szkole odbył się koncert uczniów - lau
reatów konkursów i przeglądów, a także spo
tkanie zaproszonych gości.

Więcej o tej uroczystości w kwietniowej 
“GR”.

Ustna część rybnickiego etapu Wojewódzkiego Konkursu Bi
blijnego odbyła się w auli liceum ss. urszulanek. Zdj.: szoł

B ÈÊÈÊÊÊIÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÈTel. 42-28-825
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nosi także istniejący od 1,5 roku zespół in- 
strumentalno-wokalny "Zakątek"pod kie
rownictwem Andrzeja Betki. Ostatnio zdo
był wyróżnienie na V Ogólnopolskim Fe
stiwalu Kolęd i Pastorałek w Będzinie. Fakt 
ten umknął naszej gazecie przy okazji in
formowania o tej imprezie, za co "Zaką
tek" przepraszamy i życzymy dalszych suk
cesów.

Uczestnicy zajęć w MDK zaistnieli też 
m.in. na IX Międzynarodowym Biennale 
Grafiki Dzieci i M łodzieży w Toruniu, / Ogól
nopolskim Konkursie Tkaniny Artystycznej 
"Pejzaż Roku", M iędzywojewódzkich Za
wodach M odeli Pływających  w Nowym 
Bytomiu i innych imprezach. MDK-u nie 
stać, by zorganizować podobne. Środków 
na działalność prawie nie ma, a o sponso
rów coraz trudniej. Chlubnym wyjątkiem 
jest drukarnia "Renoma", która ofiarowała 
100 dyplomów. MDK zdecydował bo
wiem, że mimo wszystko zorganizuje IX 
Festiwal Kultury M łodzieży Szkolnej 
szczebla rejonowego, który będzie szcze
blem ostatecznym, gdyż zrezygnowano 
z jego organizacji na szczeblu wyższym. 
Przeglądy festiwalowe były jedyną szan
są, by młodzież mogła zaprezentować 
swoje pasje przekazane im przez instruk
torów i nauczycieli. Takiej motywacji nie 
może zabraknąć. Wynik festiwalowych 
zmagań podamy w kolejnej "GR".

W dobie zaniku zajęć pozalekcyjnych, 
działalność MDK spełnia rolę niebagatel
ną. Poprzez imprezy środowiskowe i ple
nerowe jak np. Dzień Dziecka stara się in
tegrować blokową społeczność. Robi to na 
skalę swoich możliwości. Ktoś może po
wiedzieć, że to nienowoczesne, ubogie, 
nie na nasze czasy, że nie ma kompute
rów... A może dobrze, że nie ma?

W. Różańska

MDK to 750 m2 powierzchni, z której 
najwięcej miejsca zajmują....korytarze i sa
nitariaty, jak to bywa z siedzibami adap
towanymi. Utrzymanie jest bardzo dro
gie i wynosi ponad 2 tys. zł miesięcznie. 
Mimo to dyrekcja stara się robić wszyst
ko, by stworzyć odpowiednie warunki dla 
dzieci i młodzieży, która chce śpiewać,

imprez Danuta Zbożil. - Nie cierpim y na 
brak młodzieży, ale na brak m ożliwości 
uatrakcyjnienia za jęć - dodaje. W skład 
MDK wchodzą też "kostki" na Chabrowej 
czyli dwa pawiloniki po przedszkolu. - Na 
moje zajęcia z  układania kom pozycji ro
ślinnych przychodzi tu dużo dzieci z  bied
nych rodzin. Nie muszą wnosić żadnych

Świetlówka czy papier?

Wśrd nagrodzonych modelarzy na wystawie 
w Młodzieżowym Domu Kultury byli (od 
lewej) Marek Smektała i Łukasz Skaba.

Zdj.: szoł

Młodzieżowy Dom Kultury z siedzibą w pawilonie "Wanda" na 
Nowinach ma słońce w herbie. Słoneczko jest uśmiechnięte, jak
by na przekór wszystkim problemom placówki wynikającym 
przede wszystkim z faktu, że nie ma ona zaplecza w postaci boga
tego przedsiębiorstwa, ale jest na garnuszku miasta.

tańczyć lub po prostu tu przebywać. - A ja 
mam często dylemat czy  w m iejsce mru
gającej św ietlów ki kupić nową, czy  też 
przeznaczyć te pieniądze na papier do ry
sowania... mówi dyrektorka placówki Bar
bara Zielińska. Dylematów jest oczywiście 
więcej...

Dziennie przez MDK przewija się około 
setki dzieci od lat kilku do prawie dorosłej 
już młodzieży. Po południu panuje tu tłok. 
Nie wszyscy chętni się mieszczą, a wiele 
grup pracuje bez instruktora, bo liczba eta
tów jest ograniczona. - Ale przecież nie 
wyprosimy tej młodzieży, bo lepiej że jest 
u nas, niż na ulicy... - mówi organizatorka

opłat... - mówi D. Zbożil.
Ale bez instruktorów - pasjonatów na

wet pieniądze nie wystarczą. W MDK są 
i tacy: Ilona Myszka od tańców i ręko
dzieła, Jacek Komorowski prowadzący 
pracownię fotograficzną, Krystyna Kapu
sta od plastyki, Milada Więckowska od 
grafiki i Maciej Skowroński - koło gitar kla
sycznych. Od lat sukcesy odnoszą koła 
modelarstwa: lotniczego pod okiem Jerze
go Markitona, który obchodził "srebrne 
gody" swojej pracy, szkutniczego Mirosła
wa Woźniaka i kartonowego Bogusława 
Skaby. Niedawno można było oglądać 
piękną wystawę - efekt pracy modelarzy 

z kartonu. Część splendoru z 
występów chórów: "Bel Can
to" Lidii Marszolik oraz "An
dantino" Heleny Zaik też spa
da na MDK. Niewiele jest im
prez, w których chóry te nie 
były w czołówce. Sukcesy od

' -N

' T ^ l
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Rybnik
kulturalny

Z a  n a m i.

* ...kolejny odcinek “Malej Akademii Jaz
zu” na scenie TZR z udziałem Jacka Ga
zdy i Tadeusza Pociesińskiego - bluesma
nów.

* W Klubie Energetyka kilka premierowych 
spektakli: “Bajkopeja ” teatru Z nazwą, 
reż. K. Świerczyna, “Absolutnie straszny 
olbrzym " teatru dziecięcego KE, “Był so
bie facet” Teatru Plastycznego Mariana 
Bednarka. Osobny występ Teatru Dere- 
vo z Drezna pt. “Ilusion Strasse ”.

* Wśród marcowych wystaw warto odno
tować: wystawę fotogramów Juliusza 
Multarzyńskiego w Galerii sztuki TZR, 
“M alarstwo” Pawia Dragona w KE, 
“Magię koloru” grupy malarskiej z KE 
prowadzonej przez Grażynę Zarzecką- 
Czech w MBP.

* ...wiele spektakli dla dzieci i młodzieży 
szkolnej: “Śpiąca królewna” Teatru Za
głębia z Sosnowca, “Katyń ” - widowi
sko poetyckie aktorów scen krakowskich, 
“Śmierć w literaturze” - w wykonaniu 
aktorów scen krakowskich.

P r z e d  n a m i.
* W bazylice św. Antoniego, w niedzielę 

28 marca o godz. 18.30 Misterium Pasyj
ne - Siedem ostatnich słów Chrystusa 
w wyk. Zabrzańskiej Orkiestry Symfo
nicznej pod dyr. S. Chrzanowskiego

* Na spektakle kabaretowe do KE zapraszają 
kabaret Dudu - “Nie-bo-nie" oraz kabaret 
Nołnejm - “Redakcjo! Naprawdę jaka je 
steś, nie wie nikt”. (26.03., godz. 18.00).

* Na wiele interesujących imprez zaprasza 
Dom Kultury w Chwałowicach: 12 kwiet
nia o godz. 17.00 otwarcie wystawy prac 
dzieci o tematyce ekologiczno-pożamiczej, 
23 kwietnia o godz. 10.00 XVII Ogólno
polski Festiwal Piosenki Dziecięcej im. 
Tadeusza Paprotnego, 30 kwietnia o godz. 
17.00 otwarcie wystawy artystów chwało
wickich, poprzedzonej koncertem Andrze
ja Trefona i Jarosława Hanika.

* W Teatrze Ziemi Rybnickiej wieczór 
operetkowy 11 kwietnia o godz. 17.00 - 
“Boccaccio ” Franza Von Suppe w wyko
naniu Teatru Muzycznego w Gliwicach.

* Również w TZR - Krystyna Janda z re- 
!7 citalem “Piosenki z teatru” - 17 kwietnia

o godz. 20.00.
* 19 kwietnia o godz. 17.30 i 20.30 na sce

nie TZR - Marcin Daniec.
(gw)

Wspólnie z W. Korczem napisała dla zespo
łu “Gawęda” ponad 200 piosenek. Od wielu 
lat współpracuje z rysownikiem Edwardem 
Lutczynem. Zasiada też w Zarządzie Polskiej 
Fundacji Dzieci i Młodzieży, organizacji, któ
ra wspiera działania edukacyjne.

Wanda Chotomska, bo o niej mowa, odwie
dziła Miejską Bibliotekę Publiczną, gdzie spo
tkała się z kilkudziesięcioosobową grupą dzieci 
z rybnickich szkół podstawowych.

Nie wyrastaj z

Wanda Chotomska i je j mali czytelnicy.

