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N eogotycka bazylika  
św. Antoniego

W  okolicach Rybnika  
bocianie gniazdo to 
widok dość częsty...

Rybnik

Zalew R y b n ic k i-  akwen rybaków i żeglarzy

jest
OK!

w drogę do Rud...

yniorin ■ M 7 Kollor

Niewątpliwie tak właśnie przedsta
wiciele biur podróży i innych insty
tucji zajmujących się organizacją 
turystyki, wypoczynku i rekreacji, 
a także dziennikarze, podsumowali 
prezentację “w plenerze*’, jaką w ra
mach VI Międzynarodowych Targów 
Turystyki “Glob” w Katowicach zor
ganizowało dla nich miasto Rybnik 
wspólnie z Kompleksem Rekreacyj
no-Wypoczynkowym elektrowni 
“Rybnik”.

Okazało się, że Ziemia Rybnicka 
może w tej dziedzinie zaoferować 
bardzo wiele...

Więcej o wyprawie na rowerach, 
statkiem i konnymi wozami na str. 22

W  Rybniku i okolicach  
pow stało ok. 60 km  
rowerowych ścieżek...

Ośrodek  
w Stodołach
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Szanowni Państwo!

Stoimy u progu adaptacji 
procesów restruktrukturyzacji 
p rzem ysłu  g ó rn icze g o  oraz 
przemian gospodarczych w  na
szym mieście. Rybnik musi szu
kać nowego oblicza, by móc 
stawić czoła problemom zw ią
zanym z częściową likwidacją 
kopalń, a co za tym idzie, z ma
lejącą liczbą miejsc pracy.

Jako gospodarz miasta zda
ję sobie sprawę z tego, iż bę
dzie to również czas przemian 

, spo łecznych. D latego zada
niem najwyższej wagi dla w ładz miasta jest szybkie i w  miarę łagodne wprowadzanie 
skutecznych reform.

Już teraz trw a ją  prace nad d ługo fa low ą  strategią rozw o ju  dla  m iasta Rybnika, 
w  myśl której ma ono przede wszystkim świadczyć usługi dla prawie 150 tysięcy m ie
szkańców, ale również i na zewnątrz, by przyciągać przez to inwestorów i tw orzyć 
nowe miejsca pracy.

W  w yniku  w ielu rozm ów i negocjacji z Rybnicką Spółką W ęglową powstaje spół
ka, w  której z jednej strony udziałowcem  ma być miasto, a z drugiej RSW. Utworzona 
w  ten sposób Rybnicka Strefa Aktywności Gospodarczej ma realizować zapisy tzw. 
"ustawy górniczej" i wykorzystać m ożliwości z niej płynące. Równolegle trwają prace 
nad zintegrowanym systemem transportu pasażerskiego, który zapewne ułatw i poru
szanie się po mieście oraz całej aglomeracji rybnickiej.

Powstał już projekt zagospodarowania kompleksu szpitalnego przy ul. Rudzkiej 
(według zamierzeń szpital będzie w  całości przeniesiony do "nowego" budynku szpita
la w  O rzepowicach), który chcemy przekształcić w  nowoczesny kampus dla ponad 
dwóch tysięcy studentów. Jak na razie jest to wspólne przedsięwzięcie miasta oraz 
elektrowni "Rybnik".

Zakończyliśm y również rozm owy z radnymi Sejmiku W ojew ództw a Śląskiego.
Ich celem było wpisanie naszej koncepcji zagospodarowania wcześniej wspomniane
go kompleksu w  przyszły program rozwoju regionalnego. Nie bez znaczenia pozostaje 
fakt, że chodzi także o prom ocję całego regionu śląskiego, w  którym Rybnik pełni 
ważną rolę.

Jestem przekonany, że powyższe dzia łania pozw olą  rozw iązać w ie le  problem ów, 
z którymi boryka się nasze miasto. Zapewniam, iż zamierzenia te zostały głęboko prze
myślane, w ielokrotnie  analizowane i stanowią optym alne rozwiązania zarówno dla 
rybnickiej społeczności, jak i miasta. Nie ukrywam jednak, iż dla wszelkich tego typu 
przedsięwzięć niezbędne jest poparcie społeczne, bez którego nawet najmniejsze zmiany 
nie mają racji bytu.

Z wyrazami szacunku 
Prezydent Miasta Rybnika 
Adam Fudali
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A bsolutorium  dla Zarządu M iasta •  nowy budżet przyjęty  
•  część radnych RRR rezygnuje z m andatu

Najważniejsza sesja w roku
W brew oczekiwaniom , to nie sprawozdanie z wykonania budżetu za 

1998 rok i związane z tym absolutorium dla Zarządu M iasta okazało  
się najbardziej em ocjonującym  punktem  najw ażniejszej sesji Rady  
M iasta w roku. N ic też nie zapow iadało, że sesję tę radni zakończą  
w 26 osobowym składzie, a liderzy Ruchu Rozwoju Rybnika złożą m an
daty radnych.

K om entarze
Rezygnacja lidera Ruchu Rozwoju 

Rybnika Józefa Makosza z pełnienia 
funkcji radnego, wywołała poruszenie, 
aczkolwiek śledząc od paru miesięcy 
rybnicką scenę polityczną, można było 
przewidzieć taki bieg wydarzeń.

A oto jak skomentował swoją decyzję 
Józef Makosz, tuż po jej podjęciu:
- Z  tym zamiarem nosiłem się od dłuższego 
czasu. To co się dzieje na tej sali to je s t 

niepow ażne. To je s t  
wielki fa łsz i zakłama
nie. Radny SLD naj
pierw  mówi, że to je s t 
złe i wnioskuje o prze
sunięcie terminu, po  
czym głosuje przeciw
nie. Trzeba mieć tro

chę szacunku do swojej wypowiedzi, dla 
swojej osoby, a przede wszystkim dla m ie
szkańców. Natomiast to co się dzieje na tej 
sali świadczy o nierzetelności. Jeśli ja  mam 
dziś siedem rozpraw i to je s t “zmontowa
n e ”, pokazuje to jacy ludzie dzisiaj przejęli 
władzę w Rybniku - bezwzględni, nie wie
dzący co to je s t prawda i rzetelność. I  ja  
po prostu dłużej na tej sali nie potrafię być 
i myślę, że mieszkańcy, którzy na mnie gło
sowali to zrozumieją. Może będą rozgory
czeni, ale są granice, poza którymi ja  ju ż  
dłużej nie mogę tego tolerować. Wyszedłem 
Z sali, nie będę ju ż  przeszkadzał i niech ci 
panowie robią sobie dalej co chcą.

Radny
Jerzy Rożek, SLD
Trudno m i kom en to 
w ać  d e c y z ję  lid e ra  
RRR J. Makosza. Swo
im wnioskiem o prze
ło że n ie  d e b a ty  n a d  

uchwałą o powołaniu Rybnickiej Strefy A k
tywności G ospodarczej nie zam ierzałem  
negować tej inicjatywy, a jedynie - w związ
ku z brakiem partnera do rozmów (odwoła
ny Zarząd Rybnickiej Spółki Węglowej) - dać 
czas Zarządowi Miasta na przeprowadze
nie rozmów z nowym Zarządem RSW  w celu 
wyjaśnienia wątpliwości, które zostały wy
sunięte ju ż  w czasie posiedzenia Komisji 
Działalności Gospodarczej.

Za moim wnioskiem opowiedziało się 20 
A  radnych, z moim głosem - 21, przeciwnych 

było 22. Tak więc mój wniosek upadł, ale sko
ro generalnie samą ideę uważam za obiecu
jącą, w następnym głosowaniu nad przyję
ciem uchwały o powołaniu Rybnickiej Strefy 
Aktywności Gospodarczej wstrzymałem się 
od głosu, co było logiczne, jasne i czytelne.

Pierwsze kontrowersje wzbudził już porzą
dek obrad. W ostatniej chwili wiceprezydent 
Jerzy Frelich zaproponował wprowadzenie 
dodatkowego punktu dotyczącego wydania 
zgody rady na, związany z pożyczką dla mia
sta z Narodowego Funduszu Ochrony Środo
wiska na modernizację oczyszczalni ścieków 
w Orzepowicach, dostęp NFOŚ do miejskie
go konta jako formy poręczenia. Ze względu 
na wysokość sumy (8 min zl) radni RRR 
mieli wątpliwości co do podjęcia takiej de
cyzji, zaproponowali zatem czas na zastano
wienie i odłożenie tej sprawy do następnej 
sesji. Jak zauważył J. Frelich, sprawa jest 
bardzo paląca, a od decyzji radnych może 
zależeć termin otrzymania pożyczki, niezbęd
nej do kontynuowania modernizacji. Jednak 
rada nie przychyliła się do wniosku J. Kogu
ta z RRR by sprawę poręczenia rozważyć na 
osobnej sesji. Za porządkiem sesji glosowało w 
efekcie 26 radnych, wstrzymali się radni RRR.

W kolejnym punkcie prezydent Adam Fu
dali poinformował radnych o bieżących pracach 
Zarządu Miasta, działaniach miejskich placówek 
oraz jednostek i poszczególnych wydziałów 
UM, a także prowadzonych inwestycjach.

Przeczytał też odpowiedź Wojewody Śląskie
go skierowaną przez Biuro Rady do przewo
dniczącego klubu radnych RRR, dotyczącą ich 
skargi związanej z uchwałą o terminie wybo
rów do rad dzielnic. Wojewoda, jako organ 
nadzorczy, skargę odrzucił, nie doszukując się 
w uchwale RM niezgodności z prawem. Rad
ny J. Kogut skomentował fakt odczytania listu 
jako niezgodny z obowiązującymi zwyczaja
mi, jako że był on skierowany do St. Stajera.

Punkt następny sesji tyczył rozpatrzenia 
przedstawionego przez członkinię ZM Jadwi
gę Deja sprawozdania z wykonania budżetu 
za rok 1998. (Skrócone sprawozdanie zostało 
wydrukowane w marcowym numerze “GR”). 
Pozytywną opinię Regionalnej Izby Obra
chunkowej w sprawie udzielenia Zarządowi 
Miasta absolutorium przedstawił przewodni
czący Komisji Rewizyjnej RM Stanisław Le- 
nert. Jako, że faktycznym realizatorem ubie
głorocznego budżetu był poprzedni Zarząd 
M iasta (do 25 listopada ub.roku), radni RRR 
w dyskusji raz jeszcze  dotknęli spraw y 
zadłużenia robiąc rozróżnienie między kre
dytem a pożyczką. Wyrazili zdanie, że skoro 
RIO sprawozdanie zaopiniowało pozytywnie,

Zapraszamy do wspólnych obchodów

Święta 3 Maja
Program obchodów w Rybniku
Godz. 10.00 - Intrada Miejskiej Orkiestry Dętej “Rybnik’
Godz. 10.15 - Przemarsz uczestników i pocztów sztandarowych 

do bazyliki św. Antoniego
Godz. 10.30 - Msza św. w intencji Ojczyzny
Godz. 11.30 - Powrót na Rynek, okolicznościowe wystąpienie Prezydenta Miasta, 

zwiedzenie wystawy pt. “Dawna sztuka sakralna od XIV do XVIII wieku ’ 
w Muzeum

Godz. 16.00 - Festyn świąteczny na Rynku
- “Śląskie granie i śpiewanie” - Mirek Jędrowski z zespołem
- Najsłynniejsze przeboje muzyki polskiej i zagranicznej

w wykonaniu zespołu Pędzący Jeż
Zapraszamy także na festyny i imprezy organizowane w dzielnicach miasta.

Tel. 42-28-825 OflUSHI
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sytuacja nie w yglądała tak katastroficznie 
jak  przedstaw iały ją  nowe władze (radna 
K. Stokłosa). Według RRR budżet na 1998 
rok był dobry, proinwestycyjny, a jego rea
lizacja jes t zasługą poprzedniego zarządu 
(St. S tajer). W odpow iedzi w iceprezydent 
Romuald Niewelt, zauważył, że z powodu 
jego przeinwestowania wciąż rosło jego ujem
ne saldo (ub.rok 9 min zł), a zadłużenia były 
pokrywane z subwencji i dotacji, co w praw 
dzie nie jes t naganne, ale stanowi niebez
pieczne obciążenie budżetu.

uchwały Klubu RRR w sprawie zmiany sta
tusu zakładów wzbudził gorącą dyskusję. 
Adwersarze powtórzyli swoje argumenty: ra
dni RRR powołując się na ustawę o finansach 
publicznych są zdania, że Zakład Gospodar
ki Mieszkaniowej, Rybnickie Służby Komu
nalne, a przede wszystkim Zarząd Zieleni 
Miejskiej powinny stać się jednostkam i bu
dżetowymi miasta, być z nim ściśle zw ią
zane, bo to przynosiło dotychczas dobre efek
ty. Aktualny Zarząd Miasta, radni AWS i SLD 
uważają, że zgodnie z ustawą o gospodarce

Radni jeszcze w komplecie... Zdj.: szoł

Radny RRR J. Kogut stwierdził, że inwestycje 
rozpoczęte przez RRR uważa za sukces tego 
miasta, a nie “kulę u nogi”, jak wydają się su
gerować aktualne władze. Zapowiedział też 
głosowanie radnych RRR przeciw absoluto
rium, czyli niejako przeciw sobie, jako swoi
ste votum nieufności dla nowego Zarządu Mia
sta. Jako kontrargument prezydent A. Fudali 
przedstawił wykres, który unaocznił strukturę 
wydatków w dwu poprzednich kadencjach, 
wykazując, że od II kadencji zbyt duże nakła
dy inwestycyjne, a co za tym idzie koncentra
cja spłat kredytów stawała się niebezpieczna 
dla finansów miasta. Reprezentujący SLD Je
rzy Rożek zapowiedział głosowanie za abso
lutorium. Wiceprezydent R. Niewelt podsumo
wał dyskusję, wysoko oceniając dokonania 
poprzedniego Zarządu Miasta sprawującego 
władzę przez ostatnie dwie kadencje. Dzięku
jąc za wkład w rozwój Rybnika, wyraził nadzie
ję na współpracę, której celem będzie dalszy 
rozwój miasta. - Liczymy na pomoc, a nie sy
panie piaskiem w tryby - powiedział.

Najważniejsze w roku głosowanie było 
odzwierciedleniem wcześniejszych deklara
cji - za udzieleniem absolutorium Zarzą
dowi Miasta głosowało 26 radnych, radni 
Klubu RRR byli przeciw.

Również kolejny punkt sesji, dotyczący

komunalnej zakłady te powinny utrzymać swój 
status, by można je  było w przyszłości prze
kształcić w spółki prawa handlowego, zgodnie 
z zasadami rynku i konkurencji. Projekt uchwa
ły RRR nie znalazł też akceptacji w Komisji 
Gospodarki Komunalnej. J. Makosz zauwa
żył, że utrzymanie zakładów jest obejściem 
prawa i stanowi zagrożenie dla ich funkcjo
nowania. Radny J. Kogut stwierdził, że pozo
stawienie zakładów naraża urzędników na 
zbędną pracę wystawiania faktur, a wysokość 
dotacji zmniejszy się tylko pozornie. Radni 
RRR obawiają się przekształcenia zakładów w 
spółki prawa handlowego, bo to właśnie do
tychczasowa organizacja była podstawą suk
cesów i Zarządu Zieleni Miejskiej i Rybnic
kich Służb Komunalnych. Bolesław Korze
niowski z SLD podsumował dyskusję, która 
jes t trudna, bo temat jest trudny, a powodem  
są złe przepisy. Ale przy aktualnym stanie pra
wnym opinie dwu radców praw nych były 
zbieżne - zakładów, o których mowa nie na
leży przekształcać w jednostki, bo obowiązu
jąca ustawa o gospodarce komunalnej takiego 
typu przekształcenia nie przewiduje. Za pro
jektem uchwały RRR głosowało 17 radnych, 
przeciw 26.

c.d. na str. 6

Prezydent 
Adam Fudali

Fakt oddania manda
tu przez J. Makosza nie 
je s t do oceny sprawą  
prostą. Sprawa głoso
wania nad powołaniem  

Rybnickiej Strefy Aktywności Gospodarczej 
nie mogła być powodem, a co najwyżej pre
tekstem do oddania mandatu. Tzw. ustawa 
“górnicza” daje szansę gminom na przeo
brażenie, stworzenie nowych miejsc pracy. 
Spółka je s t potrzebna, by te możliwości wy
korzystać. Jest dla mnie niezrozumiałe, że 
decyzja o złożeniu mandatu padła akurat 
w tym momencie i że podjął ją  lider ugru
powania, które tak wiele dla rozwoju mia
sta zrobiło. Radni Ruchu Rozwoju Rybnika 
wielokrotnie podważali naszą uczciwość, 
chorobliwie wietrzyli kolejne podstępy, nie 
wierzyli w nasze dobre intencje. Przecież my 
też mamy rozeznanie, wiemy ja k  prowadzić 
biznes. Jeżeli chodzi o utworzenie strefy i po
wołanie w związku z tym spółki, w ramach od
dłużania RSW będziemy negocjować i przej
m ować do niej tylko to co je s t najlepsze, 
co rokuje nadzieje na stworzenie nowych 
miejsc pracy. Dany teren lub obiekt będzie miał 
szansę “wejścia ” do spółki tylko w przypad
ku zainteresowania się nim poważnego kon
trahenta lub inwestora. Powstanie agencji 
zawiadującej strefą specjalną je s t niezbęd
ne do wykorzystania preferencji, jakie daje 
gminom górniczym ustawa o restrukturyza
cji. Istnieje wiele programów pomocowych, 
a włączenie się do nich jest możliwe tylko 
przez agencję zarejestrowaną na terenie mia
sta. Grzechem byłoby z tego nie skorzystać. 
Gdybyśmy tego nie zrobili, narazilibyśmy się 
na oskarżenia, że były możliwości, a myśmy ich 
nie wykorzystali. Zarzut RRR. że działamy za 
szybko, nie może przecież nikogo przekonać...

Zgodnie z ordynacją wyborczą, radny, 
który wyrazi wolę złożenia mandatu, musi 
to uczynić pisemnie. Wygaśnięcie man
datu radnego stwierdza Rada Miasta 
w drodze uchwały, najpóźniej w ciągu 
trzech miesięcy od złożenia mandatu.

- Jak dotąd - mówi 
p r z e w o d n i c z ą c y  
Rady Miasta Wie
sław  Zaw adzki, 
wpłynęły dwie pisemne 
rezygnacje: od radnych 
Józefa Makosza i Je

rzego Koguta, z dołączonymi oświadczenia
mi zawierającymi motywy tych decyzji. Po
nadto J. Makosz złożył deklaracje ośmiu in
nych radnych RRR, w której solidaryzują się 
oni z postaw ą sw ojego lidera i też rezy-

str. 6
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Tel. 42-28-825
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c.d. ze str. 5

Punkt następny, którego tematem było utwo
rzenie Rybnickiej Strefy Aktywności Gospodar
czej, zreferował wiceprezydent Marian Uhe- 
rek. Projekt uchwały przewiduje założenie przez 
miasto wspólnie z Rybnicką Spółką Węglową 
S.A. spółki z o.o., której przedmiotem działania 
byłoby zagospodarowanie zbędnego majątku 
poprodukcyjnego likwidowanych kopalń i te
renów poprzemysłowych, zaś celem - utworze
nie nowych miejsc pracy i minimalizacja nega
tywnych skutków restrukturyzacji górnictwa. 
Zadaniem spółki, do której miasto wniosłoby 
51 tys. złotych, a RSW obiekty i tereny po- 
przemysłowe, byłaby również promocja mia
sta i regionu oraz pozyskiwanie środków po
mocowych na rozwój miasta. Klub radnych 
RRR odniósł się negatywnie do tej inicjatywy, 
a jego stanowisko odczytał radny Zdzisław Ko
nopka. Zdaniem opozycji całe przedsięwzięcie 
jest chybione, a RSW S.A. partnerem niewiary
godnym, choćby z racji zalegania miastu sumy 
prawie 25 min zł i wątpliwej wartości aportu w 
postaci obiektów i terenów. Wnioskodawcom 
zarzucono brak biznesplanu i kapitału obroto
wego. J. Makosz stwierdził, że byłoby zasadniej- 
sze przejąć nieruchomości i tereny od kopalń, 
sprzedać na przetargu i zarobić. Tu radny AWS 
I. Zimoń dopatrzył się niekonsekwencji w my
śleniu radnych RRR, bo skoro mienie to jest 
wątpliwej wartości, to pozostanie przecież ta
kim również po ewentualnym przejęciu przez 
miasto. Zauważył też, że Rybnik nie może opie
rać się dłużej na handlu, że potrzebne są pro
dukcyjne miejsca pracy, a możliwości takie 
stworzy strefa, o której mowa. W obronie pro
jektu wystąpili wnioskodawcy: miasto zaakcep
tuje tylko te obiekty kopalniane, którymi zain
teresowani są inwestorzy, wykorzysta też spół
kę jako podmiot mający możliwości ściągania 
krajowych i zagranicznych środków pomoco
wych, opracowania systemu ulg podatkowych 
i budowy infrastuktury. Gdyby zaś miasto prze
jęło obiekty od kopalń, automatycznie pozba
wiłoby się zysków z podatku od nieruchomo
ści. Miasto nie może też pełnić funkcji agencji 
nieruchomości - jak powiedział wiceprezydent 
M. Uherek.. Zresztą w mieście istnieje nadmiar 
nieruchomości do zagospodarowania. Przedsię
wzięcie wsparł będący gościem na sesji poseł 
AWS Czesław Sobierajski, przypominając 
preferencje jakie strefa może otrzymać zgodnie 
z ustawą o restrukturyzacji górnictwa i gmin gór- 

^ niczych. Wątpliwości wyraził radny SLD Jerzy 
• Rożek, sugerując odłożenie decyzji na później. 
6  W przekonaniu M. Uherka, każdy miesiąc zwło- 
I ,  ki to konkretne, uciekające pieniądze. Formal

ny wniosek o odłożenie debaty nad powołaniem 
spółki złożył J. Rożek., przychylili się do niego 
radni RRR. Do przejścia wniosku zabrakło jed
nego głosu. W czasie głosowania całego pro
jektu uchwały, która przeszła 23 głosami, przy

17 głosach przeciw i 3 wstrzymujących się, 
w grupie tych ostatnich znalazł się radny Ro
żek. Ten fakt tak zbulwersował lidera RRR 
Józefa Makosza, że zapowiedział on złożenie 
mandatu radnego. - Nie będę brał udziału 
w tej makabrycznej zabawie - oświadczył. To 
samo zadeklarował Jerzy Kogut Na znak so
lidarności salę opuściła również reszta rad
nych Ruchu Rozwoju Rybnika

Ponieważ Rada Miasta zachowała quorum 
obrady toczyły się dalej. Kolejne trzy punkty 
związane były z reformą oświatową. Uchwałą 
Rady Miasta rozpoczęto likwidację (od 1 wrze
śnia 1999) szkół, które w przyszłości funkcjo
nować będą jako gimnazja. W szkołach tych 
(SP 9, 10, 14,17, 31, 36) nie będzie naboru do 
klas pierwszych aż do ich wygaśnięcia w roku 
2001/2002. SP 1 przekształcona zostanie 
w szkołę sześcioletnią z klasami od I do VI. 
Powołano też gimnazja.

