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Szanowni Państwo!

Każda reforma niesie za sobą konieczność 
przemian naszego społeczeństwa. Dlatego 
też zdaję sobie sprawę z tego, że musi być 
ono przygotowane na nadchodzącą 
rzeczywistość. Niezbędnym staje się więc 
danie zaufania młodym ludziom, którzy 
poprzez własny rozwój intelektualny będą 
służyć rozwojowi naszego miasta tworząc 
jego elitę.

Wychodząc naprzeciw tej rzeczywistości 
Rada Miasta Rybnika, popierając decyzje 
Zarządu Miasta, podjęła na ostatniej sesji 
dwie uchwały dotyczące rozwoju szkolnictwa wyższego w mieście.

Pierwsza z nich dotyczy porozumienia z Fundacją Ekologiczną "Ekoterm Silesia" w celu nawiązania 
współpracy na rzecz utworzenia kompleksu wyższych uczelni na obszarze Rybnika. Intencją drugiej 
jest natomiast wsparcie inicjatywy Zarządu Miasta utworzenia w Rybniku Górnośląskiego Wydziału 
Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Celem naszym jest, rozpoczęta już, adaptacja budynków szpitala przy ul. Rudzkiej na potrzeby 
trzech wyższych uczelni: Politechniki Śląskiej, Akademii Ekonomicznej w Katowicach oraz 
Uniwersytetu Śląskiego. W roku akademickim 2000/2001, po gruntownych pracach 
przystosowawczych, powstanie tam pierwszy wydział - "energetyka miejska". Warto zaznaczyć, 
że specjaliści tego kierunku są poszukiwani przez samorządy miast naszego regionu. Jako prezydent 
miasta wiem, że są oni bardzo potrzebni również w Rybniku. W tym miejscu pragnę podkreślić 
duże zaangażowanie osobiste prezesa elektrowni "Rybnik" - Tadeusza Sopickiego, który jest 
"motorem" całego przedsięwzięcia i dba o pozytywną realizację powyższego projektu. Znając 
jego zapał i determinację, można śmiało mówić o sukcesie całej sprawy.

Kolejnym krokiem jest utworzenie w jednym z budynków należących do sióstr urszulanek 
Górnośląskiego Wydziału Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego ze specjalnością 
"marketing i zarządzanie". Nie bez znaczenia pozostaje fakt, że propozycję tę poparł również 
ksiądz arcybiskup Damian Zimoń. Absolwenci filii KUL w Rybniku uzyskiwać będą tytuł magisterski, 
który do tej pory był niedostępny dla studentów "rybnickiej" politechniki. Pojawia się więc 
alternatywa dla absolwentów studiów inżynierskich, po ukończeniu których zainteresowani mogliby 
bez problemów kontynuować naukę na studiach magisterskich wydziału KUL nie wyjeżdżając 
z Rybnika.

Ważną sprawą dla miasta jest również rozwój młodzieży uzdolnionej artystycznie. W tej kwestii 
zrodziła się koncepcja zaadaptowania pomieszczeń byłego szpitala przy ul. Żorskiej na rzecz 
rybnickiej szkoły muzycznej. Nasza koncepcja umieszczenia tam szkoły muzycznej I stopnia, 
a w następnym etapie liceum muzycznego z jednoczesną możliwością poszerzenia jego działalności 
o liceum artystyczne, została zaakceptowana przez ministerstwo kultury i sztuki. Na pierwsze prace 
adaptacyjne ministerstwo przeznaczyło już środki finansowe. Prace te będą prowadzone m.in. 
przez studentów Centrum Kształcenia Inżynierów Politechniki Śl. w Rybniku w ramach ich prac 
dyplomowych, co niewątpliwie przybliży im sprawy istotne dla naszego miasta.

Powyższe działania będą z pewnością ważnym czynnikiem w procesie gromadzenia "kapitału 
intelektualnego" w naszym mieście. Celem naszym jest stworzenie młodym ludziom szansy na 
lepszą przyszłość poprzez propozycje jak najlepszych warunków kształcenia się. Pragnę, aby ci 
młodzi ludzie po ukończeniu studiów pozostali w Rybniku - mieście, w którym znajdą dobrą pracę.

Łącząc wyrazy szacunku, życzę Państwu wiele optymizmu oraz pomyślności. Maturzystom 
natomiast gorąco życzę powodzenia na egzaminach, zarówno maturalnych jak i wstępnych na 
wyższe uczelnie.

Prezydent Miasta Rybnika 
Adam Fudali
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S esja  R a d y  M ia sta  - 1 0  m a ja  br.

Rada w uszczuplonym składzie
Majowa sesja Rady Miasta przyniosła ostateczne rozstrzygnię

cia w sprawie zrzeczenia się mandatów przez ośmiu radnych 
Ruchu Rozwoju Rybnika.

Na początku sesji przegłosowany został 
wniosek, by z porządku obrad wycofać 
punkt 13, dotyczący utworzenia Liceum 
Technicznego przy Zespole Szkół Technicz
nych w Rybniku.

Tradycyjnie już jednym z pierwszych 
punktów posiedzenia była informacja pre
zydenta o pracach Zarządu Miasta i dzia
łaniach poszczególnych wydziałów UM. 
Adam Fudali wspomniał m.in. o spotkaniach 
z pracownikami rybnickich placówek opieki 
społecznej, dyrektorem rybnickiego ZUS-u 
oraz o swoim udziale w warsztatch wypraco
wujących strategię działania Związku Gmin 
Górnego Śląska i Północnych Moraw. Pre
zydent wspomniał również o wydarzeniach 
z dziedziny kultury.

Kolejnym punktem sesji była głośna już 
sprawa stwierdzenia wygaśnięcia mandatów 
grupy 8 radnych Ruchu Rozwoju Rybni
ka. Zanim przystąpiono do dyskusji, głos za
brał przewdoniczący RM Wiesław Zawadz
ki, który przedstawił adekwatne do zaistnia
łej sytuacji orzeczenie Sądu Najwyższego. 
Następnie odbył się cykl głosowań, które osta
tecznie potwierdziły wygaśnięcie mandatów 
radnych - Józefa Makosza, Jerzego Kogu
ta, Zdzisława Konopki, Henryka Kristofa, 
Stanisława Stajera, Marii Kufy-Skorupy, 
Krystyny Stokłosy i Alicji Wrzoł. Główni 
zainteresowani nie uczestniczyli w sesji, zaś 
pozostali radni RRR wstrzymali się od głosu. 
W podsumowaniu W. Zawadzki podkreślił 
zasługi, jakie byli radni wnieśli w rozwój Ryb
nika: - Zrezygnowało z pracy w RM ośmiu 
niezwykle doświadczonych radnych. Kilku 
Z nich przez wiele lat pełniło najwyższe funk
cje w mieście. Za ich sukcesy i osiągnięcia 
należą się im wielkie podziękowania i słowa 
wdzięczności. Życzymy im powodzenia. Od
powiedzą na te słowa były brawa zgromadzo
nych radnych.

W dalszej części sesji radni jednogłośnie 
przyjęli uchwałę w sprawie ustalenia zakre
su i formy informacji o przebiegu wyko

lę nania budżetu miasta za I półrocze. Zgo- 
B  1 dnie z ustaleniam i, inform acja taka bę- 
Br dzie zaw ierała m.in. spraw ozdanie opi- 

sowę z uwzględnieniem zmian w planie bu
dżetu, wynik finansowy i prognozy na II pół
rocze, znajdzie się tam również tabelaryczne 
zestawienie dochodów i wydatków.

Następnie radni rozpatrywali projekt 
uchwały w sprawie przystąpienia do opra

cowania wieloletniego planu inwestycyjne
go Rybnika do roku 2004. W uzasadnieniu 
wiceprezydent Jerzy Frelich wskazał na ko
nieczność stworzenia takiego planu: - Są in
westycje, które musimy kontynuować. Mam 
tutaj na myśli szpital i oczyszczalnię ścieków 
w Orzepowicach. Będziemy realizować rów
nież prace związane z obwodnicą i budową 
sal gimnastycznych. Mamy ambitne plany 
dotyczące szkolnictwa artystycznego i wyższe
go. Chcemy prowadzić renowację obiektów 
sportowych oraz Zamku. Musimy jednak zdać 
sobie sprawę i już od czerwca przyszłego roku 
będziemy spłacać kwartalnie 2 min złotych 
kredytu. Dlatego konieczne jest stworzenie 
wieloletniego planu inwestycyjnego, uwzglę
dniającego wszystkie te zamierzenia i zobo
wiązania. Wiceprezydent J. Frelich wspo
mniał również o specjalnych formularzach 
wysyłanych do poszczególnych rad dzielnic, 
wydziałów i przedsiębiorstw funkcjonujących 
w mieście, po to, by zamieszczać w nich uwa
gi, pomysły dotyczące inwestycji.

W trakcie dyskusji nad uchwałą głos za
brał wiceprzewodniczący RM J. Bujak, któ
ry zwrócił uwagę na konieczność umieszcze
nia w planie kwestii związanych z budow
nictwem mieszkaniowym. Z opinią tą zgo
dził się radny W. Borek, który wspomniał 
również o Towarzystwach Budownictwa Spo
łecznego. Zdaniem prezydenta A. Fudalego, 
kwestie te z pewnością zostaną uwzględnio
ne. Zastrzeżenia wzbudził czas obejmujący 
opracowanie planu, określony w projekcie 
uchwały datą - 2004 rok. Głos w tej sprawie 
zabrał. J. Cyran, który zauważył, że wytyczo
ny okres jest zbyt krótki, a także A. Zając, któ
ry wskazał na możliwość weryfikacji i 
zmiany daty jeżeli zaistnieje taka konieczność. 
Zaproponowano zatem, by w paragrafie 1 
uchwały dopisać “do roku 2004 i dalsze”. Zopi- 
nią tą nie zgodził się radny B. Korzeniowski, który 
zapewnił, iż wskazanie konkretnej daty, okre
ślającej możliwości inwestycji jest jak najbar
dziej zasadne, a stwierdzenie “dalsze lata” jest 
nieprecyzyjne. Ostatecznie uchwałę przyjęto 
w pierwotnym brzmieniu.

W dalszej części posiedzenia rozpatrywa
no projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgo
dy na zawarcie porozumienia pomiędzy 
Zarządem Miasta, a Fundacją Ekologicz
ną “EKOTERM SILESIA” w celu utwo
rzenia w Rybniku kompleksu wyższych 
uczelni. Jak wyjaśnił zebranym wiceprezy

dent J. Frelich kampus, przeznaczony dla ok. 
2 tys. studentów, miałby znajdować się na ob
szarze położonym pomiędzy ulicami Rudzką 
i Kotucza i rzeką Nacyną i wykorzystać bu
dynki po szpitalu nr 1, w miarę jego prze
prowadzki do Orzepowic. Jak podkreślił pre
zydent A. Fudali najlepszą formą walki z bez
robociem jest inwestowanie w rozwój inete- 
lektualny młodzieży. Dlatego też pomysł po
wstania w Rybniku kompleksu wyższych 
uczelni jest godny realizacji. Jak zapewnił, 
propozycję tę przedstawiono również posłom 
naszego regionu - Cz. Sobierajskiemu, R. 
Ostrowskiemu i A. Zającowi.

Aby radni mogli jak najlepiej zapoznać się 
z tematem, architekt W. Chmielewski z ryb
nickiej pracowni urbanistyki przedstawił pro
jekt zagospodarowania budynków przy ul. 
Rudzkiej oraz plany obiektów, które w przy
szłości mają stać się częścią miasteczka uni
wersyteckiego. M. Śmigielski przedstawił 
radnym 4 etapy, w jakich będzie realizowane 
to zadanie. Jako pierwsze adaptowane będą 
budynki szpitalne - pralnia i kuchnia - a na 
realizację tego etapu są już zapewnione środ
ki. Radni mogli również obejrzeć wizualiza
cję komputerową projektu. Uchwałę przyję
to jednogłośnie. (Koncepcję kampusu przed
stawimy bardziej szczegółowo w jednym 
z najbliższych numerów "GR").

Kolejny punkt sesji również dotyczył pro
blematyki uniwesyteckiej, a związany był 
z projektem uchwały o wsparciu inicjatywy 
Zarządu Miasta na rzecz utworzenia  
w Rybniku Górnośląskiego Wydziału Nauk 
Społecznych KUL. W uzasadnieniu J. Fre
lich podkreślił konieczność ciągłego posze
rzenia oferty szkolnictwa wyższego. Zapew
nił również, iż istnieje już siedmioosobowa 
kadra, która wyraziła zgodę na prowadzenie 
zajęć na tym wydziale oraz odpowiednia lo
kalizacja - budynek ss. urszulanek przy ul. 
Piłsudskiego.

W trakcie dyskusji nad uchwałą radny RRR 
W. Borek wyraził swoje obawy, co do kon
dycji budżetu, jeżeli równocześnie realizowa
ne będą dwa tak poważne zadania - miastecz
ko uniwersyteckie i nowy uczelniany wydział. 
Obawy te rozwiał prezydent Fudali, który 
zapewnił, iż miasto nie poniesie z tego tytułu 
żadnych finansowych ciężarów, a okazja do 
stworzenia wydziału KUL może się więcej nie 
powtórzyć. Jeśli idzie i kampus, w tym roku 
miasto nie przewidziało na ten cel żadnych 
środków. W późniejszym etapie realizacji in
westycji wchodzą w grę również środki po
mocowe z UE. Radny P. Szczyrbowski chciał 
poznać stanowisko w tej sprawie władz ko
ścielnych. Głos w dyskusji zabrał również 
radny St. Jaszczuk, który podkreślił koniecz
ność skutecznej walki z bezrobociem poprzez 
rozwój szkolnictwa wyższego.

Kontrowersje wzbudził paragraf 1 projektu
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tej uchwały, w którym mowa jest o deklaro
wanej pomocy dla tej placówki “w miarę 
możliwości finansowych gminy”. Zastrzeże
nia do zapisu wnieśli A. Zając i J. Cyran. Osta
tecznie 18 głosami za, 14 przeciw i 3 wstrzy
mującymi się przegłosowano wniosek J. Cy
rana, aby z paragrafu wykreślić tę część za
pisu i pozostawić jedynie postanowienie o 
wsparciu inicjatywy utworzenia w Rybniku 
takiego wydziału.

Kolejny punkt sesji dotyczył przyznania 
dotacji dla Zakładu Lecznictwa Ambula
toryjnego i związanych z tym zmian w bu
dżecie miasta Rybnika na 1999r. Jak wyja
śnił radnym wiceprezydent Marian Uherek, 
dotacja w kwocie 210.000 zł. ma być prze
znaczona na realizację zadań określonych 
w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwią
zywania Problemów Alkoholowych. Ta for
ma pomocy trafia do rodzin alkoholików, 
a w szczególności do dzieci, które korzystają 
z darmowych obiadów oraz letniego wypo
czynku. Po stosownych wyjaśnieniach, rad
ni podjęli decyzję o przyjęciu uchwały.

Następnie przegłosowano projekt, dotyczą
cy zmian organizacyjnych w szkolnictwie pod
stawowym specjalnym i propozycję powołania 
Zespołu Szkół Nr 7. W skład tego zespołu wej
dzie Szkoła Podstawowa Specjalna dla Dzieci 
i Młodzieży Upośledzonej Umysłowo w Stop
niu Umiarkowanym i Znacznym o nazwie 
"Szkoła Życia", która została wydzielona ze 
struktur Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wycho
wawczego oraz Gimnazjum Specjalnego.

W dalszej części sesji radni podjęli decy- 
cję w sprawie powołania komisji konkurso
wych do wyboru dyrektorów szkół podstawo
wych. Następnie rozpoczęła się dyskusja w 
sprawie zmian w taryfie przewozu osób i ba
gażu w komunikacji miejskiej. Zdaniem wi
ceprezydenta Romualda Niewelta, mie
szkańcy Rybnika coraz częściej narzekają na 
brak możliwości dojazdu do miejscowości 
położonych tuż za granicą miasta. Z myślą o 
nich, postanowiono z dniem 1 czerwca wpro
wadzić nowy rozkład jazdy na liniach do 
Ochojca, Rud i Rydultów. (Szczegóły druku
jemy w “Monitorze Miejskim”).

34 głosami “za” przy dwóch wstrzymują
cych się przyjęto uchwałę w sprawie ustale
nia najniższego wynagrodzenia i wartości 
punktu do taryfikatora wynagrodzeń. Radni 
przegłosowali również uchwalę w sprawie 
wyznaczenia przedstawiciela miasta do Rady 
Nadzorczej Rejonowego Zakładu Energetycz
nego. Został nim wiceprezydent R. Niewelt, 

Kolejny punkt sesji dotyczył upoważnienia 
przedstawicieli RM do przyznawania świad
czeń pieniężnych na likwidację skutków po
wodzi. Upoważnienie uzyskali J. Bujak, 
L. Kuska i W. Mandrysz. Decyzją Rady do
konano również zmian w Komisji Inwenta
ryzacji, w której w miejsce Z. Ryszki i B. Ja
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nasa, powołano K. Pogłódka i I. Zimona. Na
tomiast skład Komisji Gospodarki Przestrzen
nej powiększono o Krystynę Trojan.