- Zaczęłam pisać z ciekawości - wspomina 
W. Chotomska. - Pierwszy wierszyk dedyko
wany był mojemu ojcu - zapalonemu wędkarzo
wi, a wzorowany był na “Powrocie taty” Mic
kiewicza. Potem były teatrzyki, gazetki, no i spo
ro pracy. Jak każde dziecko lubiłam czytać Brze
chwę i Tuwima. Tak było na początku, a teraz 
już wiem, że w pisaniu najważniejszy jest po
mysł i chęć przezwyciężenia własnego lenistwa
- mówiła autorka podczas spotkania z dziećmi.

Pisarka wspomniała również o swoim domu,
ulubionych twórcach i zamiłowaniach. Udzie
lała wskazówek tym, którzy chcieliby zająć się 
pisaniem. W trakcie spotkania młodzi rybni- 
czanie mogli dowiedzieć się również o tym, 
że Wanda Chotomska przez wiele lat współre
dagowała popularny niegdyś “ Świat Mło
dych” i specjalizowała się w niemal wszyst
kich formach literackich. Może poszczycić się 
nawet autorstwem libretta do opery. Jak mówi, 
rzadko tworzy dla dorosłych, gra za to w au
torskim kabarecie pod nazwą “Kabaret na kół
kach - Chotomska i spółka ”.

Poetka podzieliła się również z młodzieżą in
formacjami o tym, jak powstawały pisane przez 
nią książki oraz skąd czerpie pomysły.
- Piszę dla dzieci, dlatego, że one po prostu są 
na świecie - mówi W. Chotomska. - Poprzez 
moje książki mogę im pomóc poznać świat, eko
logię, zwierzęta, zrozumieć zachowania ludzi, a 
nawet zjawiska astronomiczne. Przekazuję im 
swój stosunek do życia - mój optymizm i życzli
wość. Widzę w dzieciach ogromne możliwości.

krasnoludka!

Chotomska nie kryła swojej dezaprobaty wo
bec obecnego sposobu oceniania uczniów w 
szkołach, złego wpływu pseudo “idoli” i współ
czesnych “gwiazd”. Podkreśliła również istot
ną jej zdaniem cechę i maksymę, którą powinni 
kierować się wszyscy: - Chciałabym, żeby doro
śli nie zapominali o swojej “dziecinności” i nie 
tłumili dziecka, które w nich drzemie. Świat był
by inny gdybyśmy potrafili spojrzeć m  niego ocza
mi najmłodszych - mówi W. Chotomska. - Napi
sałam kiedyś piosenkę, której słowa były propo
zycją, by żaden z nas “nie wyrastał z krasnolud
ka ”, byśmy potrafili cieszyć się z rzeczy małych i 
drobnych. Poetka mówiła także o tym, jak waż
ne jest, aby ludzie nie obawiali się być innymi, 
gdyż jej zdaniem uroda świata polega na tym, że 
istnieją różnorodności: - Zachowujcie spontanicz
ność i ciekawość świata, nie kreujcie ról - apelo
wała do rybnickich dzieci W. Chotomska.

W trakcie pobytu w mieście poetka spotka
ła się również z osobami, które odwiedziły 
księgarnię “Orbita”.

Jest autorką ponad 100 książek dla dzieci. Któż z nas nie czytał jej wierszy, “Przy
gód jeża spod m iasta Zgierza”, “Dzieci pana Astronom a” czy ’’Tadka niejadka” ?

Zdj.: M.T

Tel. 42-28-825

S. Horzela
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Do 5 kwietnia w Galerii Teatru 
Ziemi Rybnickiej oglądać można 
prace warszawskiego fotografika 
Juliusza Multarzyńskiego.

Autor kocha świat opery i baletu, podgląda 
więc scenę przez obiektyw, dając świadectwo 
swej fascynacji. Kolorowe fotogramy są za
pisem utrwalonych na terenie chwil składają
cych się na sceniczne przedstawienia. W swo
ich fotografiach Multarzyński pokazuje divy 
operowe i sceny zbiorowe, muzyków i staty
stów - wszystko z niezwykłą ekspresją.

Zdjęcia te są nie tylko odbiciem wrażliwo
ści artysty, ale i jego profesjonalizmu tech
nicznego. J. Multarzyński jest inżynierem fo
totechnikiem, ukończył Studium Fotografii 
i Filmu przy Min. Kultury, a także podyplo
mowe studia z zakresu fotografii na Uniwer
sytecie Warszawskim. Jego prace wystawio
ne są w Polsce i zagranicą, a sam autor jest 
dwukrotnym laureatem międzynarodowego 
konkursu “Muzyka poważna w fotografii”.

(r) Autor i jego dzieła. Zdj.: szolPieserrb? jesi; dobra na
Wszystko zaczęło się w lutym 1997r. od festiwalu 

"Aktorska czy poetycka piosenka nobliwa", który odbył 
się w Klubie Energetyka w Rybniku.

Wystąpiło w nim 19 laureatów ogólnopolskich przeglądów pio
senki artystycznej. Rok później był już II Ogólnopolski Festiwal 
Piosenki Artystycznej i ponownie na rybnickiej scenie wystąpili 
najlepsi wykonwacy tego gatunku. Rywalizacji o miano najlep
szych towarzyszyły również występy zaproszonych gości. Swoje 
recitale prezentowały w Klubie Energetyka tak znane gwiazdy 
estrady jak np. Alosza Awdiejew, Andrzej Sikorowski, Leszek Dłu
gosz, czy Krzysztof Daukszewicz.

Podobnie było i w tym roku. W trakcie III już Ogólnopolskiego 
Festiwalu Piosenki Artystycznej na scenie Klubu Energetyka po
jaw iły się niekwestionowane 
gwiazdy polskiej piosenki. Ryb
nicka publiczność mogła oklaski
wać Annę Szałapak z "Piwnicy 
pod Baranami", laureatkę ubie
głorocznego Festiwalu Piosenki 
Aktorskiej we Wrocławiu - Kata
rzynę Groniec z Teatru "Buffo" 
oraz królową rodzimej estrady - 
Marylę Rodowicz.

jednak nie tylko zaproszeni do 
udziału artyści wykazali się pro
fesjonalizmem i rozgrzali festi
walową publiczność. Klasą dla 
siebie byli przede wszystkim
uczestnicy konkursowych zma
gań. Wśród nich znaleźli się lau
reaci wielu prestiżowych konkur
sów piosenki takich jak "Fama"

Na estradzie Klubu Energety
ka gościło  wiele gw iazd, 
wśród nich Maryla Rodowicz.

Laureatka Grand Prix 
Dzidka Muzolf 

z Krakowa. 
Zdj.: szol

w Świonoujściu, "Spotkania zamkowe", Zimowa Giełda Piosen
ki i inne. Przyjechali do Rybnika z całej Polski - Gliwic, Wło
cławka, Biłgoraja, Raciborza, Krakowa. Zaprezentowali piosenki
0 różnorodnej tematyce, nastroju i ekspresji. Były wśród nich m.in. 
utwory do słów Jana Kochanowskiego, Juliana Tuwima , Stanisła
wa Sojki oraz własne kompozycje i teksty.

W pierwszej edycji festiwalu tytuł Grand Prix otrzymał Wojciech 
Brzeziński z Jaworzna. Rok później jury najwyżej oceniło Jarosła
wa Chojnackiego ze Szczytna. Tym razem Grand Prix III Ogólno
polskiego Festiwalu Piosenki Artystycznej Rybnik '99 przypadło 
Dzidce Muzolf z Krakowa. Jak zwykle jurorzy przyznali również 
tytuły laureatów przeglądu. Otrzymało je 7 wykonawców.

Podobnie jak w latach ubiegłych, organizatorami imprezy była 
Elektrownia Rybnik, Towarzystwo Kulturalno-Sportowe "Kuźnia"
1 Klub Energetyka. Zdaniem publiczności i osób przygotowują
cych festiwal po raz kolejny okazało się, że "piosenka jest dobra 
na wszystko" ... i z pewnością zawita do rybnickiego Klubu Ener
getyka również w przyszłym roku. (S)
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M arek Szołtysek Niy gro sie przi chałpie po skończonyj 
szychcie.
Mało kerzy dzisioj tyż w chórach śpiywają 
I muzykowanie głymboko kanś mają.
Ale wszystkim zdo sie, że są melomany, 
A zaśpiywać może - yno jak naprany!(Ballada W ielkanocna)

Pamiyntosz Ponboczku wiela my śpiywali, 
Jak  my sie na cyji piyknie przigrywah, 
Jak  sie tyj muzyce wszyjscy dziwowali?

A tera Ponboczku, czamu niy śpiywomy, 
Czamu już na cyji tak piyknie niy gromy, 
Czamu tak łogromnie smutne miny momy?

Czy już sie niy wróci tak jak piyrwy było, 
Zanim Cie tych poru gizdów pochwyciło 
I na ta Golgota, na śmierć pokludziyło.

A jeszcze niydowno tak Ci ludzie pszali, 
Wszyjscy Twoje godki tak pilnie suchali! 
Potym Cie sprzedali i ukrziżowali.

Tera już Ponboczku niy zagrosz na cyji,
Bo Cie na tym Krziżu złe ludzie przibiyli!

A łojce ci dycki piosynki śpiywah 
I sztyjc Ci po drodze szczyrkowkom szczyr- 
kali,
Gdyście do Egiptu z Betlejym citali

Jakżeś trocha uros to we Nazartycie 
Dyckiś groł we chałpie na drzewianym flyj- 
cie,
Takie miołeś downij muzykalne życie.

Cwiczołeś tyż dziynnie na tyj swoij cyji, 
Co ci babcia Ana ze dziadkiym kupiyli, 
No bo muzykalni łoni łoba byli.

Spotkołeś tyż kędyś muzykantów w Kanie, 
A na tym weselu to było fest granie,
Było tyż śpiywanie no i tańcowanie.