N astępnie radni jednogłośn ie  przyjęli 
uchwałę w sprawie środków specjalnych jed
nostek budżetowych miasta. Kolejnym punk
tem sesji była kwestia zawarcia porozum ie
nia kom unalnego, dotyczącego powołania 
funkcji rzecznika konsumentów. Specyfika 
jego zadań ma polegać na przestrzeganiu 
praw konsumenckich obywateli oraz firm za
grożonych nieuczciwą konkurencją i prak
tykam i m onopolistycznym i. D latego też 
w porozum ieniu  z sąsiednim i pow iatam i 
i miastami na prawach powiatu podjęto de
cyzję o stworzeniu wspólnego stanowiska 
rzecznika konsumentów. Uchwałę tę rybnic
cy radni przyjęli jednogłośnie.

Projekt kolejnej, najważniejszej dla funk
cjonowania miasta uchwały przedstawiła Ja
dwiga Deja, a dotyczył on budżetu miasta 
Rybnika na rok 1999. W budżecie dominują 
inwestycje (oczyszczalnia, szpital, Urząd Mia
sta, sąd), co wymusza oszczędności w wydat
kach bieżących, związanych z funkcjonowa
niem  jednostek  organizacyjnych m iasta. 
(Omówienie budżetu przedstawiamy w "Moni
torze Miejskim").

W trakcie dyskusji nad budżetem głos za
brał również poseł RP Cz. Sobierajski, który 
poinformował radnych o dodatkowej dotacji 
z budżetu państwa na rozbudowę dróg. Wia
domość ta ucieszyła szczególnie wiceprezy
denta R. Niewełta: - Pieniądze te przezna
czymy na kontynuację budowy obwodnicy 
południowej - powiedział.

W dyskusji nad budżetem nie zabrakło opi
nii Komisji Finansów. Jej przewodniczący 
B. Korzeniowski poinformował radnych o po
zytywnym zaopiniowaniu budżetu, zaznaczył 
jednak, iż w poszczególnych komisjach RM 
dyskutowano nad niezbędnymi dodatkowy
mi środkami. I tak Komisja Działalności Go
spodarczej i Rolnictwa wskazała na potrzebę

c.d. na str. 7
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gnują z mandatów. Ponieważ w ordynacji 
wyborczej brak jest precyzyjnego określenia 
sposobu złożenia mandatu - np. czy może to 
być lista zbiorowa - zwrócę się do tych rad
nych z zapytaniem czy podtrzymują oni swo
ją  decyzję. Jest to o tyle zasadne, że dwu rad
nych z tej listy, po przemyśleniu sytuacji, zda
nie zmieniło i na piśmie tę rezygnację odwo
łało. Ja rozumiem te rozterki - z jednej strony 
solidarność ze swoim liderem, z drugiej - od
powiedzialność, którą wzięło się na siebie z  
racji reprezentowania swoich wyborców.

W oświadczeniu J. Makosza, które dołączył 
on do rezygnacji z mandatu można się dopa
trzeć dwu aspektów: czuje się on szykanowa
ny przez pewne instytucje i osoby, czego do
wodem jest kilka toczących się przeciw nie
mu spraw sądowych. Zakłóca mu to życie pry
watne i rodzinne oraz utrudnia, ja k  twierdzi, 
pracę w Radzie Miasta. Nie podaje jednak 
powodów z jakich do tych procesów doszło.

Drugi aspekt, to bezpośredni powód jaki na 
tej decyzji zaważył czyli sprawa powołania Ryb
nickiej Strefy Aktywności Gospodarczej. Pan 
Makosz twierdził, że rada chce zbyt szybko pod
ją ć  decyzję w tej sprawie, o której niewiele wia- 
domo. I  tu się nie zgadzam, gdyż jak  się okaza
ło, Rybnicka Spółka Węglowa przekazała 
miastu dokumentację tego przedsięwzięcia już  
w sierpniu ub. roku, a więc w czasie, kiedy Za
rządem Miasta kierował pan Makosz A więc 
problem ten nie powinien być dla niego zasko
czeniem. Inna sprawa to podejście do tego pro
blemu - mógł się na taką spółkę nie zgadzać. 
Sam mam pewne wątpliwości je ś li chodzi 
o współpracę między spółkami górniczymi, a sa
morządami gmin, choć rozumiem trudności 
górnictwa, bo stamtąd się wywodzę. Jeśli cho
dzi o sprawę stworzenia spółki, to nie był to 
powód aż takiej ekscytacji. Takie strefy istnieją 
gdzie indziej co najmniej od dwu łat i choć moż
na mieć o nich różne zdanie, nie widzę potrze
by okazywania tego tak emocjonalnie.

Sprawa złożenia mandatów przez rad
nych RRR znajdzie się w programie sesji 
Rady Miasta 10 maja br.

Sprostowanie
Do relacji z Sesji Rady Miasta z 1 marca 

br., w poprzednim numerze “GR” wkradło się 
przekłamanie, w sekwencji dotyczącej 
przyjęcia Gminnego Programu Profilakty
ki i Rozwiązywania Problemów Alkoho
lowych. W trakcie dyskusji radny AWS Ire
neusz Zimon zaproponował, by... zezwoleń 
na sprzedaż alkoholu udzielały zarządy rad 
dzielnic lub rady na wniosek komisji rad dziel
nic, co usprawni i uporządkuje ten problem 
(...), a nie, jak wynikało z naszej relacji, by 
usytuowanie punktów sprzedaży opiniowała 
cała Rada Dzielnicy.

Za błąd przepraszamy, do sprawy wrócimy.

Tel. 4 2 -:
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Minione trzy tygodnie były praco
wite dla wiceprezydenta Romualda 
Niewelta, który, tak jak obiecał na 
spotkaniu z nowo wybranymi prze
wodniczącymi rad dzielnic, odwiedził 
wszystkie dzielnice i na miejscu oce
nił ich potrzeby.
- Ogromnie dużo jes t do zrobienia jeśli cho

dzi o utwardzenie dróg lokalnych i chodniki. 
Oczywiście potrzeby te są bardzo zróżnico
wane. Zupełnie dobrze jes t na Piaskach, nie
źle w Wielopolu, natomiast fatalnie w Orze- 
powicach. Wiele do zrobienia w tej dziedzinie 
jest też na Nowinach i dzielnicy Meksyk - po
wiedział R. Niewelt.

Sfinansowanie robót drogowych będzie 
możliwe dzięki przerzuceniu części pieniędzy 
przeznaczonych wstępnie na kontynuację bu
dowy obwodnicy południowej, na którą mia
sto otrzymało dodatkową dotację z budżetu 
państwa.

Wszystkie dzielnice wykorzystają w pełni 
przydział 13 tys. sztuk betonitów, by utwar
dzić drogi system gospodarczym. Przy robo
tach wymagających ciężkiego sprzętu, np. ko- 
rytowaniu dróg, mieszkańców wspomagają 
swoimi usługami Rybnickie Służby Komunal
ne. Jednak zapotrzebowanie na betonity jest 
znacznie większe i miasto szuka pieniędzy, 
by ogłosić jeszcze jeden przetarg na ich do
starczenie.

Jak zapewnia R. Niewelt, w tym roku w każ
dej dzielnicy zostanie zrobiona co najmniej 
jedna konkretna rzecz. W poszczególnych 
dzielnicach kolejność prac została ustalona, 
choć zapewne gospodarze liczyli na więcej. 
Na Nowinach trzeba zmodernizować ul. Św. 
Józefa, ale ponieważ jest to przedsięw zięcie 
dość spore, w tym  roku zostanie jedynie 
przygotowany projekt wykonawczy odwod
nienia terenu i jego utwardzenia. Podobnie 
w Kuźni Rybnickiej, gdzie takich prac 
wymaga ul. Golejow ska - najpierw trzeba 
ją odwodnić i skanalizować, a potem poło
żyć nawierzchnię. W Chwałowicach np. 
w ykonany zostan ie  chodn ik  przy ul. Ś lą 
skiej i 1 M aja; w Boguszowicach Starych

- chodnik przy ul. Strażackiej; w Boguszowi
cach Osiedlu - wyplantowany zostanie teren 
i ustawione garaże za Osiedlem Południo
wym; w Chwałęcicach - rozpocznie się bu
dowa chodnika przy ul. Rudzkiej, a przedtem 
zostanie odwodniany teren; w Grabowni - 
nastąpi odwodnienie ostatniej części ul. Po- 
loczka; w Golejowie - powstanie parking 
przed budynkiem Straży Pożarnej; w Kamie
niu - bardzo pilnie trzeba odwodnić ulicę Arki 
Bożka, a ul. Sąsiedzka zostanie wyasfaltowa
na wspólnie z gminą Czerwionka-Leszczyny; 
w Ligockiej Kuźni powstanie boisko szkol
ne; w Meksyku - utwardzi się nową techno
logią ul. Brzeziny Miejskie; w Niedobczy- 
cach zaplanowano m.in. utwardzenie placu 
szkolnego przy SP 21, trwa remont ul. Jana
sa; w Orzepowicach - po robotach kana

Drogi - to największy problem Orzepowic.

lizacy jnych  pozostało  do zrob ien ia  w iele 
dróg; w Paruszowcu - powstanie m.in. par
king przy boisku TKKF, opracow ana zo 
stanie też koncepcja  kanalizacji ul. S ta
w ow ej, w trak c ie  budow y je s t  łączn ik  
m iędzy ul. Staw ow ą a Przem ysłow ą; Ra
dziejów - dyw anik  asfaltow y położony  
zostanie na ul. T rzech K rzyży; w Stodo
łach w fazie w ykończeniow ej znajduje się 
budynek OSP; Wielopole - rozpoczęta zo

stanie budow a kanalizacji, a także remont 
ul. Strąkowskiej, gdzie zasypane zostanie wy
robisko pocegielniane; na Zamysłowie wy
remontowany zostanie dach w SP 6 oraz po
łożony rurociąg przy ul. Witosa; w Zebrzy
dowicach powstanie parking utwardzony ko
stką; na Smolnej - utwardzona zostanie ul. 
Lektorska.

W kilku dzielnicach na ulicach wylotowych 
będą budowane wiaty i zatoczki dla autobu
sów. Realizacja tego zadania ma spowodować 
natychmiastowe usprawnienie ruchu.

Gospodarze dzielnic zdają sobie sprawę, że 
nie wszystkie życzenia mieszkańców zosta
ną spełnione. - Jest nadzieja, że kiedy upora
my się z dużymi miejskimi inwestycjami, bę
dzie można więcej środków przeznaczyć na 
prace w dzielnicach - powiedział R. Niewelt.

Spotkania w dzielnicach sprawiły, że Zarząd 
Miasta jest dokładnie zorientowany w potrze
bach dzielnic. Zaangażowanie działaczy w ich 
sprawy jest ogromne. W tych swego rodzaju 
"wizjach lokalnych" brało niekiedy udział kil
kunastu członków Rady Dzielnicy, mających 
nadzieję, że wspólnie z miastem uda im się 
choć w części zmienić na lepsze wizerunek 
swojej “małej Ojczyzny”.

(r)

Sesja Rady Miasta
c.d. ze str. 6
konserwacji rowów melioracyjnych, zbiorni
ka Paruszowiec oraz pomocy dla szkoły rol
niczej, a Komisja Kultury Fizycznej i Sportu 
była zainteresowana dodatkowymi fundusza
mi na SKS -y. Ostatecznie uchwałę budże
tową przyjęto jednogłośnie.

Podobnym wynikiem zakończyło się głoso
wanie nad projektem uchwały w sprawie upo
ważnienia Przewodniczącego Rady Miasta do 
dokonywania wobec Prezydenta Rybnika czyn
ności wynikających z zakresu prawa pracy. 

Następnie radni rozpatrywali propozycję

powołania w Urzędzie Miasta Komisji Dyscy
plinarnej I i II instacji. W skład komisji I instan
cji, orzekającej w sprawach kar dyscyplinarnych 
za naruszenie obowiązków przez pracowników 
samorządowych weszli urzędnicy: D. Bienek, 
M. Goleń, J. Reclik, W. Salamon, T. Szostok 
i J. Wróbel. Powołano również spośród rad
nych kom isję D yscyplinarną II instancji 
(odwoławczą) w składzie: I. Zimon, A. Karwot, 
J. Bujak. Według wstępnych ustaleń, w komi
sji mieli również zasiadać przedstawiciele RRR 
- Z. Gajda i J. Kogut. Jednak ze względu na ich 
nieobecność podczas posiedzenia oraz decy
zję o zrzeczeniu się mandatu przez J. Koguta,

zaakceptowano trzyosobowy skład, zaznacza
jąc przy tym, iż nie ma żadnych przeciwwska
zań, by z czasem komisję powiększyć.

Kolejny punkt sesji dotyczył powołania 
Komisji Konsultacyjno-Opiniującej, która ma 
się zajm ować rozpatryw aniem  wniosków 
organizacji pozarządowych. Przewodniczącą 
komisji została Maria Zofia Smolka. Oprócz 
niej w składzie komisji znaleźli się również 
L. Kuska, M. Kufa-Skorupa, D. Reclik, 
T. Knura, Z. Raniszewski, S. Kulpa oraz na 
wniosek B. Korzeniowskiego - B. Pruszkowska.

W dalszej części posiedzenia radni poparli 
dokończenie na str. 9

________ Tel. 42-28-825
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Z roku na rok Giełda Budownic
twa i Wyposażenia DOM, organi
zowana tradycyjnie przez Izbę 
Przemysłowo-Handlową Rybnic
kiego Okręgu Przemysłowego oraz 
Urząd Miasta Rybnika, staje się im
prezą o coraz większym rozmachu 
i zasięgu.

Dla zainteresowanych firm  Zespół Szkół 
Ekonomiczno-Usługowych, filia  SP 11 oraz 
plac w okó ł tych obiektów  okazały się już 
za ciasne. Po raz pierwszy w  4-letniej tra
dyc ji g ie łdy uczestnikom  udostępniono 
ogromny namiot, dzięki czemu pow ierzch
nia wystawiennicza zwiększyła się do ok. 
2,5 tys. m2. Stoiska przygotowało prawie 
140 firm, które zaprezentowały materiały i 
usługi budowlane, elementy wyposażenia 
wnętrz i ogrodów, technikę grzewczą i sa
nitarną itp. Były też banki i firm y ubezpie
czeniowe. A w ięc dla budującego - oferta 
kompleksowa. Ilość interesująco zaaranżo
wanych stoisk, płynących z nich inform a
cji i m ateriałów prom ocyjnych mogła przy
prawić o zawrót głowy.

Po wspólnym  otwarciu giełdy przez pre
zydenta Adama Fudalego oraz prezesa Izby 
Przem ysłowo-Handlowej Andrzeja Żylaka, 
powitaniu gości z Chorwacji z ambasado
rem tego kraju Zdenko Karakaśem i zw ie
dzeniu ekspozycji przez oficjeli, w  auli ZSE- 
U rozpoczęło się Forum Gospodarcze pod 
hasłem "Perspektywy rozwoju budownic
twa, a rola małych i średnich przedsię
biorstw". W  potencjale takich właśnie firm  
samorządowcy z gmin górniczych upatru
ją rozw iązanie części problem ów  zw iąza
nych z restrukturyzacją górnictwa, co m oż
na było w yw nioskow ać z otwierającej Fo
rum wypow iedzi prezydenta A. Fudalego. 
Zachęcał on te podm ioty do bardziej ści
słej współpracy z samorządem. Dyrektor
ka rybnickiego oddzia łu Kredyt Banku PBI 
S.A. Krystyna Ostrzołek przedstawiła do
brodziejstwa jakie dają kredyty budowlane 
i m ieszkaniowe przeznaczone dla develo- 
perów i ich k lientów  decydujących się na 
budowę dom ów  w ielorodzinnych i budow 
nictwa jednorodzinnego. Andrzej Gawryl- 
czyk, wiceprezes Krajowej Agencji Posza
nowania Energii przyb liżył "jeszcze ciepłą" 
ustawę o wspieraniu in ic ja tyw  termoreno- 
wacyjnych, a m ówiąc jaśniej, m ożliwości 
uzyskania preferencyjnych kredytów  na 
ocieplenie domu, uszczelnianie okien, za
łożenie licznika i inne działania zmniejsza
jące straty energii cieplnej, jest to w  naszym 
kraju problem ogromny, gdyż, jak stwier
dz ił prelegent, Polska zużywa cztery razy 
w ięcej ciepła niż Europa Zachodnia, co 
wcale nie znaczy, że w  mieszkaniach mamy 
cztery razy cieplej. W ręcz przeciwnie, straty

energii są tak duże, że nasz kraj z kosmosu 
wygląda jak po wybuchu termojądrowym...

W icem inister gospodarki Tadeusz Dono- 
cik, odpowiedzia lny w  resorcie m.in. za po
litykę wobec małej i średniej przedsiębior
czości, gościł w  Rybniku już po raz drugi 
w  dość krótkim  odstępie czasu (patrz "GR" 
z marca br.). Teraz m ów ił rów nież o w ie l
kiej roli małych i średnich firm prywatnych, 
stanowiących ponad 99 proc. z 2 min 600 
tys. przedsiębiorstw zarejestrowanych w  na
szym kraju i programach wspierania tych 
firm  ze środków publicznych.

- Nie deprecjonując osiągnięć okolicznych 
miast, trudno nie zauważyć, że to Rybnik jest

Bank Przemysłowo-Handlowy S.A. oraz Kre
dyt Bank PBI S.A. za wprowadzenie m.in. kre
dytów budowlanych i mieszkaniowych.

Obecny na uroczystości wiceminister Ta
deusz Donocik zapoznał się z koncepcją za
gospodarowania terenu szpitala nr 1 przy ul. 
Rudzkiej na potrzeby wyższych uczelni, jaką 
wspólnie przygotowuje miasto i Fundacja 
Ekoterm Silesia. Był pomysłem wielce zain
teresowany, obiecał wsparcie, sugerując jed
nocześnie podmiotom gospodarczym mia
sta włączenie się w tą inicjatywę...

Również zw iedza jący  gie łdę, k tórych 
w  tym roku było ok. 15 tys., przyznali nagro
dy za najlepsze stoisko i jego fachową obsługę.

Giełda Budownictwa i Wyposażenia

Z coraz większym 
rozmachem...

ó

Powierzchnia wystawowa giełdy wyniosła 2,5 tys. m 2. Zdj.: szoł

centrum gospodarczym naszego regionu  
i miastem wiodącym. Wynika to nie tylko 
z tradycji historycznych, ale i z potencjału, 
jaki tu się znajduje. Liczymy na dalszy roz
wój naszej giełdy i je j coraz większy pre
stiż - pow iedzia ł prezes A. Żylak.

Tenże prestiż organizatorzy chcą podno
sić m.in. poprzez nagradzanie wystawców 
za szczególne osiągnięcia. I tak w  tym roku 
statuetki Izby P rzem ysłow o-H and low e j 
otrzym ały firmy: w  kategorii technologii - Sp. 
z o.o. "Salex" za technologię montażu połą
czeń światłowodowych, Rybnickie Przedsię
biorstwo Budowlano-Montażowe "Peberow" 
za prefabrykaty do stolarki budow lanej, 
w  kategorii produktu - P.U.P.H. "Warmech" 
Sp. z o.o za wyroby kute, P.P.U. "Energo-ln- 
west" za piec ekologiczny, w  kategorii usług 
- firma "Partners" za całokształt oraz banki:

Najwyższe oceny potencjalnych klientów 
otrzym ały kole jno firm y: Energo-lnwest, 
Utex i Partners, w yró żn io n o  też firm y: 
Warmech, Sulmex i Kolbud.

Małgorzata Widacka-Rumas z firm y AP 
w  Żorach uważa, że giełda jest dobrym spo
sobem zdobywania klientów, choć w yn i
kające z uczestnictwa w  niej profity trudno 
oczywiście przeliczyć na zło tów ki. Firma 
bierze udział w  rybnickiej imprezie od po
czątku i jej przedstawiciele mają możliwość 
porównania rybnickiej giełdy z podobny
mi p rzedsięw zięciam i o rgan izow anym i 
w  miastach ościennych. - Rozwój rybnic
kiej giełdy jest widoczny gołym okiem, przy
bywa powierzchni, wystawców, zwiedza
jących. Nasi klienci często mówią, że do
wiedzieli się o nas na giełdzie. A więc gieł
da spełnia swoje zadanie... (r)

■■■■■■■■Tel. 42-28-825
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Udrażnianie centrum
Wyprowadzanie z centrum miast 

ruchu, szczególnie wielkogabarytowe
go, jest zgodne z tendencjami świato
wymi.

Taki też cel przyświecał władzom Rybni
ka, które po rozmowach z przedstawicielami 
Międzygminnego Związku Komunikacyjne
go, zadecydowały, że autobusy przez ten 
związek obsługiwane, zmienią trasy na tere
nie miasta, omijając centrum.

Tak więc od 10 kwietnia autobusy linii 444, 
445,446 i 596 będą kończyć bieg na dworcu 
PKS, a nie jak dawniej - na Placu Wolności.

Największe zmiany dotyczą linii 594 - po 
opuszczeniu przystanku przy DH “Merkpol” 
autobus ten pojedzie od ronda przy ul. Wo
dzisławskiej w lewo ulicą Reymonta, następ
nie Kotucza do dworca PKS i nie będzie wjeż
dżał na Plac Wolności w centrum. Bez zmian

R ybniczanie  
dla Kosow a

W rybnickim oddziale PCK trwa zbiór
ka darów dla uchodźców z Kosowa.

Potrzebne są przede wszystkim środki czy
stości: proszki, mydła, pasty do zębów i ręcz
niki. Na liście rzeczy niezbędnych znajdują 
się również konserwy, śpiwory i namioty.

W pierwszych dniach trwania akcji w ryb
nickim oddziale PCK udało się zebrać ponad 
500 zł: - Akcja potrwa tak długo, ja k  wyma
gać tego będzie sytuacja - twierdzi Hanna 
Szambelan z rybnickiego oddziału PCK. - Za
rząd Wojewódzki, pod który podlegamy zaj-

pozostała trasa linii E-3. Zmiany ograniczą 
ilość autobusów wjeżdżających do centrum, 
a tym samym zostaną udrożnione drogi do nie
go prowadzące. Ale jak można się było spo
dziewać, pasażerowie korzystający z tych li
nii nie są zachwyceni perspektywą wydłużo
nych spacerów do centrum. Wybrano jednak 
wariant społecznie bardziej uzasadniony.

Z kilkunastodniow ych obserwacji cen
trum miasta wynika, że wpływ na płynność ru
chu miało też przywrócenie drugiego pasa przy 
ulicy 3 Maja na wysokości szpitala “Juliusz”. 
Kierowcom jednak zapominają, że nie ma tam 
już parkingu, czego dowodem są częste in
terwencje Straży Miejskiej i drogówki, aż do 
wywiezienia auta włącznie. Zwiększono za to 
ilość miejsc parkingowych przy ul. Chrobre
go, tam też zamontowano parkomaty. 