Jednogłośnie podjęto decyzję w sprawie na
bycia, zbycia, oddania w wieczyste użytko
wanie i wydzierżawienie nieruchomości ko
munalnych. Radni wysłuchali też infromacji 
St. Jaszczuka na temat prac nad Statutem 
Miasta. Jako przewodniczący Komisji Statu
towej St. Jaszczuk podziękował jej członkom 
za wkład pracy w tworzeniu nowego statutu. 
Zgodnie z założeniami, projekt Statutu trafi 
teraz do poszczególnych klubów, które będą 
mogły zgłaszać swoje uwagi. Następnie opar- 
cowana zostanie jego ostateczna wersja.

W wolnych głosach i wnioskach przewo
dniczący RM W. Zawadzki przedstawił sta
nowisko Sejmiku Województwa Śląskiego w 
sprawie albańskich uchodźców z Kosowa. 
Głos zabrał również P. Szczyrbowski, który 
odczytał wniosek 70 mieszkańców ul. A. Boż
ka w dzielnicy Kamień, domagających się 
remontu kapitalnego nawierzchni tej ulicy, 
połączonego z modernizacją kanalizacji de
szczowej. W odpowiedzi R. Niewelt zapew
nił, iż ulica ta zostanie odwodniona, natomiast 
ze względu na brak funduszy, w tym roku nie 
będzie możliwy remont nawierzchni. Sam 
koszt odwodnienia to kwota rzędu 20 tyś. zło
tych i jeżeli nie znajdą się dodatkowe pienią
dze, remont tej drogi realizowany będzie 
w roku przyszłym.

Z kolei J. Rożek zaproponował, aby przed
stawić radnym jak w Rybniku przebiega re
forma zdrowia. Padło też pytanie o regulacje 
czynszowe ze strony Społecznej Szkoły Pod
stawowej, która ma przenieść się do jednego 
z pawilonów SP 31.

Prezydent A. Fudali podzielił się z radny
mi informacją o porozumieniu, jakie zawarła 
Miejska Komenda Policji i Straż Miejska. Na 
jego mocy raz w tygodniu w dzielnicach i cen
trum miasta w godz. od 22.00-6.00 rana będą 
miały miejsce wspólne patrole tych służb. 
Mają one wzmocnić bezpieczeństwo mie
szkańców miasta. M. Uherek wspomniał na
tomiast o całodobowej opiece zdrowotnej 
w Rybniku i możliwościach, jakie wynikają 
z tego faktu.

Radny K. Zięba wskazał na konieczność 
reaktywowania w Rybniku izby wytrzeźwień, 
a także stworzenia ośrodka sportów wodnych 
na osiedlu Nowiny. Zapropanował również wy
korzystanie pod tereny rekreacyjne wyrobiska 
po byłej cegielni. W odpowiedzi wiceprezy
dent M, Uherek przedstawił gotowy już pro
jekt zagospodarowania tego miejsca. Z pomy
słem powstania w mieście izby wytrzeźwień 
zgodził się radny Z. Gajda, który postulował 
również zmniejszenie opłat za drugą godzinę 
parkowania. Ten sam radny wniósł także 
o dołączanie do projektów uchwał krótkiego 
uzasadnienia i wyjaśnienia, co skróci czas trwa-

K om entarze
Spośród 19 zasiadających dotąd w Ra

dzie Miasta członków Ruchu Rozwoju 
Rybnika, 8 zdecydowało się oddać man
daty. Pozostałych 11 nadal sprawuje funk
cję radnych. Czym się kierowali podejmu
jąc decyzję o pozostaniu?
Michał Śmigielski, 
radny RRR

- Nie przekonała mnie 
argum entacja uzasa
dniająca oddanie man
datu prezentowana przez 
osoby, które to uczyniły.
Myślę, że wielu rybniczan fakt ten odbierze 
jako brak determinacji do walki o swoje ra
cje i wypełniania roli konstruktywnej opozy
cji. Nie wszystkie problemy udaje się załatwić 
od razu, natychmiast i w tej chwili. Są spra
wy, które wymagają punktowania osób obe
cnie sprawujących władzę i znajdywania sła
bych punktów. Uważam też, Że nieobecni ra
cji nie mają. Jeżeli bierze się udział w wybo
rach i deklaruje pracę dla miasta, to nieza
leżnie od wszelkich okoliczności, nawet trud
nych do zaakceptowania, powinno się tym de
klaracjom być wiernym. Bardziej przekonuje 
mnie walka na argumenty niż na hasła.

Andrzej Konsek, 
radny RRR

- Decyzję o pozostaniu 
w Radzie Miasta dokła
dnie przemyślałem. Ma
jąc na myśli całe ugru
powanie RRR, nigdy nie 

sądziłem, że dojdzie do sytuacji rezygnacji na
szego lidera pana Józefa Makosza. Podtrzy
manie decyzji o pozostaniu w Radzie Mista to 
skutek rozważań nad uznaniem i szacunkiem 
dla byłego prezydenta, który zmienił wizeru
nek Rybnika w widoczny sposób, a z drugiej 
strony uszanowanie głosów wyborców, którzy 
obdarzyli mnie swoim zaufaniem. Jestem rad
nym pierwszą kadencję, a zarządzanie mia
stem interesowało mnie od dawna, dlatego 
problemy naszego miasta staram się dokła
dnie poznać, następnie wspólnie rozwiązywać.

nia sesji. Na zakończenie glos zabrał wice
prezydent R. Niewelt, który zapoznał zebra
nych ze zmianami w organizacji ruchu w mie
ście. Jak wynika z analiz, w rybnickich dziel- ^  
nicach trzeba zmienić lokalizację niektórych 
przystanków autobusowych, co zwiększy bez- f l | 
pieczeństwo ruchu i przepustowość dróg. Wi- 
ceprezydent mówił również o wiatach przy
stankowych i podświatlanym oznakowaniu 
ulic, których zamontowanie, bez finansowe
go udziału miasta, zaproponowała jedna z
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Celem nadzwyczajnej, objazdowej sesji 
Rady Miasta, a właściwie wiosennego, go
spodarczego rozpoznania... było uzmysło
wienie radnym stanu mienia komunalnego.
- Dbałość o nie jest jedną z najważniejszych 
funkcji właściciela, w tym przypadku miasta
- powiedział wiceprezydent Jerzy Frelich, 
pełniący w czasie objazdu funkcję cicerone.

Nim radni wybrali się w dalsze rejony 
miasta, obejrzeli zaawansowanie prac w no
wym skrzydle Urzędu Miasta. Inwesty
cja ta ma na celu przede wszystkim po
prawę warunków obsługi petentów. Na 
parterze znajdą się sale operacyjne wydzia
łów, z którymi prze
ciętny obyw atel ma 
kontakt najczęstszy: 
komunikacji (rejestra
cje pojazdów), urbani
styki (pozwolenia na 
budowę), zaś na I pię
trze - sprawy obywa
telskie i finanse (po
datki). Na II piętrze 
pracował będzie Wy
dział Inwestycji i Bu
downictwa, na III - ge
odezja. Część budyn
ku będzie gotowa już 
w czerwcu br., część 
w sierpn iu , u rucho
mienie nastąpi 1 wrze
śnia. Według budżetu 
koszt tej inw estycji 
wynosi 5 min zł.

Drugą z dużych inwestycji odwiedzonych 
przez radnych był Zamek - tradycyjna sie
dziba sądu. Tegoroczny wkład miasta w jej 
remont wynosi 1 min zł, potrzeby są jednak 
większe. Z miejskiego budżetu zostanie sfi
nansowana także tzw. mała architektura wo
kół tego zabytkowego obiektu. Wszystko 
wskazuje na to, że jeszcze w tym roku zaja
śnieje on pełnym blaskiem.

Omówione wyżej inwestycje napawają 
optymizmem - zapewne już niedługo nowe

skrzydło UM i sąd będą pełnić przypisane 
im funkcje. Są jednak w Rybniku obiekty 
wymagające szybkiej decyzji co do ich losu, 
gdyż grozi im postępująca dewastacja. Na 
jeden z nich - basen w Paruszowcu - miał 
już pomysł poprzedni Zarząd Miasta, planu
jąc tu utworzenie lodowiska. Aktualne wła
dze nie wykluczają takiej koncepcji, są też 
otwarte na każde inne rozwiązania - prze
znaczenie całkowicie zdewastowanych za
budowań na inne cele (’’rybaczówka”, krę
gielnia), dzierżawę lub sprzedaż.

W Boguszowicach obok hali sportowej 
straszy metalowa konstrukcja niedokończo

nego krytego basenu, przejętego przez mia
sto w 1998 roku. Koszt jego wykończenia - 
około 6 min zł. Ze względu na wielkość dziel
nicy i potrzebę realizacji programu szkolne
go (4 szkoły podstawowe, 2 gimnazja) obiekt 
taki jest tu ze wszechmiar potrzebny, dlatego 
czynione będą intensywne zabiegi, by zna
leźć środki na jego dokończenie i wyposa
żenie. Kontynuując wątek sportu i rekrea
cji - nakładów potrzebuje stadion miejski, 
na którym ze względu na osuwanie się wyłą
czone są najlepsze, z punktu widzenia kibica,

sektory, gospodarza po trzebuje hotelik  
“ Speedway” (szerzej pisaliśmy o tym w 
“GR” z lutego br.), zmodernizować na
leżałoby otwarte baseny w Chwałowicach 
i Boguszow icach, a przede wszystkim  
ośrodek w Kamieniu, który ...stracił swój 
blask, jak wyraził się wiceprezydent Fre
lich. Problemów przysparza basen, w kiep
skim stanie są korty, restauracja letnia, 
domki kempingowe, a także obiekt byłej 
dyrekcji. W sprawie kamieńskiego ośrod
ka władze Rybnika są otwarte na każde 
rozwiązanie, także udział inwestorów z ze
wnątrz.

Nowe skrzydło Urzędu Miasta otworzy po
dwoje 1 września br.

Również w sferze oświaty radni będą 
musieli podjąć wiele decyzji, szczególnie, 
że chodzi o placówki, w których mieścić 
się będą gimnazja. Bardzo zaniedbana jest 
SP 17 w Boguszowicach, a po jej obejrze
niu radni stwierdzili, że potrzebuje ona

Sesja nadzwyczajna RM

W iosen n e,
go sp o d a rcze

ro zp o zn a n ie ...
Ktoś obserwujący rybnickich radnych wsiada

jących przed siedzibą UM do autokaru mógł po
myśleć, że wybierają się oni na interesującą wio
senną wycieczkę. I owszem, wyjazd był bardzo in
teresujący, aczkolwiek z typową wycieczką niewie
le miał wspólnego.

Basen w Paruszowcu - sprzedać, wydzierżawić? Remontowana przychodnia w dzielnicy Paruszowiec.

^ l fi o  n n  g
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przede wszystkim ręki prawdziwego gospo
darza. Poza pracami, które placówka ta mo
głaby zrobić we własnym zakresie, trzeba 
zmienić blacharkę dachową, wymienić okna, 
wykładziny, wyremontować ogrodzenie itd. 
Doposażenia potrzebuje SP 14 w Chwałowi- 
cach. W SP 22 na Wrę
bowej wymiany wy
magają w szystkie 
okna, co, ze względów 
na konstrukcję obiektu, 
jest wręcz niebezpiecz
ne dla stabilności bu
dynku. Zdewastowa
ny jest jeden z seg
mentów SP 31 na No
w inach. W szystko 
wskazuje na to, że zo
stanie on przekazany 
szkole społecznej.

W kilku dzielnicach 
istnieją niezagospoda
rowane obiekty ko
munalne, jak np. stara 
szkoła w Popielowie 
(dawniej CEZAS), dawny budynek gminy 
w Boguszowicach i podobny obiekt w Nie- 
dobczycach. Nadają się one do wyburzenia, 
sprzedaży lub czekają na inne pomysły.

Radni obejrzeli też postęp prac inwestycji 
drogowych: rozpoczętą w 1998 roku obwo
dnicę Chwałowicka-Wodzisławska, która w 
tym jeszcze miesiącu przekroczy ul. Janko- 
wicką (koszt 4 min zł), budowę mostu przez 
Rudę na skraju rybnickich błoni, który połą
czy ulicę Przemysłową ze Stawową (razem 
z drogą koszt około 1,3 min zł), częściowo 
już oddaną do użytku, zmodernizowaną ulicę 
Prostą łączącą rondo przy stacji benzynowej

Niewykończony budynek krytego basenu 
w Boguszowicach.

z rondem przy wyjeździe na Żory (koszt oko
ło 1,8 min zł).
Marszruta prowadziła też do obiektów służ

by zdrowia. Tu największą inwestycją jest 
remont Przychodni nr 11 w Paruszowcu, znaj
dującej się w pięknym, stylowym budynku.

Ze względu na kolejne zmiany projektowe ko
szty remontu wciąż rosły i choć w końcu wy
niosły one 1,3 min zł, miasto będzie prace kon
tynuować. Jakie będzie przeznaczenie odre
montowanego obiektu - czas pokaże.

Nie mogło się obyć bez wizyty na naj
większych budowach Rybnika. Modernizo
wana oczyszczalnia ścieków w Orzepowi- 
cach ma być gotowa w grudniu 1999 roku. 
Inwestycja ta pochłonie 25 min zł. Ponie
waż miasto otrzymało preferencyjny kredyt 
z Narodowego Funduszu Ochrony Środo
wiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 8 min 
zł, budowa nie jest zagrożona, by jednak 
efekt ekologiczny tego przedsięwzięcia był 
pełny, trzeba wykonać na terenie miasta in
westycje w zakresie kanalizacji sanitarnej 
na sumę 7 min zł.

Po wizytacji placów budów, obiektów re
montowanych lub zdewastowanych, odwie
dziny na oddanych już do użytku oddzia
łach szpitala w Orzepowicach były praw
dziwą przyjemnością, choć i tu trzeba wło
żyć jeszcze wiele wysiłku organizacyjnego 
i finansowego. (O szpitalu piszemy w osob
nym artykule na str. 10)

Reasumując: jak twierdzą członkowie 
Zarządu Miasta, bez wieloletniego planu 
inwestycyjnego, a więc dokładnych analiz 
ekonomicznych, studium wykonalności 
itp., nie ma mowy o uporaniu się z powyż
szymi problemami i z wieloma innymi, któ
rych tu nie wymieniliśmy. Wszystko wska
zuje na to, że nie był to ostatni wypad ryb
nickich radnych w teren...

(r)
Zdjęcia: szoł

Pierwsza część tzw. obwodnicy południowej, która w połączy ulice 
Chwałowicką i Wodzisławską.

Konwent prezydentów i burmistrzów

Transport
zintegrow any?
Problemy komunikacji nie są obce żadne

mu z miast naszego regionu, najczęściej jed
nak ich rozwiązanie leży poza możliwościa
mi jednej gminy. Samorządy czynią zatem 
starania o powstanie koncepcji, zakładającej 
wspólne zaangażowanie wielu podmiotów. 
Taki właśnie cel przyświecał prezentacji jaką 
w ramach tradycyjnego konwentu zorganizo
wał Rybnik dla prezydentów i burmistrzów 
regionu południowo-zachodniego Wojewódz
twa Śląskiego. Spółka Tran-S-Eko przedsta
wiła w ogólnych zarysach model zintegrowa
nego systemu transportowo-przesyłowego dla 
aglomeracji rybnickiej z uwzględnieniem jej 
położenia w stosunku do aglomeracji katowic
kiej i ostrawskiej. Niestety, wysoki stopień 
abstrakcji wywodów przedstawicieli spółki 
nie był w stanie wzbudzić entuzjazmu zgro
madzonych samorządowców, którzy oczeki
wali konkretów. Oczywiście pomysł zintegro
wania tradycyjnego transportu drogowego z 
szynowym, rzecznym oraz lotniczym jest god
ny zainteresowania, było w nim jednak zbyt 
mało szczegółów, które mogłyby pobudzić 
wyobraźnię uczestników prezentacji. Jej au
torzy zdradzili, że szczegółami dysponują, ale 
ujawnią je dopiero w konkretnym, zamówio
nym przez gminy projekcie...

Zdecydowanie większe emocje wzbudził 
pomysł wykorzystania istniejącej infrastruk
tury PKP do wprowadzenia nowoczesnego 
szynobusu, który miałby przyczynić się do 
częściowego chociażby rozwiązania proble
mów komunikacji publicznej. Przedstawiciel 
Zakładu Infrastruktury Kolejowej PKP w 
Rybniku Tadeusz Gajewski zaproponował 
dwie międzygminne trasy, które taki szyno- 
bus mógłby obsługiwać: jedna wiodłaby z 
Rybnika przez Jejkowice, Suminę, Rydułto
wy z powrotem do Rybnika, druga z Rybnika 
przez Wodzisław, Turzę, Godów, Moszcze
nicę, Jastrzębie, Pawłowice, Żory do Rybni
ka. Kolejarze twierdzą, że mogliby ideę wcie
lić w czyn szybciej niż za 2-3 lata, a taki ter
min sugerowały zainteresowane poważnie 
takim rozwiązaniem władze Rybnika.