Dziś już niy pogromy Ponboczku na cyji, 
Bo by my naprowdy fest niymodni byli. 
Kompakt i łokmyna - trzeba nom kupić to? 
Trza sie tyż w komputer dać karta muzycz
no!

A jo tak sie myślą, jako to muzyka,
Co je yno wtedy, jak je elektryka?

Rybnik, marzec 1999 roku

Tekst: Marek Szołtysek, 
Rysunek: Franciszek Kucharczak

Słowniczek gwarowy: 
eyja - harmoszka, akorde
on; piyrwy - dawniej; gizd - 
drań, łobuz; poldudzić - po
prowadzić; pszoć - kochać; 
godki - mowy; lod malucz- 
kości - od dzieciństwa; baj- 
tel - chłopczyk; betlyjka - 
stajenka betlejemska; tar
gać - fruwać; k rz ipk i - 
skrzypce; krzipieć - skrzy
pieć; dźwiyrze - drzwi; dyc
ki, sztyjc - zawsze, ciągle; 
szczyrkać szczyrkowkom - 

f  grzechotać grzechotką; ci- 
tać - uciekać; flyjta - flet; 
fest - mocno; rzykać - mo
dlić się; pierońsko - ogro
mnie dużo (dawniej wulga
ryzm); zbestwić sie - być 
kapryśnym, wybrednym ; 
szychta - dniówka, dzień 
pracy; naprany - pijany; 
elektryka - prąd

Jak  żeś na wieczerzo szoł do wieczernika, 
Toś tyż muzykantów sprosioł na muzyka, 
Bo lepszyj przy graniu i pojeść, i rzykać!

Już lod maluczkości jako bajtel mały, 
Suchołeś aniołów jak piyknie śpiywały, 
Kędy przy betlyjce po niebie furgały.

Tera już Ponboczku niy zagrosz na cyji,
Bo Cie na tym Krziżu złe ludzie przibiyli!

Poznołeś tyż granie jak prziszli pastyrze: 
Jedyn groł na trąbie, drugi groł na lirze 
A trzeci na krzipkach krzipioł choby 
dźwiyrze.

Tera już Ponboczku niy zagrosz na cyji, 
Bo Cie na tym Krziżu złe ludzie przibiyli! 
Ale tyż już dzisioj mało kto na cyji 
Gro, bo sie ludziska pierońsko zbestwiyli. 
Dziś już nikt na trąbie ani na klamycie
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Abecadło Ligocka Madonna
rzeczy śląskich

wielka kaplica. Zlokalizowano ją w historycznym
centrum dawnej wsi, u zbiegu dzisiejszej ulicy 
Żorskiej i Karola Miarki. Kaplica ta ma podwój
ne wezwania - jej patronami są św. Jan Nepomu
cen i Matka Boska Opiekunka. Wezwanie św. 
Jana Nepomucena nosi wiele śląskich kapliczek, 
że wspomnimy tylko kapliczki w Ligockiej Ku
źni, Stodołach, Niewiadomiu, Golejowie... Na 
większą uwagę zasługuje natomiast drugie we
zwanie, o którym przypomina przechowywany 
w kaplicy obraz Matki Boskiej Opiekunki. Jest 
to dosyć pokaźnych rozmiarów płótno o wymia
rach ok. 80 na 130 cm. Z jakiego okresu obraz 
pochodzi - nie wiemy! Niestety, swój dawny kli
mat i piękno utracił na skutek niefachowej re
stauracji. Być może da się jeszcze poprzez kon
serwację odtworzyć pierwotny blask obrazu.

Płótno przedstawia Matkę Boską w typowej 
pozie Mater misericordiae ( z łaciny: Matka mi

łosierdzia). W pozie tej zwykle przedsta
wia się Madonnę w długim płaszczu, któ
rym okrywa czy ochrania wszystkie sta
ny: rycerstwo, chłopów, mieszczaństwo. 
Ligocka Madonna okrywa płaszczem 
swego miłosierdzia nie wszystkie jednak 
stany, a wszystkie kobiety. Po jednej stro
nie widzimy mieszczki, kobiety ubrane po 
pańsku, modnie, elegancko, natomiast z 
drugiej strony - kobiety ubrane po chłop
sku, śląskie wieśniaczki w kieckach, zo- 
paskach i czepcach.

Na podstawie motywu kobiet po pań
sku można przypuszczać, że obraz nie 
powstał w Ligocie ani nie był pierwot
nie przeznaczony dla Ligoty. Być może 
obraz wisiał w kościele Wniebowizięcia 
NMPanny lub w innej kaplicy w centrum 

Powiększony fragment obrazuprzedsta- Rybnika, przykładowo w kaplicy św. 
Obraz Ligockiej Madonny z kaplicy u zbiegu ulicy Żorskiej wia śląskie wieśniaczki w kieckach, zo- Jana Chrzciciela rozebranej w 1796 roku

(stała przy ul. św. Jana) czy w kaplicy 
św. Katarzyny rozebranej w 1809 roku 

(stała przy Zamku). Można też przypuszczać 
związek tego obrazu z wielką epidemią tyfusu 
głodowego, jaką przeżywał Rybnik w latach 
1844-1848. Może jakaś rybnicka rodzina za 
szczęśliwe przeżycie zarazy ufundowała ten 
obraz ku czci swojej Opiekunki. Być może ob
raz ufundowało jakieś dawne stowarzyszenie ka
tolickie kobiet lub bractwo różańcowe czy szka
plerzne, Matka Boska trzyma bowiem na obra
zie różaniec i szkaplerzny medalik.

Prawdopodobnie już nigdy nie uda się 
całkowicie rozwikłać pochodzenia obrazu 
przedstawiającego Ligocką Madonnę. War
to go jednak obejrzeć, widoczny jest nawet 
przez szybkę drzwi w z zamkniętej na co 
dzień kaplicy.

Tekst i zdjęcia: Marek Szołtysek

i Karola Miarki paskach, czepcach...

p m k i z  rynkow y}

Ptok piyrszy
Wiosna - czas by remontować 
1 w swe gniozda inwestować!

Ptok drugi
Kupić trza parkiet fest drogi 
I panele na podłogi,
Na gipsdeka kasetony, 
Zmywarka trza mieć dlo zony, 
Fajne łokna plastikowe, 
Łogrzywanie podłogowe...
A piec?
Niych bydzie tyn som, na muł... 

Ptok trzeci
... i dalij nos bydzie truł!
Oto jest inwestor wół! (fra-szoł-ka)

Na południowy-wschód od centrum Rybnika, tuż za rondem 
przy Makro, wzdłuż ulicy Żorskiej, ciągnie się rybnicka dzielnica - 
Ligota. Była ona kiedyś osobną wsią, która dopiero w 1926 roku 
stała się częścią Rybnika. Nigdy jednak Ligota nie miała własnej 
parafii i od swego zarania należała do parafii rybnickiej.

Do 1801 roku mieszkańcy 
Ligoty chodzili do kościoła 
W niebowzięcia NMPanny 
przy ul. Gliwickiej, następnie 
do 1957 roku do kościoła 
Matki Boskiej Bolesnej, zaś 
aktualnie do bazyliki św. An
toniego. Mieli jednak mie
szkańcy Ligoty swe małe “re
ligijne centrum”. Od I poło
wy XIX wieku stoi tam nie-
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Ostatniego dnia lutego mieszkan
ka rybnickiej dzielnicy Orzepowi- 
ce - Anna Skrzypiec obchodziła 
103 rocznicę urodzin.

W i e k o w a
solenizantka

Pragnę złożyć pani najserdeczniejsze ży
czenia nieustającej pogody ducha, zdro
wia i wszelkiej pomyślności. Chyląc czo
ła przed pani pracowitym życiem , pragnę 
zapewnić o pamięci i szacunku jaki żyw ię  
wobec tak czcigodnej seniorki" - napisał 
w życzeniach do jubilatki prezydent Ryb
nika Adam Fudali, który wraz z kierow
niczką Urzędu Stanu Cywilnego Elżbietą 
Sojką i przewodniczącym Rady Dzielnicy 
Alojzym Hołą, odwiedził szanowną sole- 
nizantkę w przeddzień jej 103 urodzin.

Wspólny poczęstunek był okazją do

wspomnień i rozmów o życiu Jubilatki. Jak 
mówią członkowie rodziny pani Anny, 
solenizantka lubi pić szampana i słuchać 
radia. Nigdy nie przestrzegała żadnych diet 
i nie ma recepty na długowieczność. Za
wsze lubiła jeść potrawy niekoniecznie 
uznawane za zdrowe, takie jak tłuste że
berka, boczek czy smalec. Teraz przepa
da za bananami i czekoladą. Pani Anna 
jest również wielką przeciwniczką nosze
nia spodni przez kobiety.Przez całe życie 
związana była z domem, w którym się uro
dziła i wychowała. Obecnie coraz rzadziej 
wychodzi na spacery, a jak zapewnia jej 
rodzina, nie straszna jej nawet panująca 
w domu groźna grypa.

Urodzinowe odwiedziny były okazją do 
złożenia życzeń kolejnych lat w zdrowiu, 
ofiarowania prezentów oraz wzniesienia 
toastów z nieodzowną w takich okolicz
nościach piosenką "Sto lat", którą ze 
względu na wiek solenizantki zmieniono 
na ... "D w ieście lat". Jubilatce życzono 
również, aby w tym samym gronie spotkać 
się za rok.

Anna Skrzypiec jest najstarszą mieszkan
ką Rybnika. Urodziła się wprawdzie 29 lu
tego 1896 roku, czyli w roku przestępnym, 
ale by uniknąć problemów, zapisano w 
księgach datę 28 lutego. Jubilatka jest pan
ną. Czyżby zatem był to niezawodny spo
sób na długowieczność? (S)

jubilatka odbiera życzenia od prezydenta 
Adama Fudalego, obok - opiekunka sędzi
wej solenizantki bratanica Urszula.