______________________________________ Cr)

mie się organizacją transportu. Obejmie on 
rejony Katowic oraz Bielska.

W niedzielę 11 kwietnia, we wszystkich ryb
nickich parafiach odbyła się zbiórka pienię
dzy, zorganizowanej z myślą o Kosowie.
- Parafianie niezwykle chętnie wspierali naszą 
niedzielną kwestę - powiedział ksiądz dziekan 
Hubert Wieczorke. - Zwykle jest tak, że kiedy 
ludzie widzą w telewizji cierpienie i ból, wów
czas łatwiej okazują serce i włączają się do ta
kich akcji. Z  moich informacji wynika, że zbiór
ka na ofiary zdarzeń w Kosowie, we wszystkich 
parafiach przebiegała z podobnym zapałem.

Wszyscy, którzy chcą wesprzeć akcję mogą 
to uczynić, dokonując wpłat na konto: PBK 
1 Oddział Rybnik 11101284-1153- 2700-1- 30 
z dopiskiem «Kosowo».

Sesja Rady Miasta
dokończenie ze str. 7
wniosek do Wojewody Śląskiego o komuna
lizację, wydali pozytywną opinię o lokaliza
cji salonu gier w automatach losowych oraz 
ustosunkowali się do zmian w składach oso
bowych komisji Rady Miasta.

Następnie rozpatrywano, wprowadzony do 
porządku obrad, projekt uchwały dotyczącej 
udzielenia pełnom ocnictw a Narodowem u 
Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodar
ki Wodnej do korzystania z rachunku miasta 
Rybnika. Uchwałę przyjęto 26 głosami - za 
i 8 wstrzymującymi się.

W ramach wolnych głosów i wniosków radny 
H. Ryszka wyraził swoją opinię w sprawie przej
mowania gruntów kopalnianych, powstających 
gimnazjów oraz basenu przy kopalni "Rymer". 
Ustosunkował się również do kwestii zrzeczenia 
się mandatów przez grupę osób RRR, a radny 
R. Zięba wskazał na fatalną, jego zdaniem, infra
strukturę budynków w pobliżu supermarketu

“Real”. Natomiast wiceprzewodniczący Rady 
Miasta J. Bujak wyraził uznanie dla pracowni
ków i służb urzędu w przygotowaniu budżetu: - 
Jest to ogromna zasługa nie tylko Zarządu Mia
sta, ale wszystkich pracowników - mówił J. Bujak. 
- Budżet jest dostosowany do realiów oraz celów, 
jakie stawia sobie nasze miasto.

Do rezygnacji z mandatów przez radnych 
RRR ustosunkował się również przewodniczą
cy RM W. Zawadzki. Podziękował on rów
nież przewodniczącym komisji stałych za ich 
wkład w prace RM, a wszystkim radnym, ich 
rodzinom i mieszkańcom złożył życzenia spo
kojnych Świąt Wielkanocnych.

Wszystkie uchwały są do wglądu w Biu
rze Rady Miasta przy ul. Chrobrego 2.

Kolejna, zwyczajna sesja RM odbędzie 
się 10 maja o godz. 16.00. Wcześniej jed
nak, 26 kwietnia, radni uczestniczyć będą 
w nadzwyczajnej sesji objazdowej, której 
celem będzie zapoznanie ich z aktualnym 
stanem miejskich inwestycji. (r,s)

Skro tem...
Prezydent w TV

Prezydent Adam Fudali wystąpił w pro
gramie TV Katowice "Gość dnia".

Przedstawił wybrane zagadnienia z zakre
su strategii rozwoju Rybnika, m.in. utworze
nie Rybnickiej Strefy Aktywności Gospodar
czej oraz projekt zagospodarowania terenu 
po szpitalu przy ulicy Rudzkiej na kampus 
uczelniany. W materiałach filmowych, ryb
niczanie uczestniczący w sondzie ulicznej 
wypowiadali się o swoim mieście w samych 
superlatywach... Prezydent był również do 
dyspozycji telewidzów, którzy mieli okazję 
do zadawania pytań, a dotyczyły one m.in. 
problemu dróg.

Strategia dla Rybnika
W wyniku przeprowadzonych w połowie 

marca rozmów z Górnośląską Agencją Prze
kształceń Przedsiębiorstw, wytypowany został 
zespół roboczy do opracowania Strategii dla 
Miasta Rybnika, w skład którego wejdą przed
stawiciele miasta oraz GAPP. Na opracowanie 
Strategii... GAPP przeznaczyła 30 tys. złotych.

Zintegrowany system 
transportu
Spotkanie starostów, prezydentów i bur
mistrzów miast zachodniej części Woje
wództwa Śląskiego odbyło się w Urzędzie 
Miasta Rybnika 22 kwietnia br. Tematem 
były zagadnienia zw iązane z lokalnym  
transportem  zbiorowym , a jego celem - 
podjęcie próby stworzenia zintegrowanego 
systemu transportu pasażerskiego w regio
nie. Inicjatorem i organizatorem spotkania 
był Zarząd Miasta Rybnika.

Projekt Umbrella
Pomoc ONZ w zarządzaniu jakością 

i środowiskiem na Śląsku to temat semi
narium, w którym 28 kwietnia weźmie udział 
Prezydent Miasta Adam Fudali. Seminarium 
organizowane jest z okazji otwarcia Biura Re
gionalnego Umbrella Project w Gliwicach.

Umbrella Project został powołany w 1990 r. 
przez Rząd RP oraz Program Narodów Zjed
noczonych d/s Rozwoju (UNDP) do udzie
lania pomocy doradczej związanej z trans
formacją ustrojową i integracją europejską. 
Świadczy on m.in. usługi konsultingowe 
i szkoleniowe w zakresie zarządzania. W la- 1 
tach 1990-1998 z pomocy Umbrelli skorzy- 9  
stało ponad 450 klientów, głównie przedsię
biorstw, organizacji pozarządowych oraz 
organów administracji publicznej. Działal
ność Umbrelli jest częściowo finansowana 
przez rząd Polski i UNDP oraz rządy Japo
nii i Holandii.

A T o \
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Spotkanie z Teresą Kamińską

M iędzy sceptycyzmem a optymizmem
Przyjeżdżając do Rybnika na zaproszenie 

Zarządu Miasta, a także posłów AWS Karo
la Łużniaka i Wojciecha Franka, Teresa 
Kamińska nie pełniła już wprawdzie funkcji 
rządowego koordynatora d/s reform społecz
nych, ale siłą rzeczy spotkanie mogło doty
czyć tylko tego tematu.

Skoncentrowano się na jednej z wielkich re
form - służby zdrowia. Wnioskując ze szczu
płego grona osób, które przybyły do sali Miej
skiej Biblioteki Publicznej, dla rybnickiego 
środowiska medycznego reforma nie ma ta
jemnic, albo jego przedstawiciele nie wierzyli, 
że T. Kamińska może im powiedzieć coś no
wego i rozwiać istniejące wątpliwości.

Z wielu, bardzo burzliwych niekiedy, spo
tkań, T. Kamińska wyciągnęła wniosek, że 
zróżnicowanie problemów w poszczególnych 
regionach kraju, a nawet wewnątrz regionów 
jest ogromne. Ponieważ trudno stworzyć cen
tralny model funkcjonowania kas chorych, za
łożono z góry, że modernizacja reformy doko
nywana będzie w trakcie jej wdrażania. - Tej 
reformy nie można wdrożyć centralnie zza biur
ka w Warszawie - powiedziała T. Kamińska. - 
Wiele decyzji trzeba przenieść na niższe szcze-

Z niepokojem, a jednocze
śnie z nadzieją oczekujemy na 
wejście do Unii Europejskiej. 
Jakie wyniesiemy z tego przy
mierza korzyści, co będziemy 
musieli dać w zamian?

W tej chwili Polacy dzielą się na “euro- 
entuzjastów” i “eurosceptyków”, a chodzi 
przecież o to, by najwięcej wśród nas było 
“eurorealistów” - ludzi znających struktu
rę UE, jej zasady i możliwości.

Wzbogaceniu wiedzy o UE służyła m.in. 
sesja pod hasłem ‘‘Samorząd terytorialny 
w Polsce wobec integracji z Unią Euro
pejską”, na którą do Centrum Informacyj
nego Rządu przedstawicieli samorządów 
zaprosił min. Ryszard Czarnecki. Spotka
nie to było jednym z pierwszych w ramach 
akcji informacyjnej rządu. Jak zapewnił 
min. Czarnecki wybór samorządowców 
“na pierwszy ogień” nie był przypadkowy, 

h  W zjednoczonej Europie niepoślednią 
bowiem rolę odgrywają regiony, stanowią- 
ce... ‘‘nową wizję integracji europejskiej, 
uwzględniającą samodzielność niższych 
szczebli politycznych, a także przybliże
nie procesu decyzyjnego do obywateli”. 
Wyraża się to m.in. ogromną rolą samo
rządów, jeśli chodzi o pozyskiwanie unij
nych środków pomocowych. Projekty

ble, co, niestety, wiąże się z większą odpowie
dzialnością. Pani minister miała niewątpliwie 
na myśli również samorządy gmin...

Z sali padło wiele zdań krytycznych, choć 
nikt z wypowiadających się przedstawicieli 
środowiska m edycznego nie negował ko
nieczności przeprowadzania reformy. Poru
szono sprawy najbardziej bulwersujące, wy
nikające najczęściej z braku dostatecznych 
środków finansowych, ale również z niedo
informowania i złej interpretacji przepisów.

Dr Alfred Bąk, z Obwodu Lecznictwa Ko
lejowego bardzo krytycznie odniósł się do 
sposobu negocjowania kontraktów z Kasą 
Chorych i przeniesienia kosztów reformy na 
pacjentów  i personel medyczny. Em ocje 
wzbudziły też zaległe “ 13”, lecz T. Kamiń
ska zapewniła, że do końca marca zostaną 
one wypłacone, a o ich wysokość powinny 
zostać zwiększone kontrakty.

Padły pytania dotyczące ewentualnego znie-

inwestycji wspomaganych funduszami 
UE rodzą się najczęściej w gminach. Od 
znajomości funkcjonowania programów 
pomocowych zależą pieniądze na reali
zację ważnych przedsięwzięć w gminie, 
zatem wiedza o mechanizmach pozyski
wania środków UE jest więc dziś niezbęd
na na najniższym szczeblu gminy.

A jest o co zabiegać. Dotąd, w ramach 
programu PHARE Polska otrzymywała 
200 min euro rocznie, w przyszłości, po 
wejściu do UE, suma ta wzrośnie do 550 
- 650 min euro rocznie. UE przygotowała 
programy pomocowe przeznaczone dla 
wspierania wielkich inwestycji np. auto
strad, ale także małej i średniej przedsię
biorczości, ochrony środowiska, eduka
cji, rolnictwa i wielu in. Istnieją także po
rozumienia bilateralne - między jednym 
z krajów UE, a Polską, jak np. Fundacja Fran- 
ce-Pologne. Niektóre środki pomocowe 
mają formę tzw. grantów czyli pomocy 
bezzwrotnej. Tylko od nas, naszej wiedzy 
i zaangażowania zależeć będzie, czy 
środki te zostaną wykorzystane. Wypeł
nienie wniosku o pomoc z UE nie jest 
sprawą prostą, dlatego ważne jest pozy
skiwanie dla gmin fachowców, których wi
zja przekona decydentów z UE o finansowanie 
akurat tego, a nie innego przedsięwzięcia.

dokończenie na str. 27

sienią VAT-u na urządzenia związane z usłu
gami medycznymi (np. na urządzenia wy
twarzające wędliny VAT nie obowiązuje...), 
preferencyjnych kredytów (wg słów T. Ka- 
m ińskiej - program  urucham iania takich 
kredytów istnieje), opłat za leczenie dzieci 
niepełnosprawnych, zrzucania na Kasy Cho
rych przez instytucje ubezpieczeniowe ko
sztów leczenia ofiar wypadków. O koniecz
ności pryw atyzacji służby zd row ia  oraz 
m ożliw ości w ykorzystania obcego kap ita
łu w budowie szpitala mówił dyrektor Wo
jew ódzkiego Szpitala nr 3 Bolesław Pie
cha, zaś problem y środow iska p ielęgniar
skiego podjęła naczelna pielęgniarka ZLA 
w Rybniku Barbara Piecha.

Wiele do myślenia daje kontrast między peł
nymi wątpliwości, wypowiadanymi ze scep
tycyzmem, pytaniami z sali, a optymizmem 
odpowiedzi T. Kamińskiej. Czas pokaże co 
wyłoni się z chaosu pierwszych miesięcy wpro
wadzania reformy. O wygaszaniu emocji wo
kół problemu może świadczyć jednak fakt, że 
spotkanie odbyło się w spokojnej atmosferze, 
niezakłócane, jak poprzednie, np. w Jastrzę
biu, demonstracjami przeciwników sposobu 
wprowadzania reform. (r)

Leszek Balcerowicz 
w Rybniku

Jak “po ogień” wpadł przed św ięta
mi do Rybnika poseł Ziemi Śląskiej, w i
ceprem ier Leszek Balcerowicz.

Zebrani licznie w sali Miejskiej Biblioteki Pu
blicznej sympatycy Unii Wolności, a przede 
wszystkim zainteresowani polityką finansową 
państwa przedstawiciele środowiska rybnickie
go biznesu, mieli tylko pół godziny, by wysłu
chać kilku refleksji gościa i zadać mu parę pytań. 
Premier Balcerowicz przypomniał, że mija wła- 

- śnie 10 lat od momentu rozpoczęcia transforma- 
( cji politycznej i gospodarczej naszego kraju, 

a warunkiem jej całkowitego powodzenia jest dziś 
przede wszystkim uzdrowienie finansów publicz
nych i zwiększenie tempa prywatyzacji. Pytania 
kierowane do ministra dotyczyły m.in. działal
ności komisji odbiurokratyzowania gospo
darki, podatku VAT, ceł, prywatyzacji, cha- 

|  osu we wprowadzeniu reform - szczególnie 
ZUS-u, a przede wszystkim spraw związanych 
z restrukturyzacją górnictwa. Konkluzja była jed- 

f na: pieniądze na nią przeznaczone nie mogą być 
1 wykorzystywane na podtrzymywanie nierentow-

I
nej produkcji. Niestety, na szerszą dyskusję za
brakło po prostu czasu... (r)

Samorząd terytorialny w Polsce wobec integracji z Unią Europejską

Wszystko w rękach samorządu...

Tel. 42-28-825
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Dzieci z Przedszkola nr 13 w Rybniku-Chwałowicach na swoim nowym placu zabaw. Zdj.: szoł

W Domu Dziecka przy ul. Powstań
ców w Rybniku trwa akcja pod nazwą 
“Śmieci dla dzieci”.

- Akcja polega na zbiórce zużytych wkładów 
do laserowych i atramentowych drukarek kom
puterowych - mówi dyrektor placówki Kry
styna Kubat. - Nasz Dom Dziecka, obok kil
kunastu innych w całej Polsce, został wytypo
wany do przeprowadzenia takiej zbiórki. Wkła
dy są następnie odnawiane, a firma która się 
tym zajmuje przesyła na nasze konto pieniądze.

Śmieci 
dla dzieci

Akcja “Śmieci dla dzieci” zainicjowana zo
stała już w roku ubiegłym. Jak mówi K. Ku
bat, w Rybniku zainteresowanie zbiórką wśród 
lokalnych firm, przedsiębiorstw i zakładów 
pracy jest spore. Udział w akcji zaoferowało 
już 10 placówek, w tym kilka banków, m.in. 
Górnośląski Bank Gospodarczy S.A., Kredyt 
Bank PBI S.A., Bank Energetyki S.A., Bank 
Śląski S.A., Bank Handlowy, PKO, a także 
Urząd Miasta i Urząd Skarbowy.

Wstępnie ustalono, że rybnickie firmy będą 
dostarczać wkłady do maja tego roku, ale nie 
jest to termin ostateczny. Akcja trwać będzie 
tak długo, jak długo będzie istniało zaintere
sowanie taką formą wzajemnej pomocy.

Zakłady i firmy, które chcą wziąć udział w akcji 
“Śmieci dla dzieci” mogą to uczynić, kontak
tując się z rybnickim Domem Dziecka przy 
ul. Powstańców Śląskich 44 osobiście lub 
telefonicznie, pod numerem 42-22-147. (S)
" n u l  l i i i  w — '1 ' i i ' i i M T i i i i  i i  u  i i i  i i  i i  i  mir 1 1  i i  11 niiniinn i i m i i i  ■ w — i

- Nasze Przedszkole nr 13 w Rybniku-Chwa
łowicach ju ż  dwa lata starało się o wybudo
wanie nowego placu zabaw  - mówi dyrektor 
Joanna Cichecka. - Zwracaliśmy się z tą 
prośbą do Urzędu M iasta i innych instytu
cji, słysząc wszędzie, że nie ma pieniędzy. 
Ale w końcu się udało. Od marca br. naszych 
80 podopiecznych może się ju ż  bawić na no
wym placu zabaw. Jest on bardzo nowocze
sny; wieżyczki, drabinki, ruchome kładki, mo
stki itd. Przedsięwzięcie to udało nam się zrea
lizować przede wszystkim dzięki sponsorom:

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ i

kop. “Chwałowice” i firm ie TREX HAL, ale 
pom ogli też przewodniczący Rady Dzielnicy 
Andrzej Wojaczek oraz przedstawiciele na
szej Rady Rodziców: Zofia Marek, Danuta 
Sojka i Katarzyna Piechoczek. - Pragnę pod
kreślić, że z naszego nowego placu - mówi 
pani dyrektor - korzystają nie tylko nasi 
przedszkolacy, ale popołudniami również 
dzieci z całej okolicy. Jest tylko jeden waru
nek - muszą przyjść na nasz plac ze starszym 
opiekunem.

(szoł)

Zdrowy turniej

Zwycięska trójka IV Międzyszkolnego Turnieju Wiedzy o Zdrowiu (od lewej): 
Rafał Bujok, Kasia Kowalska i Monika Moldrzyk z organizatorkami imprezy - 
Jadwigą Lenort i Wiesławą Ciesiecką. Zdj.: szoł

Młodzież rybnickich szkół podstawowych sprawdzała 
swoje umiejętności w turnieju wiedzy o zdrowiu. O d
był się on w  Szkole Podstawowej nr 31, a jego in icja
torkami były szkolna pielęgniarka Wiesława Ciesiecką 
i nauczycielka Jadwiga Lenort.

Sześć trzyosobow ych drużyn, reprezentujących m iejsco
we podstaw ówki musiało wykazać się w iedzą teore tyczną 
oraz spraw nościow ą. W ym agane by ło  m .in . p ra w id łow e  
w ykonan ie  opatrunku, zabandażow anie poszkodowanego, 
a także p rzyg o to w a n ie  p laka tu  i p iosenk i te m a tyczn ie  
zw iązanej ze zdrow iem . Uczestnicy musieli rów nież w ype ł
nić krzyżów kę oraz znać zasady zdrowego żyw ienia. N ajle
piej wszystkie zadania wykonała grupa uczniów  ze Szkoły Pod
stawowej nr 31 . Drugie miejsce w  turnieju zajęła drużyna ze 
Szkoły Podstawowej nr 36, a trzecie - po dogrywce - przypa
dło  uczniom  Szkoły Podstawowej nr 12. Wszyscy uczestnicy 
otrzym ali dyp lom y i nagrody rzeczowe oraz stosowną, nie ty l
ko do okoliczności turnieju, zdrową żywność. 1  w

Turniejow i patronowało Regionalne Towarzystwo Oświaty . w  
Zdrowotnej, którego przewodnicząca, a jednocześnie dyrektor 
M iejskiej Stacji Sanitarno-Epidem iologicznej Danuta Mrozek 
pełniła funkcję jurora. Celem turnieju była prom ocja, tak waż
nej w  ośw iacie zdrow otnej, profilaktyki - najlepszego i naj
tańszego "lekarstwa". (S)
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Rybnik
kulturalny

Za nami...
•  ...największa kwietniowa impreza kultu

ralna, IV Festiwal Sztuki Teatralnej
(jego program przedstawiliśmy w poprze
dnim numerze). Omówienie w maju.

#  N a scen ie  T ZR  odbył się spek tak l 
pt. “N owe szaty króla ” (J.Ch. A nder
sena) w wykonaniu Teatru im. Adama 
Mickiewicza z Częstochowy. Dla mło
dzieży szkół średnich - spektakl porusza
jący problemy narkomanii, alkoholizmu 
i sekt “Zdążyć przed śmiercią ” - oparty 
na autentycznych wydarzeniach.

#  Operetka to rzadkość w Rybniku! Tym 
razem w wykonaniu Teatru Muzyczne
go z Gliwic Franza von Suppé “Boccac
c io ” - na motywach “Dekameronn” Gio
vanniego Boccaccia - na scenie TZR.

•  Dużo ambitnej piosenki: 16 kwietnia w Sali 
Kameralnej TZR wystąpił Jacques Grillot 
w klasycznym repertuarze Jacquesa B rel
ia, akompaniował Jean Louis Beydon. Kon
cert współorganizował rybnicki oddział Al
liance Française. Dzień później recital samej 
Krystyny Jandy. W programie “Piosenki 
z teatru”, czyli m.in. z “Białej bluzki”, “Ko
biety zawiedzionej” oraz “Marleny”.

Przed nami...
•  ...na scenie TZR A. Weltscheka “Trzy 

św inki” - spektakl Teatru “Groteska” 
z Krakowa dla najmłodszych (26.04.)

•  W kolejnym odcinku “Małej Akademii 
Jazzu” wystąpi z opowieścią o muzyce 
w św iecie kom puterów  José Torres 
(28.04., godz. 10.30, 11.45) - w TZR.

•  W Muzeum 28 kwietnia o godz. 18.00 
recital Katarzyny Oleś. Wstęp wolny.

•  29 kwietnia o godz. 18.00 w TZR ucznio
wie PSM I i II stopnia im. K. i A. Sza- 
franków w Rybniku dadzą koncert - z to
warzyszeniem szkolnej orkiestry pod dyr. 
E. Stawarskiego.

•  30 kwietnia gratka nie lada dla miłośników 
kobiecej urody i rywalizacji: wybory miss 
Ziemi Rybnickiej - w TZR o godz. 18.00

•  9 maja o godz. 18.00 w TZR - wieczór 
jazzowy z gwiazdą! Wystąpi Ewa Ury- 
ga, promuje płytę "Ballads for Elle".

•  21 maja, o godz. 18.00 na deskach TZR 
"Pan Jowialski" Fredry w wykonaniu 
Teatru Ludowego z Krakowa z Anną Se- 
niuk w jednej z ról!

•  Z nowych wystaw odnotujmy: od 8 kwiet
nia w TZR “Namalowałam kw iaty” Ja
dwigi Mandery oraz “Bo to jes t wieszcza 
najjaśniejsza chwała - Juliusz Słowacki ” 
w MBP. Tę ostatnią będzie można zwie
dzać do 15 maja br.