W dyskusji samorządowcy potwierdzili 
wspólną wolę realizacji przedsięwzięć komu
nikacyjnych, wyrażając jednak potrzebę ucze
stniczenia w takich rozmowach m.in. przed
stawiciela ministra transportu. Biorący udział 
w konwencie przedstawiciel urzędu marszał
kowskiego przypomniał jednak, że państwo 
wycofało się z wielu działań komunikacyj
nych, cedując je na samorządy. Należy zatem 
przyjąć generalia, ale niezastąpiona jest ini
cjatywa oddolna. Decyzje trzeba podejmować 
w gminach, a na inwestycje komunikacyjne 
zdobywać środki pomocowe.

Tak więc po raz kolejny zasugerowano, że 
z wieloma problemami, w tym tak trudnymi 

dokończenie na str. 11.
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Skrótem...
Jaka strategia?

Pod koniec kwietnia w Urzędzie Miasta odbyło się pierwsze z serii spotkań Rady Stra
tegii Miasta Rybnika. Należą do niej przedstawiciele wielu rybnickich środowisk, a ich 
lista nie jest jeszcze zamknięta. Prace nad wyborem strategii czyli linii rozwoju miasta na 
najbliższe lata, koordynować będą doradcy z Górnośląskiej Agencji Przekształceń Przedsię
biorstw. Na pierwszym spotkaniu omówiono wstępne założenia metod procesu planowania 
strategii, a później zarządzania zgodnego z jej regułami. Przedstawiono wzorce innych kra
jów oraz pokazano na czym polega problem dobrego zdefiniowania “pomysłu na przyszłość”. 
Prace nad strategią trwają, a o rezultatach będziemy informować na bieżąco.

Latem do Eurasburga
Zarząd Miasta przyjął delegację niemiecką z zaprzyjaźnionego miasta Eurasburg 

w Bawarii. Celem spotkania była organizacja tradycyjnego dwutygodniowego obozu letniego 
w Eurasburgu dla rybnickich dzieci pochodzących z rodzin o trudnej sytuacji materialnej.

"Transgór" do przejęcia?
W połowie kwietnia w Urzędzie Miasta odbyło się spotkanie z przedstawicielami V Na

rodowego Funduszu Inwestycyjnego, którego tematem było omówienie koncepcji przeję
cia i zagospodarowania firmy “Transgór”.

Prezydent w sejmie
Prezydent Adam Fudali wziął udział w posiedzeniu sejmowej podkomisji d/s polityki 

paliwowo-energetycznej i górnictwa, którego tematem był przebieg realizacji reformy gór
nictwa w 1998 roku oraz aktualny stan tejże reformy.

Gminy a polityka energetyczna
Próba zintegrowania działań gmin w kreowaniu lokalnej polityki energetycznej była ce

lem I Konferencji Energetycznej, jaką pod patronatem Marszałka Województwa Śląskiego 
Jana Olbrychta zorganizowali w ośrodku w Stodołach producenci i dystrybutorzy ciepła: 
gospodarz czyli elektrownia “Rybnik”, PEC Jastrzębie - Zakład Elektrociepłowni, EC “Mar
cel” Sp. z o.o., Ciepłownia “Rydułtowy”, RSW S.A. Megawat Sp. z o.o., SEJ Sp. z o.o., Eko- 
fluid Sp. z o.o., a także Izba Przemysłowo-Handlowa Rybnickiego Okręgu Przemysłowego.

Uczestnikami konferencji byli przedstawiciele władz samorządowych gmin i powiatów 
oraz znaczący odbiorcy ciepła czyli zakłady przemysłowe i spółdzielnie mieszkaniowe.

Starostwo Powiatowe w Rybniku siedzibą 
Stowarzyszenia Gmin Górniczych

Radni Powiatu Rybnickiego podjęli uchwałę o jego przystąpieniu do Związku Powiatów 
Polskich oraz Związku Gmin i Powiatów Województwa Śląskiego. Starosta Damian Mrowieć 
wziął udział w zebraniu założycielskim Stowarzyszenia Gmin Górniczych, na siedzibę któ
rego wybrano Rybnik.

11 maja gospodarze Powiatu Rybnickiego gościli na antenie katowickiego radia, prezenta
cja powiatu miała również miejsce na łamach dziennika “Trybuna Śląska - Dzień”.

Trzech biskupów w Chwałowicach

8

Doprawdy wyjątkowy dla parafii św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Rybniku-Chwało- 
wicach był trzeci tydzień kwietnia br. Kolejno odwiedziło ją wszystkich trzech biskupów 
Archidiecezji Katowickiej. I tak 11 kwietnia bp Gerard Bernacki udzielił święceń diako
natu pochodzącemu z tej parafii Dariuszowi Jędrzejskiemu, 14 kwietnia bp Stefan Cichy 
zaszczycił uroczystość nawiedzenia kościoła przez kopię cudownego obrazu Matki Boskiej 
z Guadelupe - patronki dzieci poczętych, zaś 18 kwietnia sam arcybiskup Damian Zimoń 
wziął udział w spotkaniu ruchu “Emaus” czyli Domowego Kościoła Ruchu Światło-Życie 
Archidiecezji Katowickiej, które tym razem odbyło się w chwałowickiej parafii.

Przy kawie z prezesem
W środę 26 maja o godz. 11.00 w kawiarni "Na Poddaszu" odbędzie się kolejne "Spotka

nie przy kawie" organizowane tradycyjnie przez Izbę Przemysłowo-Handlową Rybnickiego 
Okręgu Przemysłowego. Gościem będzie prezes Zarządu Rybnickiej Spółki Węglowej S.A. 
Franciszek Niezgoda, a tematem "Restrukturyzacja górnictwa w Rybnickiej Spółce Węglo
wej S.A. szansą dla małych i średnich przedsiębiorstw”.

W  Gliwicach

W  oczekiwaniu 
na Ojca Świętego
W Gliwicach trwają intensywne 

przygotowania do wizyty Ojca 
Świętego, który przybędzie tu 15 
czerwca.

Informację o ich zaawansowaniu przed
stawił w  Rybniku przy okazji konwentu pre
zydentów i burmistrzów asystent prezydenta 
Gliwic Piotr Popiel. Pielgrzymka, będąca dla 
jej uczestników wyrazem wiary i przywią
zania do wartości chrześcijańsk ich oraz 
osoby Jana Pawła II, dla organizatorów jest 
ogromnym przedsięwzięciem logistycznym.

Zakładają oni, że spotkanie w  Gliwicach 
będzie spotkaniem Ojca Świętego z w ier
nymi diecezji gliwickiej, ale też katowic
kiej i opolskiej. Na lotnisko, gdzie usytuo
wano ołtarz, przybędzie prawdopodobnie 
około miliona w iernych, a nad sprawną 
organizacją i bezpieczeństwem uczestników 
czuwać będzie 3-4 tys. porządkowych. Sek
tory zostaną otwarte o godz. 7.00 rano, 
zaś papież spodziewany jest tuż przed go
dziną 18.00. O godz. 18.15 Jan Paweł II 
odprawi nieszpory i wygłosi homilię, by o 
19.30 Gliwice pożegnać. W pożegnaniu 
weźmie udział zespół "Śląsk", który wystą
pi dla zgromadzonych tuż po opuszczeniu 
lotniska przez Ojca Świętego.

Organizatorzy przypominają, że wszy
stkie karty wstępu na spotkanie z Ojcem 
Świętym są darmowe. W iększość zostanie 
rozprowadzona przez parafie.

Największym problemem z jakim zetkną się 
organizatorzy będzie niewątpliwie komuni
kacja. Wokół miejsca pielgrzymki rozciągać 
się będzie kilkukilometrowa strefa, do której 
nie będzie można wjechać samochodami. 
Należy je zostawić na wyznaczonych par
kingach, zaś większość ulic w  śródmieściu 
G liwic zamieniona zostanie na postoje dla 
autokarów. Zorganizowanych zostanie kil
ka pieszych tras na lotnisko z różnych kie
runków, m .in . z dworca kolejowego. Z kie
runku Rybnika samochody trzeba będzie 
zaparkować prawdopodobnie wzdłuż u li
cy Rybnickiej. Pojazdów pilnować będą 
funkcjonariusze straży m iejskiej, a ponie
waż Gliwice nie są w  stanie zapewnić tego 
we własnym zakresie, poproszono o po
moc gm iny ościenne , w  tym Rybnik, co 
oczywiście spotkało się z pełnym zrozu
mieniem . Mapki z zaznaczonym i parkin
gami i trasami pieszymi będą integralną 
częścią karty wstępu. Informacje o zm ia 
nach w  ruchu , wytyczonych objazdach, 
drogach ew akuacy jnych dla pojazdów 
uprzyw ile jow anych będą pub likowane 
w  prasie codziennej. (r)

t ^ i__ h o  n o  q o c ,



Obchody Święta 3 Maja
(...) Gdzie podział się patriotyzm, miłość do 

Ojczyzny, czyżbyśmy byli ostatnim pokole
niem, któremu te wartości są bliskie? Takie, 
retoryczne jak się wydaje, pytania padły 
na homilii w czasie mszy za Ojczyznę, jaka 
została odprawiona w bazylice św. Anto
niego 3 Maja. Sądząc po ilości narodowych 
flag, jakie w tym dniu powiewały na do
mach rybniczan, wołanie kapłana było 
wołaniem na puszczy...

Miejskie obchody Święta Konstytucji 
3 Maja rozpoczęła intrada Miejskiej Orkie
stry Dętej, a następnie przedstawiciele władz 
samorządowych, a także służb mundurowych, 
harcerzy, młodzieży szkolnej oraz środowisk 
kombatanckich ze sztandarami przeszli z Ryn
ku do bazyliki. Po mszy pochód, z towarzy
szeniem orkiestry, wrócił na Rynek, gdzie 
zgromadzeni wysłuchali przemówienia pre
zydenta Adama Fudalego. Podkreślił on 
moralno-polityczny sens działań Sejmu Czte
roletniego, przypomniał też, że dzień ten jest

dla nas podwójnie ważny, gdyż obchodzimy 
też 78 rocznicę wybuchu III Powstania Ślą
skiego: (...) “'Właśnie tym majowym wydarze
niom zawdzięczamy dzisiejszą wolność i de
mokrację. Uznajemy je i wielce szanujemy, bo 
są naszą chlubą! Naszym sukcesem jest nie
podległość, która w przypdku III Rzeczpospo
litej nie budzi wątpliwości.

Jestem przekonany, że jako naród nie za
przepaścimy tej szansy, którą otrzymaliśmy po 
dwóch stuleciach. (...) Wielka w tym rola spo
łeczności lokalnych, których zaangażowanie 
i mądre działanie z pewnością przyniosą sta
bilną pozycję miast, zbudują prężne regiony, 
a poprzez to wzmocnią pozycję naszego kra
ju na drodze do Europy.

Dobrą dewizą niech będą więc słowa za
warte w preambule Konstytucji 3 Maja 
mówiące, że na «wdzięczność współczesnych 
i przyszłych pokoleń trzeba sobie zasłużyć^

Następnie na cmentarzu przy ul. Rudzkiej 
przedstawiciele władz miasta złożyli wiązanki

kwiatów pod pomnikiem Powstańców Ślą
skich i na mogile powstańczych przywódców.

W popołudniowym świątecznym festynie na 
Rynku mieszkańców miasta śląskim humo
rem bawił Mirosław Jędrowski, zaś młodzież 
dobrze się bawiła z zespołem “Pędzący Jeż ”, 
który przypomniał m.in. największe przebo
je Budki Suflera.

Świąteczne obchody odbyły się również w 
dzielnicach. W Chwałowicach po mszy za Oj
czyznę przedstawiciele Rady Dzielnicy, poczty 
sztandarowe organizacji społecznych złożyły 
kwiaty pod pomnikiem poległych za Ojczyznę. 
Zabawa na festynie świątecznym zorganizowa
nym przez Radę Dzielnicy w parku Domu Kul
tury trwała do późnego wieczora. Były gry, za
bawy i konkursy dla dzieci, potańcówka dla 
dorosłych, a na stoiskach coś dla pokrzepienia 
ciała. Na boisku odbyły się rozgrywki piłkar
skich drużyn młodzieżowych, w których ucze
stniczyło 20 zespołów. (r<)

Od 15 maja
Rynek znów bez samochodów...

Niedługo trwała liberalizacja przepisów 
w “strefie śródmiejskiej”, która od 1 marca 
br. pozwalała wjeżdżać na krótko na płytę 
Rynku oraz na przyległe ulice między godzi
nami 11.00 a 17.00 samochodem dostaw
czym. Władze miasta zapowiadały, że jeśli 
okaże się, że ta półgodzinna “furtka” jest 
nadużywana, przepis zostanie cofnięty. I tak 
się też stało. Od 15 maja samochody będą 
mogły wjeżdżać na Rynek tylko do godz. 
11.00 i po godz. 17.00. Ponad dwumiesięcz
ne obserwacje wykazały, że płyta Rynku była 
znów traktowana jak parking przez właści
cieli samochodów osobowych, o czym świad
czyła m.in. ilość mandatów nakładanych przez 
Straż Miejską. Tak więc handlowcy i ich 
dostawcy nie wykorzystali danej im szan
sy, a cieszyć się będą z tego robiący zakupy 
i bywalcy rynkowych ogródków. (r)

Udany festyn w Paruszowcu Do niezwykle udanych należał festyn zorganizowany przez 
Radę Dzielnicy Paruszowiec-Piaski, parafię pod wezw. św. Jana 
Sarkandra i miejscowe TKKF 8 i 9 maja.

W ciągu dwu dni trwania imprezy przez obiekty TKKF - Piaski 
przewinęło się kilka tysięcy ludzi, w tym wiele z innych dzielnic, 
a także spoza Rybnika. Obecni byli również przedstawiciele władz 
samorządowych naszego miasta.

Atrakcji było co niemiara: kolorowe, nadmuchiwane zjeżdżalnie 
i karuzele dla dzieci, program artystyczny, konkursy, zabawy, sportowe 
rozgrywki, a przede wszystkim loteria fantowa z atrakcyjnymi nagro
dami: nieco używanym, ale jeszcze w formie samochodem “Trabant”, 
meblami, sprzętem RTV i AGD ofiarowanymi przez sponsorów.

Na stoiskach “małej gastronomii” można się było posilić, zaś szcze
gólnym powodzeniem cieszyła się ...najlepsza w Europie... grochów
ka. Na specjalnym stoisku sprzedawano wyroby osób niepełnospraw
nych związanych z Warsztatami Terapii Zajęciowej, a uzyskane pie
niądze wykorzystane zostaną na doposażenie warsztatów. Dochód 
z całości festynu przeznaczony zostanie na dofinansowanie wykona
nia ogrzewania w kościele św. Jana Sarkandra. (r)
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- Na terenie nowego szpitala w Orzepowicach 
coraz mniej budowlańców, przybywa za to 
personelu i pacjentów, choć jeszcze nie na 
oddziałach łóżkowych...

- Prace budowlane zostały już zakończone, 
dziś' najważniejsze jest dla nas wyposażanie 
obiektu. Po oddziale “sztucznej nerki” (Pisa
liśmy o tym we wrześniu ub. roku) uruchomi
liśmy pracownię tomografii komputerowej, 
a także mammograf. Staramy się kupować 
urządzenia najnowszej generacji, bo aparatu
ra medyczna szybko się starzeje, a nas nie 
będzie długo stać na jej wymianę. Firma Sie
mens, której tomograf posiadamy, będzie nie

z Żorskiej. Powstanie trakt porodowy przy
stosowany do porodów rodzinnych, trakt 
rentgenowski z urządzeniami do badań 
ultrasonograficznych (koszt ok. 1 min zł), 
a także zakład endoskopii czyli wzierniko
wania. Do prowadzenia specjalistycznego 
zaplecza radiologicznego udało się nam 
pozyskać doc. dr. hab. Jana Barona. Zale
ży nam na znakomitej kadrze medycznej, 
bo to podnosi prestiż placówki, wpływa na 
jakość usług. Myślimy także o stworzeniu 
w naszym kompleksie kliniki zabiegów 
laparoskopowych, której dyrekcja szpitala 
zlecałaby usługi. Ale to już dalsze plany, 
podobnie jak przeznaczenie obiektów szpi

Posuwamy się do przodu.,.
Rozmowa z dyrektorem Szpitala W ojewódzkiego nr 3 

Bolesławem Piechą.

Pracownia tomografii komputerowej. Zdj.: szoł

odpłatnie “podrasowy wać” to urządzenie do
póki to będzie możliwe. Tomograf jest dostęp
ny dla mieszkańców miasta, powiatu i okolic 
za skierowaniem odpowiedniego lekarza. Na 
profilaktyczne badania mammograficzne 
może skierować każdy lekarz podstawowej 
opieki zdrowotnej. Można też oczywiście, 
wykonać te badania odpłatnie. Wiele osób 
pyta o możliwość dializowania obcokrajow
ców -jest to również możliwe, a koszt zabie
gu wynosi około 400 zł. Pacjent otrzymuje 
rachunek, na podstawie którego w swoim kra
ju zwracane mu są koszty.

- Najbliższe plany?