Zdj.: Z. Keller

Odebrali je  Państwo:
Marta i Wincenty Juraszczykowie, 

Irena i Ryszard Staniowie, Róża 
i Ryszard Profaskowie, Maria i Je
rzy Jureccy, Maria i Paweł Doleży- 
chowie, Maria i Nikodem Podleśni, 
Gertruda i Bolesław Gruszczykowie, 
Getruda i Kazimierz Żymłowie, Mar
ta i Henryk Frydrychowie, Irena i 
Władysław Karnówkowie, Elżbieta 
i Feliks Grysowie, Helena i Józef Kło- 
sokowie, Elżbieta i Emil Magierowie, 
Anna i Rufin Paszendowie, Zbigniew 
Konowałek, Elżbieta i Ryszard Ole
siowie, Regina i Franciszek Celary, 
Maria i Maksymilian Piksowie, Zofia 
i Mieczysław Dudowie, Hildegarda 
i Roman Wojaczkowie, Maria i Antoni 
Pośpieszni, Jadwiga i Józef Abraham- 
czykowie, Stefania i Ryszard Grabow
scy, Krystyna i Piotr Raróg, Irena

Ponad 50 par obchodzą
cych “Złote Gody” wzięło 
udział w lutym i marcu 
w spotkaniach w Urzę
dzie Miasta, na których wrę
czono im. Medale za Długo
letnie Pożycie Małżeńskie.
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Wspomnienie 
o ojcu Rufinie Halszce

Zmarł ks. Rufin Halszka, ojciec - werbi- 
sta, urodzony w 1933 roku w Syryni, zwią
zany od 1987 roku z Rybnikiem, zaś od 
1989 roku proboszcz parafii pw. Królowej 
Apostołów. W 1998 roku został rekolek
cjonistą w Centrum Duchowości w Nysie, 
gdzie ciężko zachorował. Zmarł 9 lutego 
br. w szpitalu w Opolu.

O. Rufin pozostanie we wdzięcznej pa
mięci nie tylko swoich parafian, ale także 
wielu innych rybniczan, którzy przycho
dzili do “misjonarzy” nie tylko na msze. 
Przychodzili też na koncerty muzyki reli
gijnej, ale i świeckiej, bo o. Rufin Halszka 
chętnie odstępował świątynię artystom,

którzy swoją sztuką chwalili Pana. Pozo
stanie również w pamięci przyjaciół ze 
Stanisławowa na Ukrainie,a przede wszy
stkim dzieci - i polskich na Ukrainie, i tych 
z ubogich, rybnickich rodzin. Dzieciom, 
ale i nam wszystkim będzie Go bardzo 
brakowało.

W imieniu rybnickich władz samorządo
wych na pogrzebie w Nysie o. Rufina po
żegnał tymi słowami Bogusław Paszen- 
da:

Przewielebny Ojcze Prowincjale, czcigod
ni kapłani, pogrążeni w smutku uczestnicy ce
remonii pogrzebowej!

Rybnik nie tak dawno ze łzami żegnał od
chodzącego proboszcza parafii Królowej Apo
stołów o. Rufina Halszkę. Sądziliśmy, że nie 
jest to rozstanie na zbyt długo. Na grudniowe 
Życzenia z okazji 65. rocznicy urodzin o. Ru
fin odpowiedział ciepłym, serdecznym zapro
szeniem do Nysy. Nie przyjechaliśmy zaraz, 
zajęci swoimi sprawami i pracą zawodową. 
Przynaglił więc nas do przyjazdu 9 lutego 
wezwaniem ostatecznym.

Miasto Rybnik okryte jest żałobą! Opłaku
jemy kapłana, zakonnika, wspaniałego czło
wieka, którego cechowała miłość do ludzi - 
szczególnie do dzieci, pokora, skromność, 
pogoda ducha, pracowitość, gospodarność,

aktywność społeczna.
W imieniu Prezydenta Miasta oraz kierow

nictwa Urzędu Miasta Rybnika pragnę podzię
kować kochanemu o. Rufinowi za gorliwość 
kapłańską, za ciepło i wyrozumiałość w kon
fesjonale, ale także i szczególnie za pracę na 
rzecz dzieci i ubogich, za pomoc w działaniach 
charytatywnych miasta.

O. Rufin wraz z innymi rybnickimi kapła
nami, współorganizował miejskie działania na 
rzecz dzieci Rybnika i dalekiego Stanisławowa 
na Ukrainie. Był oparciem, prawą ręką i przy
jacielem zmarłego już dyrektora MOSiR-u Józe
fa  Śliwki w jego oddaniu pracy na rzecz dzieci. 
O. Rufin, urodzony w dzień św. Mikołaja, sam 
był podczas miejskiej imprezy na Rynku św. 
Mikołajem. Na balach dziecięcych był konfe
ransjerem i niedościgłym wodzirejem. Współ
organizował spotkania wigilijne dla dzieci. 
Troszczył się o wypoczynek wakacyjny dzieci 
ubogich. Wspomagał dzieło budowy Domu 
Polskiego w Stanisławowie.

Nie sposób wyliczyć tego wszystkiego do
brego, co uczynił Zmarły w Rybniku.

O. Rufin Halszka zostanie w naszej pamię
ci jako synonim dobroci i radości Bożej.

Wierzymy, że dobry Bóg będzie Mu nagro
dą wieczną w Niebie.

i Adolf Święci, Irena i Bolesław Kotyrbowie, Maria i Ro
man Bergerowie, Helena i Alojzy Kaczmarczykowie, He
lena i Władysław Kulowie, Teresa i Ewald Gajerowie, 
Anna i Robert Bernaccy, Maria i Alfred Szlezingerowie, 
Helena i Brunon Ociepkowie, Józefa i Karol Tomiczko
wie, Irena i Paweł Szwedowie, Stanisława i Józef Pał
czyńscy, Urszula i Franciszek Prokopowie, Helena i Józef 
Cinciowie, Hildegarda i Karol Drewniokowie, Benedykta 
i Wiktor Nieszporkowie, Łucja i Ewald Wypendowie, Ele
onora i Kazimierz Ruskowie, Wiktoria i Edward Kyciowie, 
Teresa i Alfons Tyliccy, Elfryda i Ryszard Pierchałowie, Fe
licja i Jan Grzenikowie, Leokadia i Ryszard Pierchałowie, 
Bronisława i Ludwik Witowie, Maria i Franciszek Smiej- 
czykowie, Krystyna i Henryk Zygmuntowie, Anna i Alojzy 
Rajchelowie, Genowefa i Józef Drzenkowie, Anna i Hu
bert Buglowie, Aniela i Jan Śmiałkowie.

W spotkaniach wzięli udział przedstawiciele Zarządu Miasta - 
wiceprezydenci E. Urbanek-Chołuj i R. Niewelt, a także pre
zydium Rady Miasta M. Smółka i W. Zawadzki i J. Bujak. 
Tradycyjną oprawę artystyczną przygotowali A i J. Przeliorzo
wie, zaśpiewał też chór “Andantino” ze Szkoły Podstawowej 
nr 9.

I
 Pomoc dla niepełnosprawnych

Reforma administracyjna zmieniła rozwiązania pra
wne i instytucjonalne dotyczące udzielania pomocy 
osobom niepełnosprawnym.

W związku z tym od lutego br. osoby niepełnosprawne zamieszkałe 
1  na terenie powiatu grodzkiego (tj. miasta Rybnika) świadczenia fi- 
B nansowane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełno- 
I  sprawnych w zakresie: •  dofinansowania turnusów rehabilitacyj- 
1 nych •  dofinansowania likwidacji barier architektonicznych, urba- 
1  nistycznych i w komunikowaniu się - na wniosek indywidualnych 
B osób niepełnosprawnych #  finansowania Warsztatu Terapii Zaję- 
B ciowej •  udzielania pożyczek na rozpoczęcie działalności gospodar- 
I  czej lub rolniczej, przekazane mocą ustawy samorządowi powiatowe- 
I  mu, mogą uzyskać w Dziale Opieki nad Niepełnosprawnymi - 
8  Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku przy ul. Żużlowej 25.

!!
 Natomiast osoby niepełnosprawne zamieszkałe na terenie powiatu 

ziemskiego tj. w gminach: Czerwionka-Leszczyny, Gaszowice, Jej
kowice, Lyski i Świerklany świadczenia te mogą uzyskać w Powiato
wym Centrum Pomocy Rodzinie w Starostwie Ziemskim przy ul. 
3 Maja 31.

Od 1 marca do 31 maja w w/w instytucjach osoby niepełnospraw
ne, również w zależności od miejsca zamieszkania, mogą pobierać

dokończenie na str. 25
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W  ub. roku sekcja jeździecka klubu “Energetyk” 
wzbogaciła się o 6-letniego ogiera Iburga, który przy
był do stajni ośrodka w Rybniku-Stodołach ju ż jako  
gwiazda film u “O gniem  i m ieczem ”.

- Rozmowy na temat kupna tego konia rozpoczęliśmy jeszcze przed 
kręceniem filmu “Ogniem i mieczem” - mówi ujeżdżający konia 
i instruktor ośrodka w Rybniku-Stodołach Dariusz Olech. - Ale 
kiedy finalizowaliśmy zakup w stadninie ogierów w Sierakowicach, 
koń był chwilowo wypożyczony na plan fdmu Jerzego Hoffmana. 
Zaraz po zdjęciach, w sierpniu 1998 roku przyjechał do Rybnika.