(gw)

M arek Swłtysek
laureatem nagrody

Od kilku już lat, w przeddzień urodzin Woj
ciecha Korfantego, które przypadają 19 kwiet
nia, wręczana jest nagroda jego imienia, usta
nowiona przez Związek Górnośląski.

Przyznawana jest ona m.in. osobom, które 
wykazały się w dziedzinie promocji Górnego 
Śląska szczególnie interesującymi przedsię
wzięciami. Wśród dotychczasowych laurea
tów są m.in. Wojciech Kilar, Henryk Mikołaj 
G órecki, Jan M iodek, Stanisław  Hadyna, 
Maria Pańczyk - żeby wymienić tylko najbar
dziej znany osoby.

Miło nam donieść, że w tak znakomitym 
gronie znalazł się Marek Szołtysek, historyk, 
propagator tradycji regionu, pisarz i wydaw
ca, a także dziennikarz i fotoreporter, zwią
zany z naszą gazetą od jej początków. Jako

kandydata do nagrody zgłosiły go władze sa
morządowe Rybnika.

Markowi gratulujemy, a szerzej jego dzia
łalność przedstawimy w majowym numerze 
“Gazety Rybnickiej”. (r)

O w ie jfe M a n t

Namalowała . . .
Nie ulega presji nadążania... powiedział 

ktoś o malarstwie i poezji Jadwigi Mande
ry, z której twórczością mieliśmy okazję ze
tknąć się po raz kolejny, tym razem w Teatrze 
Ziemi Rybnickiej. I miał rację, bo w swojej twór
czości artystka nie poszukuje “nowych światów” 
i środków wyrazu, ale ujmuje nas tym co 
odwieczne. Maluje kwiaty dzieląc się z nami 
pięknem odwiecznym, mówi swoje wiersze 
wyrażające również odwieczne uczucia - smu
tek, radość, ból, strach, zachwyt, uwielbienie. 
To co odwieczne jest nam pozornie najlepiej 
znane, ale też i najbardziej wzrusza...

Jak zawsze na spotkania z tą artystką, przy
było wiele osób, które ze wzruszeniem wy
słuchały wierszy w niepowtarzalnej interpre
tacji autorki, a później ustawiły się w kolejce 
po autografy. J. Mandera składała je na dwu 
wydanych dotąd tomikach wierszy, a także 
bajeczce “Była sobie Karolinka ”, bezpreten
sjonalnej opowieści przekazującej dzieciom 
prawdy najprostsze.

Atmosfera wieczoru autorskiego przeniosła 
się do Galerii Teatru Ziemi Rybnickiej, gdzie 
kwietne obrazy Jadwigi Mandery będzie moż
na oglądać do początków maja. (r)

Autorka swoimi wierszami wyraża prawdy najprostsze... Zdj.: Z.K

Tel. 42-28-825
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O drestaurow ana figu ra  
św. Jana Nepomucena, obok 
- zabytkowe relikwiarze.

Zdj.: szol

w Boguszowicach do wpisania jej do reje
stru zabytków. Zresztą już teraz wszelkie pra
ce renowacyjne, których animatorem jest ks. 
proboszcz, odbywają się pod nadzorem kon
serwatora. - Dla administratora - mówi ks. 
St. Gańcorz - zaliczenie świątyni w poczet za

śpiewa bytków może stać się kłopotliwe, gdyż wymo-
Aleksartdra Szafir... gi konserwatora są określone, a rzadko kie- 
Zdj.: szot dy idą za nimi pieniądze z państwowej kasy...

Większość eksponatów pochodzi z M u 
zeum w  Cieszynie, ale rów nież z jego f i
lii w  Skoczowie, z M uzeum  parafialnego 
im. jana Sarkandra w  tym że m ieście oraz 
z M uzeum  w  Bestwinie. Tradycyjn ie już, 
z pom ocą Izby P rzem ysłow o-H andlow ej 
Rybnickiego Okręgu Przemysłowego, M u 
zeum pozyskało sponsora, tym  razem fir
mę "Eko", której podziękow ania z łożyła  
na wernisażu dyrektorka M uzeum  Geno
wefa Grabowska.

Ekspozycja, która jest wystawą autorską, 
dow odzi, że sztuka sakralna od XIV do 
XVIII w ieku na terenie Śląska rozw ija ła  się 
pod  w p ły w e m  ró ż n o ro d n y c h  k u ltu r , 
uwarunkowana też była wydarzeniami poli
tycznymi. Skomplikowana historia naszej zie
mi sprawiła, że również sztuka była bardziej 
złożona i w ielowątkowa niż w  innych dziel-

p ierw szych w  m alarstw ie prób uchw yce
nia perspektywy, a także obraz "św. Fran
ciszek z Asyżu" przypisywany w łoskiem u 
m alarzow i Bernardo Strozziemu, który był 
pod w p ły w e m  w ie lk ie g o  C aravagg ia . 
W szystko wskazuje na to, że autorem w y 
stawionego obrazu "św. Anna Samotrzeć 
z św. Janem Chrzcicielem" jest Jan Breu- 
ghel lub jego o jc iec Peter - w yb itn i m ala
rze flam andzcy. Wystawa, na której poja
w iły  się prawdziwe dzieła sztuki potrwa
do końca maja br.

* * *

Stało się tradycją, że o tw arc ie  w ystaw  
w  rybn ick im  M uzeum  poprzedzone jest 
m uzycznym  wstępem. Tym razem uczest
nicy wernisażu mieli okazję wysłuchać m ło
dej, ale w ielce obiecującej sopranistki, stu
dentki I roku katow ickie j Akadem ii M u

Prawdziwedzieła sztuki

Św. Jan Nepomucen 
odrestau rowany...

Jednym z eksponatów omawianej obok wy
stawy jest prawie naturalnej wielkości drew
niana rzeźba św. Jana Nepomucena, która na 
ekspozycję trafiła prosto z muzealnej pracow
ni konserwatorskiej Krzysztofa Dublewskie- 
go. Rzeźba ta jest jego ostatnim zadaniem 
konserwatorskim na rzecz kościoła pw. Naj
świętszego Serca Pana Jezusa w Boguszo
wicach. W ciągu trzech lat K. Dublewski 
odnowił tam kilkanaście dużych eksponatów, 
w tym m.in. obrazy, drewniane figury ponad- 
naturalnej wielkości i wiele innych detali. Św. 
Jan Nepomucen wymagał szczególnej pracy 
- figura stała na zewnątrz i była bardzo zni
szczona, m.in. trzeba było zrekonstruować 
ręce, podstawę, elementy stroju itp. Proboszcz 
parafii, ks. Stanisław Gańczorz, który w y
so k o  o c e n ia  p o m o c  K. D ublew skiego 
i współpracę z Muzeum, zdecydował, że od
tąd św. Jan Nepomucen znajdzie miejsce we 
wewnątrzu kościoła.

Jedność stylistyczna elementów zewnętrz
nej i wewnętrznej dekoracji kościoła kwali
fikuje okazałą , neobarokow ą św iątyn ię

Wyjątkowo trafnie, bo na początek W ielkiego Tygodnia, ryb
nickie Muzeum wybrało termin otwarcia jednej z najciekawszych 
w  ostatnim czasie wystaw zatytułowanej "Dawna sztuka sakralna 
od  XIV do XVIII wieku"

nicach Polski. W śród eksponatów uwagę 
zwracają m.in. drewniane, po lichrom ow a
ne i z łocone figury św. M iko ła ja  i św. Bar
tłom ie ja  z XIV w., zabytkow e szaty i na
czynia liturg iczne, re likw iarze, cenne sta
rodruki, wśród nich pierwsza publikacja 
dotyczącą św. Jana Sarkandra pt. "Rubi- 
nus Moraviae" Swarza z 1712 roku. N a j
cenniejsze przykłady malarstwa to dato
w any na 1587 rok obraz Pawła Reissa 
"Ostatnia w ieczerza", będący je dną  z

zycznej Aleksandry Szafir. W y
konała ona k ilka  pieśni i arii 
Bacha, M ozarta, K arłow icza i 
D w o rz a k a . S łu ch a czy  u ję ła  
świeżość i w ie lk ie  m ożliw ości 
głosowe m łodej artystki, a po 
w yko n a n e j z w d z ię k ie m  arii 
"R usa łk i" z opery D w orzaka  
pod tym  samym tytu łem  m oże
m y sądzić, że o A leksandrze 
Szafir jeszcze usłyszymy.

(r)

Tel. 42-28-825
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Przy d źw ięk ach  hym nu  
G a u d ę  M a t e r  w  w yk onaniu  
szkolnego chóru odsłonięta zo
stała tablica, upamiętniająca wy
darzenie przez w ielu rybniczan 
od dawna oczekiw ane - nada
nia Państwowej Szkole Muzycz
nej I i II st. im ienia Antoniego i 
Karola Szafranków.

i soliści uznanych orkiestr w kraju, pedago
dzy. Wielu z nich spotkało się na uroczysto
ściach nadania imienia, które rozpoczęła msza 
św. w kościele pw. Królowej Apostołów.

Dalsze uroczystości odbyły się w za ciasnej 
już i nieprzystającej do dzisiejszych czasów 
siedzibie szkoły przy ul. Piłsudskiego. Od 
wielu już lat dyrekcja szkoły wspólnie z po
przednimi władzami miasta poszukiwała roz
wiązań lokalowych, które pozwoliłyby pro
wadzić placówce działalność w godnych wa

muzyczna młodzież Rybnika i okolic roz
pocznie w nowej siedzibie. Zadecydowano, 
że zostanie nią obiekt przy ul. Powstańców, 
z którego jeszcze w tym roku wyprowadzony 
zostanie szpital. Jak zapewnił prezydent Adam 
Fudali, miasto otrzymało już zgodę właścicie
lek nieruchomości sióstr boromeuszek, z który
mi podpisano wieloletnią umowę dzierżawną. 
Dyrektor szkoły Eugeniusz Stawarski uwa
ża, że po remoncie i adaptacji, szkoła otrzyma 
znakomite warunki. Niewykluczone, że siedzi

Od początku swojej historii, to jest roku 
1933, ta jedna z najważniejszych na Śląsku 
placówek edukacji artystycznej związana jest 
z ich nazwiskiem. Byli jej założycielam i,

Nowa siedziba w 2000 roku!

Szkoła Szafranków
bę znajdą tu i inne placówki edukacji artystycz
nej. Projekt adaptacji pomieszczeń powinien 
być gotowy w ciągu kilku miesięcy, by prace 
mogły się rozpocząć z początkiem 2000 roku. 
Oczywiście największym problemem będzie 
pozyskanie środków finansowych. Miasto li
czy na pomoc ministerstwa, a także... sławnych 
absolwentów. Już widzimy oczami wyobraźni 
wielki koncert, w którego programie znalazły
by się utwory Henryka Mikołaja Góreckiego, 
a także solistyczne popisy Lidii Grychtołów- 
ny, Adama Makowicza i Piotra Palecznego, 
którzy zagraliby z towarzyszeniem orkiestry 
złożonej z absolwentów szkoły, pod dyrekcją 
również absolwenta Sławomira Chrzanowskie
go... Dochód z koncertu zostałby przeznaczo
ny na adaptację nowej siedziby szkoły. W ten 
sposób również rybniccy melomanii mieliby 
okazję dołożyć cegiełkę na ten zbożny cel...

Wracając do rzeczywistości... Kończący uro
czystości nadania im ienia szkole koncert 
uczniów: Artura Motyki (saksofon), Wojciecha 
Mielimąki (wiolonczela), Radosława Puszyło 
(akordeon) i Artura Hesa (fortepian) daje nadzie
ję, że również współczesne pokolenie absolwen
tów rybnickiej szkoły zaznaczy się mocno na 
muzycznej mapie naszego regionu i kraju.

(r)

Młodzież ze szkolnego chóru i nowa tablica z nazwą szkoły. Zdi.: szoł

pedagogami, dobrymi duchami. Szkoła wy
dała wielu artystów światowego formatu: Li
dię Grychtołównę, Piotra Palecznego, Hen
ryka Mikołaja Góreckiego, Adama Mako
wicza - by wymienić tylko nazwiska najgło
śniejsze. Wśród absolwentów są założyciele 
szkół muzycznych w ościennych miastach: 
Żorach, Wodzisławiu i Jastrzębiu, dyrektorzy

runkach, na miarę jej chwalebnej historii i tra
dycji.

Również nowe władze Rybnika przywiązują 
do tejże tradycji wielką wagę, doceniając kul
turotwórczą rolę szkoły nie tylko w mieście, 
ale i regionie. Zapewnienia te gospodarze 
miasta poparli konkretną decyzją: wszyst
ko wskazuje na to, że rok szkolny 2000/2001

W yw iedzione
se słowa

v  W Teatrze Ziemi Rybnickiej odbyły się
miejskie eliminacje 44 ogólnopolskiego kon- 

4  kursu recytatorskiego, organizowanego pod 
patronatem Ministerstwa Kultury i Sztuki 

* oraz Ministerstwa Edukacji.
Podobnie jak w latach ubiegłych, w kon

kursie dominowała młodzież rybnickich szkół 
średnich. Uczestnicy musieli popisać się swo
imi umiejętnościami w kilku konkursowych ka
tegoriach. Była wśród nich poezja śpiewana,

teatr jednego aktora, recytacja oraz specjalna 
kategoria pod nazwą "wywiedzione ze sło
wa". Zdaniem Krystyny Pysz, organizatora 
przeglądu, poziom artystyczny uczestników 
od kilku lat utrzymuje się na stałym pozio
mie, choć w tym roku niektóre z występów 
były już bardzo dojrzałe i profesjonalnie przy
gotowane.

W  kategorii recytacja, I miejsce w  gru
pie m łodz ieży zajęła Agnieszka Mańka, 
a wśród osób do rosłych  Ewa Kolorz. W  
kategorii "wywiedzione ze słowa" jury posta
nowiło nagrodzić Antoninę Bystricky, a spośród 
uczestników poezji śpiewanej na jba rdz ie j

podobała się Patrycja Sobik.
- Ogromne wrażenie na jurorach oraz 

publiczności wywołał występ Dominiki Ko
tar z II Liceum Ogólnokształcącego z Ryb
nika - mówi K. Pysz - W kategorii "teatr jed
nego aktora" była niepokonana.

Recytatorsko-aktorskie popisy młodych lu
dzi oceniało jury w  składzie - katowicki ak
tor Bernard Krawczyk, znany rybnicki mu
zyk Czesław Gawlik i Krystyna Pysz.

Laureaci konkursu wezmą udział w  elim i
nacjach szczebla rejonowego, który odbę
dzie się 28 i 29.04 w Katowicach.

(S)

Tel. 42-28-825
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Budżet na 1999 rok
omówienie

Od 1 stycznia 1999 r., z dniem wejścia w życie reformy admini
stracyjnej państwa, Rybnik stal się miastem na prawach powiatu 
i przejął do realizacji, oprócz zadań gminy, szereg zadań powia
tu, głównie w zakresie oświaty (Specjalny Ośrodek Szkolno - Wy
chowawczy, Dom Dziecka, Rodzinne Domy Dziecka, Poradnia 
Psychologiczno - Pedagogiczna) i opieki społecznej (komórka po
mocy dziecku i rodzinie, dofinansowanie pobytu rybniczan w do
mach pomocy społecznej w innych gminach), a także administra
cję rządową zespoloną (Komendy Miejskie Policji i Państwowej 
Straży Pożarnej, Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna, Inspekto
rat Weterynarii oraz Inspektorat Nadzoru Budowlanego).

Dochody
Budżet po stronie dochodów zamyka się kwotą 235.550.147 zl i jest
wyższy w porównaniu z rokiem ubiegłym o 8,9 %. Najpoważniejszy
mi źródłami dochodów miejskiej kasy są:
- subwencja ogólna z budżetu państwa 

w tym na utrzymanie: szkół - 56.350.694 zł 
i dróg - 12.125.057 zł

- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania 
rządowe i własne

- udziały w podatkach stanowiących dochód 
budżetu państwa

- podatek od nieruchomości od osób prawnych
• podatki i opłaty lokalne od ludności
- przychody ze sprzedaży biletów 

komunikacji miejskiej
- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego
- wpływy z opłaty skarbowej

69.722.349 zł

53.826.679 zł

52.808.907 zł
21.050.000 zł
10.573.000 zł

9.738.000 zł
4.700.000 zł 
5.000.000 zł

Pozostałe dochody (8,1 min zł) obejmują między innymi: docho
dy z opłaty eksploatacyjnej od kopalń (2,0 min zł), odpłatność za 
pobyt dzieci w przedszkolach (1,3 min zł) oraz pensjonariuszy 
w MDPS (900 tys. zł), wpływy z wieczystego użytkowania i dzier
żawy terenów (650 tys. zł), wpływy z opłat koncesyjnych z ustawy 
an tyalkoholow ej (850 tys. zł) i odsetk i od lokat bankow ych 
(200 tys. zł).

Wydatki
Wydatki budżetu miasta zaplanowano w wysokości 259.709.259 zł 
(wzrost w stosunku do ubiegłego roku o 14,8%), z czego na realizację 
inwestycji przeznacza się 73.819.112 zł (tj. 28,4% budżetu).

W działalności bieżącej najważniejszymi dziedzinami finansowany
mi przez miasto są:

- oświata i wychowanie 82.109.986 zł (32%)
- drogi i komunikacja miejska 26.242.000 zł (10%)
- opieka społeczna 14.739.161 zł (6%)
- gospodarka komunalna i mieszkaniowa 15.930.600 zł (6%)
- administracja samorządowa 14.098.600 zł (5%)
- administracja rządowa zespolona 18.002.000 zł (7%)
- kultura i kultura fizyczna 10.570.000 zł (4%)
- ochrona zdrowia 4.151.300 zł (2%)

Oświata i wychowanie
Oświata stanowi tradycyjnie największą pozycję wydatków budżetu 
i obejmuje m.in.:

- szkoły podstawowe 33.821.500 zł
- gimnazja 1.452.000 zł
- szkoły zawodowe 16.465.500 zł
- przedszkola 12.745.915 zl
- licea ogólnokształcące 5.859.200 zł
- świetlice dziecięce 2.700.000 zł
- Internat Specjalnego Ośrodka 

Szkolno - Wychowawczego 1.086.000 zł
- Dom Dziecka 900.000 zł
- Zespół Ognisk Wychowawczych 740.000 zł
- Rodzinne Domy Dziecka 283. 000 zł

W budżecie oświaty na inwestycje przeznaczono 3.490.000 zł, w 
tym 2.600.000 zł na budowę sali gimnastycznej oraz modernizację 
kotłowni w Szkole Podstawowej nr 28 w dzielnicy Kamień, 500.000 
zł na zagospodarowanie terenu oraz dokumentację sali gimnastycznej 
w Szkole Podstawowej w dz. Boguszowice-Północ i 300.000 zł na 
dokumentację sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usłu- 
gowych. Na remonty placówek oświatowych przeznaczono w tym roku 
2.291.200 zł (szkoły podstawowe 1.230.000 zł, przedszkola 600.000 
zł, szkoły zawodowe 220.000 zł, licea ogólnokształcące 194.200 zł).

Drogi i komunikacja miejska
Na utrzymanie i remonty dróg przewidziano 13.835.000 zł, natomiast 
na inwestycje drogowe 3.700.000 zł, w tym na budowę obwodnicy 
Wodzisławska - Chwałowicka 2.500.000 zł, łącznik Przemysłowa - 
Stawowa 1.050.000 zł oraz budowę ulic z kanalizacją deszczową w 
dz. W aw ok- 150.000 zł.
Wydatki na komunikację miejską wyniosą 12.407.000 zł; uwzglę
dniając planowane wpływy ze sprzedaży biletów miasto dopłaci do 
komunikacji 2.669.000 zł.

cg=



Opieka społeczna
W jej ramach finansowane są m.in.:

- zasiłki i pomoc w naturze 3.915.000 zł
- Ośrodek Pomocy Społecznej 2.743.000 zł
- Miejski Dom Pomocy Społecznej
- Środowiskowy Dom Samopomocy

2.824.182 zł

dla Osób Chorych Psychicznie 437.000 zł
- dodatki mieszkaniowe 1.854.979 zł
- usługi opiekuńcze 413.000 zł
- dożywianie dzieci w szkołach podstawowych 250.000 zł

Gospodarka komunalna
Na inwestycje komunalne przeznaczono kwotę 28.249.112 zł, na któ
rą składają się m.in.:

- modernizacja i rozbudowa oczyszczalni
w Orzepowicach 25.574.112 zł

- budowa wodociągów (m.in. ul. Daszyńskiego,
Orzechowa, Rudzka oraz w dz. Niewiadom) 650.000 zł

- budowa kanalizacji sanitarnych i deszczowych 
(m. in. ul. Cmentarna oraz w dz. Wielopole,
Niedobczyce, Chwałowice, Ligota i Piaski) 1.175.000 zł.

Na oczyszczanie dróg przeznacza się kwotę 2.367.000 zł, zaś na ich 
oświetlenie 2.166.000 zł.
Rybnickie Służby Komunalne otrzymają dotację (869 tys. zł) na ko
munikację miejską, targowiska oraz szalety. Zarząd Zieleni Miejskiej 
na renowację i konserwację terenów zieleni w centrum miasta, utrzy
manie fontann, domu pogrzebowego, mogiły zbiorowej na terenie 
cmentarza komunalnego, utrzymanie grobów zaniedbanych, praktykę 
zawodową uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej i Ze
społu Szkół Rolniczych oraz ogrzewanie szklarni w okresie zimowym 
dostanie dotację w wysokości 620,3 tys. zł

Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne
W ramach tego działu mieszczą się m.in.:
- dotacja dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej

na remonty kapitalne budynków 5.500.000 zł
- środki na wykup gruntów i budynków 900.000 zł
- środki na opracowanie studium uwarunkowań

i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 450.000 zł
- finansowanie Ochotniczych Straży Pożarnych 335.000 zł
- poszerzenie i odwodnienie cmentarza komunalnego 375.000 zł

Administracja państwowa i samorządowa 
oraz bezpieczeństwo publiczne 

Obejmuje m.in. środki na :
funkcjonowanie Urzędu Miasta 12.101.600 zł
Straż Miejską 1.520.000 zł
rozbudowę budynku urzędu
(od strony ul. Miejskiej) 5.000.000 zł
administrację rządową zespoloną 16.091.000 zł
w tym :
- Inspektorat Nadzoru Budowlanego 114.000 zł
- Komendę Miejską Policji 12.863.000 zł
- Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej 3.114.000 zł

Kultura i sztuka
Obejmuje dotacje m.in. dla :

- Biblioteki 2.640.000 zł
- Rybnickiego Centrum Kultury 1.650.000 zł
- domów kultury 1.176.000 zł
- Muzeum 701.000 zł

Kultura fizyczna i sport 
W ramach tego działu ujęto środki na :

- wykonanie wentylacji basenu krytego przy ul. Powstańców
1.000.000 zł

- upowszechnianie kultury fizycznej 2.124.000 zł
- dotację dla Miejskiego Ośrodka Sportu

i Rekreacji w Kamieniu 1.451.000 zł
- dotację dla Centrum Rekreacji i Rehabilitacji “Bushido”

112.000 zł
Ochrona zdrowia
Przewidziano środki na funkcjonowanie Miejskiej Stacji Sanitarno - 
Epidemiologicznej (1.507.000 zł), Ośrodka Leczniczo - Rehabilita
cy jnego na N ow inach  (1 .123 .000  zł) i żłobków  społecznych 
(483.000 zł) oraz na przeciwdziałanie alkoholizmowi (850.000 zł) - 
zgodnie z programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alko
holowych.
Budowa szpitala miejskiego w Orzepowicach jest nadal największą 
inwestycją realizowaną w mieście; nakłady w 1999 roku wyniosą 
28.000.000 zł, z czego 3.000.000 zł stanowią środki własne miasta. 
Ponadto 1,1 min zł przeznaczono na remont budynku przychodni le
karskiej w dzielnicy Paruszowiec.