- Zgodnie z zapowiedziami, jeszcze w tym 
roku nastąpią przenosiny szpitala nr 2

tala “Juliusz” na zakład pielęgnacyjny czyli 
dla chorych przewlekle. Podobną funkcję 
będzie prawdopodobnie pełnił jeden z pa
wilonów nowego szpitala.

- Wszystko to brzmi bardzo optymistycz
nie. Czyżby nie było żadnych zagrożeń?

- Cieszę się, że choć powoli, krok po kro
ku, ale posuwamy się do przodu. Oczywi
ście problemy są. Brakuje nam pieniędzy 
na przenosiny ze starych obiektów do na
szego szpitala. Tegoroczne nakłady na 
szpital wyniosą 28 min zł, z czego 3 min 
pochodzić będą z kasy miejskiej. Jest to dla 
Rybnika duży w ysiłek  finansow y, co 
w pełni doceniamy. Te sumy, choć ogrom
ne, nie są w stanie zaspokoić wszystkich

potrzeb, a przede wszystkim przyśpieszyć 
tempa oddawania do użytku poszczegól
nych segmentów.

- Placówka o nazwie Szpital Wojewódzki 
nr 3, w skład którego wchodzą “stare” ryb
nickie szpitale oraz ten budowany w Orze
powicach, je s t tylko jednym z elementów 
składających się na pojęcie “rybnicka  
służba zdrowia”. Oprócz was, samorządo
wi wojewódzkiemu podlega jeszcze szpi
tal psychiatryczny, organem założyciel
skim Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjne
go grupującego przychodnie je st miasto, 
elektrownia “Rybnik” zawiaduje swoim 
Niepublicznym Zakładem Opieki Zdro
wotnej czyli dawniej przychodnią zakła
dową, istnieje jeszcze Obwód Lecznictwa 
Kolejowego...

- Tak wiele podmiotów opieki zdrowotnej 
na terenie jednego miasta stwarza oczywi
ście problemy organizacyjne. Związana 
z reformą służby zdrowia jej decentraliza
cja wymaga jednak pewnej integracji dzia
łań. W tym łańcuchu brak mi ogniwa, któ
re prowadziłoby miejską politykę zdrowot
ną, jak kiedyś wydział zdrowia. My mamy 
leczyć, ktoś powinien dbać, by nasze dzia
łania tworzyły zintegrowany system, być 
ich organizatorem i koordynatorem. Uwa
żam, że w obiektach nowego szpitala po
winno powstać centralne laboratorium wy
posażone w najlepszą z możliwych, wyko
rzystywaną w racjonalny sposób aparatu
rę. Obniżyłoby to koszty analiz, a wyniki 
trafiałyby do pacjenta szybciej. Punkty 
pobrań materiału laboratoryjnego mogły
by znajdować się w wielu dzielnicach. Tu 
również jest miejsce dla centrum diagno
stycznego pracującego na potrzeby miasta 
i powiatu. Barierą dla działania integracyj
nego jest bałagan prawny, wynikający 
choćby ze sprzeczności między niektóry
mi zapisami ustawy o zakładzie zdrowot
nym a np. ustawą o obrocie nieruchomo
ściami.

- Wspólnych interesów dopatrzyliście się 
z ZUS-em?

- Tak, ZUS zwrócił się do nas z prośbą 
o zgodę na wykorzystanie dla swoich ce
lów części pawilonu, gdzie znajdują się 
przychodnie specjalistyczne. Znalazły tam 
siedzibę ZUS-owskie komisje lekarskie, a 
instytucja ta jest zainteresowana dalszą 
współpracą. Nic nie stoi na przeszkodzie, 
by lekarze tych komisji korzystali z naszej 
bazy diagnostycznej i innych wysokospe- 
cjalsitycznych usług. Szpital powinien być 
również przedsiębiorstwem, które zarabia. 
To próbujemy robić.

Rozmawiała: W. Różańska

Tel. 42-28-825
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Duńczycy otwarci na propozycje
Kield Vilstrup z Haderslev, 26-tysięczne- 

go duńskiego miasteczka odwiedził Polskę 
już ...32 razy. Po raz trzydziesty trzeci 
przyjedzie w sierpniu, by z rodziną i przy
jaciółmi pochodzić po Beskidach.

Wszystko zaczęło się od nawiązania w 
1990 roku kontaktów I LO im. Powstańców 
Śląskich z zespołem szkół zawodowych w Ha- 
derslev. Rybnicka młodzież kilkakrotnie go
ściła w Danii, przyjmują również duńskich 
uczniów u siebie. Wyjazdy miały przede 
wszystkim charakter edukacyjny i poznaw

czy, były też okazją do kontaktu z językiem 
angielskim , szczególnie, że anim atorką 
w spółpracy jest anglistka
z I LO Bożena Stankiewicz.
. W 1992 roku do Rybnika zawitał także Kield, 
reprezentujący seminarium dla nauczycieli 
przygotow ującego do pracy
z dziećmi upośledzonymi. Nawiązał współ
pracę z rybnicką Szkołą Życia, a jej efektem 
był realizowany tu przez studentów z Hader- 
slev program, przybliżający ich metody pra
cy z dziećmi upośledzonymi, m.in. wykorzy

stanie tzw. salki relaksacyjnej i sali zabaw. Z 
pomocą studentów powstał też plac zabaw, 
niestety dziś już nieistniejący.

Kontakty Duńczyków z I LO trwają nie
przerwanie do dziś, współpraca z innymi ryb
nickimi placówkami urwała się, nad czym 
Kield Vilstrup bardzo bolał. Aktualne władze 
miasta, którym zależy na szerokim spektrum 
zagranicznych kontaktów, postanowiły je 
wznowić, zapraszając Kelda i jego współpra
cownika Steena Thorsena do Rybnika. W 
Urzędzie Miasta Duńczyków przyjęli człon
kowie Zarządu Miasta z prezydentem Ada
mem Fudalim, obecna była też m.in. dyrek
torka Szkoły Życia, Lucyna Ibrom, która 
jest bardzo chętna do odnowienia współpra
cy. Okazało się, że goście są na nią nadal 
otwarci i oczekują propozycji. Jedną z nich 
jest pomoc w utworzeniu domu dziennej ak
tywności dla osób upośledzonych.

Jak powiedziała Bożena Stankiewicz, Duń
czycy mają do ofiarowania bardzo wiele, pod 
warunkiem, że widzą chęć współpracy ze stro
ny partnera. Ważny jest dla nich również do
bry kontakt z władzami miasta, z którym 
współpracują. Przekonały się o tym m.in. 
Żory, z którymi współpraca układa się bar
dzo dobrze. Keld Vilstrup z radością jednak 
wrócił do Rybnika, gdzie, jak powiedział, czu
je się jak w domu... (r)

c.d. ze str. 7
Transport zintegrowany?
jak komunikacja, gminy powinny sobie radzić 
same, nie licząc na wsparcie państwa. Czy jest 
to możliwe - biorąc pod uwagę skompliko
wane procedury formalne, a także ubóstwo 
środków finansowych - czas pokaże... (r)Kield Vilstrup (z prawej) i Steen Thorsen w towarzystwie Lucyny Ibrom (z lewej) i Bożeny 

Stankiewicz. Zdj.: szot

Św. Floriana przedstawia się często jako gaszącego pożar rzym
skiego oficera. Jego to właśnie strażacy w całym chrześcijańskim 
świecie uznali za swego patrona.

Również rybniccy strażacy w dniu św. Floriana zorganizowali uro
czystość, która była podtrzymaniem pożarniczych tradycji oraz okazją 
do wręczenia odznaczeń za zasługi dla pożarnictwa. W czwartek 6 maja 
na uroczystość w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w 
Rybniku przy ul. św. Józefa przybyli przedstawiciele władz miasta, staro
stwa, policji, nadleśnictwa, służby zdrowia oraz rybnickiego biznesu. Za
prezentowano m.in. podarowany przez Niemcy wóz strażacki, a także za
bytkową konną sikawkę.

W kilka dni po święcie patrona strażaków w SP 1 odbył się II Rybnic
ki Konkurs Wiedzy Pożarniczej klas I - III szkól podstawowych. Jest 
on wspólną inicjatywą Urzędu Miasta, Kuratorium Oświaty oraz ryb
nickiej Straży Pożarnej. Do konkursu zgłosiło się 25 trzyosobowch re
prezentacji rybnickich podstawówek, które rywalizowały na torze prze
szkód, a także rozwiązując testy sprawdzające wiedzę pożarniczą. Naj
lepsza okazała się drużyna z SP 1 w składzie: Tomasz Bąk (klasa I - 
integracyjna), Michał Kotas (kl. Ha) i Tomasz Kosterka (kl. HIC). 
Najlepsi otrzymali aparaty fotograficzne, a także klocki lego i gry planszo
we, zaś wszyscy uczestnicy konkursu - drobne upominki. Konkurs zorgani- 
zaowały Barbara Gawliczek- Krząkała i Joanna Pinoczek, a pomagały 
wszystkie nauczycielki nauczania początkowego. (szoł)

Strażackie święto

Atrakcją rybnickich obchodów strażackiego święta w dniu św. Floriana 
było zaprezentowanie konnej sikawki pożarniczej z ok. 1912 roku, którą 
na tę uroczystość specjalnie odrestaurowano i uruchomiono.

Zdj.: szoł
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Takie też przesłanie przyświecało obchodom w Rybniku, które na
zwano Dniem Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektual
ną. Zostały one zorganizowane z inicjatywy Warsztatów Terapii Za
jęciowej rybnickiego koła Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośle
dzeniem Umysłowym. Obchody Dnia Godności ...rozpoczęły się mszą 
św. w kościele Królowej Apostołów w Rybniku, z którego na Rynek 
młodzież przeszła w barwnym korowodzie, prowadzonym przez tan
cerzy z zespołu "Przygoda". Miejscem głównych imprez był rybnicki 
Rynek, gdzie wspólnie bawiły się dzieci zdrowe i niepełnosprawne. 
Mieszkańcy mogli zobaczyć m.in. występy Zespołu Tańca Ludowego 
“Przygoda” i uczniów szkoły muzycznej im. Szafranków oraz obej
rzeć inscenizację o tematyce ekologicznej, przygotowaną przez 
uczniów Szkoły Specjalnej z Rybnika. - Od nich powinniśmy się uczyć 
miłości. Oni mają ją  wypisaną na twarzy - mówiła o osobach niepeł
nosprawnych współprowadząca imprezę Zofia Mokry.

Wśród atrakcji Dnia... była m.in. wystawa prac uczestników Warsz
tatów Terapii Zajęciowej, w "Realu", kawiarni "Cichosza", a także w 
“Pizza Hut”, gdzie dla osób niepełnosprawnych zorganizowano spe
cjalny poczęstunek. Były również wspólne zabawy integracyjne. - Nie 
chciałbym, aby ta impreza była jednodniowym świętem, w czasie któ
rego jesteśmy dobrzy dla osób niepełnosprawnych intelektualnie. - 
mówił prezydent Adam Fudali, który objął honorowy patronat nad 
obchodami. - Myślę, że dzisiejszy dzień przerodzi się w coś trwałego. 
To taki łańcuszek dobroci, który powinien trwać nadal. Każdy z nas 
będzie już jutro trochę lepszy. Ważne jest, że coś się przełamuje. Do
tychczas ci ludzie chowali się w domach, nie pokazywali tego co po
trafią. Teraz zmieniła się nieco nasza mentalność i zaistniały dogodne 
warunki, by osoby te mogły zaprezentować to, na co je stać.

W trakcie festynu mieszkańcy mogli zasilić konto Stowarzyszenia 
kupując wykonane przez uczestników warsztatów m.in. ceramika, 
obrazki na szkle, wyroby tkackie, odbyła się także aukcja tych prac. 
Przy odrobinie szczęścia można było wygrać złotą i srebrną biżuterię: - 
Uważajcie kiedy będziecie jedli “krepie ”. - przestrzegała Zofia Mokry. 
- Można natrafić na “ukrytą ” w nich biżuterię - pierścionki i bransolet
ki.

Na zakończenie festynu wszyscy wspólnie zaśpiewali pieśń 
pt. “Nadzieja”, a rybnicki Rynek rozświetliły iskierki życia i nadziei, 
tzw. “świetliki” - przedmioty, które pod wpływem ciepła dłoni wielo
barwnie świecą. Był również czas na wspólną zabawę i tańce, do któ
rych przygrywał zespół pod nazwą Kurzband złożony z muzyków 
z Rybnika i okolic.

Dzięki szczodrości rybniczan podczas festynu udało się zebrać 3.210 zł. 
Całkowity dochód z imprezy przeznaczony zostanie na zakup sprzętu 
rehabilitacyjnego oraz inne potrzeby Warsztatów Terapii Zajęciowej. 
Warto podkreślić, iż wiele firm i osób prywatnych włączyło się 
w samo przygotowanie i organizację uroczystości. Pomoc finan
sową i rzeczową zaoferowały m.in. firmy Allprint, EKO, MARAT, 
GALPAS, ENERGO-INWEST, ROJEK, rybniccy złotnicy i cu
kiernicy, Spółdzielnia Inwalidów “Łączność”, rady dzielnic, mło
dzież i pracownicy warsztatów, a także Urząd Miasta. - To była 
wyjątkowa impreza - ocenia Danuta Reclik, kierownik Warsztatów 
Terapii Zajęciowej i pełnomocnik Zarządu Miasta Rybnika d\s Osób 
Niepełnosprawnych. - Społeczeństwo Rybnika umiało tak wspaniale 
włączyć się w organizację i okazać tak wielkie serce. Wszyscy, którym 
naprawdę zależy na tym, żeby życie człowieka niepełnosprawnego było 
godne i szczęśliwe, w tej imprezie uczestniczyli.

Obecnie trwają przygotowania do kolejnej wspólnej imprezy inte
gracyjnej - obchodów Dnia Dziecka.

Wszyscy zainteresowani problematyką osób niepełnosprawnych 
intelektualnie mogą kontaktować się z Warsztatami Terapii Zajęcio
wej przy ul. Kościuszki 55, pod numerem telefonu 42 37 414.

(S), zdjęcia: M. Szołtysek

Piąty maja jest tradycyjnie dniem integracji 
społeczeństwa z osobami niepełnosprawnymi. 
Ma on przypom nieć, że ludzie pokrzywdzeni 
przez los mają prawo do swego miejsca wśród 
nas - zdrowych.

Dzień Godności...

Występ integracyjny...

Słoneczna pogoda sprzyjała i wykonawcom, i widzom...

Uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej "wystawili" bajkę o eko
logicznym przesłaniu.
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19 kwietnia w rybnickim Cechu Rzemiosł 
Różnych rozpoczęły się VI Dni Promocji 
Zdrowia.

Uczestnicy mogli wysłuchać prelekcji zwią
zanych m.in. z nadciśnieniem tętniczym, n i
kotynizmem, cukrzycą, alkoholizmem oraz 
problematyką raka piersi i schorzeniami jelit. 
Tematykę tę prezentowali m.in. lekarze Szpi
tala Wojewódzkiego Nr 3, Wojewódzkiej Po
radni Okulistycznej Dla Chorych na Cukrzycę 
z Sosnowca, Ośrodka Schorzeń Piersi w Czę
stochowie oraz Kliniki Chirurgii Przewodu Po
karmowego Sl. A. M. z Katowic.

Tradycyjnie już przedpołudniowe wykłady przy
gotowano z myślą o uczniach szkół podstawo
wych i średnich oraz przedszkolakach, którzy 
mogli dowiedzieć się m.in. o lym jak należy dbać 
o zęby, żeby był zdrowe. W godzinach 
popołudniowych odbywały się prelekcje dla

wszystkich zainteresowanych. Atrakcją te
gorocznych Dni był występ Teatru Faktu z War
szawy, który zaprezentował spektakl "Na mar
ginesie", dotyczący problemów alkoholowych. 
W pierwszym dniu imprezy odbyła się rów
nież narada przedstawicieli szkół, zakładów 
pracy, samorządów lokalnych oraz lekarzy pe
diatrów na temat możliwości zapobiegania wi
rusowemu zapaleniu wątroby typu B.

W trakcie trwania Dni... można było także 
m .in. spróbować specjałów zdrowej kuch
ni, wykonać badania palpacyjne piersi, 
sprawdzić słuch, zmierzyć ciśnienie oraz 
określić poziom cukru. Przeprowadzano 
również badania poziomu cholesterolu oraz 
gęstości kości. Odwiedzający imprezę mo
gli zobaczyć wystawę artykułów niezbęd
nych do pielęgnacji osób obłożnie chorych 
i niepełnosprawnych.

m̂  | ■

Zdrowe dn

Dwa razy ekologia
“Kiedy Aga startuje zieleń się raduje!” , “Każdy na tym świecie powie, że 

przyroda to jest zdrow ie” ! - to tylko niektóre z haseł, które zagrzew ały do 
walki uczestników  konkursu ekologicznego “EK O -Rybnik ’99".