Ten wyjątkowo piękny ogier jest kasztanem "w białych skarpet
kach". Zwykły śmiertelnik nie odróżni “konia od konia”. Ale fa
chowcy... - Oglądając film, starałam się bardzo uważnie przy
glądać wszystkim koniom - mówi instruktor rybnickiego ośrodka 
Grażyna Siedlaczek. I wypatrzyłam. Jestem całkowicie pewna, 
że w jednej ze scen na naszym “Iburgu ’’jechał sam Onufry Zagłoba 
czyli Krzysztof Kowalewski... Tekst i zdj.: szoł

Instruktorzy Grażyna Siedlaczek i Dariusz Olech z sekcji jeź
dzieckiej klubu “Energetyk” z ogierem Iburgiem, bohaterem fil
mu “<Ogniem i mieczem

R ekordow e  
“O gniem  i m ieczem ”

Prawie 45 tysięcy widzów obejrzało 
“Ogniem i mieczem” w Kinie Premiero
wym w Rybnickim Centrum Kultury!

Bez wątpienia jest to filmowy rekord fre- 
kwencyjny wszechczasów. Termin wyświetla
nia filmu został wydłużony i w sumie odbyło 
się ponad 50 seansów. Oczywiście, najbardziej 
oblężone były weekendy, na które bilety trze
ba było kupować w przedsprzedaży. Zbioro
wo nabywały bilety zakłady pracy, szczegól
nie te zasobniejsze.

Na film przychodziły osoby, które od lat w 
kinie nie były. - To był patriotyczny obowiązek 
- powiedział wychodzący z seansu starszy pan. 
Nawet młodzież, która normalnie potrafi rzu
cać w trakcie seansu głupie uwagi, siedziała 
skupiona na akcji, śledząc losy bohaterów. - 
Ten film był skazany na sukces - powiedział 
ktoś i ... miał rację. (r)

E N E R G O -IN W E ST
w yróżniony

Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowe 
ENERGO-INWEST z Rybnika otrzymało 
Certyfikat Jakości ISO 9001.

Firma ta wprowadziła i stosuje system zapew
nienia jakości w określonym zakresie: - Dotyczy 
on projektowania, produkcji, montażu i remon
tów - kotłów, dźwigni, instalacji cieplnych, apa
ratury kontrolno-pomiarowej i automatyki - mówi 
Damian Kornas, pełnomocnik dyrektora ds. 
zapewnienia jakości. - Zakres ten dotyczy rów
nież remontów turbin, pomp, naczyń ciśnienio
wych, systemów elektrycznych i teletechnicznych.

Otrzymanie Certyfikatu ISO 9001 gwarantuje 
przedsiębiorstwu wiele korzyści: - Uzyskaliśmy

Odblask chroni życie
Statystyki biją na alarm - śmiertelnych ofiar 

wypadków drogowych jest coraz więcej. Od 
początku tego roku w całej Polsce zginęło 
prawie 800 osób. Poważny ich procent sta
nowią, niestety, dzieci. Na terenie działania 
Komendy Miejskiej Policji w Rybniku, w ub. 
roku w wypadkach zginęły 22 osoby, w 67 
wypadkach uczestniczyły dzieci do lat 14..., 
1 dziecko zginęło. O jedno za dużo...

Zgodnie z prawem o ruchu drogowym 
dzieci zobowiązane są do używania znacz
ków odblaskowych, które zdecydowanie po
prawiają ich bezpieczeństwo na drodze. 
Akcję rozdawania tzw. odblasków na maso
wą skalę rozpoczął Jurek Owsiak, podobną 
inicjatywę podjęło jedno z wiodących towa-

przede wszystkim potwierdzenie, tego, że nasze 
produkty i usługi są wysokiej jakości - mówi D. 
Kornas. - Certyfikat zapewnia także o tym, że 
nasze wyroby, usługi i działania są w pełni nadzo
rowane i planowane, oraz to, że funkcjonujemy 
w oparciu o punkty normy isowskiej.

Przedsiębiorstwo Produkcyj no-Usługowe 
“ENERGO-INWEST’ działa na rynku od 1992 
roku. Od momentu powstania stara się powięk
szać zakres swoich usług. Firma oferuje swoje 
doświadczenie i fachowość m.in. w realizacji in
westycji budowlanych “pod klucz”, moderniza
cji armatury przemysłowej, montażu bram prze
mysłowych i dźwigów, a także wykonawstwa 
części zamiennych. ENERGO-INWEST podej
muje również prace na rzecz ochrony środowi
ska. Są wśród nich m.in. modernizacje bloków 
energetycznych, instalacje rurociągów wodnych, 
parowych, olejowych, montaż instalacji odsiar
czania spalin, czy też produkcje ekologicznych 
kotłów c.o. opalanych węglem i drewnem.

(S)

rzystw ubezpieczeniowych. Pod hasłem "Po
marańczowa ENKA chroni życie" 25 lutego 
br odbyła się druga edycja akcji.

W Rybniku akcją objęto dwie szkoły: SP 16 
i SP 34. W Szkole Podstawowej nr 34 przy ul. 
Reymonta. Dzieciom rozdano odblaski, a po
tem obejrzały film prezentujący ich znaczenie 
i funkcjonowanie, zaś policjant z drogówki 
wyjaśnił główne zasady poruszania się pie
szych na drogach.

Posiadające atest znaczki pozwalają zauwa
żyć pieszego już ze 150 m w każdych warun
kach pogodowych, a w szczególności po zmro
ku. Nie są one oczywiście panaceum na całe 
zło, bo na wzrost wypadkowości wpływa wiele 
czynników. Jeżeli taki znaczek uratuje spod kół 
samochodu choć jedno dziecko, to i tak warto 
taką akcję przeprowadzić.

(r)

Tramwaje
lekiem  na korki?

Rybniccy samorządowcy wielokrotnie 
podkreślali, że jednym z największych pro
blemów miasta jest usprawnienie komuni
kacji. Informowaliśmy już o pewnych przed
sięwzięciach, które mogłyby to uczynić. Naj
nowszym pomysłem są ... tramwaje. Nie do
słownie oczywiście, bo chodzi raczej o szyb
ką kolejkę, która kursowałaby między odle
głymi dzielnicami miasta, wykorzystując tory 
kolejowe. Z miastem nawiązały już kontakt 
chętne do podjęcia takiego przedsięwzięcia 
firmy, przeprowadzono też pierwsze rozmo
wy z PKP. Wprowadzenie kolejki nie pocią
gnęłoby za sobą wielu nakładów, należałoby 
tylko zainwestować w przystanki. Planuje się, 
że w przedsięwzięcie włączyłyby się okolicz
ne gminy.

Koń Zagłoby?
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W  k am ieńsk iej “O lim p ii” 
odbyło się tradycyjne, dorocz
ne spotkanie najlepszych ryb
nickich sportowców z w ładza
mi m iasta.

Nagrodę dla najlepszego sportowca 
roku z rąk prezydenta A. Fudalego 
odebrał judoka “Polonii” Rybnik 
Artur Kejza. Wyróżnienie otrzymał 
też pierwszoligowy zespół koszyka- 
rek Color-Cap-Hugart za promo
cję miasta na ogólnopolskiej arenie 
oraz Aleksander Kubin za 20-letnią 
pracę w środowisku nieslyszących.

W spotkaniu wzięło udział około 
80 zaproszonych sportowców z 17 
rybnickich klubów. W tym roku mia
sto przeznaczyło dla sportowców 50 
tys. zł, a środki te zostały rozdyspo
nowane zgodnie z regulaminem Ko
misji Kultury Fizycznej i Sportu RM.

Prezydenckie nagrody 
dla najlepszych

Ubiegłoroczny laureat, znakomity pilot Jerzy Makula 
(z lewej) oraz prezes Aeroklubu ROW Aleksander 
Sewiński z czekiem od miasta oraz Artur Kejza - lau
reat tegoroczny.

Uczniowie na deskach
D zięki inicjatywie nauczyciela W F  

K rystian a  A ld era , po p ięciu  latach  
przerwy, na stoku Poniwca 46 zaw o
dników  i 24 zaw odniczki w ystartowa
ło w m istrzostwach Rybnika w narciar
stw ie zjazdowym .

Wśród dziewcząt zwyciężyła Joanna Wań- 
czura, druga była Katarzyna Maks (obie I 
LO), a trzecie miejsce przypadło Patrycji 
Błaszczyńskiej z III LO. Wśród chłopców 
najlepszym narciarzem okazał się Filip Wa
łach (II LO), drugi był Paweł Iwanicki (IV 
LO), a trzeci Łukasz Noga (ZST). Najlepsi 
otrzymali okolicznościowe dyplomy i puchary 
ufundowane przez Urząd Miasta w Rybniku i 
hotel “Maranta”. - Chciałbym, aby zawody w 
narciarstwie zjazdowym weszły na stałe do 
kalendarza imprez międzyszkolnych, zarów
no w kategorii szkół średnich jak i podstawo
wych - powiedział po zakończeniu zawodów 
inicjator imprezy A. Alder.

Baw się i wygrywajbaseball
“Silesia” w Pucharach

Baseballiści “Silesii” Rybnik, którzy w 
ubiegłym sezonie w rozgrywkach ligowych 
zdobyli tytuł drugich wicemistrzów Polski, 
decyzją Europejskiej Federacji Baseballa 
zostali zakwalifikowano do rozgrywek pu
charowych, które odbędą się w dniach 16- 
20 czerwca w Austrii.