Planowany na 1999 r. deficyt budżetowy (różnica pomiędzy do
chodami a wydatkami) wynosi 24.159.112 zł (w tym oczyszczalnia 
22.074.112 zł, pozostałe wydatki 2.085.000 zł) i będzie pokryty po
życzkami z Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Śro
dowiska i Gospodarki Wodnej oraz kredytem bankowym.

Rada Miasta przyjęła również plan finansowy Gminnego oraz Po
wiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Ze środków tych funduszy w łącznej kwocie 6.776.800 zł finansowa
ne będą m.in
- budowa kanalizacji sanitarnej w dz. Wielopole
- rozbudowa i modernizacja oczyszczalni 

ścieków w dz. Orzepowice
- remont kapitalny parku w Boguszowicach
- budowa kanalizacji sanitarnej w dz. Boguszowice
- kontynuacja realizacji ścieżek rowerowych
- dofinansowanie budowy przydomowych 

oczyszczalni ścieków
- zakup materiału roślinnego do nasadzeń 

na terenach zieleni miasta w okresie 
wiosennym i jesiennym

- dofinansowanie urządzania terenów zieleni 
realizowanych przez szkoły, rady dzielnic 
i grupy mieszkańców

- modernizacja i rozbudowa składowiska 
odpadów komunalnych

- dofinansowanie modernizacji indywidualnych kotłowni
- modernizacja gospodarki cieplnej w budynkach 

mieszkalnych przy ul. Ogrodowskiego w dz. Piaski
- dofinansowanie modernizacji kotłowni w ZZM
- modernizacja kotłowni w:

- Szkole Podstawowej nr 28 w dz. Kamień
- Przedszkolu nr 19 w dz. Boguszowice 
Powiatową nowością w systemie finansów miasta jest Powiatowy

Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, któ
ry tworzony jest m.in. ze sprzedaży map oraz wypisów z rejestru grun
tów (150 tys. zł) i przeznaczony na prowadzenie bieżącej działalności 
Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej oraz na wpłaty 
na rzecz Centralnego i Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zaso
bem Geodezyjnym i Kartograficznym.

2.000.000 zł

1.200.000 zł 
382.500 zł
190.000 zł
140.000 zł

70.000 zł

65.000 zł

30.000 zł

500.000 zł
350.000 zł

270.000 zł
150.000 zł

50.000 zł
20.000 zł



Zarząd Miasta Rybnika ogłasza 
przetargi nieograniczone

L

1) na opracowanie dokumentacji budowlanej 
i wykonawczej na modernizację kotłowni węglowej 

na gazową w Szkole Podstawowej Nr 16 
w Rybniku, dzielnica Boguszowice.

O ferty należy składać do dnia 29.04.1999 r. do godz. 10.00 
w W ydziale Inw estycji i B udow nictw a U rzędu M iasta Rybnika 
przy ul. H allera 10a.

Przetarg odbędzie się dnia 29.04.1999 r. o godz. 12.00 w siedzi
bie U rzędu M iasta Rybnika, ul. Chrobrego 2, sala nr 137.

Szczegółow e inform acje oraz istotne w arunki zam ów ienia m oż
na uzyskać w Wydziale Inwestycji i Budownictwa Urzędu M ia
sta Rybnika, ul. Hallera 10a, tel. 42-23011 w. 7706 lub 42-23989 
od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 15.00.

C ena form ularza specyfikacji: 18,30 zł (15.00 zł + 22%  VAT).
N ależność płatna w kasie U rzędu M iasta, ul. Chrobrego 2.

2 )  na remont instalacji elektrycznej wewnętrznej
w Szkole Podstawowej Nr 26 w Rybniku, 

dzielnica Niewiadom, przy ul. Morcinka 14.
O ferty należy składać do dnia 5.05.1999 r. do godz. 10.00

w W ydziale Inw estycji i B udow nictw a U rzędu M iasta Rybnika 
przy ul. H allera 10a.

Przetarg odbędzie się dnia 5.05.1999 r. o godz. 12.00 w siedzi
bie U rzędu M iasta Rybnika, ul. C hrobrego 2, sala nr 137.

Szczegółow e inform acje oraz istotne w arunki zam ów ienia m oż
na uzyskać w Wydziale Inwestycji i Budownictwa Urzędu Mia
sta Rybnika, ul. Hallera 10a, tel. 42-23011 w. 7706 lub 42-23989 
od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 15.00.

C ena form ularza specyfikacji: 20,00 zł + 2 2 %  VAT.
N ależność płatna w kasie U rzędu M iasta, ul. Chrobrego 2.

❖  ❖  ❖

3 )  na wykonanie kanalizacji deszczowej 
oraz ukształtowania terenu na osiedlu domków

jednorodzinnych przy ul. Wierzbowej, 
Żołędziowej w Rybniku.

O ferty należy składać do dnia 17.05.1999 r. do godz. 10.00
w W ydziale Inw estycji i B udow nictw a U rzędu M iasta Rybnika 
przy ul. H allera 10a.

Przetarg odbędzie się dnia 17.05.1999 r. o godz. 12.00 w siedzi
bie U rzędu M iasta Rybnika, ul. Chrobrego 2, sala nr 137.

Szczegółow e inform acje oraz istotne w arunki zam ów ienia m oż
na uzyskać w Wydziale Inwestycji i Budownictwa Urzędu M ia
sta Rybnika, ul. Hallera 10a, tel. 42-23011 w. 7706 lub 42-23989 
od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 15.00.

Cena form ularza specyfikacji: 24,40 zł (20.00 zł + 22%  VAT). 
N ależność płatna w kasie U rzędu M iasta, ul. C hrobrego 2.

A A A

4 )  na remont sanitariatów w zakresie instalacyjnym
i budowlanym w Szkole Podstawowej Nr 20 

w Rybniku, dzielnica Gotartowice.
Oferty należy składać do dnia 20.05.1999 r. do godz. 10.00

w W ydziale Inw estycji i B udow nictw a U rzędu M iasta Rybnika 
przy ul. H allera 10a.

Przetarg odbędzie się dnia 20.05.1999 r. o godz. 12.00 w siedzi
bie Urzędu M iasta Rybnika, ul. Chrobrego 2, sala nr 137.

Szczegółowe inform acje oraz istotne w arunki zam ów ienia m oż
na uzyskać w Wydziale Inwestycji i Budownictwa Urzędu Mia
sta Rybnika, ul. Hallera 10a, tel. 42-23011 w. 7706 lub 42-23989 
od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 15.00.

Cena form ularza specyfikacji: 18,30 zł (15.00 zł + 22% VAT).
N ależność płatna w kasie U rzędu M iasta, ul. C hrobrego 2.

❖  ❖  ❖

5) na wymianę stolarki okiennej z drewnianej 
na PCV oraz drzwi wejściowych 

w Szkole Podstawowej Nr 17 
w Rybniku, dzielnica Boguszowice.

O ferty należy składać do dnia 8.06.1999 r. do godz. 10.00 
w W ydziale Inw estycji i B udow nictw a Urzędu M iasta Rybnika 
przy ul. H allera 10a.

Przetarg odbędzie się dnia 8.06.1999 r. o godz. 12.00 w siedzi
bie Urzędu M iasta Rybnika, ul. Chrobrego 2, sala nr 137.

Szczegółowe inform acje oraz istotne w arunki zam ów ienia m oż
na uzyskać w Wydziale Inwestycji i Budownictwa Urzędu M ia
sta Rybnika, ul. Hallera 10a, teł. 42-23011 w. 7706 lub 42-23989 
od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 15.00.

Cena form ularza specyfikacji: 24,40 zł (20.00 zł + 22% VAT).
N ależność płatna w kasie U rzędu M iasta, ul. Chrobrego 2.

Zarząd M iasta Rybnika ogłasza konkurs na stanowisko

dyrektora D om u K ultury
w Rybniku-Chwalowicach

O ferty należy składać do 15 maja 1999 r. 
w U rzędzie M iasta Rybnika w pokoju 134 w raz z:

1) podaniem ,
2) dokum entam i potw ierdzającym i w ykształcenie 

i posiadane kw alifikacje,
3) przebiegiem  pracy,
4) pisem ną w izją Dom u K ultury jako  centrum  życia 

kulturalnego w dzielnicy.

Prezydent Miasta Rybnika ogłasza konkurs
“O ładniejszy Rybnik”

w następujących kategoriach:

I  Najładniej ukwiecony balkon i loggia.
II Najładniej zagospodarowany teren wokół budynków prywatnych.
III Najlepiej urządzony i utrzymany teren wokół budynków mie

szkalnych, wielorodzinnych w ramach administracji spółdziel
czej, zakładowej i komunalnej.

IV Najładniej urządzone otoczenie pawilonów handlowych i in
nych obiektów użyteczności publicznej.

Konkurs będzie trwać od 15.06.1999 do 31.08.1999 r.
W tym okresie komisja konkursowa będzie przeprowadzała prze

gląd zgłoszonych obiektów.
Pisemne zgłoszenia do konkursu przyjmuje Wydział Ochrony 

Środowiska Urzędu M iasta Rybnika, ul. Chrobrego 2 w terminie 
do 14.06.1999 r.

III
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Festiwal Kultury Młodzieży Szkolnej

Dzieci chcą pokazać co potrafią
Ponad 900 osób ze szkół podstawo

wych i średnich z rejonu Rybnika, Żor, 
Świerklan, Jejkowic, Zebrzydow ic, Pszo
wa i Kuźni Raciborskiej w zię ło  udzia ł 
w IX F e s tiw a lu  K u ltu ry  M ło d z ie ż y  
Szkolnej. Impreza stanowiła podsumo
wanie osiągnięć uczniów  w dziedzinie  
tańca, muzyki, teatru i plastyki. Po raz 
pierwszy festiwal zakończył się na e li
minacjach szczebla rejonowego, a to, że 
w ogóle się odbył należy przypisać za
pałowi organizatorów  z M łodzieżow e
go Domu Kultury w Rybniku.

- Festiwal stanowi swoisty doping dla 
młodzieży - m ów i dyrektor p laców ki Bar
bara Zielińska. - Dzieci cieszą się kiedy 
mogą wystąpić, pochwalić się tym co osią
gnęły i zaprezentować pełnię swoich moż
liwości. Przegląd jest zwieńczeniem ich 
pracy. - Dzieci chcą pokazać co potrafią, 
a poza tym  muszą m ie ć  m o ż liw o ś ć  
konfrontacji z innymi. - zapew nia D. Zbo- 
żil z M D K w  Rybniku.

Tradycyjnie już przegląd pozw o lił w y ło 
nić prawdziwe talenty. W  rywalizacji soli
stów jury postanowiło przyznać I miejsce 
Annie Skrobol ze Świerklan, a w  kategorii 
chórów  nagrodzono "Andantino" z SP 9. 
W  kategorii poezja śpiewana zw yc ięży ł 
duet z V LO w  Rybniku, a spośród zespo
łów  instrumentalnych najbardziej podoba
ła się grupa Projekt X z M DK. Przyznano 
rów nież nagrody w  kategorii zespołów  
wokalno-instrumentalnych, które przypadły 
grupie "B iedrony" ze Świerklan i zespoło

w i "Iw m ar" z Żor. W  kategorii: Teatr Poezji 
i Estrady Poetyckie - 1 miejsce zajął teatrzyk 
dziecięcy z MDK z Rybnika. Wśród teatrów 
dramatycznych najwyżej oceniono Zespół 
Małych Form Teatralnych z DK w Rybni- 
ku-Boguszowicach, a w  kategorii kabaret, 
najzabaw nie j zaprezentowała się grupa 
"Batman 12" z M DK w  Rybniku. Wśród 
zespołów tanecznych wyróżnienia I stop
nia przyznano - Zespołowi Spółdzielni Mie
szkaniowej "Rebusiaki" z Żor, zespołom z 
Kuźni Raciborskiej - "M adm il" i "Kaprys", 
działających przy TKS "Kuźnia" oraz gru
pie "D om ino" z M DK w  Rybniku.

Uczestnicy przeglądu plastycznego m u
sieli zaprezentować swoją w iz ję  dziecka 
końca XX w ieku. W  kategorii malarstwo 
najw yże j ocen iono prace Karoliny Wala 
i Agaty Adamczyk z TKS Kuźnia, a w  kate
gorii grafika Paulinę Więckowską z M DK 
w  Rybniku. Najlepszą płaskorzeźbę w yko
nał Robert W ojtowicz ze Świerklan G ór
nych, a w  kategorii instalacje, uznanie ju 
rorów  zdobyła praca zbiorow a, przygoto
wana przez grupę uczennic ze Szkoły Pod
stawowej nr 2 w  Rybniku.
Zw ycięzcy poszczególnych kategorii ode

brali nagrody, które w  tym roku starano się 
dopasować do potrzeb każdej z grup. Tak 
w ięc po zakończeniu festiwalu niektóre

zespoły w zbogaciły się o m ikrofon, inne o 
w ianki i korale, a jeszcze inne o zestaw do 
makijażu teatralnego. Nie zabrakło również 
dyplomów, książek, compaktów i albumów, 
tematycznie związanych z muzyką.

P o d z ię k o w a n ia  n a le żą  się ju ro ro m
- Barbarze i Marianowi Rakom, Andrze
jow i Kocybie, Franciszkowi Prusowi, Je
rzemu Michalskiemu, Zbigniewowi Sta- 
bryło, Hildegardzie Iwanickiej, M ario li 
Czajkowskiej i Katarzynie Nogły.

M im o, iż wszyscy pamiętają jeszcze IX 
edycję festiwalu, organizatorzy myślą już o 
następnej: - W  przyszłym roku planujemy 
zorganizowanie festiwalu w porozumieniu 
z ościennymi powiatami i gminami. Chce
my poszerzyć zasięg m.in. o Wodzisław i 
Jastrzębie - m ów i Barbara Zielińska. - M y
ślimy również o tym, by w następnej edycji 
festiwalu, przenieść na deski TZR występy 
zespołów teatralnych i muzycznych. Obe
cnie na dużej scenie rywalizują jedynie ze
społy taneczne. Chcielibyśmy, aby młodzież 
mogła zaprezentować się w  jak najlepszych 
warunkach oraz by zasmakowała występu 
na profesjonalnej scenie.

To wszystko czeka nas za rok, a tym cza
sem wszystkie prace nagrodzone podczas 
IX Festiwalu Kultury M łodzieży Szkolnej 
można oglądać na specjalnej wystaw ie, 
jaką zorganizow ano w  M DK. (S)

M ajow y festyn
Organizatorzy tradycyjnego Festynu Ma

jowego w dzielnicy Paruszow iec-P iask i
- Rada Dzielnicy oraz parafia św. Jana Sar- 
kandra - zapraszają 8 i 9 maja od godz. 13.00 
do obiektów TKKF - Piaski. Wystąpią m.in.: 
Miejska Orkiestra Dęta Rybnik i czeska "de
cho wka", Formacja Taneczna “Majoretki”, 
Masztalscy oraz kapele Mirka Jędrowskiego 
i Kowole oraz zespół Spektrum.

N a  e k r a n a c h . . .

KINO “PREMIEROWE” TZR
Zakochany Szekspir, USA, 25.04., godz. 
14.45, 17.00, 19.15, 26.04., godz. 17.00, 
19.15, 29.04., godz. 20.30

KINO "ZEFIR" Boguszowice
Dawno temu w trawie, USA, 25 - 29.04.,
godz. 17.00, 19.

DKF "EKRAN" przy kinie APOLLO
Hiroszima - moja miłość, franc., 26.04., 
godz. 19.00 (gw)

W Niewiadomiu po Śląsku

O  fe r y ja c h ,
9 kwietnia odbył się konkurs 

gawędziarzy “W Niewiado
miu po Śląsku”, zorganizowa
ny w Domu Kultury. Był on ad
resowany do przedszkolaków 
oraz uczniów szkół podstawo
wych. Jak się okazało ze śląską 
gwarą najlepiej radzą sobie naj
młodsi wykonawcy. Jury przy
znało trzy równorzędne I na
grody. Z doby ły  je  - Anna 
Mika z Przedszkola nr 29, duet 
Aleksandra Kruzy i Marta 
Grodzka z Przedszkola nr 17 
oraz Alina Gaszka, Dawid Pa- 
protny i Krzysztof Wojaczek 
z Przedszkola nr 31. Drugie 
m iejsce w konkursie  zaję ła  
uczennica Szkoły Podstawowej 
nr 22 - Beata Pięta. znalazły się maskotki, zabawki, książki i słodycze.

Uczestnicy opowiadali m.in. Jak zapewniają organizatorzy, konkurs “W Niewiado- 
o “Alojzie i Willim”, “o koczce” miu po Śląsku” odbywać się będzie odtąd co roku, tak więc 
oraz “feryjach z orną”. Wszyscy młodzi gawędziarze będą mogli stale sprawdzać swoje umie- 
otrzymali nagrody, wśród których jętności w posługiwaniu się gwarą. (S)

k o c z c e  i A lo j z i e ...

Duet Aleksandra Krauzy i Marta Grodzka opowiadają 
o "koczce''...

Tel. 42-28-825



GAZETA RYBNICKA Kwiecień 1999

5 maja w Rybniku zorganizowany zosta
nie Dzień Godności Osób z Niepełnospraw
nością Intelektualną. Patronat nad impre
zą objął prezydent A. Fudali, a w dniu ob
chodów na rybnickim Rynku zajaśnieją 
“iskierki życia i nadziei 

- Pomysł zorganizowania takiego dnia zro
dził się po to, aby publicznie dać świadectwo 
uznania godności tych ludzi - mówi Danuta 
Reclik - pełnomocnik Zarządu Miasta Rybni
ka d/s Osób Niepełnosprawnych, a także kie
rownik Warsztatów Terapii Zajęciowej, które 
są placówką Stowarzyszenia na Rzecz Osób 
z Upośledzeniem Umysłowym - koła w Ryb
niku. - Włączając się do ogólnopolskich obcho
dów chcemy nie tylko przedstawiać potrzeby

się i m ieszkającej w R ybniku, zw iązanej 
z Warsztatami Terapii Zajęciowej Szkoły Spe
cjalnej i Szkoły Życia. Kierując się zasadami 
integracji, razem z nimi na scenie wystąpi rów
nież Zespół Tańca Ludowego “Przygoda”. 
Wszyscy zainteresowani będą mogli zwiedzić 
wystawę prac uczestników Warsztatów Tera
pii Zajęciowej, prezentowaną w kawiarni “Ci
chosza”, supermarkecie “Real” oraz w restau
racji “Pizza Hut”, która zapowiedziała ugo
szczenie 60 osób niepełnosprawnych dużą piz
zą i napojami. Organizatorzy Dnia Godności 
z radością przyjmują każdy przejaw życzliwo
ści wobec tej imprezy i jej uczestników.

W trakcie festynu przedstawione zostaną również 
możliwości pomocy osobom niepełnosprawnym,

Dzień G odności Osób z N iepełnospraw nością Intelektualną

Warsztaty Terapii Zajęciowej są wprawdzie wyposażone w sprzęt rehabilitacyjny, 
ale przydałoby się więcej... Zdj.: szol

a mieszkańcy, będą mogli zasilić konto Sto
warzyszenia poprzez udział w specjalnych 
aukcjach: - C hcielibyśm y za in teresow ać  
Dniem Godności cukierników, aby zechcieli 
upiec dla nas pączki, które później sprzeda
wałyby osoby z naszego stowarzyszenia - 
mówi D. Reclik. - Aby uatrakcyjnić aukcję, 
chcielibyśmy tuż przed wypiekiem przekazać 
cukierniom srebrne drobiazgi, które można by
łoby umieścić w niektórych pączkach. Powsta
łyby zatem smakołyki z niespodzianką. Chce
my również przeprowadzić aukcję prac ucze
stników WTZ.

Do rybnickich obchodów włączą się rów
nież sportowcy. Swój udział zapowiedzieli już 
basebaliści, którzy będą uczyć p o dstaw o
w ych zasad tej gry. Na zakończen ie  im 
prezy w szyscy razem  zaśp iew ają  p ieśń  
pt. “Nadzieja”. Poprzedzi ją  aukcja sprzedaży

osób niepełnosprawnych, ale także ich możli
wości, marzenia, i nadzieje. Jak mówi D. Rec
lik, należy zdać sobie sprawę, że człowiek nie
pełnosprawny ma takie same uczucia i potrze
by jak człowiek zdrowy: - Jest taki ja k  każdy 
z nas, tylko obarczony chorobą, która utru
dnia mu życie.

Dzień Godności obchodzony będzie w całej 
Polsce po raz pierwszy. Organizacją imprezy 
w Rybniku zajęło się miejscowe koło Polskie
go Stowarzyszenia Na Rzecz Osób z Upośle
dzeniem Umysłowym wspólnie z Warsztata
mi Terapii Zajęciowej.

Obchody rozpoczną się mszą św. w koście
le Królowej Apostołów w Rybniku, celebro
waną przez ks. arcybiskupa Damiana Zimo
nia. Miejscem głównych imprez będzie ryb
nicki Rynek, gdzie wystąpią zespoły młodzie
ży niepełnosprawnej intelektualnie, uczącej

tzw. “świetlików”, przedmiotów, które pod 
wpływem ciepła dłoni zaczynają się wielo
barwnie iskrzyć. - Nazwaliśmy je  świetlikami 
lub iskierkami życia i nadziei - mówi D. Rec
lik. - M achając nimi pożegnam y się przy  
wspólnej piosence o nadziei, która je s t tak 
ważną dziedziną życia nas wszystkich.

Całkowity dochód z festynu zostanie 
przeznaczony na zakup sprzętu rehabilita
cyjnego oraz inne potrzeby Warsztatów 
Terapii Zajęciowej.