Finał miejskiej edycji konkursu odbył się 
16 kwietnia w Miejskiej Bibliotece Publicz
nej, a kilka dni później w Teatrze Ziemi Ryb
nickiej toczyła się rywalizacja o tytuł naj
lepszego szkolnego ekologa wśród uczniów 
z całego regionu. Uczestnicy musieli wyka
zać się wiedzą z zakresu ochrony środowi
ska i ekologii.

- Jesteście kwiatem naszego miasta - mówił 
do uczestników miejskich finałów Marian 
Dudek z rybnickiego oddziału Polskiego 
Klubu Ekologicznego, głównego inicjatora 
konkursu. - Z niecierpliwością czekamy aż do
rośniecie. Nie będziemy musieli się wówczas 
martwić o naszą wspólną przyszłość.

Umiejętności uczniów rybnickich szkół

podstawowych oceniało w MBP kilkuosobo
we jury, wśród których znaleźli się m.in. 
Hanna i Marian Dudek z PKE, Irena Ku
lach z Wydziału Ochrony Środowiska UM 
oraz wiceprezydent Rybnika Ewa Urbanek 
- Chołuj, która wręczając nagrody laureatom 
powiedziała: - Uczestnicząc w tym konkursie 
naprawdę wiele się nauczyłam. Okazuje się, 
że dla osób dorosłych takie doświadczenie 
również staje się okazją do poszerzenia wie
dzy w dziedzinie ekologii.

Najlepszym ekologiem wśród uczniów ryb
nickich szkół okazał się Arkadiusz Binczyk 
z SP 11, który wyjechał z biblioteki na rowe
rze turystycznym - głównej nagrodzie kon
kursu. Wśród laureatów znaleźli się również

Na jednym ze stoisk wystawowych prezen
towano żywność ekologiczną. Można było 
nabyć tam m.in. przetwory zbożowe i sojowe, 
żywność dla diabetyków oraz soki z upraw 
ekologicznych. Wszyscy zainteresowani mo
gli dowiedzieć się również dlaczego warto 
jeść miód. Zdaniem osób obsługujących to 
stoisko, największym zainteresowaniem cie
szyły się ekologiczne przetwory warzywne 
oraz potrawy dla osób chorych na cukrzycę.

Rybnickie Dni Promocji Zdrowia cieszą się 
coraz większym zainteresowaniem: - Odwie
dza jq nas nie tylko mieszkańcy naszego mia
sta. Coraz więcej osób przyjeżdża z oko
licznych miejscowości, m.in. z Wodzisła
wia i Żor - mówi Małgorzata Grabowska, 
instruktor oświaty zdrowotnej z Miejskiej 
Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Ryb
niku. - W pierwszym dniu imprezy zaintere
sowani pojawiali się na kilka godzin przed 
rozpoczęciem. Charakterystyczne jest rów
nież to, że z wykładów popołudniowych nie 
korzysta młodzież, uważając zapewne, że 
prezentowane problemy jeszcze jej nie doty
czą. Mimo wszystko staramy się zachęcić 
młodych ludzi do troski o własne zdrowie 
i wykonywanie badań. Jeżeli już od najmłod
szych lat uda nam się wpoić im zasady dba
nia o siebie, wówczas nie będziemy musieli 
martwić się o ich zdrowie w przyszłości. Sami 
będą wiedzieli jak ważne są badania kon
trolne oraz profilaktyka.

Rybnickie Dni Promocji Zdrowia podob
nie jak w latach ubiegłych przygotowało 
Regionalne Towarzystwo Oświaty Zdrowot
nej i Miejska Stacja Sanitarno - Epidemiolo
giczna. Honorowy patronat nad imprezą 
objął prezydent Rybnika Adam Fudali.

(S)
Zdj.: szoł

Monika Michalik z SP 18 i Monika Masta- 
lerz z SP 4. Uczestnicy odebrali dyplomy oraz 
nagrody - sprzęt turystyczny, książki i arty
kuły szkolne.

27 kwietnia w TZR odbył się III Regio
nalny Konkurs Ekologiczny, w którym ry
walizowali już uczniowie z siedmiu gmin na
szego regionu, m.in. Żor, Jastrzębia, Pawło
wic, Gaszowic i Rybnika. Pytania przeplata
ne były występami muzyczno-tanecznymi 
oraz ąuizem dla młodzieży, dopingującej 
uczestników konkursu.

Sześć konkurencji - należało m.in. dopisać 
zakończenie wiersza o tematyce ekologicznej 
łub zwrócić się z przesłaniem do osób, które 
zapominają o otaczającej nas przyrodzie - po
zwoliło wyłonić zwycięzców. Najwięcej punk
tów na swoim koncie zgromadziła Kinga Kies 
z Jejkowic, drugie miejsce zajęła Monika Zie
lińska z Rydułtów, a trzecie przypadło Arka
diuszowi Binczykowi z Rybnika. Podobnie jak 
w finale miejskim i tym razem główną nagrodą 
był rower górski. (S)
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- Miejska Biblioteka publiczna obchodzi 
w tym roku dwie okrągłe rocznice: minęło 
50 lat od je j powstania w 1949 roku oraz 10 
lat od otwarcia nowego gmachu przy ul. Sza- 
franka...

- Halina Opoka: Wprawdzie rocznica tego 
pierwszego wydarzenia minęła w styczniu, 
zaś drugiego w marcu - obie obchodzimy jed
nak w maju, miesiącu książki. Daty te dzieli

50 lat Miejskiej Biblioteki 
Publicznej

Pozazdrościć
takiej

biblioteki
cała epoka, ale bibliotekarzom przyświecał 
zawsze jeden cel - poprzez udostępnianie 
książki podnosić poziom wykształcenia i kul
tury społeczeństwa.
- Kornelia Delowicz: Początki bibliotekar
stwa o charakterze oświatowym na Ziemi 
Rybnickiej wiążą się z działalnością katolic
kich i narodowych towarzystw oraz organi
zacji kulturalno-oświatowych, które powsta
ły pod koniec XIX w. Wielkie zasługi w roz
woju czytelnictwa książki polskiej miało To
warzystwo Czytelni Ludowych, którego oddział 
założył w Rybniku w 1895 roku Antoni Jaworo- 
wicz. Rozkwit bibliotek TCL zawdzięczamy 
przede wszystkim Maksymilianowi Basiście, 
który osiadł w naszym mieście 1910 roku. 
Polska książka w czasach zaborów była sym
bolem patriotyzmu i przywiązania do naro
dowych tradycji. Tak było również po po
wrocie Rybnika do Macierzy. Po II wojnie 
światowej, w lipcu 1945 r. uruchomiono bi
bliotekę powiatową, a miejską w styczniu 1949 
r. Miała ona swoją siedzibę przy ul. Rewolucji 
Październikowej 12 (dziś ul. 3 Maja). Kolejno

Czytelnia oferuje ok. 10 tys. książek.

kierowali nią: Piotr Żymełka, Maria Leśkie- 
wicz, Gertruda Urbańska, Eugenia Cuber, Da
nuta Radziszewska, Alina Sokół, Elżbieta So- 
roczan, a od 1 lutego 1987 roku Halina Opo
ka.
- A więc to pani dyrektor jest łącznikiem 
"między starymi a nowymi czasy" rybnickie
go bibliotekarstwa?
- H.O.: Nim nastąpiły “nowe” czasy, sporo

R ozm ow a z d y rek to rem  M iejsk iej  
B ibliotek i Publicznej H aliną O poką  
oraz jej zastępczynią Kornelią Delowicz.

było problemów w starych. Biblioteka roz
wijała się, przybywało filii, najwięcej w po
łowie lat 70., co było skutkiem reformy ad
ministracyjnej - w 1975 było ich 11. Likwi
dacji uległa biblioteka powiatowa, której zbio
ry zostały przejęte przez MBP. Doszedł nad
zór nad bibliotekami gminnymi i pełnienie (aż 
do 1990 r.) funkcji biblioteki rejonowej.

Główna siedziba bi
blioteki borykała się z 
trudnościami lokalo
wymi. W 1977 roku z 
powodu rosnącej ilo
ści zbiorów i braku na 
nie miejsca zlikwido
wano czytelnię. Sytu- 

Zdj.: arch. MBP acja była bardzo

uciążliwa dla licznego grona jej czytelników, 
zaś wypełnione po brzegi regały sięgające su
fitu zagrażały bezpieczeństwu bibliotekarzy. 
Doraźnym rozwiązaniem problemu było roz
dzielenie księgozbioru w 1982 roku. W do
tychczasowej siedzibie pozostawiono litera
turę piękną dla dorosłych oraz dla dzieci i mło
dzieży, a literaturę popularnonaukową przenie
siono do sali kameralnej Teatru Ziemi Rybnic
kiej, której metraż pozwolił również na uru
chomienie czytelni. Administracja biblioteki 
z działami gromadzenia i opracowania zbio
rów i instrukcyjno-metodycznym mieściły się 
w lokalu przy ul. Powstańców 34.
- A więc sytuacja dojrzała do rozważenia idei 
budowy nowej siedziby?
- K.D.: Dzięki staraniom wielu ludzi do reali
zacji tej inwestycji przystąpiono w 1985 roku. 
Głównym projektantem obiektu był Marian 
Skałkowski, a założenia programowe przygo
towała ówczesna dyrektor MBP Elżbieta So- 
roczan. Generalnym wykonawcą był PEBE- 
ROW. Oddanie do użytku nowego gmachu, po
łączone z nadaniem imienia Konstantego Pru
sa, nastąpiło 28 marca 1989 roku. Otrzymali
śmy nowoczesny obiekt o całkowitej po
wierzchni prawie 4 tys. metrów kw., który 
znacznie podniósł standard świadczonych 
przez bibliotekę usług i komfort obcowania 
czytelników z książką, którego do dziś zazdro
szczą nam koledzy i koleżanki po fachu. Od 
stycznia 1991 roku biblioteka podporządko
wana jest władzom samorządowym miasta.
- Rzeczywiście, obiekt z salą wykładową, sal

ką ekspozycyjną, dużą 
czytelnią, wypożyczal
nią dla dorosłych, wy
pożyczalnią i czytelnią 
dla dzieci, informato- 
rium i wspaniałymi hal
lami, które rów nież 
mogą pełnić funkcje  
wystawiennicze - robi 
wrażenie.
- H.O.: Należałoby je
szcze dodać wypoży
czalnię i czytelnię zbio
rów muzycznych, czy
telnię prasy, wypoży
czalnię książek mówio
nych oraz pomieszcze
nia biurowe. Chcę też 
przypomnieć, że w bu

dynku ma również siedzibę rybnicki ośrodek 
Alliance Française. Ale najważniejszy jest dla 
nas czytelnik. Bibliotekę przy ul. Szafranka 
7 odwiedza około 500 osób dziennie, a trze
ba jeszcze dodać filie, których jest w całym 
Rybniku 21. Nasze zbiory liczą blisko 400 tys. 
książek, w 1998 roku liczba czytelników wy
nosiła prawie 33 tys., odnotowaliśmy ponad

dokończenie na str. 20

“Księgarnia Polska” założona przez Maksymi
liana Basisty w 1910 roku w Rybniku przy ul 
Kościelnej. Zdj.: z zasobów Muzeum w Rybniku.
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UCHWAŁY •  ZARZĄDZENIA 
OGŁOSZENIA •  PRZETARGI

MAJ 1999

M O N IT O R  M IEJSK I
Uchwala Rady Miasta Rybnika z dnia 10.05.1999 r. 
w sprawie zmiany w taryfie przewozu osób i bagażu 

w komunikacji miejskiej organizowanej 
przez Miasto Rybnik.

Po konsultacji ze związkami zawodowymi na wniosek Zarządu Miasta 
i Komisji Komunikacji 

Rada M iasta postanowiła:
§1

1. Wprowadzić nowy “Cennik opłat nr 2 za przejazdy w komunikacji m iej
skiej” na liniach do: Ochojca, Rud i Rydułtów w brzmieniu załącznika do 
niniejszej uchwały.

2. Przyjmowany cennik opłat stanowić będzie załącznik Nr 2 do obowiązują
cej “Taryfy przewozu osób i bagażu w komunikacji miejskiej” organizo
wanej przez Miasto Rybnik (Uchwała Nr 148/XIII/95 z 20.12.1995 r.)

§2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 1999 r. po uprzednim ogłoszeniu 

w prasie lokalnej.

Załącznik 1 do Uchwały Rady Miasta Rybnika z dnia 10.05.1999 r. 
Obowiązuje od 1.06.1999 r.
Cennik opłat za przejazdy w komunikacji miejskiej na liniach:
14 - od przystanku Golejów do Ochojca
23 - od przystanku Buzowice Skrzyżowanie do Kopalni Rydułtowy
28 - od przystanku Piece /  do Rydułtowy Rynek
29 - od przystanku Czernica Sklep do Rydułtowy Rynek 
42 - od przystanku Stodoły do Rud

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

niezależnie od ilości przystanków
- Przewóz bagażu lub psa 2,00 zł ulg. 1,00 zł

2. Miesięczny
(ogólnodostępny)

- Przejazd wszystkimi liniami 
w określonym miesiącu 64,00 zł ulg. 32,00 zł

3. Okresowy
(14-dniowy
ogólnodostępny)

- Przejazd wszystkimi liniami 
w okresie 14 dni 
od daty zakupu 40,00 zł ulg. 20,00 zł

4. Miesięczny 
- liniowy

- Przejazd w określonym miesiącu 
z miejsca zamieszkania 
do miejsca pracy i z powrotem 
(tylko dla nauczycieli) 30,00 zł

Za przejazd bez biletu lub z biletem nieważnym
5. Dodatkowy Za przejazd pasażera bez biletu 

lub z biletem nieważnym 45,00 zł
Za przewóz bagażu lub psa 
bez ważnego biletu 20,00 zł

Nowa numeracja 
linii autobusowych

Od dnia 30 maja br. tj. od wejścia w życie nowego rozkładu 
jazdy autobusów komunikacji miejskiej Miasta Rybnika, na
stąpi również zmiana numeracji linii.

Numer Trasa Numer 
obecny nowy
500 Pl.W olności-Zamysłów-Niedobczyce-Radlin 3
502 Dworzec KM-Wrzosy-Niewiadom-Głożyny-Wrzosy-Dworzec KM 1
503 Orzepowice-Pl.Wolności-Zamysłów-Popielów-Niedobczyce-Radlin 6
504 Dworzec KM-Beata-Niewiadom-Niedobczyce-Dworzec KM 9
505 Dworzec KM-Rybnicka Kuźnia-Orzepowice-Dworzec KM 11
506 Dworzec KM-Orzepowice-Rybnicka Kuźnia-Dworzec KM 40
507 Dworzec KM -Niedobczyce-Niewiadom-Beata-Dworzec KM 4
508 Dworzec KM-Chwałowice-Niedobczyce-Niewiadom-Rydułtowy 23
510 Boguszowice-Pl.W olności-Golejów-Grabownia 13
516 Dworzec KM-Raszowiec-Bog.Sztolniowa-Raszowiec-Dworzec KM 46
517 Dworzec KM -Kamień-Leszczyny-Kamień-Dworzec KM 17
518 Dworzec KM-Kamień-Leszczyny-Książenice-Kamień-Dworzec KM 18
519 Dworzec KM -Kamień-Książenice-Kamień-Dworzec KM 19
522 Dworzec KM -Chwałowice-Radziejów-Popielów-Dworzec KM 22
526 Chwałowice-Sąd-Jejkowice 26
527 Chwałowice-Sąd-Jejkowice-Gaszowice 27
528 Boguszowice-Paruszowiec-Sąd-Jejkowice-Piece-Rydułtowy 28
529 Chwałowice-Sąd-Gaszowice-Łuków-Rydułtowy 29
531 Dworzec KM -Sąd-Chwałowice-Jankowice-Boguszowice 31
532 Grabownia-Golejów-Pl.W olności-Boguszowice 32
543 Dworzec KM-Pl.W olności-Orzepowice-Stodoły 42
545 Zwonowice-Orzepowice-Pl.W olności-Gotartowice-Kłokocin 45
581 Dworzec KM-Wielopole-Elektrownia-Orzepowice-Dwoizec KM 12
582 Dworzec KM-Orzepowice-Elektrownia-Wielopole-Dworzec KM 41
583 Dworzec KM-Jankowicka-Popielów-Jankowicka-Dworzec KM 37
587 Dworzec KM -Raszowiec-Boguszowice 47
588 Dworzec KM-Gotartowice-Boguszowice 48
590 Dworzec KM -Paruszowiec-Piaski-Gotartowice-Dworzec KM 16
592 Dworzec KM -Zamysłów-Popielów-Radziejów-Dworzec KM 5
591 Dworzec KM-Gotartowice-Piaski-Paruszowiec-Dworzec KM 51
598 Chwałowice-Gotartowice-Boguszowice 49
nowa Rybnik-Golejów-Ochojec-Golejów-Rybnik 14
nowa Dworzec KM -Pl.W ołności-Orzepowice-Stodoły-Rudy 43

I



Ziuzi-d Miasta Rybnika ogłasza 
pizclaigi nieograniczone

X) na kapitalny remont sanitariatów,
roboty ogólnobudowlane, malarskie i instalacyjne 

w Szkole Podstawowej Nr 10 w Rybniku, ul. Grunwaldzka 18
Oferty należy składać do dnia 15.06.1999 r. do godz. 10.00 w Wydziale 

Inwestycji i Budownictwa Urzędu Miasta Rybnika przy ul. Hallera 10a.
Przetarg odbędzie się dnia 15.06.1999 r. o godz. 12.00 w siedzibie Urzędu 

Miasta Rybnika, ul. Chrobrego 2, sala nr 137.
Szczegółowe informacje oraz istotne warunki zamówienia można uzyskać 

w Wydziale Inwestycji i Budownictwa Urzędu Miasta Rybnika przy ul. H alle
ra 10a, tel. 42-23011 w. 7706 lub 42-23989 od poniedziałku do piątku w godz. 
od 8.00 do 15.00.