Ich rywalami będą zespoły reprezentujące 
Szwecję, Słowenię, Austrię, Słowację i Cze
chy. Jednak zawodnicy Silesii pucharowy 
debiut mają już za sobą. W ubiegłym roku w 
europejskich rozgrywkach o puchar pucharów 
zajęli 4 miejsce , co na debiut jest bardzo 
dobrym wynikiem.

pływanie
Wypływali medale

Z brązowym medalem powrócili 
z rozgrywanych w Puławach i Kra
kowie mistrzostw Polski pływacy 
RMKS-u Rybnik.

Wywalczył go na dystansie 50 m. stylem 
dowolnym Kamil Piecha. Ten sam zawodnik 
uzyskał też 7 wynik na dystansie 100 m. sty
lem motylkowym. Inny zawodnik RMKS-u 
Wojciech Kopczyński zajął 8 miejsce na dy
stansie 100 m. stylem dowolnym, a na dzie
siątym miejscu dystans 4x100 m. stylem do
wolnym ukończyła rybnicka sztafeta. Rybnic
cy pływacy wywalczyli też 6 medali na roze
granych w Katowicach mistrzostwach Śląska. 
Dwa złote wywalczył M. Kujawski, jeden złoty 
przypadł sztafecie 4x100 m. stylem dowol
nym, dwa srebrne wywalczyła sztafeta 4x100 
m. stylem zmiennym oraz W. Kopczyński, a 
brąz wywalczył K. Grochowicz.

Na początku marca w hali MOSiR-u w 
Boguszowicach odbył się finał miejski w 
grach i zabawach ruchowych klas od II do 
V szkół podstawowych.

Do finałowej rywalizacji przystąpiło 160 
dzieci reprezentujących 6, wyłonionych w 
drodze eliminacji grupowych, szkół podsta
wowych.

W kategorii klas II najlepsze okazały się

koszykówka

kolejno: SP 20, SP 18, SP 10, SP 34. Wśród 
klas III: SP36, SP20, SP 10, SP34, klasy IV: 
SP 18, SP 20, SP 22, SP 10, klasy V: SP 36, 
SP 20, SP 10, SP 22.

Zwycięzcy poszczególnych kategorii repre
zentować będą nasze miasto na szczeblu roz
grywek rejonowych. Dla trzech najlepszych 
w danej kategorii zespołów organizatorzy 
przygotowali okolicznościowe dyplomy.

Color Cap -Hugart szósty
N ie udało się p ierwszoligowym  koszykarkom  Color Cap - H ugart Rybnik  

pokonać ubiegłorocznego w icem istrza Polski ŁKS Łódź i w końcowej tabeli 
rybniczanki uplasow ały się na szóstym  m iejscu, które zajm owały także po 
rundzie zasadniczej.

W stosunku do sezonu ubiegłego rybnicka drużyna awansowała zatem o dwa miejsca. W 
sumie w całym sezonie Color Cap - Hugart rozegrał 25 spotkań ligowych. 10 wygrał (8 
zwycięstw u siebie i 2 na wyjeździe), a w 15 musiał uznać wyższość rywala. Największe 
zwycięstwo rybniczanki odniosły w pojedynku wyjazdowym z Polonią w Warszawie 81:63, 
a największej porażki doznały w Pabianicach, ulegając miejscowej Polfie 47:77. W trakcie 
sezonu doszło do kilku zmian personalnych w rybnickim zespole. Z zespołu odeszły N. 
Nevzorowa i E. Gawriłowa (kontuzja), a lukę w zespole uzupełniła J. Chełczyńska. Nastąpi
ła także kolejna zmiana na stanowisku trenera - tym razem po 16 spotkaniu J. Borziłowa 
zastąpił K. Mikołajec.

W zakończonym sezonie ligowym punkty dla Color Cap - Hugart Rybnik zdobyły: I. Ja- 
snowska 354,1. Ose 295, N. Nevzorowa 168, M. Królik 145, G. Fulbiszewska 136, J. Cheł
czyńska 116, Magdalena Włodarska 111, Milena Włodarska 89, E. Rucińska 78, E. Gawri- 24 
łowa 74, N. Skrago 53.

W związku ze skróconym okresem rozgrywek ligowych spowodowanym przygotowania
mi kadrowiczek do mistrzostw Europy, 8 najlepszych drużyn Polski rywalizować będzie 
jeszcze o Puchar Ligi. W rozgrywkach tych zespoły występują bez reprezentantek kraju, a 
rywalem rybniczanek w pierwszej rundzie będzie AZS Toruń. Mecze pomiędzy tymi zespo
łami zostaną rozegrane 27 i 31 marca.
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Urząd M iasta Rybnika oraz Izba Przem ysłow o-H andlow a  
Rybnickiego O kręgu Przem ysłow ego zapraszają do odw iedzenia

Giełdy budownictwa i wyposażenia
#  materiały i usługi budowlane

•  technika grzewcza i sanitarna
•  wyposażenie wnętrz i ogrodów

9 -11 kwietnia br.
Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Rybniku, ul. Św. Józefa 30 
Filia Szkoły Podstawowej Nr 11, ul. Winklera 8 

Giełdzie towarzyszyć będzie wiele atrakcji: seminaria, konkursy z nagrodami dla wystaw
ców oraz dla zwiedzających, a także Forum Gospodarcze pod hasłem

Perspektywy rozwoju budownictwa, a rola małych i średnich przedsiębiorstw. 
Zapraszamy zwiedzających w godzinach 10.00 -18.00

Redakcja odpowiada...

Wróżenie zfusów
“Obserwujemy z rozbawieniem rozpaczli

we wysiłki” niektórych Czytelników “Gazety 
Rybnickiej”, by ustawić nas po jednej lub dru
giej stronie “barykady”, jaka powstała na 
rybnickim politycznym podwórku po wybo
rach samorządowych w październiku ub. roku.

Np. jeden z nich stara się odgadnąć nasze 
sympatie z częstotliwości pojawiania się w ga
zecie nazwisk byłego i aktualnego prezyden
ta. Z czysto mechanicznego wyliczenia panu 
H.H. wyszło (listu nie drukujemy, ponieważ 
skierowany był do Urzędu Miasta, a nie do 
redakcji), że np. w styczniu w pojedynku tym 
zwyciężył prezydent A. Fudali, zaś w lutym 
bezsprzecznie lider opozycji J. Makosz. Czy 
coś z tego wynika? Dokładnie nic. Posłużmy 
się analogią, zrozumiałą zapewne również dla 
pana H.H. Polityka jest grą. Czy zatem sym
patie sprawozdawcy sportowego rozpoznamy 
po tym, ile razy wymieni np. nazwisko dane
go piłkarza w czasie meczu? Nie, to znaczy, 
że ten czy inny gracz “miał więcej z gry ”, “był 
przy piłce" lub więcej razy udało mu się ją  
kopnąć. Pan H.H. wróży nawet, podobnie jak 
wróżka z fusów kawy, z faktu, że raz podaje
my nazwisko pełnym imieniem, raz z jego 
pierwszą literą, z funkcją, bez funkcji itd., co 
zakrawa na zupełny absurd.

Jesteśmy gazetą miejską i naszym zadaniem 
jest szersze niż w innych pismach informowa
nie o pracach Rady Miasta (stąd dokładne, 
punkt po punkcie, relacje z sesji), a także dzia
łaniach Zarządu Miasta. Nic więc dziwnego, 
Że pojawiają się w niej często nazwiska ludzi 
tworzących politykę miasta - zarówno tych 
rządzących, jak i z opozycji, a jak wiadomo, 
opozycję mamy bardzo aktywną...

Panie H.H. - “Monitor Miejski” jest inte
gralną częścią gazety, niekodowaną, nieszy- 
frowaną i mającą swoją własną paginację, co 
Pan zakwestionował. Odnalezienie dokończe
nia wywiadu o finansach miasta nie było więc 
specjalnie trudne...

Wiesława Różańska

Pomoc
dla niepełnosprawnych

dokończenie na str. 22

wnioski na nieoprocentowane pożyczki na 
zakup samochodu oraz sprzętu komputero
wego udzielane ze środków PFRON przy 
ul. Grunwaldzkiej 8-10/8 w Katowicach.

Legitymacje i emblematy na samochody dla 
osób niepełnosprawnych nadal do odwołania 
wydaje Śląski Urząd Wojewódzki - Wydział 
Spraw Społecznych i Zdrowia ul. Jagielloń
ska 25 - po dostarczeniu niezbędnych za
świadczeń, o których informują Ośrodek Po
mocy Społecznej i Powiatowe Centrum Po
mocy Rodzinie w Rybniku 

Osoby niepełnosprawne mogą uzyskać 
informacje związane z formami pomocy 
w Ośrodku Pomocy Społecznej - Dziale 
Opieki nad Niepełnosprawnymi w Ryb
niku przy ul. Żużlowej 25, tel. 42-21111, 
42-21118.

Na ekranach...
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

KINO “PREMIEROWE” TZR
Masz wiadomość, USA, 26 - 31.03., godz. 
17.00, 19.00 oraz od 1 do 8 kwietnia

KINO APOLLO
Babę na ratunek farmie, USA, od 9 do 
22.04.
DKF "EKRAN" przy kinie APOLLO
Nędznicy, USA, 29.03., godz. 19.00 

KINO "ZEFIR" Boguszowice
Długo i szczęśliwie, USA, 28 - 31.03., 
godz. 17.00, 19.00

DK Chwałowice
Dawno temu w trawie, 13.04., godz. 
16.00

(gw)

Sp Z 0 .0
Klub Międzynarodowej Prasy i Książki

Rybnik, ul. Sobieskiego 18

Kazimierz Kutz, Klapsy 
i ścinki. Mój alfabet f il
mowy i nie tylko. Wyd. 
“Znak”
Świetny reżyser, ale rów
nie dobry felietonista pi
sze o swoich najb liż
szych: rodzinie, ale rów
nież o przyjaciołach ze 

świata kultury i polityki. Czasem z nostal
gią i liryzmem, czasem złośliwie i dosadnie, 
ale zawsze ciepło. Dla nas Ślązaków, książ
ka tym bardziej ważna, że na jej kartach spo
tykamy naszych ziomków.