O bchody D nia G odności będą jednym  
z p ierw szych  e lem entów  in teg ru jących  
ś ro d o w isk o  w okó ł p ro b le m a ty k i osób  
n iepełnospraw nych . Z m yślą  o tym , aby 
zrozum ieć  i pomóc w likwidacji barier ar
chitektonicznych i psychologicznych w Ryb
niku, zainaugurowany został cykl działań 
pod wspólnym tytułem - “Niepełnosprawni 
są wśród nas ”. Właśnie dobiega końca pierw
szy etap tego cyklu. We wszystkich rybnic
kich szkołach podstawowych i średnich ogło
szony został konkurs na plakat, dotyczący 
możliwości osób niepełnosprawnych oraz ich 
marzeń. Zwycięska praca stanie się oficjalnym 
plakatem Dnia Godności Osób z Niepełno
sprawnością Intelektualną. Działania zainicjo
wane w ramach cyklu to przede wszystkim na
wiązanie kontaktów ze społecznością miasta:
- Pisaliśmy do wielu firm , instytucji i zakła

dów pracy w Rybniku i spotkaliśmy się z dużą 
Życzliwością z ich strony - twierdzi D. Rec
lik. - Jesteśmy wręcz zaszokowani tak dużym 
zainteresowaniem problematyką osób niepeł
nosprawnych. Pomoc zaoferowała nam m.in. 
drukarnia Allpńnt, która przygotowała dla nas 
specjalny folder, przedstawiający prace ucze
stników Warsztatów Terapii Zajęciowej oraz 
elektrownia “Rybnik", dzięki której w Ośrod
ku Jeździeckim  w Stodołach prowadzone są 
zajęcia hippoterapii. Obecnie z zajęć tych ko
rzysta bezpłatnie 6 uczestników warsztatów. 
Jak deklarują przedstawiciele Warsztatów Te
rapii Zajęciowej, od maja chcą płacić elektrow
ni za zajęcia, dlatego szukają sponsorów...

W  ram ach cyklu  “N iepełnospraw ni są 
wśród n a s ” 6 m aja odbędą się dni o tw ar
te w WTZ i każdy zainteresowany będzie 
mógł przyjść i zwiedzić warsztaty oraz zo
baczyć w jaki sposób korzystają z nich osoby 
niepełnosprawne.

Wiadomo także, że już wkrótce przy war
sztatach powstanie Bank Przyjaciół Osób 
Niepełnosprawnych: - Chcielibyśmy zaan
gażować w funkcjonowanie Banku wszystkich 
rybniczan - mówi D. Reclik. - Chodzi nam 
nie tylko o pom oc finansową, choć ta będzie 
bardzo mile widziana, ale również o pomoc 
w przyszłej organizacji ośrodka wczesnej 
interwencji, hostelu dla osób z upośledzeniem 
umysłowym, a także o wsparcie w organiza
cji wypoczynku i opieki oraz w poszerzaniu 
tematyki osób niepełnosprawnych w naszym 
społeczeństwie.

(S)

42-28-825
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Rocznica śm ierci tw órczyni 
“P rzygody”

28 marca minęła pierwsza rocznica 
śmierci nieodżałowanej pamięci 

Renaty Hupki, twórczyni i w ielolet
niej kierowniczki Zespołu Tańca 

Ludowego “ Przygoda” .
Z tej okazji przypomniano uczestnikom 

zajęć Ogniska Pracy Pozaszkolnej - ZTL 
"Przygoda" Jej sylwetkę, a w siedzibie ze
społu zorganizowano okolicznościową wy
stawkę nagród, dyplomów zdobytych przez 
zespół, a także fotografii i pamiątek przy
wożonych przez zespół z artystycznych 
podróży z najdalszych zakątków świata. 

Obok materialnych dowodów artystyczne
go kunsztu zespołu, pozostała pamięć do
konań Renaty. Wiele osób od lat związanych 
z “Przygodą”, w tym wychowankowie Re
naty Hupki, a także członkowie zespołu 
wzięli udział we mszy rocznicowej, jaka 
odbyła się w kościele w Żorach. Na jej gro
bie w komunalnej części cmentarza przy 
ul. Rudzkiej w Rybniku wciąż palą się zni
cze i leżą świeże kwiaty...

2CIY ©ni Muzyki Organowej i Kameralnej
W ramach organizowanych tradycyjnie (organy) z Francji. Koncerty rozpoczynać się

przez Biuro Koncertowe Rybnickiego Cen
trum Kultury Dni Muzyki Organowej i Ka
meralnej, których szczególnie wytrwałą ani
matorką jest Elżbieta Włosek, rybniczanie 
będą mieć okazję uczestniczenia w wielu kon
certach.

W bazylice p.w. św. Antoniego: 4 maja -
recital i improwizacje organowe Tomasza 
Adama Nowaka (Niemcy), 11 maja - “Od 
Bacha do Bossiego”, recital w wykonaniu 
Romana Peruckiego z Gdańska, 18 maja - 
koncert improwizacji organowych w wyko
naniu Juliana Gembalskiego z Katowic, 25 
maja - koncert kameralny w wykonaniu Ca- 
therine Dagois (kontralt) i Edgara Teufela

będą o godz. 18.45
29 maja, również w bazylice, o godz. 19.00 

wystąpią uczniowie klasy organów PSM im. 
A. i K. Szafranków z Rybnika i szkoły z Le
gnicy.

W kościele w Boguszowicach Starych 
24 maja o godz. 19.00 wystąpi z recitalem 
organowym Waldemar Krawiec.

W kościele św. Jadwigi na Nowinach 
30 maja o godz. 17.30 - koncert w w yko
naniu Elżbiety Włosek (organy), Andrzeja 
Frydrychowicza (trąbka) i Eugeniusza Sta- 
warskiego (skrzypce) z towarzyszeniem Orkie
stry Kameralnej rybnickiej szkoły muzycznej 
im. A. i K. Szafranków.

Gwkly ptoldz rynkowyj latarni
Ptok piyrszy
Powiym Wom, ale tak miyndzy nami,
Że bardzo ciyniko je s t byćptokami.
Bo roz szczylali na nos szlojdrami, 
Potym flintam i i luftbiksami....
Ptok drugi
Ciepiom tyż na nos roz w roz flaszkami, 
Pioskiym, kobyrym i kamiyniami.
W świynta sikajom nos sikowkami,
A na bezzima ciepiom kulkami.
Ptok trzeci
Łostatnio ciepiom tyż mandatami! (fra-szoł-ka)

Polski Czerwony Krzyż
Kiedy w Europie i na całym świecie powsta

wały narodowe stowarzyszenia Czerwonego 
Krzyża, w Polsce, rozdartej zaborami, było to 
niemożliwe. Kiedy więc 11 listopada 1918 roku 
odzyskaliśmy niepodległość, utworzenie jednej, 
ogólnopolskiej organizacji zajmującej się opie
ką sanitarną stało się palącą potrzebą. Honoro
we przewodnictwo nad całością działań objęła 
Helena Paderewska, żona ówczesnego premie
ra Polski. Po dwóch miesiącach prac uchwalo
no statut i władze nowej organizacji. Było to 
27 kwietnia 1919 roku i tę datę uważa się za 
początek istnienia Polskiego Czerwonego 
Krzyża.

PCK na Śląsku
Na Śląsku, wciąż jeszcze walczącym o przy

łączenie do Polski, proces ten trwał dłużej. 
W maju 1919 roku wielkopolski okręg PCK po
rozumiał się z Niemieckim Czerwonym Krzy
żem w sprawie objęcia ewentualną opieką Po
laków mieszkających w Niemczech. Rozmowy 
zakończyły się podpisaniem odpowiedniego do
kumentu, skutkiem czego na przełomie czerw
ca i lipca 1919 roku utworzono Komisariat PCK 
na Niemcy. Na jego czele stał komisarz opie
kuńczy Mieczysław Krzyżankiewicz, mający 
swoją siedzibę w Berlinie. Kilka dni po ukon
stytuowaniu się komitetu w sierpniu 1919 roku 
wybuchło pierwsze Powstanie Śląskie. Wtedy 
Mieczysław Krzyżankiewicz wydał decyzję za
łożenia Podkomisariatu PCK dla Śląska. Misję 
tę zlecił bytomskiemu lekarzowi dr. Emilowi 
Cyranowi. W tym samym czasie powstał pro
blem stworzenia i przygotowania kadr sanitar
nych dla Powstań Śląskich. Organizowano za
konspirowane kursy sanitarne dla powstańców, 
które prowadzili polscy lekarze.

PCK w Rybniku
Delegatem PCK na powiat rybnicki mia

nowano dr. Mariana Różańskiego. Było to nie 
wcześniej niż w lipcu, ale nie później niż 
w październiku 1919 roku i to jest właśnie 
czas powstania PCK w Rybniku. Dr Różań
ski był znanym polskim adwokatem, broniącym 
wielokrotnie polskich działaczy przed niemiec
kimi sądami w procesach politycznych. Pierw
szymi współpracownicami dr. Różańskiego 
była jego żona Helena i dwie córki. Działal
ność tą potwierdza doniesienie niemieckiego 
tajnego agenta, który 20 października 1919 roku 
w raporcie do swych zwierzchników donosił: - 
“(...) w akcji pomocy PCK czynna jest adwoka- 
towa Różańska i je j obydwie córki. Udają się od 
wsi do wsi i agitują. Pani doktorowa Różańska 
wypłaca pod firmą PCK zasiłki (...).” W ten spo
sób niemiecki szpicel pozostawił pewną infor
mację o charytatywnej działalności pierwszych 
działaczy PCK na terenie powiatu rybnickiego.

Kiedy w 1922 roku Rybnik i okolice włą
czono do Polski, zaistniała możliwość i po
trzeba stworzenia normalnych struktur PCK

Tz>l
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w Rybniku, zintegrowanych z ogólnopolską sie
cią tego stowarzyszenia. Latem 1922 roku ukon
stytuował się Okręg Śląski PCK z siedzibą w Ka
towicach, a następnie, na pierwszym walnym 
zjeździe działaczy tego Okręgu, zdecydowano o 
powstaniu Oddziału Powiatowego PCK w Ryb
niku. Zjazd odbył się w Rybniku 24 październi
ka 1922 roku. Nie wybrano jeszcze rybnickich 
władz PCK, do tego bowiem trzeba było się 
przygotować. Stało się to dopiero 22 lutego 1923 
roku w sali restauracyjnej pana Mandrysza, 
gdzie zebrało się 47 rybnickich działaczy PCK. 
Ukonstytuował się wtedy Zarząd Powiatowy 
Polskiego Czerwonego Krzyża. Pierwszą

dr Leonard Lisiecki, Wilhelm Pawelec, dr Win
centy Pietrykowski, Elsner, Pakura, Alojzy Klon 
i wielu innych.

W latach międzywojennych podstawowymi 
zadaniami PCK była w Rybniku opieka nad 
biednymi dziećmi, materialna i finansowa opie
ka nad “Sierocińcem gen. Hallera” (dzisiaj Dom 
Dziecka przy ul. Powstańców) oraz organiza
cja lokalnych kół na terenie powiatu rybnickie
go. W tych czasach rybnicki PCK zorganizo
wał również w mieście Stację Opieki nad Mat
ka i Dzieckiem, Stację Przeciwgruźliczą, Pora
dnię Przeciwweneryczną oraz akcje kolonii let
nich dla dzieci z rodzin biednych lub dotknię

tych bezrobociem.
Warty też wspo

mnieć o rybnickich sie
dzibach PCK. N aj
pierw była nią kance
laria dr. Różańskiego 
przy ulicy Miejskiej 
(1919-1920), następ
nie: restauracja pana 
Nowaka przy ul. Ko
ścielnej 6 (1921-1922)

1. Dawna siedziba PCK w latach 1922-1938 
u zbiegu ulicy Chrobrego i 3 Maja. Dzisiaj 
w tym miejscu znajduje się kiosk.

2. Współczesna siedziba rybnickiego PCK 
przy ul. Chrobrego 16. Budowę ukończo
no w 1938 roku.

przewodniczącą tego zarządu została Eufrozy- 
na Weberowa, żona burmistrza Rybnika - Wła
dysława Webera. We władzach zarządu, który 
składał się wyłącznie z kobiet - żon znaczą
cych rybnickich osobistości, należały panie (nie
stety, imion nie znamy): Kwiatkowska, Lelek, 
Wyleżychowa, Kopczyńska, Budny, Leśniko- 
wa, Gonglewicz, Gawronowa, Stefania Boto- 
rowa, Kuczera, Rolik. Jedynie w komisji pro
pagandy rybnickiego PCK zasiedli panowie: 
Gwóźdź, Okręt, Nodzyński, Procek, Babilas oraz 
znany nam bliżej Michał Kwiatkowski, który był 
wydawcą gazety “Sztandar Polski i Gazeta Ryb
nicka”. Należy również wspomnieć oddanych 
działaczy pierwszych lat rybnickiego PCK, któ
rzy, choć formalnie nie byli w zarządzie, to jed
nak aktywnie działali na rzecz czerwonokrzy- 
skiej idei: Helena i Marian Różańscy oraz ich 
dwie córki, Jadwiga i Feliks Biały, Józef Fros, 
Jadwiga Bałdykowa, Maria Flak, Maria Trun- 
khardt, dr Lucjan Mende, Izydor Michalski,

i dom u zbiegu ulicy Chrobrego z 3 Maja (1922- 
1938). Natomiast w 1938 roku ukończono bu
dowę siedziby PCK przy ulicy Chrobrego 16. 
Obiekt ten wzniesiono ze składek społecznych, 
ale na gruncie miejskim. W 1997 roku został on 
skomunalizowany i stał się siedzibą Zespołu 
Ognisk Wychowawczych Ośrodka Pomocy 
Społecznej. Nadal też rezyduje tu rybnicki od
dział PCK.

Podczas okupacji hitlerowskiej rybnicki PCK 
został zlikwidowany a w jego siedzibie mie
ściła się nazistowska organizacja charytatyw
na o nazwie NSV czyli Nazional-Sozialisti- 
sche Volkswohlfahrt, co można przetłumaczyć 
“Narodowo-Socjalistyczna Pomoc Społeczna”.

W marcu 1945 roku, po wyzwoleniu spod 
okupacji hitlerowskiej, odradzał się i przystę
pował do pracy rybnicki PCK. Na jego czele 
stanął burmistrz Rybnika Władysław Weber. 
Ważne stało się objęcie pomocą materialną i le
karską powracających do domu więźniów i żoł
nierzy, a także sierot, półsierot, rodzin wielo
dzietnych, inwalidów i starców. Prowadzono też 
poszukiwania i udzielano informacji o ludziach 
zaginionych podczas wojny

PCK skupiał też swoją działalność na akcji 
krwiodawstwa, drużyn ratowniczo-sanitamych, 
służb opieki, oraz pracy z dziećmi i młodzieżą. 
Rybnickie PCK było też inicjatorem powstania 
w mieście służb sanitarno-epidemiologicznych 
oraz bardzo ważnego dla rybniczan Pogotowia 
Ratunkowego, które powstało dokładnie 1 li
stopada 1949 roku. Były wtedy w Rybniku dwie 
sanitarki marki “warszawa”.

Rok 1989 był momentem przełomowym dla 
całej Polski, również dla PCK. Polski Czerwo
ny Krzyż, organizacja na prawach stowarzysze
nia, otrzymał pełną niezależność od struktur 
państwowych, a od 1990 roku placówką samo
finansującą się. W tej nowej rzeczywistości trze
ba radzić sobie samemu! Trzeba zarabiać na 
pensje, ubezpieczenia, na ZUS, na rachunki za 
energię elektryczną, wodę, telefon i ogrzewa
nie... no i oczywiście na działalność charytatyw
ną i społeczną... W 1993 roku otwarto tu świe
tlicę środowiskową dla dzieci zagrożonych pa
tologią społeczną. PCK zajmuje się też dystry
bucją darów dla potrzebujących. Codziennie 
rozdawane są artykuły spożywcze, pozyskiwa
ne jako darowizny od piekarń, sklepów, hur
towni i innych firm. Również bezpłatnie rozda
wane są ubrania i artykuły przemysłowe. Moż
na je otrzymać w siedzibie PCK w każdą śro
dę od godziny 9.00. W miarę możliwości fi
nansowych rybnicki PCK wypłaca również za
pomogi pieniężne dla osób powracających z wię
zienia oraz refunduje recepty za drogie leki 
dla osób ubogich. Od października 1998 roku 
w suterenie siedziby PCK przy ulicy Chro
brego funkcjonuje jadłodajnia dla ubogich 
Ośrodka Pomocy Społecznej.

Rybnicki PCK udziela pomocy, ale liczy rów
nież na twoją pomoc, na twoje dary! Można 
je kierować na adres siedziby PCK w Rybni
ku, ul. Chrobrego 16, tel. 42-22-563.

Marek Szołtysek
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CHWAŁĘCICE Krótkie dzieje 
Chwałęcic

Nazwa “Chwałęcicc” pochodzi prawdopodobnie od imienia 
pierwszego właściciela wsi - “Chwałka”. Znamy dawne za

pisy nazw tej miejscowości: Chwaleticz (z 1258 roku), Chalen- 
ticz (H 30). Chwalenczic (1652). Chwaleczice i Chwalentzitz 
(1679), Chwallenziz (1784). Chwałęcice (1921)... Chwałęcice 
mają też swój dawny herb przedstawiający kotwicę owiniętą sznu
rem i dwa kwiatki na niebieskim tle.

Trudno powiedzieć czy herb tak wyglądał od zawsze. Z dawniejszych, 
choć niewyraźnych pieczęci wyłaniają się trzy słupki, a na środkowym, 
największym, znajduje się wąż. Ale nie mamy pewności. Dawna wieś 
Chwałęcice, od 1975 roku dzielnica Rybnika, powstała prawdopo
dobnie w XII wieku. Rozciągała się wzdłuż starej drogi z Rud do 
Rybnika, u skraju lasów rudzkich, na niewielkim wzgórzu u brzegu 
rzeki Rudy. Po powstaniu zalewu elektrowni Chwałęcice leżą nad 
jego brzegami. Chociaż miejscowość ta jest starsza od Rud i po
wstała przed 1258 rokiem (data fundacji klasztoru), jej losy są ściśle 
związane z klasztorem cystersów w pobliskich Rudach.

ŚCłC£
musieli dawni mieszkańcy Chwałęcic. Zatrudniano też kilku pracow
ników na stałe, np. w XVII wieku: zarządcę z rodziną, czterech paste
rzy do krów, wołów i koni, pasterkę do gęsi i jedną dziewczynę do 
ogólnych posług.

W XII wieku, Chwałęcice mogły mieć zaledwie kilkunastu mie
szkańców. Dokładniejsze dane pochodzą dopiero z lat późniejszych: 
w 1679 roku - ok. 98 mieszkańców, w 1780 - ok. 100, w 1826 - 196, 
w 1843-330 , w 1861 -446 , w 1910-500 , w 1955-700 , zaś w 1999 
roku - 1569 mieszkańców. Chwałęcice były więc dawniej miejsco
wością niewielką i spokojną, zaś poznawanie “wielkiego świata” odby
wało się przeważnie poprzez wojny i nieszczęścia. Jedno z pierw
szych jakie dotknęło Chwałęcice miało miejsce prawdopodobnie na 
przełomie lutego i marca 1627 roku. Były to czasy austriackich rzą
dów na Śląsku i tzw. wojny trzydziestoletniej. Po naszych ziem iach 
grasow ała wtedy szw edzka arm ia - wróg A ustrii. Szwedzi złupili 
Żory, Pszczynę, G liw ice, a także Rybnik wraz z okolicznym i w sia
mi, w tym rów nież C hw ałęcice. W C hw ałęcicach Szwedzi za
trzym ali się naw et na kilka dni, rozbijając obóz u zbiegu ulicy 
Czecha i Rudzkiej. Tam zastała ich zaraza. Zm arłych pochow ano

Kaplica św. Jana Nepomucena z ok. 1900 roku. Msze św. odprawiano tam 
tylko w odpust zaś w pozostałe niedziele mieszkańcy Chwałęcic chodzili do 
kościoła w Rybniku.

Z drugiej jednak strony Chwałęcice były bardzo mocno związane 
z Rybnikiem. Służyła zatem ta wieś “dwóm panom”. Chwałęcice od 
najdawniejszych czasów należały do parafii rybnickiej i tam tejsze
mu proboszczowi chłopi płacili dziesięciny. Natomiast pod względem 
własnościowym wieś należała do majątku klasztoru rudzkich cyster
sów. Dlatego też cystersi inwestowali w Chwałęcice. Prowadzono tu 
nowoczesną gospodarkę leśną, zakładano bielamie płótna, stawy ho
dowlane, ale przede wszystkim cystersi zbudowali tu swoje wielkie 
gospodarstwo rolne zwane wówczas folwarkiem. Zabudowania te, le
żące kiedyś w okolicach dzisiejszej ulicy Dworskiej i Czecha, nazy
wano też czasami dworem, zwłaszcza kiedy mieszkali tam mianowa
ni przez klasztor dzierżawcy. We dworze tym odrabiać pańszczyznę

cg“

1888 roku, prawe - w 1910 roku. Dzisiaj jest tam siedziba Przedszkola nr 31.
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w okolicach ulicy Rudzkiej i Sadowskiego. Dzisiaj w tym miejscu 
stoją domy, a podczas ich budowy często znajdowano ludzkie kości. 
Potocznie tę część Chwałęcic nazywa się “Kerchowek” czyli “Cmen
tarzyk”. Natomiast drugie nieszczęście spotkało mieszkańców Chwa
łęcic w 1683 roku, kiedy przez posiadłości rudzkich cystersów ma
szerowała armia polskiego króla Jana III Sobieskiego na odsiecz Wie
dniowi. Wprawdzie żołnierze polscy zachowywali się niezwykle zdy
scyplinowanie - nie rabowali i nie gwałcili - to jednak zrujnowano 
okolice obowiązkowymi daninami żywności na rzecz armii. Również 
ważnym, choć nie tak tragicznym wydarzeniem, był rok 1810, kiedy 
król pruski zlikwidował klasztor rudzkich cystersów. Po kasacie po- 
cysterskie dobra przejął rząd, a następnie książę raciborski zwany po
tocznie “Herzogiem”. Wielu mieszkańców Chwałęcic pamięta jeszcze, 
jak ich przodkowie dla niego pracowali, jak kupowali od niego pola i 
działki pod domy, zwłaszcza w latach 1922-1939. Z powodu reformy 
rolnej, książę był zresztą zmuszony pozbyć się swych polskich posia
dłości. Rudy bowiem, gdzie rezydował książę leżały po niemieckiej 
stronie, zaś Chwałęcice - po polskiej. M ieszkańcy Chwałęcic opo
wiedzieli się w ok. 85 procentach zdecydowanie za Polską. Tak więc 
w latach międzywojennych Chwałęcice były miejscowością gra
niczną. Było tu przejście graniczne, strażnica celna i wojskowa, ale 
w gęstych rudzkich lasach kwitł przemyt.