Cena formularza specyfikacji: 30,50 zł (25,00 zł + 22 proc. VAT) 
Należność płatna w kasie Urzędu Miasta, ul. Chrobrego 2.

2 )  *  *  *
'na kapitalny remont sanitariatów, roboty ogólnobudowlane

i instalacyjne w Szkole Podstawowej Nr 5 w Rybniku,
ul. Różańskiego 14

Oferty należy składać do dnia 23.06.1999 r. do godz. 10.00 w Wydziale 
Inwestycji i Budownictwa Urzędu M iasta Rybnika przy ul. Hallera 10a.

Przetarg odbędzie się dnia 23.06.1999 r. o godz. 12.00 w siedzibie Urzędu 
Miasta Rybnika, ul. Chrobrego 2, sala nr 137.

Szczegółowe informacje oraz istotne warunki zamówienia można uzyskać 
w Wydziale Inwestycji i Budownictwa Urzędu Miasta Rybnika przy ul. Halle
ra 10a, tel. 42-23011 w. 7706 lub 42-23989 od poniedziałku do piątku w godz. 
od 8.00 do 15.00.

Cena formularza specyfikacji: 30,50 zł (25,00 zł + 22 proc. VAT) 
Należność płatna w kasie Urzędu Miasta, ul. Chrobrego 2.

3) na modernizację wymiennikowni w Zespole Szkół 
Budowlanych w Rybniku przy ul. Swierklańskiej 42

Oferty należy składać do dnia 25.06.1999 r. do godz. 10.00 w Wydziale 
Inwestycji i Budownictwa Urzędu Miasta Rybnika przy ul. Hallera 10a.

Przetarg odbędzie się dnia 25.06.1999 r. o godz. 12.00 w siedzibie Urzędu 
Miasta Rybnika, ul. Chrobrego 2, sala nr 137.

Szczegółowe informacje oraz istotne warunki zamówienia można uzyskać 
w Wydziale Inwestycji i Budownictwa Urzędu Miasta Rybnika przy ul. Halle
ra 10a, tel. 42-23011 w. 7706 lub 42-23989 od poniedziałku do piątku w godz. 
od 8.00 do 15.00.

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

4) na kapitalny remont sanitariatów, 
roboty ogólnobudowlane i instalacyjne w II Liceum 
Ogólnokształcącym w Rybniku, ul. Mikołowska 25

Oferty należy składać do dnia 29.06.1999 r. do godz. 10.00 w Wydziale 
Inwestycji i Budownictwa Urzędu Miasta Rybnika przy ul. Hallera 10a.

Przetarg odbędzie się dnia 29.06.1999 r. o godz. 12.00 w siedzibie Urzędu 
Miasta Rybnika, ul. Chrobrego 2, sala nr 137.

Szczegółowe informacje oraz istotne warunki zamówienia można uzyskać 
w Wydziale Inwestycji i Budownictwa Urzędu Miasta Rybnika przy ul. Halle
ra 10a, tel. 42-23011 w. 7706 lub 42-23989 od poniedziałku do piątku w godz. 
od 8.00 do 15.00.

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

Zarzqd Miasta Rybnika informuje, 
że Wojewódzki Komisarz Wyborczy wydał 

w dniu 26 kwietnia 1999 roku 
Postanowienie w sprawie rozwiązania z dniem 15 maja 
1999 roku terytorialnych i obwodowych komisji wybor
czych, powołanych celem przeprowadzenia wyborów 
do rad gmin, powiatów i sejmików województw w dniu 
11 października 1998 roku.

Żarz;Si Miiisiii Rybniki! ogłasza 
przetarg nieograniczony

5 )  na wykonanie i montaż indywidualnie projektowanych 
elementów wyposażenia wnętrz Urzędu Miasta Rybnika, 

ul. Bolesława Chrobrego 2.
Oferty należy składać do dnia 2.06.1999 r. do godz. 10.00 w Wydziale Organiza

cyjnym Urzędu Miasta Rybnika przy ul. B. Chrobrego 2, pok. 132.
Przetarg odbędzie się dnia 2.06.1999 r. o godz. 11.00 w siedzibie Urzędu Miasta 
Rybnika, ul. B. Chrobrego 2, sala 137.

Szczegółowe informacje oraz istotne warunki zamówienia można uzyskać w Wy
dziale Organizacyjnym Urzędu Miasta Rybnika przy ul. B. Chrobrego 2, tel. 42-23011 
w. 7104 lub 42-21250 od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 15.00, pok. 132.

Cena formularza specyfikacji wraz z załącznikami (rysunki na CD-ROM, orygi
nalna dokumentacja do wglądu w siedzibie zamawiającego): 146,40 zł (120,00 zł + 
22 proc. VAT)
Należność płatna w kasie Urzędu Miasta, ul. B.Chrobrego 2 lub na konto Urzędu 
Miasta Rybnika w PBK S.A. W-wa I/O Rybnik nr 11101284-2017-3600-4-23.

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 Środowi

ska Urzędu Miasta Rybnika, ul. Chrobrego 2 w terminie do 14.06.1999 r.

Zarząd M iasta Rybnika ogłasza konkurs na stanowisko

dyrektora
R ybnickich Służb K om unalnych w Rybniku
Wymagania dla kandydatów:
- wyższe wykształcenie,
- minimum 7-letni staż pracy,
- doświadczenie w zarządzaniu dużymi jędnostkami organizacyjnymi,
- dobra znajomość problemów gospodarki komunalnej,
- wysokie umiejętności menedżerskie i negocjacyjne,
- umiejętność zarządzania budżetem,
- energia i samodzielność w działaniu i podejmowaniu decyzji,
- operatywność i dyspozycyjność,
- umiejętność obsługi komputera,
- prawo jazdy kat. B.
Pożądane cechy: zaangażowanie, samodzielność w działaniu, ko

munikatywność, odporność na stres, rzetelność.
Zainteresowanym kandydatom oferujemy samodzielne i odpowie

dzialne stanowisko, możliwość dalszego rozwoju zawodowego oraz 
atrakcyjny system wynagrodzeń.

Oferty zawierające życiorys, opis pracy zawodowej i dokumenty 
poświadczające posiadane kwalifikacje należy składać do 15.06.99 r. 
w Urzędzie Miasta Rybnika przy ul. Chrobrego 2, pokój 128.

Zarząd M iasta Rybnika ogłasza, 
że termin składania dokumentów osób ubiegających się 

o stanow isko dyrektora Domu K ultury w Chwałowicach
upływa z dniem 25 maja 1999 r. Zgłoszone oferty zostaną 

rozpatrzone przez komisję konkursową w dniu 31 maja 1999 r.

II



CENNIK SKŁADOWANIA ODPADÓW
Uchwałą nr 35 z 16 kwietnia br. Zarząd Miasta postanowił przyjąć CENNIK SKŁADOWANIA ODPADÓW na składowiskach odpa
dów komunalnych w Rybniku. Cennik publikujemy poniżej.

L p. O d p a d y  - rod zaj C en a  z ł/to n ę C en a  z ł/m 3 D o d a tk o w e  o b ja śn ie n ia
1. Odpady komunalne Cena zł/m3 tylko w przypadku 

braku możliwości ważenia
2. Odpady komunalne nie segregowane 12,00 6,00 Odpady z gospodarstw domowych
3. Odpady z targowisk 0,00 0,00
4. Odpady z oczyszczania ulic i placów 0,00 0,00
5. Odpady segregowane i gromadzone selektywnie:
6. papier i tektura 10,00 5,00
7. szkło 10,00 5,00 Nie dotyczy stłuczki szklanej

Nie dotyczy opakowań po chemikaliach
8. Drobne frakcje tworzyw sztucznych 10,00 5,00 Butelki plastikowe z napoi oraz folia.

Nie dotyczy opakowań po płynach chemicznych
9. Drobne elementy metalowe 10,00 5,00 Tylko puszki po napojach

10. Drewno 30,00 15,00 Meble, regały
11. Urządzenia zawierające freon 40,00 20,00 Lodówki, zamrażarki
12. Urządzenia elektroniczne 40,00 20,00 Telewizory, radia, komputer
13. Odpady z pielęgnacji terenów zielonych 0,00 0,00 Dotyczy ZZM
14. Grunt i kamienie 0,00 0,00 Dotyczy ZZM
15. Inne nie nadające się do kompostowania 24,00 12,00 Trawa, małe gałęzie
16. Odpady ze spalania paliw (stałych)
17. Popioły lotne z węgla kamiennego 10,00 5,00 Popioły i żużle z palenisk domowych. 

Nie dotyczy kotłowni z zakładów pracy 
i bloków mieszkalnych

18. Odpady opakowaniowe Odpady ze sklepów i zakładów pracy
19. Papier i tektura 45,00 23,00
20. Tworzywa sztuczne 45,00 23,00 Butelki plastikowe po napojach, 

kontenery po napojach
21. Drewno 45,00 23,00 Palety, opakowania z drewna
22. Odpady opakowań zmieszane 45,00 23,00 Materiały z poz. 18, 19, 20 zmieszane. 

Z DH MAKRO, DH REAL i inne
23. Odpady różne nie ujęte w innych grupach
24. Zużyte opony 5,00 zł/szt Tylko z samochodów osobowych
25. Nie segregowane odpady podobne do komunalnych 45,00 23,00 Odpady ze sklepów i zakładów pracy
26. Odpady z budowy i remontów
27. Odpady betonu oraz gruz betonowy 20,00 Tylko na ulicę Prostą
28. Gruz ceglany 18,00 Tylko na ulicę Prostą
29. Odpady: elementów ceramicznych 30,00 Tylko na ulicę Prostą
30. Odpady: bazujące na gipsie 30,00 Tylko na ulicę Prostą
31. Usunięte tynki 18,00 Tylko na ulicę Prostą
32. Gleba i kamienie 18,00 Tylko na ulicę Prostą
33. Grunt z wykopów 0,00 0,00 Czysta ziemia, piasek. Tylko po uzgodnieniu z RSK
34. Wymieszany gruz i materiał z rozbiórki budynku 30,00 Tylko na ulicę Prostą
35. Jednorazowe ważenie pojazdu obcego na wysypisku 

wraz z wydrukiem kwitu wagowego 4,10 + 22 proc. VAT 5,00

Odpady będą odbierane i składowane na Składowisku Odpadów Komunalnych tylko: •  od posiadaczy zezwolenia Prezydenta M iasta .#  od indywidual
nych dostawców własnych odpadów, dostarczających odpady własnym środkiem transportu z rejestracją gminy Rybnik wskazującą na pochodzenie odpadów 
z Gminy Rybnik •  tylko pochodzące z terenu Gminy Rybnik oraz tylko odpady wyszczególnione w w/w tabeli. U sługa za w yjątkiem  poz. 35 jes t zw olniona 
z naliczania VAT.

Dofinansowanie
“ekologicznego grzania”

Przypominamy, że właściciele domów mieszkal
nych oraz najemcy mieszkań w budynkach m ie
szkalnych, którzy przystąpią do modernizacji ist
niejącego systemu ogrzewania, m ają prawo do 
dofinansowania takiego przedsięwzięcia. Na po
krycie części kosztów można liczyć przystosowu

jąc kotłownię do ogrzewania: energią elektrycz
ną, gazem , olejem  opalow ym , pom pą ciepła, 
energią cieplną z sieci c.o. i piecami na paliwo 
stałe posiadającymi odpowiedni atest energetycz- 
no-ekologiczny.

Zgodnie z nowym regulaminem, ogólna kwota 
dofinansowania nie może być większa niż 1.900 
zł. W przypadku zakupu kotła na paliwo stałe wy
nosi ona 950 zł, zaś m ontując w piecach kaflo
wych grzałki m ożem y otrzym ać nie więcej niż 
460 zł. Zasady te dotyczą m odernizacji realizo

w anych od 1 stycznia br., a decydującą datą jest 
data faktury zakupu urządzeń. Wnioski dotyczące 
modernizacji wykonanych w latach 1995-1998 za
łatwione będą według zasad regulaminu z lat ubie
głych.

Więcej o możliwościach dofinansowania domo
wych przedsięwzięć ekologicznych, w tym pokry
cia części kosztów budowy przydomowych oczy
szczalni ścieków można dowiedzieć się w Wydzia
le Ochrony Środowiska Urzędu Miasta, ul. Chro
brego 2.

(r)



Maj 1999 GAZETA

W raz z początkiem  m aja rozpoczę
ły się kolejne, XIV Dni M uzyki O rga
nowej i Kam eralnej.

Koncertem w bazylice św. Antoniego zain
augurował je Tomasz Adam Nowak, rodem 
z Warszawy, dziś profesor klasy organów 
w konserwatoriach we Frankfurcie i Magun- 
cji. Artysta jest laureatem najpoważniejszych 
konkursów organowych w Europie, niedaw
no wygrał konkurs na organistę katedralnego 
w Münster. Jeszcze przed inauguracją Dni...

Kurs improwizacji organowej w kościele św. Bar
bary poprowadził T.A. Nowak. Zdj.: szot
T.A. Nowak poprowadził w kościele pod 
wezw. św. Barbary w Boguszowicach-Osie-
dlu krótki kurs improwizacji organowej na 
użytek liturgii kościelnej, w którym wzięli 
udział uczniowie szkoły muzycznej im. Sza- 
franków z klasy organów Elżbiety Włosek . 
Dzięki zrozumieniu potrzeb dydaktycznych 
szkoły przez ks. proboszcza R. Myszora, 
w kościele tym wielokrotnie odbywały się 
uczniowskie koncerty, a także recitale uznanych 
muzyków. Przed nami koncert francuskiego 
duetu C. Dagoin (kontralt) i E. Teufela (or
gany) 24.05. o godz. 19.00 w kościele pw. 
NSPJ w B oguszow icach  S tarych , zaś 
25.05., godz. 18.45 koncert W aldemara 
Krawca z Zabrza w bazylika św. Antoniego,

Rybnik
kulturalny

Za nami...
* ... recital Ewy Urygi z zespołem pt. “Balladsfor

Ella” - jazz w najlepszym wydaniu oraz wy
stęp Grzegorza Czai i Jacka M ielcarka w ra
mach Małej Akademii Jazzu, czyli jazz w uję
ciu popularyzatorskim - na scenie TZR.

* W śród spektakli teatralnych wym ieńm y: dla
uczniów - "Opowieść o Robinsonie Cruzoe” w 
wykonaniu aktorów z Krakowa oraz "Pana Jo- 
wialskiego” Aleksandra Fredry w rea lizac ji 
Teatru L udow ego z Krakowa, z gościnną rolę 
Anny Seniuk - w TZR.

Jacques śpiew a Jacq u es’a
Dla pokolenia, które okres “burz i napo

rów” przeżywało w latach 60., Jacques Brel 
był artystą kultowym.

Urodzony w Belgii, największe sukcesy od
nosił na scenach Paryża i z Francją jest utożsa
miany. Reprezentował nurt piosenki poetyckiej, 
lirycznej, ale również tej kontestującej, której 
teksty wymierzone były w mieszczańskie, 
zachowawcze społeczeństwo. Pisał o miłości, 
tęsknocie, potrzebie przyjaźni. Krytykował 
też, ośmieszał i wytykał wady typowego 
“bourgeois”, przeciwstawiając się nietole
rancji i obłudzie. Jedni go uwielbiali, inni 
nienawidzili, nikt nie był obojętny. Odszedł 
zbyt szybko, w 1978 roku.

Piosenki Brela do dziś nie straciły nic ze 
swej aktualności. Do repertuaru włączają je 
największe gwiazdy, u nas - Michał Ba
jor: - "Au suivant” ("Następny”), "La val
se a mille temps” ( ’’Walc na tysiąc par”) czy 
"Ne me quitte pas ” ( ”Nie opuszczaj mnie ”)- 
to prawdziwe perełki przekładu, którego do
konał Wojciech Młynarski.

Ale rybnicka publiczność miała niedawno 
okazję posłuchać piosenek Brela w języku ory
ginału. W kameralnej sali Teatru Ziemi Rybnic
kiej, koncert zorganizowało Rybnickie Cen
trum Kultury przy współudziale ośrodka Al
liance Française. Przy wspaniałym akompania
mencie Sebastiana Jaudon’a wystąpił francu
ski piosenkarz Jacques Grillot. Publiczność, 
w dużej części rozumiejąca teksty, była usa
tysfakcjonowana, bo J. Grillot, choć dyspo-

również w bazylice koncert uczniów PSMII st. 
w Rybniku oraz z Legnicy (29.05., godz. 19.00). 
W kościele św. Jadwigi na Nowinach, 30 maja o 
godz. 17.30, wystąpi kwartet kameralny w skła
dzie Elżbieta Wiosek (organy), Andrzej Fry- 
drychowicz (trąbka), Eugeniusz Stawarski 
(skrzypce) i Leon Mielimąka (wiolonczela).