• • •
Kate Mulvey, Melissa 
Richards, Kanony pięk
na. Zmieniający się wi
zerunek kobiety 1890- 
1990. Wyd. “Arkady”
Tytuł tego pięknego albu
mu mówi za siebie. Wy
starczy zatem, że zacytu
jemy słowa Heleny Rubinstein: “Nie ma 
kobiet brzydkich, są tylko kobiety leniwe... ” 

•  •  •
Hochzeit, marzec-kwie
cień 1999
Grube pismo, a w nim 
wszystko co może być 
ważne dla młodej pary w 
przeddzień ślubu: bieli
zna, ślubne stroje, fryzu
ry, dodatki, obrączki, spo
sób nakrycia stołu 

i propozycje spędzenia miodowego miesią
ca. A zatem wszystkiego dobrego na nowej 
drodze życia.

• • •
CD - Adam Mickiewicz,
Pan Tadeusz. Zapis 14- 
godzinnego spektaklu 
zarejestrow anego w 
marcu ub. roku w Stu
diu Koncertowym PR 
im. Witolda Lutosławskiego.
Zakończył się Rok Mickiewiczowski zwią
zany z dwusetną rocznicą urodzin Wieszcza. 
Pozostały wspomnienia, a także 12 płyt 
z nagraniem maratonu, w czasie którego naj
lepsi polscy aktorzy czytali “Pana Tade
usza”. Prawdziwy rarytas...

W
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Na śląskiej “romce” stoją pojemniki z przy
prawami, a w nich ukryto elementy pasujące do 
wym alowanych na “garniturze” fragmentów  
rybnickich zabytkowych budowli.

By otrzymać rozwiązanie konkursu należy do
pasować cyfry do literek, a te ostatnie wpisać 
w kroszonki w dolnej części rysunku.

Na rozwiązania czekam y do 15 kwietnia. 
Wśród czytelników, którzy poprawnie rozwią
zali konkurs, rozlosujemy nagrody ufundowa
ne przez:
Firma Budowlana

Eugeniusz Fibic 
ul. K. Miarki 74, 44-370 Pszów, 

tel. 0-32 454-07-83
- 400 zł

JnteileCi

Okna z PCV ŻO RY
Biuro Informacyjno-Handlowe
Rybnik, ul. Gliwicka 1, tel/fax 42-25693

- 300 zł
a a a

^ P B K
Powszechny Bank Kredytowy SA 

w Warszawie
I Oddział w Rybniku, Chrobrego 8, tel. 42 270 41 
Filia w Jankowicach, Równoległa 4, tel. 43 04 234 
Filia w Jejkowicach, Główna 38A, tel. 43 02 805 
Filia w Rybniku, Zebrzydowicka 30, tel. 42 45 302

* dwie srebrne monety 
o wartości numizmatycznej 

a a a

ELEKTRONIKA-ŁĄCZNOSC  
ul. Hallera 12a, 44-200 Rybnik 

Tel./fax 032 422-48-36 
- torba-szafa na ubranie

Sp  Z 0 0

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

- bon towarowy wartości 100 zł
Sponsorom serdecznie dziękujemy.

Rozwiązanie krzyżówki z numeru 2 "GR": OPERA"
Nagrodę - dwa bony towarowe, po 50 zl każdy, otrzymują: ANNA LISOK, ul. B. Czecha 78, 
44-292 Rybnik 13 oraz SEBASTIAN DWOJAKOWSKI, ul. Równa 16, 44-217 Rybnik 17. 
Bony towarowe do odebrania w redakcji przez miesiąc od daty ogłoszenia nazwisk zwycięzców.
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Gabinet
lekarski

Mirosława Meisner-Wrona

lekarz chorób zakaźnych 
leczenie schorzeń w q tro by  

i d róg  żó łc iow ych

lekarz uprawniony do przeprow adzania badań  
profilaktycznych św iadczy usługi w zakresie

- badania profilaktyczne pracowników  
(wstępne, okresowe, kontrolne)

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

- badania w zakładzie pracy po uprzednim uzgodnieniu

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

Firma REWQN ul.Wiejska 49b 
44-200 Rybnik 

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

Proponujemy jako autoryzowany

I

punkt sprzedaży
- Okna i drzwi PCV typowe na profilu KBE i Panorama
- Okna i drzwi PCV nietypowe na profilu KBE i Panorama
- Panele ścienne oraz podłogowe wraz z wykończeniami
- Parapety wewnętrzne i zewnętrzne
- Drzwi PORTA KMI Poland
- Drzwi zewnętrzne
- Drzwi antywłamaniowe wykonywane na wymiar 

z certyfikatem IMP Nr 21/97 oraz IMP Nr 22/97
- Drzwi przeciwpożarowe z atestem ITB

Ponadto świadczymy usługi w zakresie:
- Usługi wykończeniowe wnętrz - montaż stolarki 

budowlanej, montaż płyt kartonowo-gipsowych, 
montaż paneli ściennych oraz podłogowych, 
roboty ogóino-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

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

ul. Ks. Brudnioka 4 
44-200 Rybnik 

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

DRZW I ANTYWŁAMANIOWE 
DRZWI PRZECIWPOŻAROWE 

D R Z W I B A N K O W E  
B A S E N Y  K Ą P IE L O W E

WRAZ Z WYPOSAŻENIEM ORAZ 
ŚRODKI DO PIELĘGNACJI WODY

A Q U A T H ER M  - SYSTEM
INSTALACYJNY DO ZIMNEJ I CIEPŁEJ WODY 

ORAZ C.O. (PP typ 3)

ROBOTY BRUKARSKIE

Zapraszamy do odwiedzenia naszego stoiska na

giełdzie budownictwa i wyposażenia tom 
w Rybniku w dniach od 9 do 11 kwietnia 1999 r.
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Produkcja i salon
•  lustra łazienkowe, przedpokojowe
#  szafki łazienkowe z oświetleniem, 

półkami w dowolnym kolorze, 
wymiarze i kształcie

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

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

Układanie, cyklinowanie, 
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

Naprawa
telewizorów i magnetowidów

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

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

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

ÍISSSS8S -> * ' Ü' ÜSIMÍ

Karetka R
•  Przew ozy chorych

na terenie kraju i zagranicą
•  O bsługa m edyczna  

im prez sportow ych i innych  
z lekarzem  lub bez

Tel (0-32) 43-11-321 
kom. (0-602) 496-315

Tłumacz przysięgły
języka hiszpańskiego,

•  portugalskiego, •  
francuskiego

Telefax 42-25-112,42-21-844 do 20.00^  y  yynuMi u k” j----------------------------- |

O g ło sze n ia  d ro b n e

Napraw a m aszyn 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 - DR UTEX , ul. 
G liwicka 59, tel. (0-36) 42-46-705

Zatrudnim y pracow ników  chałupni
czych. R yzykujesz tym , że zaczniesz  
g o d n ie  z a r a b ia ć .
G w a r a n t o w a n a  
d o sta w a  i o d b ió r  
surow ca. Zarobek  
1000 dolarów. M a
teriał po otrzym a
n iu  z n a c z k a  za  
7,20.
"Nintendo", skyt- 

k a 3 /D 6 ,73-234 Ła
sko.

K U R SY  - 9 IV  9 9 !
•  LO eksternistycznie (1,5 roku)

- zajęcia w  II LO, w  tygodniu lub w soboty

•  język polski, matematyka - przygotow aw czy  

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

ZapÍSy:Firm a O światowa  V e  H U
Rybnik, ul. Rynek 6,tel. 42-35-470 
Zapraszamy w godz. 9.00 -17.00

S iłow n ia  "Se-b i" , 
te l.  4 2 -4 9 -3 1 1 .  
S k lep  - o d żyw k i;  
rezerwacje.

* * *

Szukasz zarobku - 
zadzwoń 410-34-96  
(9-11)

BHP - CENTRUM 
TATARCZYK

Rybnik, ul. Boguszowicka 23a, tel./fax 4228730, 0-602-175965
Katowice, ul. Gallusa 5, tel./fax 2051583, 0-601-413215
-  poleca bankom, przedsiębiorstwom, 

zakładom, spółkom oraz rzemieślnikom:
1. Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów oraz szkoleń 

z zakresu bhp i p.poż. dla:
- właścicieli oraz kierownictw zakładów pracy,
- przełożonych zespołów pracowniczych oraz dozoru 
i nadzoru inżynieryjno-technicznego,

- pracowników podstawowego szczebla administracyjnego 
oraz robotniczego,

- uczniów i praktykantów wszystkich specjalności,
2. Prowadzenie służby z zakresu bhp,
3. Profesjonalne doradztwo z zakresu prawa pracy,
4. Przeprowadzenie czynności związanych z wypadkami w pracy 

lub w drodze z lub do pracy,
5. Wykonanie nakazanych przez TSSE badań środowiskowych,
6. Wykonanie obowiązkowych pomiarów elektrycznych.
7. Przeglądy i legalizacja sprzętu p.poż.
Współpraca z nami owocuje bezproblemowym przebiegiem 

kontroli ze strony państwowych organów nadzoru 
nad warunkami pracy (PIP, Sanepid, UDT)

Dla Państwa dyspozycji mamy doborową, profesjonalną kadrę 
doradców i wykładowców wraz z byłymi pracownikami 

Państwowej Inspekcji Pracy, oraz długoletnie doświadczenie 
w zakresie Prawa Pracy.