Dzieci z Chwałęcic powinny były uczęszczać do szkoły parafial
nej w Rybniku. Należy jednak wątpić w to, by rodzice na to pozwala
li. Dzieci bowiem musiały pomagać w gospodarstwie, a do miasta 
było za daleko. Obowiązek szkolny “przybliżył” się do dzieci dopiero 
w 1858 roku, kiedy wybudowano szkołę w Stodołach. Natomiast 
pierwszą, jednoklasową, szkołę w Chwałęcicach ukończono budować 
w 1888 roku przy dzisiejszej ulicy Grodzkiej. Szkołę tę rozbudowano 
w 1910 roku o drugą salę lekcyjną. Potem jeszcze kilkakrotnie budy
nek przerabiano. Po drugiej wojnie światowej okazał się on o wiele za 
mały. Po siedmiu latach starań ówczesnego kierownika Jana Dobosza 
w latach 1965-66 ukończono budowę nowej chwałęcickiej szkoły. 
Dzisiaj w SP 27 przy ulicy Gzelskiej uczy się 231 dzieci, ale od 
września będzie ich tylko ok. 150, gdyż 7 i 8-klasiści będą dojeż
dżać do gimnazjum w Rybnickiej Kuźni. Natomiast w budynku sta
rej szkoły przy ulicy Grodzkiej mieści się przedszkole.

Od niepamiętnych czasów mieszkańcy Chwałęcic uczęszczali do 
“starego” kościoła w Rybniku. Mieli jednak we wsi swoje religijne 
centrum. Był to stary dąb z przybitym krzyżem i świętym obrazem 
oraz dzwon, któryego głosem zwoływano mieszkańców w ważnych 
sprawach, i w który bito “na trwogę”. W tym miejscu około 1900 roku, 
za zgodą rybnickiego proboszcza, wybudowano kaplicę pod w e
zwaniem św. Jana Nepomucena. To jednak nie zmieniło przyna
leżności Chwałęcic do parafii rybnickiej. Pierwsze próby w ybudo
wania w Chwałęcicach kościoła podjęto w 50. latach XX wieku na 
“Bochenkowym polu” przy ulicy Rudzkiej. Było to “za kom uny”, 
a budowniczowie nie mieli stosownego zezwolenia. Zrobiła się wiel
ka afera, przyjechała milicja i roboty wstrzymano. Do sprawy wróco
no w 1967 roku, przystosowując na potrzeby kościoła budynek sta
rej karczm y - było to za księdza Norberta Sklarka. Form alnie para
fia w Chwałęcicach ustanowiono w 1977 roku. W szyscy zdawali 
też sobie sprawę, że w przyszłości i tak trzeba będzie wybudować 
nowy kościół. Stało się to dopiero za ks. proboszcza Rafała Greiffa, 
kiedy w latach 1993-96 ta niewielka parafia o własnych siłach wybu
dowała kościół p.w. św. Jana Nepomucena. Poświęcono go 13 wrze
śnia 1998 roku.

Współcześnie Chwałęcice są bardzo atrakcyjną dzielnicą Rybni
ka. W otoczeniu lasów, zalewu, w ciszy i spokoju wiele ludzi decydu
je się na wybudowanie domu. Działki budowlane w tej miejscowości 
są coraz droższe.

car

Kościół przerobiony ze starej karczmy służył mieszkańcom Chwałęcic w la
tach 1967-1993.

W miejscu starej karczmy powstał nowy murowany kościół. Budowa trwała 
w latach 1993/96 i kierował nią proboszcz ks. Rafał Greiff.

Ulica Czecha w Chwałęcicach. Z  prawej nowy kościół, zaś z lewej w dali - 
stara kapliczka z około 1900 roku.

SP 27 w Chwałęcicach powstała w latach 1965 - 66. W 2002 roku szkoła 
otrzyma salę gimnastyczną z szatnią i biblioteką.
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oraz remont ogrodzenia i obejścia wokół 
cmentarza. W perspektywie czeka nas też bu
dowa kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej, 
a także rozbudowa SP 27 o salę gimnastycz
ną - mówi Andrzej Gaszka.

Problemy szkoły podjęła również dyrek
tor Helena Piątek: - W 1998 roku własnym  
sumptem szkoła zainwestowała w pracownię 
komputerową. Wielokrotnie też występowali
śmy o wybudowanie sali gimnastycznej wraz 
z biblioteką i szatnią. Tym razem otrzymali
śmy z Urzędu Miasta informacje, że obiekt ten 
powstanie w 2002 roku. Będzie on służył nie 
tylko szkole, ale również całej dzielnicy.

N atom iast ks. prób. Rafał Greiff i cała 
parafia  m ają problem  z budynkiem  starej 
p iekarni przy ulicy C zecha. B udow la ta, 
kiedyś obiecana parafii, m iała zostać w y
burzona, a teren przeznaczony na parking. 
Spraw a się jednak  skom plikow ała. Dom 
stoi dalej i szpeci otoczenie oraz n iebez
piecznie ogran icza w idoczność na zak rę
cie ulicy C zecha.

Całość opracował oraz zdjęcia i fotokopie wykonał: 
Marek Szołtysek Nad zalewem Gzel.

Co się dzieje 
w Chwałęcicach?
Na temat inwestycji w dzielnicy rozmawia

liśmy z Andrzejem Gaszką, który drugą ka
dencję pełni funkcję przewodniczącego Rady

W Chwałęcicach powstaje bardzo wiele domków jednorodzinnych.

Dzielnicy: - W  ostatnich kilku latach w na
szej dzielnicy dużo się zmieniło. Jeszcze za 
nieżyjącego Zygmunta Gawliczka dokończo
no budowy wodociągu - wspomina A. Gaszka. 
- W latach 1996-98 utwardzono metodą go
spodarczą ok. 4 tys. metrów bieżących czyli 
17 bocznych dróg. Wykonano też chodnik wzdłuż 
ulicy Rudzkiej i Bronisława Czecha, udrożniono 
wiele rowów, w yasfaltow ano u licę  C zecha  
i p la c  ko ło  rem izy OSP, przeprow adzono

telefonizację, ośw ietlono częściow o m. in. 
ulicę Pniowską, ustaw iono kosze na śm ie
ci... Z m od ern izo w a n o  bo isko  i b ieżn ię  
przy  szkole, a także zrobiono nowy p rzy 
stanek przy  u licy Czecha. W m iarę m ożli
w ości - m ówi pan G aszka - Rada D zie ln i
cy w spółpracuje ze szkołą, przedszkolem , 
OSP, klubem  “Sokół", z Kołem Gospodyń, 
Radą P arafia lną itd.

Natomiast w ciągu 
najbliższych czterech  
lat planujemy przepro
wadzić wiele ważnych 
d la  d z ie ln ic y  in w e 
stycji. P lan ten z ło 
ż y łe m  w U r z ę d z ie  
M iasta , a u ją łem  w 
n im  m .in .:  re m o n t  
u lic  M arusarzów ny, 
G zelskiej, K arłow ej, 
kontynuowanie budowy 
chodnika wzdłuż ulicy 
Czecha i Rudzkiej, za
instalowanie 11 punktów 
świetl
n y  c h

na ulicach Czecha (3), Rudzkiej 
(3), Łabędziej (2), Pniowskiej 
(2) i Wiosennej (1). Liczymy 
też na przydział betonitów do 
ułożenia sześciu fragmentów  
(ok. 2 km) bocznych ulic. Pla
nujemy też, że zostanie prze
prowadzona budowa remizy 
OSP, remont boiska TKKF i 
obejścia Ośrodka Zdrowia

Cm a\ęócm  ciekawostki.
•  Jak już wspominaliśmy, w 1627 roku w okolicach ulicy Sadowskie
go i Rudzkiej był kiedyś “Kerchowek” czyli cmentarz szwedzkich żoł
nierzy. Tam też współcześnie przy budowie domów odkopano kilka 
kości. To pobudziło wyobraźnię i niektórzy szukali tam skarbów.
•  W 1730 roku pracownik na prowadzonym w Chwałęcicach fol
warku zarabiał rocznie ok. 4 floreny reńskie plus darmowe wyżywie
nie. Czy to dużo czy mało? Dla porównania powiedzmy, że silny wół 
węgierski kosztował 12-15 florenów, zwykły wół: 5-8 florenów, 
koń: 10-31 florenów, krowa: 3-6 florenów zaś Świnia: 1 floren. 
W tym samym roku klasztor cysterski w Rudach miał dochodu 
12873,00 floreny.
•  Tam gdzie dzisiaj jest zalew Gzel, dawniej były stawy i młyn 
wodny.
•  Niewiele jest źródeł na temat Chwałęcic. Niniejszy tekst został 
opracowany z pomocą wielu osób wymienionych w tekście oraz na 
podstawie wypracowań uczniów kl. VII z Chwałęcic: Małgorzaty 
Włodyki, Dominiki Trójca i Hani Dudek. Skorzystano też z kroniki

SP 27, kroniki parafialnej i opracowań Ludwika Musioła.
•  W latach 1922-1939 Chwałęcice były wsią graniczną, Stodoły le
żały już po stronie niemieckiej. Wspomina Jan Nosiadek, sołtys w 
latach 1955-1977: - Urodziłem się w 1921 roku i całe dzieciństwo spę
dziłem  w nadgranicznych Chwałęcicach. Jako dziecko pasłem krowy 
raz po polskiej, raz po niemieckiej stronie. Pamiętam też dokładnie 
polskie posterunki graniczne.
•  Dzielnica Chwałęcice ma też swoje “poddziełnice” : Dwór, Gzel, 
Kerchowek, Dziołki, Młynek, Wieś, Pniowiec...
•  W 1994 roku drużyna piłkarska chwałęcickich ministrantów zdo
była pierwsze miejsce w “ministranckich mistrzostwach diecezji” . 
Szczególnie ucieszyło to ks. prób. Greiffa, który w młodości był pił
karzem “Ruchu” Chorzów.
•  Chwalęcicki proboszcz planuje w piwnicach kościoła zorganizo
wanie klubu parafialnego, który spełniałby rolę domu kultury. Mogły
by tam odbywać się zabawy, koncerty, spektakle, a nawet zawody te
nisa stołowego. W parafii trzeci już rok wychodzi gazeta “Jedność”.
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Gdy na początku marca 1996 roku oddawano do użytku ośro
dek sportu, rekreacji, rehabilitacji i odnowy biologicznej BUSHIDO, 
poza salą gimnastyczną działały tu zaledwie dwa gabinety: fi
zykoterapii i hydroterapii.

Przez kolejne trzy lata przybywało specjalistycznych urządzeń re
habilitacyjnych, powstała siłownia, sala fitness, kolejne gabinety za
b iegow e. - Je szc ze  p rze d  
otwarciem ośrodka stworzyłem  
program jego działania i wy
posażania. - powiedział dyrek
tor placówki Janusz Taran- 
czewski. - Prawie wszystko  
udało się zrealizow ać... By 
sprostać konkurencji, ośrodki 
tego typu wymagają ciągłego 
inwestowania i ulepszania ja 
kości usług. Posiadamy wyso
kiej klasy specjalistyczne urzą
dzenia oraz wykwalifikowaną 
kadrę, która ciągle się do 
kształca. Uważam, że najwięk
szą reklamą ośrodka jes t wynik 
leczenia, a ten zależy zarówno 
od fachowej wiedzy pracowni
ków, ja k  i od sprzętu, którym  
dysponują...

Reklama chyba działa, skoro 
jednym z większych problemów 
ośrodka jest brak wystarczającej 
ilości miejsc w szatniach. Problemy lokalowe mógłby rozwiązać remont 
starej sali BUSHIDO, którą możnaby jeszcze lepiej wykorzystać.

- W przyszłym roku chcielibyśmy dobudować do starego budynku szat
nie, natryski, przy okazji rozszerzyć usługi rehabilitacyjne, gdyż mamy do 
tego niezbędny sprzęt i ludzi. Bogata oferta dotyczy zarówno rehabilitacji 
jak i rekreacji, bo te dwa kierunki działań są dla nas tak samo ważne. 
Magnesem powinny być konkurencyjne ceny - mówi J. Taranczewski.

Na terenie ośrodka prowadzone są zajęcia z aerobiku, gimnastyki

dla pań puszystych, gimnastyki ogólnej i korekcyjnej. Do dyspozycji 
klientów jest także bardzo dobrze wyposażona siłownia, solarium oraz 
sauna. W przyszłości planuje się tu powstanie klubu rowerowego, który 
będzie promował czynny wypoczynek na dwu kółkach, a także wyko
rzystanie tego środka komunikacji do poruszania się po mieście.

W najbliższym  czasie BUSHIDO planuje naw iązać współpracę
z ZUS-em w zakresie komple
ksow ego program u profilak
tycznego , leczn iczego  oraz 
usprawniania pourazowego, co 
pozwoli na optymalne skrócenie 
okresu rekonw alescencji pa
cjenta i obniży koszty leczenia, 
przynosząc korzyści obu stro
nom. Dyrektor ośrodka liczył 
też na podpisanie w tym roku 
umowy ze Śląską Kasą Cho
rych, na razie jednak kasa nie re
funduje usług z zakresu rehabi
litacji. W najbliższym czasie w 
ośrodku powstanie gabinet me
dycyny pracy, ale już teraz moż
na tu przeprowadzić badania na 
osteoporozę, badania ortope
dyczne, wydolnościowo-wysił- 
kowe oraz alergiczne.

Ośrodek organizuje także za
jęcia dla zakładów pracy chro
nionej, instytucji oraz grup nie

formalnych. Jest też organizatorem wielu imprez charytatywnych.
- Jesteśmy profesjonalnie przygotowani do świadczenia usług, ale 

klienci stawiają nam coraz wyższe wymagania, to zaś mobilizuje nas 
do jeszcze lepszej pracy, co czyni klienta jeszcze bardziej zadowolo
nym. Dobra opinia idzie “w świat", chętnych przybywa, co nas bar
dzo cieszy - powiedział na zakończenie rozmowy J. Taranczewski.

Wszystkim zainteresowanym przypominamy, że ośrodek 
“BUSHIDO” znajduje się przy ul. Floriańskiej 1, tel. 42-28201.

6‘BUSHIDO” 
z perspektywami

W planach jest powiększenie ośrodka poprzez połączenie nowego BUSHI
DO (z prawej) ze starym (z lewej). Zdj.: MaT

Rybnik jest OK!
c.d. ze strony 2.

W Urzędzie Miasta grupę przywitał prezy
dent Adam Fudali, który, świadom potrzeby 
przełamywania utartych schematów o “czar
nym Śląsku”, dowodził, że Śląsk jest przede 
wszystkim zielony, a Rybnik i Ziemia Ryb
nicka ma w sferze w ypoczynku, turystyki 
i rekreacji wiele do zaoferowania.

By to udowodnić, gości zabrano na pełną 
atrakcji wycieczkę, dzięki której nawet “tu
bylcy” spojrzeli na bogactwo swojego regio
nu innym okiem. A więc w samym Rybniku: 
bazylika św. Antoniego - neogotycka świąty
nia o najwyższych wieżach w Polsce, intere
sująca bryła dawnego Zamku, dziś remonto
wana siedziba sądu, stadion sportowy z per
spektywami, kompleks rekreacyjny “Ruda”. 
I dalej starym cysterskim szlakiem w kierun
ku elektrowni “Rybnik”, a tam prawdziwe 
“zagłębie” rekreacyjne z basenem, zapleczem 
rehabilitacyjnym, ale i kulturalnym w postaci 
stowarzyszenia “Kuźnia” i Klubu Energetyka.

Ale przede w szystkim  Zalew  Rybnicki - 
akwen rybaków i żeglarzy. Wokół niego wiją 
się rowerowe ścieżki, których łącznie jest 
w Rybniku i okolicach około 60 km. Następ
nie Chwałęcice - ośrodek sportów wodnych 
i kolebka sukcesów sekcji żeglarskiej KS 
“Energetyk”. Z Chwałęcic do ośrodka wypo
czynkowego w Stodołach tylko skok... przez 
wodę. Część gości wybrała stateczek space
rowy “Konrad”, część szybką motorówkę, zaś 
najsprawniejsi przejechali na drugą stronę 
tamą na rowerach przygotowanych przez bar
dzo prężną sekcję rowerową rybnickiego koła 
PTTK. Luksusowe domki, znakomita kuch
nia i atmosfera - oto atuty ośrodka w Stodo
łach. A przed gośćmi była jeszcze atrakcja 
największa - kilkukilometrowy wypad leśnym 
traktem konnymi wozami do Rud Wielkich, 
by zobaczyć perłę zabytków regionu - pocy- 
sterski kompleks klasztorny w otoczeniu par
ku z pomnikami przyrody. A pamiętać należy,

że jesteśmy spadkobiercami idei “tworzenia 
krajobrazu” wyznawanej przez rudzkich cy
stersów w czasach średniow iecza. Są oni 
duchowymi autorami utworzonego przed kilku 
laty Parku Krajobrazowego “Cysterskie Kom
pozycje Krajobrazowe Rud Wielkich”. W par
ku tym lub jego otulinie znajdują się wszystkie 
wymienione atrakcje.

Choć kwietniowe słońce mocno przygrzewa
ło, nikt nie odważył się na plażowanie. A jest to 
możliwe, tyle że nad bocznymi zbiornikami 
“rybnickiego morza” Gzel, Grabownia i Pnio- 
wiec. Zalew główny jest niebezpieczny dla chęt
nych do zażywania kąpieli - twierdzą fachow
cy z elektrowni, niech więc pozostanie on “króle
stwem” żeglarzy.

Prowadzący wycieczkę Kasia Chłodek-Toma- 
nek z Fundacji “Ekoterm Silesia” oraz szef Re
feratu Kultury Fizycznej i Turystyki Urzędu Mia
sta Arkadiusz Skowron, nie ustawali w wysił
kach, by promować jako turystyczny i wypoczyn
kowy region, znany dotąd jako stricte przemy
słowy. Sprzyjała nawet pogoda, nie było zatem 
okazji, by wypróbować podarowane przez orga
nizatorów przeciwdeszczowe kurteczki. (r)
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koszykówka Z a k o ń c z y ły se z o n
Drugoligowe koszykarki RMKS Partners Rybnik pod koniec marca zakończyły sezon li

gowy. Z dorobkiem 30 punktów /10 zwycięstw i tyle samo porażek/ zostały sklasyfikowane w 
tabeli na 6 miejscu, które w przypadku reorganizacji w przyszłym sezonie rozgrywek ligowcy 
/powstanie ekstraklasa, I i II liga/  zapewnia rybnickiej drużynie miejsce w I lidze ogólnopol
skiej. W rozgrywkach ligowych punkty dla RMKS Partners zdobyły : B. Legutko 199, Marta 
Bromboszcz 193,1. Niedobecka 175, M. Morka 162, E. Tyśkiewicz 160, Monika Bromboszcz 
115, A. Bednarek 78, M. Gandor 4 4 ,1. Książek 42, A. Kuśmierek i M. Zięba po 11.

Po rozgrywkach ligowych rybniczanki na początku maja wystąpią w turnieju półfinałowym 
Mistrzostw Polski juniorek, którego stawką będzie awans do turnieju finałowego.

Za m ała przew aga punktów 64:56, zapewniła sobie udział w Fina-
®  le Pucharu Ligi. W spotkaniach tych rybniczanki 

Nie udało się koszykarkom Color Cap - wystąpiły w swoim najsilniejszym składzie,
Hugart Rybnik awansować do Finału Pu- natomiast w drużynie z Pabianic nie wystąpiły
charu Ligi. 4 czołowe koszykarki, które razem z resztą re-

W pojedynku półfinałowym rybniczanki choć prezentantek Polski przygotowy wują się do Mi-
pokonały we własnej hali Polfę Pabianice 66:60. strzostw Europy. Wcześniej rybniczanki w po-
Jednak w spotkaniu rewanżowym Polfa, wy gry- jedynkach ćwierćfinałowych z dalszej gry wy-
wając przed własną publicznością różnicą 8 eliminowały Zapolex Betor Toruń.

szermierka
Wspaniale spisali się szermierze RMKS-u 

Rybnik w Indywidualnych i Drużynowych 
Mistrzostwach Śląska.

Najpierw w Rybniku w kategorii juniorów, 
tj. do 17 lat, Mateusz Hołyński we florecie wy
walczył pierwsze miejsce, a kolejno na drugim 
i trzecim miejscu uplasowali się jego klubowi 
koledzy Wojciech Kozioł i Marcin Ibrom. 
M. Hołyński zwyciężył także w kategorii junio
rów młodszych (do 15 lat), a trzecie miejsce 
przypadło M. Ibromowi.

W ślad za florecistami poszli szpadziści. 
W rywalizacji juniorów  Bartłom iej Ordoń 
i Wojciech Kozioł zostali sklasyfikowani ex 
aequo trzecim miejscu, a w rywalizacji drużynowej

Pojadą 
na olim piadę

szpadziści RMKS-u w składzie: W. Kozioł, B. 
Ordoń i M. Hołyński wywalczyli 4 miejsce. Nato
miast w rywalizacji juniorów młodszych w ry
walizacji indywidualnej M. Ibrom był trzeci, 
a M. Hołyński piąty, zaś w rywalizacji drużyno
wej zespół uzupełniony Damianem Gnizą za
jął pierwsze miejsce.

Dzięki tym wspaniałym sukcesom Marcin 
Ibrom i Mateusz Hołyński wywalczyli prawo 
startu w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Mło
dzieży juniorów młodszych, która w maju ro
zegrana zostanie w Lublinie.

Piłkarze stowarzyszeni
Jeszcze w ub. roku powstało w Rybniku Miejskie To

warzystwo Piłki Nożnej, którego pomysłodawcą był 
Arkadiusz Skowron - kierownik Referatu Kultury F i
zycznej i Turystyki UM. Spośród 12 rybnickich klu
bów piłkarskich, 7 z nich: Rymer Niedobczyce, Gór
nik Boguszowice, RKP - szkółka piłkarska, MKS 
23 Popielów - Radziejów, Pierwszy Chwałowice, 
Wielopole, a także na podstaw ie osobnej umowy 
Energetyk Rybnik, w eszło w struktury Towarzy
stwa. Celem jego działań będzie ujednolicenie sy
stemu szkolenia dzieci i młodzieży przy w ykorzy
staniu struktury i bazy w chodzących w skład tow a
rzystwa klubów piłkarskich.

Już 20 maja kadra Rybnika juniorów i trampkarzy pod 
szyldem MTPN wystąpi w międzynarodowym turnie
ju  w Mazamet, mieście zaprzyjaźnionym  od wielu 
lat z Rybnikiem.

Od nowego roku szkolnego w jednym z rybnickich 
gimnazjów ma powstać klasa sportowa o profilu piłka 
nożna, a dość istotnym celem działań Towarzystwa jest 
podwyższanie kwalifikacji osób prowadzących zajęcia. 
Prezesem MTPN jest Jan Kłuczniok.

I VII Mityng Pływacki
Już po raz siódmy na basenie Ze

społu Szkół Budowlanych w Ryb
niku odbędzie mityng pływacki 

I  szkół ponadpodstawowych o pu- 
1  char Dyrektora Zespołu Szkół Bu- 
I  dowlanych. Zawody odbędą się 26 
I kwietnia br. o godz. 9.00

t Turniej dzielnic
26 m arca w kaw iarni “O rion” 

R w Rybniku odbył się VII Szachowy 
I Tb miej Dzielnic o Puchar Pręży
li den ta Miasta. Do rywalizacji przy- 
■ stąpiło 18 czteroosobowych zespołów. 
S W turnieju zwyciężyła drużyna Nie- 
I  dobczyc - 24,5 pkt. - drugie miejsce 
■ wywalczył zespół Nowin - 23 pkt., 
I  a trzecie Smolna 19,5 pkt.