* W Klubie Energetyka wystąpiły Ksenia Więcek
(fortepian) i M onika Bielińska (akordeon) w 
recitalu złożonym z utworów C. Debussy’ego, 
H.M. Góreckiego, F. Poulenca, A. Repniko- 
wa, A. Piazzoli i V. Trojana.

* W  M uzeum - koncert tria "Coriolan" w skła
dzie Anne Fuchs (skrzypce), Véronique Fuchs 
(wiolonczela) i Lionel Ramousse (fortepian), 
zorganizowany przy współpracy Biura Koncer
towego i Alliance Française.

Przed nami...
* ...na scenie TZR: "Król MaciuśI ” Janusza Kor

czaka w w ykonaniu  ak to rów  z W rocław ia 
(27 m aja) o raz  “Mamotaro - brzoskwiniowy

nu jący  innym  tim brem  głosu , po  m istrzow sku 
operow ał oszczędnym i środkam i aktorskim i, by 
p rzekazać ideę u tw oru . In teresu jący  w ieczór, 
szczególnie d la  m iłośników  kultury  francuskiej,
a tych  w  R ybniku nie brakuje...

* * *
Kilka słów refleksji... Podjeżdżając pod TZR, by wziąć 

udział w wieczorze zrelacjonowanym powyżej, byłam 
zdumiona, a jednocześnie uradowana ilością samocho
dów, które, jak mi się wydawało, przywiozły wielbi
cieli francuskiej piosenki poetyckiej. Niestety, otrze
źwienie przyszło bardzo szybko, bo okazało się, że 
w tym samym czasie w dużej sali TZR odbywa się 
pierwszy z dwu koncertów Marcina Dańca. Ten kaba
retowy artysta zdołał dwukrotnie wypełnić publiczno
ścią wielką salę teatru, co nie udało się ani Sinfonii 
Varsovii ani znakomitemu wiolonczeliście Pieigamen- 
schikowowi, ani występującej dzień wcześniej Krysty
nie Jandzie, ani wielu innym. Kiedy publiczności coś 
się podoba, znajdzie drogę do kasy, a potem na salę. 
Widocznie więc podobają odzywki artysty ze sceny 
typu: “...Ruda, “maluchem” cię przywiózł? A puść go 
w trąbę... ” Co się dziwić - komentował ktoś - dziś jest 
zapotrzebowanie na głupotę. A my widocznie lubi
my się śmiać z głupoty innych. Bo przecież nie z na
szej własnej...

W.R.

chłopiec” - baśń w wykonaniu aktorów scen 
krakowskich (31 maja) - oczywiście, spektakle 
adresowane do dzieci.

* Koncert dla rodziców zapowiedzieli młodzi wy
konawcy z Zespołu Tańca Ludowego “Przy
goda” (TZR, 27 maja).

* 28 maja w KE otwarcie wystawy III M iędzyna
rodowego Salonu Fotografii Artystycznej: 
244 fotogramy 54 autorów z 12 państw! W fo
tografii czarno-białej złoty medal dla Evlanda 
Pillegaarda z Danii, srebro dla Zinoriego She- 
gelmana (Izrael), brąz - Renato Guioli (Wło
chy). W dziale fotografii kolorowej zwyciężyli: 
złoty medal - Gilad Fiskus (Izrael), srebrny - 
Ole Suszkiewicz (Dania), brązowy - Manfred 
Kriegelstein (Niemcy).

T > 1
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NASZA MAJÓWKA
29 maja

Już od czterech lat parafia Najświętszego 
Serca Pana Jezusa w Boguszowicach organizu
je imprezę znaną pod nazwą “Nasza Majów
ka”. Dzięki atrakcyjnemu programowi i profe
sjonalnej oprawie, animatorom przedsięwzięcia 
udało się zintegrować wokół niej mieszkańców 
dzielnicy, którzy tłumnie biorą w majówce 
udział. Dotąd w parafialnym amfiteatrze wystą
pili m.in. Andrzej Piaseczny-Piasek, Ryszard 
Rynkowski, a także zespoły Varius Manx, Deus 
Meus, Skaldowie, De Mono i in.

W tym roku “Nasza Majówka” odbę
dzie się w sobotę 29 maja. Jako, że przy
pada ona nieomal w przeddzień Dnia Dziec
ka, imprezy przedpołudniowe będą przezna
czone właśnie dla dzieci. W popołudnio
wym koncercie wystąpi m.in. “Gang Mar
cela”. (r)

Piosenki z teat 
K rystyny Jandy

Krystyna Janda jest na pewno artystką 
wybitną, choć jej emocjonalny sposób inter
pretacji prawie wszystkiego, może nieco nu
żyć. Rybnicki koncert jej "Piosenek z teatru” 
w Teatrze Ziemi Rybnickiej pokazał jednak, 
że Janda jest rzeczywiście najlepsza “na wy
sokich obrotach”. Biorąc sobie do serca sło
wa swej “mistrzyni” od piosenki czyli Mag
dy Umer, próbowała śpiewać również cicho, 
lirycznie, ale... to nie była Janda jaką lubimy. 
Może próbuje ona przełamać swoje ograni
czenia, do czego oczywiście ma prawo. Pu
bliczność z kolei ma prawo oczekiwać, by 
artysta nie posiłkował się “ściągą”, bo to 
odwraca uwagę od interpretacji... Piosenki 
z “Białej bluzki” Agnieszki Osieckiej - kul
towego przedstawienia lat 80., "Kobiety 
zawiedzionej” Simone de Beauvoir warte są

W DK Chwałowice

przypomnienia, warto też posłuchać jak Jan
da interpretuje piosenki Marleny Dietrich, by 
przekonać się, że Marlena naprawdę była nie
powtarzalna.

(r)

Festiw al piosenki dziecięcej

W Domu Kultury w Chwałowicach odbył się XVII Festiwal 
Piosenki Dziecięcej im. Tadeusza Paprotnego, zasłużonego 
dla środowiska animatora kultury muzycznej, związanego przez 
wiele lat z chwałowicką placówką.

W konkursie wzięło udział ponad 20 dzieci z rybnickich szkół 
oraz ościennych gmin. W grupie młodszej I miejsce przyznano 
Zuzannie Olbińskiej z SP 13, w grupie starszej zwyciężyła 
Marta Jastrzembska z SP 33, zaś Grand Prix zdobyła Daria 
Oleszczak - reprezentantka chwałowickiego Domu Kultury. 
Dzieci śpiewały piosenki zarówno z repertuaru dziecięcego, jak 
i utwory “dorosłe”, co wzbudziło pewne zastrzeżenie jury.

Organizatorzy mają ambicje, by festiwal stał się imprezą ogól
nopolską, co niestety, w tym roku jeszcze się nie udało.

(r), zdj.: szoł

* W śród wystaw: w górnym  hollu w M BP "50
lat Miejskiej Biblioteki Publicznej”, a w sali 
w ystaw  “Grafika i rysunek Anny O leś”, 
w M uzeum  “Dawna sztuka sakralna” , w 
Galerii TZR Wystawa rysunku, grafiki, malar
stwa oraz rzeźby pedagogów Państwow ego 
Ogniska Plastycznego w Rydułtowach z okazji 
50-lecia istnienia placówki.

* W m iejsk ich  dom ach kultury: w N iedo-
b czycach  31 m aja o godz. 11.00, 14.00 
i 17.00 “Pokaz mody m łodzieżow ej” z o k a 
zji D nia R odzinki - przygotow any  przez 
uczniów  Z espołu  Szkół Z aw odow ych nr 2, 
a 29 m aja od godz. 15.00 festyn  z okazji 
Dnia D ziecka  na os. W rę b o w a ; w D K  
w C hw ałow icach: u roczyste  spo tkan ie  z 
okazji Dnia Matki d la 80-latek  (24 m aja)

i pozostałych, zorganizowany przez chwałowic
kich emerytów (28 maja), 1 czerwca - w parku 
Dzień Dziecka dla uczniów szkół chwałowickich 
z częścią artystyczną i zabawą, 5 czerwca - za
kończenie sezonu Klubu Skatowego; w DK  
w Boguszowicach - 26 maja o godz. 17.00 kon
cert “Uśmiech dla Mamy” w wykonaniu zespołów 
OOP nr 1 i dzieci przedszkolnych, 29 maja o godz. 
18.00 Koncert galowy z okazji 80-lecia orkie
stry dętej kop. “Jankow ice” ; w DK w Niewia- 
domiu - 1 czerwca od 10.00 imprezy z okazji 
Dnia Dziecka - występy artystyczne, otwarcie 
wystawy “Dziecko w fotografii” , o 15.00 rajd 
rowerowy, od 16.00 gry i zabawy sportowe, 14 
czerwca “Giełda współpracy” organizowana 
przez Centrum Animacji Kultury w Mysłowi
cach.

(gw)

Dzień Dziecka
na R ynku!

K aczki z  Now ej P aczki
zapraszaję

wszystkie dzieci w niedzielę
30 maja na godz. 16.30

Będzie zabawa na 102!

i

JÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊË WÊÊÊÊÊÊaÊÊÊttÊÊBM Tel. 42-28-825
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Duża impreza - wielu widzów - znaczny sukces. Tydzień
Tak - w stylu telegraficznym - można ocenić IV Festiwal Sztuki 

Teatralnej, który w kwietniu odbywał się na przemian w Teatrze 
Ziemi Rybnickiej i Klubie Energetyka, by swój ostatni spektakl 
przedstawić na Rynku.

Recepta na sukces jest prosta. Bogatym mecenasem okazała się Elek
trownia “Rybnik” S.A., wspomagana przez Urząd Miasta Rybnika
i jedenastu innych sponsorów. Głośne nazwiska autorów i tytuły sztuk 
(adaptacje znanych powieści “Wichrowe wzgórza” E. Brónte oraz 
“Mistrz i Małgorzata” M. Bułhakowa). Znane w Polsce firmy teatral
ne ("Syrena” z Warszawy, “Muzyczny” z Gdyni) obok, uznanych w 
świecie, zespołów preferujących działania bardziej czy mniej awan
gardowe (’’Biuro Podróży” z Poznania, “KTO” z Krakowa). Różne 
teatralne gatunki: farsa i spektakl uliczny, musical i pantomima (’’Stu
dio Mimu” z Wrocławia), teatr plastyczny w dwóch odsłonach - po
wszechnie docenianej (Scena Plastyczna KUL-u Leszka Mądzika z 
Lublina) i ciągle poszukującej (Teatr Plastyczny Mariana Bednarka - 
jedyny “tutejszy”). Głośne nazwiska reżyserów i “telewizyjne” twa
rze, niektórych przynajmniej, aktorów - oto niektóre elementy owej 
recepty na sukces.

Mimo że afisze pojawiły się dość późno, publiczność dopisała. 
Najwięcej bodaj chętnych do zakupu biletów na kame
ralnej scenie Klubu Energetyka zgłosiło się na spek
takl pt. "’Wrota" Leszka Mądzika. Z powodu ograni
czonej liczby miejsc na widowni grano go trzykrotnie - 
zawsze przy sali pełnej widzów! Rekordową frekwen
cję na dużej scenie Teatru Ziemi Rybnickiej zanoto
wał "Mistrz i M ałgorzata” - spektakl Teatru Polskie
go z Bielska-Białej. Widzowie wykupili niemal wszy
stkie miejsca i nagrodzili wykonawców oklaskami “na 
stojąco”. Zasłużyli na nie zresztą bardziej Michał Bu
łhakow i twórca adaptacji scenicznej jego powieści An
drzej Maria Marczewski niż dość przeciętnie prezentu
jący się tego wieczoru zespół aktorski z Bielska.

Niewielu widzów mogło sobie pozwolić (nawet przy 
niewygórowanych cenach) na zakup biletów na kilka spektakli, a prze
cież warto było spróbować pogodzić na przykład Charmsa ( "Pijcie 
ocet, panowie” Teatru Biuro Podróży) z Bułhakowem - dwa różne 
spojrzenia artystyczne na jedną epokę. Zaskocze
niem była niezbyt duża frekwencja na musicalu 
“Wichrowe Wzgórza” w wykonaniu renomowane
go przecież Teatru Muzycznego z Gdyni, ale wia
domo, że zapełnienie dużej sali TZR bywa trudne...
Pierwsze spotkanie z teatrem Mądzika (choć w Ryb
niku wystawiał po raz trzeci) musi poruszyć najgłęb
sze pokłady duchowe widza. Dlatego warto na przy
szłość pomyśleć o tańszych karnetach, obejmują
cych za to wejścia na wszystkie spektakle. Pomo
gą one wcale niemałej grupce młodzieży rozkocha
nej w teatrze śledzić imprezę z dnia na dzień.

Mocnym akcentem na zakończenie festiwalu był 
występ (już trzeci w Rybniku) krakowskiego teatru 
ulicznego “KTO”. O ile bogactwo formy zachwyciło prawie wszyst
kich, treść wydała się niektórym widzom kontrowersyjna. Ale... takie 
jest życie.

Organizatorzy utrafili w odpowiedni czas, rozpalili apetyty widzów. Życzę 
im, aby potrafili w przyszłości sprostać tym oczekiwaniom i przyciągnąć 
odbiorców dzisiaj teatrowi niechętnych lub wobec niego obojętnych.

Grzegorz Walczak 
Zdjęcia: M. Szołtysek

Wrota” Sceny Plastycznej KUL

"Wichrowe Wzgórza” Teatru Muzycznego z Gdyni

"Wieczór kawalerski” 
- teatr Syrena

"Mistrz i Małgorzata 
Polski z Bielska-Białej

Teatr

"Zapach czasu " - teatr uliczny

▲
"Uroczysko" 
- Teatr 
Plastyczny 
M. Bednarka

Tel. 42-28-825
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Konkurs w Rybnickiej Kuźni
Szkoła Podstawowa nr 15 w Rybnic

kiej Kuźni już po raz trzeci zorganizo
wała Dni Edukacji Regionalnej pod 
hasłem "Ocalić od zapomnienia".

W finale udział wzięło 
ponad 50 u c z n ió w  z 
Rybnickiej Kuźni, Golejo- 
wa, G rabowni, Orzepo- 
w ic i Chwałęcic. Wśród 
jurorów byli m .in . Bog
dan Dzierżawa - w ice- 
Slgzak Roku i na uczy 
cielka z SP 1 5 Krystyna 
K ie re ta . W arto  też 
w spom nieć, że u c z n io 
wie z Rybnickie j K uźni 
bardzo aktywnie uczestni
czą w wielu regionalnych 
imprezach. Na uwagę za
sługuje fakt, że w  ostatnich 
czterech latach byli laure-

atami i zdobywali g łówne nagrody w 
"K onkursie  W iedzy o H isto rii Ś lą ska", 
którego patronem jest Kuratorium Oświaty 
w  Katowicach i Marszałek Sejm iku Ślą
skiego. szoł

Francuskie kontakty
Poradnia Psychologiczno-Pedagogicz

na w Rybniku współpracuje z chrześci- 
ja ń sk im  ośrod k iem  m łod zieżow ym  
“Silóe” z Chateauroux we Francji.

Współpraca została nawiązana we wrześniu 
ubiegłego roku. Od tego czasu do rybnickiej 
poradni trafiło wiele darów: - Były wśród nich 
zarówno słodycze jak również ubrania, arty
kuły szkolne, upominki i zabawki. Dary te 
otrzymaliśmy z myślą o Mikołaju. Kolejne 
paczki dotarły do naszego ośrodka na Wiel
kanoc - mówi Izabela Felka z Poradni Psy
chologiczno - Pedagogicznej w Rybniku. 
- Współpraca z Chateauroux dopiero zaczy
na się rozwijać. Chcielibyśmy, aby nastąpiła 
wymiana młodzieży. Wiem, że Francuzi są 
zainteresowani wizytą w Rybniku, ale na ra
zie nie ustalono żadnych konkretów.