Oferujemy najniższe ceny przy najlepszej organizacji 
wykonania zlecennych czynności 

Zapraszamy do współpracy - na pewno się Państwu opłaci.

Sklep HADAR
poleca; łączniki i rury do instalacji 
wodociągowej typu Genova (klejone), 
oraz polipropylen (na zgrzewanie), 
PCV, ocynk i inne.

A D A R - E X
oferuje usługi: remonty kapitalne łazienek 

w systemach zachodnich i tradycyjnych, 
instalowanie urządzeń grzewczych 

oraz wodno-kanalizacyjnych i gazowych. 
Możliwość zapłaty w 36 ratach.

Ii r> r t  r~> f~> r-> r—
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Pogotowie Ratunkowe: 
Straż Pożarna:
Policja:
Straż Miejska:

TELEFONY ALARMOWE
999, 42-23-666 
998, 42-22-277 
997, 42-21-091 
42-27-254 
w godz. 600-2200 

Pogotowie Weterynaryjne: 42-22-461 
Pogotowie Gazowe: 42-23-419 po godz.
1500 45-53-791
Pogotowie Energetyczne: 42-210-71 
Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne: 42-23-681, 

^2-26-192, 42-26-647 ___________

Pogotowie Komunikacji Miejskiej- 
Dyspozytor: 42-23-096
Pogotowie Ciepłownicze: 42-24-956, 

42-24-645
Pomoc Drogowa: 42-24-407
Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe:

42-26-599
Pogotowie Ratunkowe Kolejowe: 42-22-638 
Pogotowie Ratownictwa Górniczego: 45-51 -289 
Pogotowie Zimowe: 42-21-233
Miejski Ośrodek Dyspozycyjny: 42-21-000

TELEFONICZNE SŁUŻBY INFORMACYJNE
Informacja: PKS 42-22-242, PKP 42-23-009, 
KM 42-27-122
Informacja o numerach telefonów: 913
Nadawanie telegramów: 905
Zamawianie rozmów międzymiastowych: 900 
Budzenie telefoniczne: 900
Zegarynka: 926
Informacja i reklamacja międzymiastowa: 909

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

42-28-660,
Radio taxi: 42-27-000
Postój taxi bagażowych: uL Młyńska: 42-23-561 
1 łask) "KRYZYS" - sobotnio-niedzielne, 
całodobowe dyżury psychologów: 42-26-876
(izba przyjęć szpitala psychiatrycznego, uL Gliwicka 33)

( H
Autoryzowane laboratorium Fuji Film Polska^N 

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

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

zdjęcia ze slajdów, reprodukcja, zdjęcia czarno-białe oraz inne usługi fotograficzne. 
Zdjęcia legitymacyjne - 4 szt -10  zł.

BEZPŁATNE PORADY
PRAWNIKA 

w "Gazecie Rybnickiej"
W piątki w godz. 15.00 -17.00 w siedzibie nasze, 
redakcji (Rynek 12a, tel. 42-28-825) dyżurujt 
prawnik udzielający bezpłatnie porad

Zarząd Rybnickiego 
Stowarzyszenia Diabetyków

zawiadamia swoich członków, ich rodziny, sympa
tyków, o zmianie siedziby stowarzyszenia, która 
obecnie znajduje się w Rybniku przy ul. Racibor
skiej 20 (w podwórzu).
Spotkania odbywają się w każdy czwartek od 
godz. 16.00. ZAPRASZAMY!

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

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

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

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

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

w kolumbarium na terenie cmentarza
Ceny konkurencyjne

GAZETA
RYBNICKA

12,000
m t m ę R A m /

CENY REKLAM I OGŁOSZEŃ: 
wewnątrz numeru  

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

Ceny ogłoszeń drobnych 
___z podatkiem VAT

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

m m /c & ę  

¿ o m m m /r n  

t w o je g o  o p o s e m
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

a m s m

8 E Z P ÍA T /W M P D m Ż
RABATY: 
cykl 3 emisji 

6 emisjicykl
-5 %

_____-1 0 %
cykl 12 emisji -15%

ceny netto + 22% VAT

Biuro ogłoszeń: IMFOMAX, 
Rybnik, Rynek 12a, 

teł. 423-80-88, tel./fax 423-80-90

Í9

^Zastrzegamy
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ARTISFIRMA 
JUBILERSKA 

S.C. IWONA I DARIUSZ KOZŁOWSCY

Wszyst/ęo zaczyna się od Siasfęu zu oczach.

Miła obsługa pomoże Ci 

spośród eleganckiej złotej 

i srebrnej biżuterii wybrać 

ten wyjątkowy prezent. 

(Serdecznie zapraszamy 

do naszych sklepów!

Artis
Powstańców 14 
tel./fax 42 21 926

Artis Artis
ul. Korfantego 3 cS.D.T. “real 
teł. 42 35 462 teł. 42 41 901

I
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DOMEL s.c.
Rybnik, ul. Żorska 10 
te I./fax 422 55 07, 422 11 84, 

422 92 30, 422 92 31

KLIMATYZACJA
WENTYLACJA

Autoryzacja Vitroservice Clima, Daikin, Sanyo, Electra

SYSTEMY ALARMOWE
Kontrola dostępu, telewizja przemysłowa

Koncesja MSW i A
DOMOFONY,

VIDEODOMOFONY
Regionalny dealer Miwi-Urmet

ZAPRASZAMY NA TARGI DOM W RYBNIKU

Multimedialne 
Studio Komputerowe

umożliwiamy:

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

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

e-mail: 
studio @ m k.rsi.pl

ZAPRASZAMY CODZIENNIE OPROCZ 
NIEDZIEL OD 10.00 DO 22.00

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

PUNKTY SPRZEDAŻY *  
DETALICZNEJ I MONTAŻU
ŚWIERKLANY^ ^  ^  4
ul. Żorska 28
tel. (036) 43 04 335, 0 6 ^ 4 5 5 7 ^ 3  * *  *
GLIWICE
ul. Rybnicka 11
tel. (032) 232 07 ££  ^  ,
SOSNOWIEC '  J j
tel. (032) 66*54 3 ^  * *

SPRZEDAŻ^HU^TOW lO^
ŚWIERKLANY
ul. Kościelni» 86 A p*
(trasą Żory-^Wodzisław
tel. (036) 43 04 904, 43 0^700 ,^601  4 » i
fax (0 3 ^4 3  55 10^

tel. 0 604 4§H 8 5 ^  ^  4

f  A % r  a V I  i ' ✓ T \ - 1[ k  j Í -  J W -m. \ i  y

http://www.mk.rsi.pl
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N O W O C ZESN E 
OBŁTNJ/%. 

I DRZWI 
T O M Y ! Briigmann

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

•  niemiecki:
BRUGMANN, GOLDEN LINĘ

•  austriacki profil licencyjny 
PANORAMA

•  parapety zewnętrzne 
i wewnętrzne

Doradztwo, transport, 
montaż, serwis, raty

Ekskluzywne atestowane 
DRZWI ANTYWŁAMANIOWE
włoskiej firmy Dierre 
a także drzwi wewnętrzne PORTA, ASTRA, 
drzwi p-pożarowe, drzwi wielofunkcyjne 
stalowe, aluminiowe, okna i wyłazy 
dachowe, schody składane strychowe, 
parapety oraz bramy 
garażowe i przemysłowe 
wraz z automatyką.

RYBNICKIE CENTRUM STOLARKI BUDOWLANEJ
44-217 Rybnik, ul. Zebrzydowicka 152, te l./tax 42 44 066, te l. 42 44 067

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

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

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

455 42 15 w. 31

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

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

PRZEDSIĘBIORSTWO 
PRODUKCYJNO-HANDLOWO- 

USLUGOWE 
KONSEK s.c.

OKNA I DRZWI
Poszukujemy partnerów 

handlowych
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

WIOSENNA
R E W O L U C J A  CENOWA

44-100 Gliwice Z a p r a s K a m y  d o  n a s z e g o
ul. Bytomska 7 s a l o n u  A G D ,  R T V
tel./fax 238 90 22

44-200 Rybnik, PI. Wolności 15

•  System  budowy dom ow  
jednorodzinnych, w ielorodzinnych, 
obiektów  usługowych, użyteczności 
publicznej oraz ob iektów  dla ro ln ic tw a .
Ideą system u jes t budowa ścian i dachu
z w ykorzystan iem  kszta łte k  „ m u r ” .
•  Już ponad 600 0  ob iektów  w  kraju  i za gran icą
w ybudowano z w yprodukow anych przez nas 
e lem entów  system u „ m ur”.
•  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

k = 0 , 2 8  W / m 2K

hermodom
PR Z ED SIĘB IO R ST W O  

PRO DU KCYJN O -U SŁU G O W O -H AN DLO W E  
„ dom” Sp. z o.o.

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

tel./fax (0-32) 43-42-873, 73-40-440 
E -m a il: th e rm o d @ sile s ia .to p .p l 
h ttp ://w w w .th e rm o d o m .co m .p l 

B e z p ła tn a  in fo lin ia  0 8 0 0  100  045

c i e p f w , z d r o w y/,, i  m n i d! o

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.

U W A G A !
D o  2 8 .0 2 .9 9  r. o b o w ią z u je  d o d a tk o w y  ra b a t w  w y s o k o ś c i  1 0 %
W pierwszy poniedziałek każdego m iesiąca o godz. 9.00 w sali dydaktycznej przy siedzibie
firmy „ ” w Żorych przy ul. Bocznej 6 odbywają się szkolenia w zakresie budowy w system ie
„ ”. O zamiarze uczestnictw a prosimy poinformować naszą firmę telefonicznie.
Śzkolenie jest bezpłatne. ENERGOOSZCZĘDNY

Z D R O W Y  DOM

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