Najmłodszym uczestnikiem tur- 
1  nieju był 6-letn i Jakub Tront, 
gj a najstarszym 80-letni Józef Lanar.

Tel. 42-28-825 ■■■ 'mmmm

szachy
Hetm any '98

Podczas Walnego Zgromadzenia Polskiego 
Związku Szachowego wręczone zostały sza
chowe statuetki - Hetmany ’98. Otrzymali je 
m.in. Monika Bobrowska (MKSz Rybnik) 
za wybitne osiągnięcia w 1998 r., Piotr Bo
browski - najlepszy działacz ubiegłego roku 
oraz Andrzej Szczepanek - prezes firmy 
Hugart za sponsorowanie wyjazdu rybnickie
go zespołu na klubowy Puchar Europy. 

• • •
W Wiśle rozegrane zostały Mistrzostwa 

Polski dziesięcio- i dwunastolatków w sza
chach. W gronie 190 zawodników była szóst
ka szachistów MKSz-u Rybnik, z których 
najlepiej wypadł sklasyfikowany na 4 miej
scu Mateusz Kulesza oraz Karina Szczep
kowska, która zajęła 6 miejsce.

• • •
Na Mistrzostwach Polski seniorek w sza

chach, rybnicka arcymistrzyni Monika Bo
browska wywalczyła tym razem medal brą
zowy, zdobywając w 11 rundach 9 punktów. 
Ponadto rybnicka szachistka jako jedyna ryb- 
niczanka znalazła się na liście 100 Polek 1998 
roku, ogłoszonej przez czasopismo “Pani”.

żużel
Taśma w  górę
Po czterech spotkaniach towarzyskich żuż

lowcy RKM Energo Inwest Rybnik, w  odmło
dzonym składzie i pod wodzą nowego trene
ra Jana Grabowskiego przystąpili do rozgry
wek drugoligowych. Pierwszym rywalem, 
podobnie jak rok temu, był zespół W łóknia
rza Częstochowa, który do Rybnika przyje
chał w  swoim najsilniejszym składzie. Nieste
ty, prawie 6 tys. kibiców było świadkami pierw
szej w  tym sezonie porażki rybnickiego zespo
łu. Już po pierwszym biegu zespół gości objął 
prowadzenie 4 :2, którego nie oddał do końca 
spotkania. O  końcowym niepowodzeniu za
decydował czternasty bieg meczu inauguru
jącego ligowe rozgrywki w  Rybniku. Po 13 
biegu goście prowadzili 41:37, jednak w  14 
para gości pokonała rybnicki duet Padowski - 
Sosna 5:1 i przechyliła szalę zwycięstwa na 
swoją stronę. W  Rybniku Włókniarz pokonał 
RKM Energo Inwest 50:40. W  zespole gospo
darzy na dobrym poziomie jeździli jedynie A. 
Pawi ¡czek (13 pkt) i E. Skupień (12 pkt), poni
żej oczekiwań jeździł E. Sosna (4 pkt), a cał
kowicie zawiedli dwaj zawodnicy zagraniczni: 
Aleś Dryml nie zdobył ani jednego punktu, 
a Tomas Topinka w  czterech startach zdobył 
tylko 4 pkt. Z zawodników młodzieżowych 
P. Padowski zdobył 5 pkt, a W. Węgrzyn 2 pkt.

Najbliższe mecze w Rybniku: 25 kwietnia 
z Kolejarzem Rawicz i 3 maja z Unią Tarnów.
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Nic łatwiejszego: radnego (1) należało 

przypisać budynkowi Urzędu Miasta (D), list 
(2) budynkowi poczty (C), młodą parę (3) Ra
tuszowi (E), aniołki (4) pomnikowi św. Jana 
Sarkandra (B), zaś wagę (5) budynkowi re
montowanego sądu (A).

Nagrody wylosowali:

Firma Budowlana

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

tel. 0-32 454-07-83
- 400 zł

Jerzy CHRZANOWSKI, 
ul. Kupiecka 1 4 a /3 1 ,44-206 Rybnik 6

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 

Jerzy MACIOŃCZYK, 
Kucharzówka, 44 -266  Świerklany Dolne

ELEKTRONIKA-ŁĄCZNOŚĆ

ul. Hallera 12a, 44-200 Rybnik 
Telefax 032 422-48-36 

- torba-szafa na ubranie 
Anna FICEK,

ul. Mażewskiego 2 1 ,4 4 -2 0 0  Rybnik

o o o

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

- 300 zł
Joanna BERACZ, 

ul. Boh. Westerplatte 3 c /6 , 
44-2 00  Rybnik

Ż O R Y

o o o

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

- bon towarowy wartości 100 zł 
Edyta BUKARTYK,

ul. Saint Vallier 6 /1 2 ,4 4 -2 0 0  Rybnik

Sponsorom serdecznie dziękujemy.

Nagroda za rozwiązanie 
krzyżówki

■ dwa bony towarowe 
wartości 50 zł każdy
ufundowane przez Klub

Międzynarodowej Prasy i Książki

Rozwiązaniem krzyżówki będzie wyraz, 
który pow stanie z  liter w polach ozna
czonych kropkami.
Rozwiązania na kartkach pocztowych pro

simy przysyłać do 10 maja pod  adresem re
dakcji: ' 'Gazeta Rybnicka'', Rynek 12a, skr. 
poczt. 96, 44-200 Rybnik, lub wrzucić do 
naszej' 'żółtej skrzynki'' (ulica Kościuszki).

Krzyżówka
PRZYSMAK Z KOT JAS-KOM* 1

SAKIEWKA
ŁADUNEK
STATKU

GRA POLE 
HAZARDOWA UPRAWNE

► *
ZNAK
PISARSKI

4

KÓ ŁKO  
DO  G R Y ►

U  KR Ó LA  
NAG ŁO W IE

1 • • • • •

Daniel Goleman, Inteli
gencja emocjonalna, Wyd. 
Media Rodzina of Poznań

Światowy bestseller, 
w którym autor, dr nauk 
humanistycznych i wy
kładowca Uniwersytetu 
Harvarda w USA, prze
konuje, że sukces w życiu 

zależy nie tylko od intelektu, lecz również od 
umiejętności kierowania emocjami.

•  •  •
Aleksandra J. Ostroch,
Warkocz pokoleń. Saga 
śląska. Wyd. “Twojego 
Styhi”, 1998

Jedna z pozycji serii 
W kolorze sepii, wyróż
nionej nagrodą Biblioteki Ra
czyńskich. Fascynująca, 
barwna, przetykana gwarą, 
historia śląskiego rodu z oko
lic Przegędzy, Leszczyn i Stanowic, poprowadzo
na od połowy XIX aż do przełomu lat 40. i 50. 
naszego wieku.

•  •  •
Dom letni - rekreacja, hob
by, ogrody, projekty. Nu
mer specjalny Muratora.

Wydawnictwo jak najbar
dziej na czasie dla wszyst
kich kochających weeken
dowe wypady poza miasto. 
W numerze m.in.: rozwiąza
nie konkursu Pomysł świet

ny na dom letni, oferty wynajmu wakacyjnych 
domów we Francji, rady jak zbudować taras czy 
zagospodarować ogród itp.

•  •  •
C D  Z łota  kolekcja

Licząca dotąd 12 CD 
z najlepszą, wyselekcjono
waną polską muzyką roz
rywkową. Największe prze
boje Hanny Banaszak, Ewy 
Bem, Wojciecha Gąssow
skiego, Ryszarda Rynkowskiego, Urszuli Sipiń
skiej, Jerzego Połomskiego, Ireny Jarockiej, Łu
cji Prus, Zbigniewa Wodeckiego, Stanisława So- 
yki oraz zespołów “Republika” i “Pod Budą”.

Tel. 42-28-825

-
|
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Gabinet
lekarski

Mirosława Meisner-Wrona
lekarz chorób zakaźnych 

leczenie schorzeń wątroby 
i dróg żółciowych

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 Ogólnobudowlana 
i Wykończeniowa

kompleksowa budowlanka
♦  domy pod klucz
♦  ocieplanie budynków 

tynki wewnętrzne na mokro 
(nowa technologia)

♦  budowa w systemie VELOX

25

Firma

REWQN
ul.Wiejska 49b 
44-200 Rybnik 

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

Proponujemy jako autoryzowany 
punkt sprzedaży

Najtańsze w Rybnickim Okręgu Przemysłowym 
Panele boazeryjne z wykończeniem 
Panele podłogowe klasa A3 -11 tys. obr.
Okna i drzwi PCV typowe na profilu KBE i Panorama 
Okna i drzwi PCV nietypowe na profilu KBE i Panorama 
Parapety wewnętrzne i zewnętrzne 
Drzwi PORTA KMI Poland 
Drzwi zewnętrzne
Drzwi antywłamaniowe i bankowe firmy< 
z certyfikatami IMP oraz atestami ITB 
Drzwi przeciwpożarowe z atestem ITB

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

Zapraszamy do współpracy projektantów 
oraz firmy budowlane

Czynne poniedziałek- piątek od 900 do 1700, 
sobota od 800 do 1300

Skład Fabryczny Hurt - Detal

Gamrat
[CAMRATl s*

BRUDNIOKA O

WYKŁADZINY OBIEKTOWE
- ponad 50 wzorów,

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

WYKŁADZINY DOMOWE PCV
I DYWANOWE - ponad 300 wzorów, 

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

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

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

Tel. 42-28-825
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T R E N D Y
----------------  HAIR FASHION ----------------

Sieć salonów fryzjerskich “TRENDY” 
poszukuje doświadczonych fryzjerek 
z regionu ROW.

Od pań oczekujemy:
-  odpowiednich kwalifikacji zawodowych,
- miłej prezencji i dyspozycyjności.

Oferujemy pracę w renomowanej firmie
fryzjerskiej “TRENDY” oraz ciągłe podnoszenie 
własnych umiejętności poprzez szkolenia 
w kraju i za granicą.

Oferty z opisem dotychczasowej pracy oraz 
podanie ze zdjęciem prosimy przesyłać na adres: 

44-310 Radlin, ul. Rewolucjonistów 29E 
Teł. 4558-425

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

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

________ 44-200 Rybnik, teł. 42-35-276

Tłumacz przysięgły
języka h iszp ań sk iego ,

•  Tłumacz języka •  
portugalskiego, francuskiego 
Teiyfax 42-25-112,42-21-844 do 20.00

WYCENA
NIERUCHOMOŚCI
Uprawniony Rzeczoznawca Majątkowy 
mgr inż. Krzysztof URBAŃCZYK  
______ tel. 42-35-323______

Naprawa
telewizorów i magnetowidów

firm krajowych i zagranicznych: OTAKE, ORION, 
CURTIS, GRUNDIG, 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________

K U R S Y -¥991
•  LO eksternistycznie (1,5 roku)

I  -  zajęcia w II LO, w tygodniu lub w soboty, matura
•  obsługi kas fiskalnych
•  j. angielski, j. niemiecki
•  księgowo-podatkowy 

; •  obsługi komputerów
|  •  wychowawców kolonii

Zapisy:Firm a Oświatowa  r  1  n \ A
Rybnik, ul. Rynek 6,tel. 42-35-470 
Zapraszamy w godz. 9.00 - 17.00

9{aszej
(ępcfanej

Tdytce
ujszyst/qego 
co najiepsze

z  o/ęazji 
śfuSu

R egion aln e C entrum  BHP
- prowadzi kursy i szkolenia z zakresu 

bhp oraz “minimum sanitarnego”
- pomoc w realizacji nakazów i wystqpień 

Państwowej Inspekcji Pracy, UDT, Sanepid-u.
- bezp łatne konsu ltac je , doradztw o i porady 

z zakresu p ro b le m a tyk i P raw a Pracy.
■

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

Ogłoszenia drobne
v_______________________________ J
Naprawa maszyn do: szycia, pisania, Ryb
nik, ul. Janięgo 22 (obok Sanepidu), tel. 
422-28-33, 0-601-44-65-03

* * *

Zatrudnimy pracowników chałupniczych. 
Ryzykujesz tym, że zaczniesz godnie zara
biać. Gwarantowana dostawa i odbiór su
rowca. Zarobek 1000 dolarów. Materiał po 
otrzymaniu znaczka za 7,20. "Nintendo", 
skytka 3/D6, 73-234 Łasko.

*  * *

Pracownik ochrony i konwojent, kurs do 
licencji, po kursie zezwolenie na broń. 
Organizaujemy pracę. 0-603/217695

*  * *

Dla prywatnego zespołu lekarskiego wynaj
mę parter luksusowej willi, m.in. 5 gabine
tów, elegancki salon poczekalni, zaplecze 
sanitarne - ponad 140 m2, wysoki standard. 
Nadaje się też na małą prywatną klinikę, 
rehabilitacyję, system badań, itp. Możli
wość wynajmu całego budynku, 3 poziomy, 
ponad 500 m2. Informacja - tel. 43-05-382 
lub wieczorem 45-76-505.

*  *  *

Nadzory budowlane, teł. 42-10-493

życzą 
zuspófpra- 
cozvnicy 

z  gazety  
fJ(y6nidgejp 

i
I V & O M J V C Z l

" B O G - R E M "
- instalacje elektryczne, wodne, centralnego 

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

-  usługi ślusarskie i spawalnicze.

Rybnik
4228730,0/602/173287

F.U.H. FORKUP

S U I I A T  M I C D Z I
PIOTR KUPKA

44-200 RYBNIK 
Czynne: ul. Ceglelnlana 2

pon.-pt.8-16 tel./fax (032) 422 22 50
sob. 8-12 tel. kom. 0 602 686 685

OFERUJE:
ZAWSZE PEŁNY ASORTYMENT RUR I ŁĄCZNIKÓW MIEDZIANYCH 

PONADTO:
•  GRZEJNIKI •  POMPY
•  ZAWORY «PVC
•  KOTŁY •  BLACHY

ZAPRASZAMY DO WSPÓtPRACY INSTALATORÓW 
ORAZ FIRMY BUDOWLANE

GRZEJNIKI PURMO /  RADSON 
DO KO ŃCA CZERWCA RABAT 5%

T e l  A 7 - 7 « - f t ? r S
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TELEFONY ALARMOWE
P o g o to w ie  R a tu n k o w e:  
S tra ż  P o ża rn a :
P o lic ja :
S tra ż  M ie jsk a :

P ogotow ie W eterynaryjne: 
P o g o to w ie  G a zo w e:
1500 45-53-791

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

P o g o to w ie  E n e rg e ty c z n e :  4 2 -2 1 0 -7 1  
Pogotowie W odno-Kanalizacyjne: 4 2 -2 3 -6 8 1 ,  

4 2 -2 6 -1 9 2 , 4 2 -2 6 -6 4 7

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

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

4 2 -2 6 -5 9 9
Pogotow ie R atunkow e Kolejowe: 4 2 -2 2 -6 3 8  
Pbgotowie Ratownictwa Górniczego: 4 5 -5 1 -2 8 9  
P o g o to w ie  Z im o w e: 4 2 -2 1 -2 3 3
M iejski O środek D yspozycyjny: 4 2 -2 1 -0 0 0

TELEFONICZNE SŁUŻBY INFORMACYJNE
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 
Hasło "KRYZYS" - sobotnio-niedzielne, 
całodobowe dyżury psychologów: 42-26-876
(izba przyjęć szpitala psychiatrycznego, uL Gliwicka 33)

Autoryzowane laboratorium Fuji Film Polska^N 
L. Ronczka, 44-200 Rybnik, 

ul. Reja 2, tel. 42-39-200

V.

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 PORAD PRAWNIKA 
w "Gazecie Rybnickiej"

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

\ _______________________________/

Zarząd Zieleni Miejskiej w Rybniku 
Dział U sług P ogrzebow ych ul. R udzka 70 b 

(Cm entarz K om unalny - tel. 42-28-991) 
oferuje następujące usługi:

* wynajęcie karawanu, * całodobowy przewóz 
zwłok, * szeroki asortyment trumien, * kosme
tykę, ubranie i przechowywanie zwłok w cho- 
dni - 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

Wszystko w rękach samorządu...
dokończenie ze str. 10 
Przy przyznawaniu środków z UE pod 
uwagę brany jest również potencjał gmi
ny, gdyż programy pomocowe wymagają 
także wkładu własnego. Im lepiej przygo
towany i umotywowany jest projekt, tym 
większe szanse na pozyskanie środków 
pomocowych. Po wejściu do Unii Euro
pejskiej rozpatrywane będą tylko projek
ty dla gmin, od samorządowców będzie 
zależało wszystko.

I choć uczestniczący w spotkaniu samo
rządowcy z całej Polski narzekali, że do
wiedzieli się niewiele więcej niż z mediów, 
swoją wagę mają podane konkretne na
zwiska i telefony osób, do których gminy 
mogą się zwracać z pytaniami dotyczący
mi środków pomocowych z poszczegól
nych programów. Im więcej będziemy wie
dzieć, tym większe są nasze szanse na 
pozyskanie niniejszej pomocy.

(0

& *  G A Z E T A  A  
f t )  R Y B N IC K A  (i
^  i i

12.000
m m c* <?/?Ar/s/

CENY REKLAM I OGŁOSZEŃ:
ogłoszenia drobne 
słowo - 0,99 zł
słowo wytłuszczone - 1,49 zł
w ramce, z tłem - 1,99 zł

Ceny ogłoszeń drobnych
z podatkiem V A T ___________

STRONY CZARNO-BIAŁE
cała strona - 890 zł
1/2 strony - 480 zł
1/4 strony - 270 zł
poniżej 1/4 strony - 2,99 zl/cin2

m m /cm
¿OMJWNA/CtAD 

TWOJEGO OftOSZEA/M
OKŁADKA (pełny kolor)

strona ostatnia
cała strona - 1990 zł
1/2 strony - 990 zł
1/4 strony - 499 zł
strona wewnętrzna 
cała strona -1640 zł
1/2 strony - 799 zł
1/4 strony - 440 zł

STRONY KOLOROWE
(zvezvnqtrz gazety)

cała strona - 1450 zł
1/2 strony - 750 zł
1/4 strony - 410 zł

miEPmSEZPOŚREDW 
BPZPiATMmPDPTAŻ

RABATY:
cykl 3 emisji -5%
cykl 6 emisji -10%

ceny netto + 22% VAT

Biuro ogłoszeń: INFOMAX, 
Rybnik, Rynek 12a, 

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

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

&  ^ G A Z E T A ^ ■ ¡jjljj na zlecenie Rady Miasta,
i R Y B N I C K A  \  REDAKTOR NACZELNA: Wiesława Różańska.
C 5 ^ ------------------------REALIZACJA: INFOMAX

BIURO OGŁOSZEŃ: INFOMAX, Rybnik, Rynek 12a, 
tel. 423-80-88, tel./fax 423-80-90 od 8.00 do 15.00

^Zastrzegamy sobie prawo skracania tekstów i zmiany tytułów. Za treść ogłoszeń redakcja nie odpowiada.

A D R E S  R E D A K C J I:  
4 4 -2 0 0  R y b n ik  

R y n e k  12 a  (o ficyn a )  
S k ry tk a  p o c z to w a  9 6  

te l./ fa x  4 2 -2 8 -8 2 5  
R e d a k c ja  c zyn n a  

o d  p o n ie d z ia łk u  d o  p ią tk u

Tel. 4 2 -2 8 '8 2 Ébsnii



Artytąity biurozve L2 Lz LIj
S T O I S K A

44-200 Rybnik 
ul. Sobieskiego 23 
teł. (032) 422 37 16 
tel./fax (032) 422 29 62

44-200 Rybnik 
ul. B. Chrobrego 6 
(SDH Hermes I p.)

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

• art. papiernicze jta

• art. biurowe
• bindownice
• kalkulatory
• termobindownice
• maszyna do pisania SH EAFFER

PONADTO ŚWIADCZYMY USŁUGI W ZAKRESIE:
xero • b indow an ie
w yrób w izy tów ek , p ieczątek  • lam inow an ie  dokum entów

T -' I k u p o n  r a b a t o w y
I KAŻDY KTO ZGŁOSI SIEZ KUPONEM I ZAKUPI DOWOLNY 
1 TOWAR ZA 30 ZL OTRZYMA BEZPŁATNIE:

■ PROGRAM WIZYTÓWK0WY 
■ KATALOG CD ROM 

DO WYCZERPANIA ZAPASÓW

(Zweckforrrr
¡gifc
i1 .te l.4 2 2  5 6 9 3 ,4 2 2 9 2  34

im [j I

D O M E lv  s.c.

Rybnik, ul. Żorska 10 
tel./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,

YIDEODOMOFONY
Regionalny dealer Miwi-Urmet

k

PUNKTY SPRZEDAŻY *  
DETALICZNEJ I MONTAŻU
ŚWIERKLANY ^  ^  * *  * *
ul. Żorska 28
tel. (036) 43 04 335, 0 6 ( ^ 4 5 5 ^ 3  * *

GLIWICE
ul. Rybnicka 11
tel. (032) 2^2 0 7 ^  ^  ,

SOSNOWIEC '  J Ś Ś k

ul. Długosza 7 
tel. 0 604 4Ü4 8 57^

ri

i 4W k V P  A \ 1 1 '  M  a V  1
__1 1 ___ 1 — V 1



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

• niemiecki:
BRUGMANN, GOLDEN LINĘ

• austriacki profil licencyjny 
PANORAMA

• parapety zewnętrzne 
i wewnętrzne

Doradztwo, transport, 
montaż, serwis, raty

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

RCSB

NOWOCZESNE

I  D R Z W I
TOMY! B rü g m a n n

RYBNICKIE CENTRUM STOLARKI BUDOWLANEJ

PRZEDSIĘBIORSTWO 
PRODUKCYJNO-HANDLOW O- 

USŁUGOWE 
KONSEK s.c.

OKNA I DRZW I
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 Śi.
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

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
REWOLUCJA CENOWA

44-100 Gliwice Z a p r a s z a m y  d o  n a s z e g o
ul. Bytomska 7 salonu AiiD, RTV '
tel./fax 238 90 22

44-217 Rybnik, ul. Zebrzydowicka 152, tel./fax 42 44 066, tel. 42 44 067 44-200 Rybnik, PI. Wolności 15

© Bezpłatny transport!
(na terenie catej Polski przy jednorazowym 
zakupie powyżej 700 elementów).

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

Bezpłatna infolinia!

Budowanie 
które 
sprawia 
radość

U0=0,28 w/m2K
Nowość! System  T H -30 0
U o <0,20  W/m2K

tel./fax (0-32) 43-42-873, 73-40-440 O 800 10 00 45
E-mail: thermod@ silesia.top.pl
http://www

P.P.U.H.
„TH E R M O D O M ” 
Sp. z o.o. 
44-240 Żory 
ul. Boczna 6 
woj. śląskie

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