Rybnicka poradnia cały czas utrzymuje kon
takt listowny z ośrodkiem w Chateauroux, 
dziękując za okazaną pomoc i śląc do Francji 
prace wykonane przez dzieci podczas zajęć 
terapeutycznych. (S)

Krystyna Kiereta prowadzi "Dni Edukacji Regionalnej" w SP 15 
w Rybniku-Rybnickiej Kuźni. Zdj.: szoł

W  Sc\mt \&11ier i StrAsbowrgw
W kwietniu grupa 41 uczniów wraz z pięcioma profesorami z II LO 

w Rybniku złożyła wizytę w zaprzyjaźnionym od wielu lat z Ryb
nikiem miasteczku Saint-Vallier w Burgundii. Każdego dnia

odwiedzaliśmy inny zakątek Francji. Zaczęliśmy od Taizé - miejsca 
międzykontynentalnych spotkań młodzieży różnych ras i wyznań. Na
stępnie poznaliśmy organizację pracy merostwa w Saint-Vallier. Wiel
kim przeżyciem dla nas była wizyta w świątyni Buddy, gdzie odkryto 
przed nami tajniki wschodniej wiary. Zaś kolejnym przystankiem 
podróży był Lyon, gdzie spędziliśmy ponad 7 cudownych godzin. 
Następnego dnia zaskoczyły nas trochę półmetrowe śnieżne zaspy we 
francuskiej Jurze nieopodal granicy szwajcarskiej, którymi mimo wszy
stko nie przejęliśmy się zbytnio. Dla wielu młodych rybniczan piątek 
16 kwietnia byl najzabawniejszym dniem pobytu we Francji. Odwie
dziliśmy bowiem park atrakcji i zwierząt (Parc d’attractions animalier) 
w Le Pal. Weekend zarezerwowany był dla naszych francuskich ro
dzin, które przyjęły nas na czas pobytu. Przed dwa ostatnie dni podróży

gościliśmy w Alzacji. W Strasbourgu zostaliśmy przyjęci w siedzibie 
Parlamentu Europejskiego. Tam zostały nam przedstawione szczegóły 
dotyczące polityki prowadzonej przez Unię Europejską. Mieliśmy moż
liwość obejrzenia interesującego filmu o historii powstania struktur eu
ropejskich i informującego o aktualnym stanie gospodarczym krajów 
zrzeszonych. Następnie zaproszono nas do miejsca obrad partii chrze
ścijańskiej, gdzie wytłumaczono mechanizm działania UE i Komitetu 
Integracji Europejskiej. Wizyta w Strasbourgu zakończyła się miłym 
akcentem, ponieważ każdy z rybniczan otrzymał pamiątkową koszulkę 
z symbolem Unii Europejskiej - dwunastoma złotymi gwiazdami na 
granatowym tle.

Dowiedzieliśmy się sporo o kulturze i sztuce Francji, poszerzając 
przy okazji znajomość języka. Za rok Francuzi przyjadą do Polski 
i tym razem to my będziemy gospodarzami. Chciałbym, żebyśmy wy
padli przynajmniej w połowie tak dobrze jak oni przyjmując nas.

Radosław Maj

Konkurs wiedzy 
o Unii Europejskiej

Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Europy Środkowej z Unią Euro
pejską z siedzibą w Tarnowie ogłasza Konkurs Wiedzy o Unii Euro
pejskiej adresowany do uczniów szkół podstawowych i średnich. 
Konkurs jest organizowany przy współpracy Departamentu Informacji 
i Komunikacji Społecznej Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej.

Pierwszy etap obejmuje napisanie pracy pisemnej na jeden z pięciu 
podanych tematów i przesłanie jej organizatorom w terminie do 30 
czerwca br. Etap II obejmuje część pisemną i ustną (dla uczniów Woj. 
Śląskiego 20 września w Katowicach).

Etap III to, do którego zakwalifikowane zostaną po trzy osoby 
z województwa składać się będzie z pracy pisemnej (do 16 paździer
nika) i części ustnej na temat własnej pracy. Jury wyłoni trzech laure
atów - najlepsi w nagrodę odwiedzą Brukselę, Wiedeń lub Budapeszt.

Szczegóły w redakcji “Gazety Rybnickiej” oraz Wydziale Edu
kacji Urzędu Miasta.

T o \
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Rzemieślnicze święto
Patronem polskich rzemieślników jest, jak wiemy, 

bohaterski warszawski szewc - Jan Kiliński, a dzień, 
w którym obchodzone jest związane z jego imieniem 
święto, to 17 kwietnia. Rybniccy rzemieślnicy święto
wali nieco później, bo 9 maja.

Spod "okrąglaka" czyli siedziby Cechu Rzemiosł Małych i Śre
dnich Przedsiębiorstw (to tak od niedawna brzmi nazwa rzemieślni
czego stowarzyszenia) wyruszono w  pełnej gali, ze sztandarami na 
mszę w  intencji rzemiosła do bazyliki św. Antoniego. Następnie 
odbyło się spotkanie środowiska rzemieślniczego z gośćm i, wśród 
których obecny był m .in . prezydent Adam Fudali. Tradycje śląskie
go rzemiosła, a także postać patrona przypomniał wicestarszy ce
chu Helmut Pfeifer, występując jednocześnie z apelem o integrację 
środowiska i współpracę z samorządem.

Prezydent Fudali złożył rzemieślnikom życzenia, omów ił też kie
runki rozwoju rzemiosła oraz małej i średniej przedsiębiorczości 
w  naszym mieście.

(r)

19
u

dwik Mańka, dyrygent chóru od 1952 aż do 
swej śmierci w 1969 roku. Chlubnie w dzie
jach chóru zapisali się ponadto Ernest Go
lik, Franciszek Smolka, Jan Łoboziak i wie
lu innych.

Chór koncertował w wielu miejscowościach 
na terenie kraju, wystąpił przed mikrofonami 
Polskiego Radia, do dziś bierze czynny udział 
we wszystkich imprezach organizowanych 
przez Polski Związek Chórów i Orkiestr.

W 1991 roku odbyła się uroczystość prze
kazania chórowi sztandaru ufundowanego 
przez miasto, a także rzemieślników i han
dlowców z Popielowa. Chór przetrwał trud
ny okres kiedy zabrakło patronatu kopalni. 
Dziś znajduje się wciąż w czołówce chórów 
okręgu, a za upowszechnianie muzycznych

Śląskie towarzystwa śpiewacze czyli chó
ry odegrały w naszym regionie ogromną 
rolę nie tylko w krzewieniu kultury mu
zycznej, ale były też ostoją polskości w 
czasach dążenia Śląska do powrotu do 
Macierzy.

Chórzyści brali udział w życiu kulturalnym 
swojego środowiska, podkreślając jego narodo
we i chrześcijańskie korzenie. Jednym z chó
rów o wielce bogatej i długiej tradycji kul- 
turałno-patriotycznej jest obchodzący jubi
leusz 80-lecia “Słowiczek” z Popielowa. Za 
dzień jego powstania uważa się datę 4 maja 1919 
roku. Jego współzałożycielami byli m.in. 
Emanuel Holona, Wacław Rybka, Wincenty 
Ochojski, Franciszek Duda, Franciszek Lap-

czyk. Od tamtej pory “Słowiczek”, na prze
kór dziejowym burzom, trwał, zawieszając 
swoją działalność tylko na czas II wojny świa
towej. Archiwum z ponad stu partyturami ura
towała od zniszczeń wojennych Gertruda 
Mańka. Pierwsze po wojnie zebranie odbyło 
się 6 maja 1945 roku, a przybyło na nie pra
wie 100 osób. Do najbardziej zasłużonych 
działaczy chóru należy związany z nim od 
1946 roku aktualny prezes Leon Rybka, któ
ry funkcję tę pełni już lat 40, a także wielolet
ni sekretarz Jerzy Brzezinka. Gospodarzem 
chóru jest Jadwiga Lapczyk - jego członkini 
od 1945 roku. Wielkie zasługi w podnoszeniu 
poziomu artystycznego zespołu wniósł Lu

tradycji oraz podtrzymywanie patriotycznych 
wartości był wielokrotnie nagradzany. O za
angażowaniu “Słowiczka” niech świadczą 
fakty: w ciągu ostatniego pięciolecia chór 
wystąpił ponad 100 razy, sam zorganizował 
21 własnych koncertów, zaś chórzyści razem 
przepracowali na próbach ponad 600 godzin.

U roczystości jubileuszow e odbyły się 
2 maja br. w Domu Strażaka w Popielowie. 
Jubilaci oraz zaproszeni goście, wśród 
nich prezydent Adam Fudali, w zięli 
udział we mszy św. odprawionej w inten
cji chóru w kościele p. wezw. Trójcy 
Przenajświętszej, a następnie w uroczystej aka
demii i wieczorku towarzyskim z potańcówką.
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A b eca d ło
rzeczy śląskich Dostałem "śląskiego Nobla"
Rozmowa z Markiem Szołtyskiem, laureatem nagrody im. Wojciecha 

Korfantego, nauczycielem w IV LO i dziennikarzem “GR”.
Na uroczystym wręczeniu nagrody w  nowym 

gmachu Biblioteki Śląskiej Marek Szołtysek zna
lazł się w  znakomitym towarzystwie pozo
stałych laureatów: prof. Adolfa Dygacza - 
znakomitego muzykologa i znawcy folklo
ru śląskiego, Bolesława Lubosza - pisarza, 
publicysty, znawcy literatury polskiej, nie
mieckiej i serbo-łużyckiej oraz przedstawi
cielki Narodowej Orkiestry Symfonicznej 
Polskiego Radia.
Wręczenie nagród poprzedził koncert stu-

- Twoja pasja odkrywania dla innych histo
rii regionu zaczęła się w 1990 roku na ła
mach “Gazety Rybnickiej”...
- Zaczęło się to dokładnie 6 kwietnia 1990 
roku w pierwszym numerze “Gazety Rybnic
kiej”, gdzie opublikowałem tekst o św. Jadwi
dze, śląskiej księżnej pt. “Patronka naszej 
zgody”. Potem posypały się kolejne artyku
ły... i ani się nie spostrzegłem, jak wiosną 
1994 roku mój cykl “Abecadło rzeczy ślą
skich” obchodził wydanie 150 tekstu. W na
stępnej czerwcowej “Gazecie Rybnickiej” 
pojawi się 323 tekst i końca nie widać. Rów
nolegle pisałem moją pierwszą książkę “Ryb
nik, nasze gniazdo ”. Jej powstanie było rów
nież związane z “GR”, bo po pierwsze - by
łem znany jako piszący, po drugie - część 
swych “gazetowych” tekstów przerobiłem na 
potrzeby książki. To w “GR” nauczyłem się 
pisania prostym językiem o skomplikowanych 
sprawach. Pomaga mi w tym praca w IV LO 
w Rybniku-Chwałowicach, gdzie uczę histo
rii. Całą tę wiedzę wykorzystałem również w 
mojej ostatniej pozycji “Śląsk, takie miejsce 
na ziemi”. Poszerzyłem w niej zasięg swoich 
zainteresowań na cały Śląsk. To dzięki niej 
zostałem zauważony w Katowicach, Opolu, 
Chorzowie, Mysłowicach... Zaledwie w pół 
roku po jej wydaniu otrzymałem nagrodę im. 
Wojciecha Korfantego, którą Związek Gór
nośląski wyróżnił mnie “...za w pełni orygi
nalny i niekonwencjonalny sposób kształto
wania wiedzy o swojej Małej Ojczyźnie”. 
Nagrodę tę nazywam sobie “śląskim No
blem”, ponieważ jest najbardziej prestiżowa 
na Śląsku!

- W żadnej z. Twoich dotychczasowych wy- 
powiedzi dla innych mediów nie padła na
zwa “Gazety Rybnickiej”, choć wspomnia
no o naszym cyklu “Abecadło rzeczy ślą
skich’'. Jak myślisz, dlaczego?
- Zawsze wspominam, że wywodzę się i cią
głe pracuję w “Gazecie Rybnickiej”. Zresztą

dentów Katowickiej Akademii Muzycznej, 
a na sali zasiadali m .in . przedstawiciele 
urzędu Wojewody Śląskiego, Archidiece
zji Katowickiej, środowisk kulturalnych i na
ukowych, władz samorządowych. Władze 
Rybnika, które zgłosiły kandydaturę Marka 
Szołtyska reprezentowała wiceprezydent 
Ewa Urbanek-Chołuj. Nagrody wręczał 
m .in . prof. Jan Malicki, dyrektor Biblioteki 
Śląskiej, który jest również przewodniczą
cym kapituły nagrody im. W. Korfantego.

rozmawiający ze mną dziennikarze doskona
le o tym wiedzą, a nazwę “Gazety Rybnic
kiej” pomijają ze względów “konkurencyj
nych”. Tak! Proszę zauważyć, że żadna ze ślą
skich gazet nie dorobiła się tak długiego i kon
sekwentnego cyklu popularyzującego historię 
i tradycję regionu, jak nasze “Abecadło rzeczy 
śląskich”. W “Nowinach” teksty takie pojawia
ją się od przypadku do przypadku, “Gazeta 
Wyborcza” i “Trybuna Śląska” (dziś “Dzień”) 
są w tej materii zagubione, zaś “Dziennik Za
chodni” ma wprawdzie dwa znane nazwiska i 
systematyczne cykle, w których jednak Kutz 
ciągle miesza się w politykę, a Smolorz prze
ważnie tylko marudzi jak “starzik”.

- Dlaczego postanowiłeś zebrać swoje wia
domości w książkach?
- Myślę, że istotą moich książek jest sposób 
ujęcia zagadnień. W dzisiejszych czasach 
wszystko musi być napisane prosto, krótko i 
bogato ilustrowane, a książki powinny być 
tanie, efektowne i dużego formatu. Takie są 
oczekiwania czytelnika, który nigdy nie się
gnie po suchą pracę naukową, choćby była 
ona najlepsza. Potem przychodzi odpowiednia 
promocja, dystrybucja... i to wszystko dopie
ro składa się na sukces. On był moim celem, 
kiedy podjąłem decyzję o wydawaniu ksią
żek. Ale jestem dopiero na początku drogi. 
Moje plany rozłożyłem na około 10 lat.

- Jakie są te najbliższe?
- Wszystkich oczywiście nie mogę zdradzić,
żeby nie ułatwiać życia konkurencji. Choć 
ciężko ze mną konkurować, bo decyzje podej
muję samodzielnie czyli szybko i bezkonflik
towo, książki wydaję za własne pieniądze, nie 
istnieje więc żadna forma nacisku. A przede 
wszystkim nie płacę sobie za pisanie i zdję
cia do własnych książek, nie płacę sobie za 
reklamę, dystrybucję itd_W ten sposób uzy
skuję najniższe ceny wśród książek o Śląsku. 
Moje wydawnictwo “Śląskie ABC” wyda w

Marek Szołtysek tuż po otrzymaniu nagrody 
im. Korfantego w nowym gmachu Bibliote
ki Śląskiej w Katowicach. Zdj.: arch. pry w.

1999 roku minimum trzy książki: pod koniec 
maja - “80 lat PCK...”, w październiku - ko
lejna książka o Śląsku, w listopadzie - kolej
na książka o Rybniku.
- Dziękujemy i jeszcze raz gratulujemy 
nagrody.

Rozmawiała: W. Różańska

P o z a z d ro ś c ić  ta k ie j 
b ib lio te k i

dokończenie ze str. 14
614 tys. wypożyczeń książek do domu i po
nad 15 tys. czasopism, zaś w czytelniach i ką
cikach czytelniczych udostępniono ponad 85 
tys. książek i 91 tys. czasopism oprawnych i 
nieoprawnych. A przecież biblioteka to nie tyl
ko miejsce wypożyczenia lub przeczytania 
książki - tu odbywają się spotkania autorskie, 
wystawy, lekcje biblioteczne dla dzieci i mło
dzieży, konkursy. Biblioteka żyje. I to nas cie
szy...
- Co Was natomiast martwi?
- Zbyt szczupłe środki na zakup książek, cią- ^  
gle niedomagająca kserokopiarka w czytelni,
brak pełnej komputeryzacji. Jedną filię z uwa- 20 
gi na zły stan techniczny budynku musimy 
przeprowadzić do innego lokalu, kilka innych 
wymaga bieżących remontów.
- Z okazji jubileuszu życzymy zatem boga
tych sponsorów...

Rozmawiała: W. Różańska

-T-„ i u <-> o n  n n c



Krótkie dzieje
MeksykuRADA DZIELNICY  

" M E K S Y K ”
w Rybniku

Dzielnica Meksyk nie ma swego starego her
bu, ma za to nowe logo, na którym widnieje 
fragment kolejowego domku i “meksykań
skie” słońce.

Na południowy-wschód od rybnickiego 
Rynku, za linią ulicy Kościuszki w kierunku 
dworca kolejowego, wzdłuż starej drogi na 
Świerklany (dzisiaj ulica Świerklańska) cią
gnęły się ku Ligocie, Chwałowicom i Bo- 
guszowicom liche pola i nieużytki. Admi
nistracyjnie tereny te należały zawsze do 
miasta Rybnika. Teren był mocno pofałdo
wany, a gleba piaszczysta, nadawała się więc 
jedynie na pastwiska, na których rybniczanie 
wypasali kozy. Dlatego cały ten rozległy te
ren nazywano Kozie góry - jak czytamy na 
mapie Rybnika z 1861 roku. Na jego skraju, 
przy granicy z Boguszowicami, przed lasem 
zwanym Królewiokiem, na terenie porośnię
tym niewielkim brzozowym laskiem znajdo
wały się tzw. Brzeziny Miejskie. Gdyby hi
storia potoczyła się inaczej, prawdopodobnie 
mielibyśmy dzisiaj na tych terenach dwie ryb
nickie dzielnice: Kozie Góry (pisownia bar
dziej współczesna) i Brzeziny Miejskie - a tym
czasem mamy jedną - Meksyk. Jak do tego 
doszło?

W 1856 roku w Rybniku ukończono bu

dowę torów kolejo
wych, bocznic i dwor
ca. Kiedy wybierano 
miejsce pod lokaliza
cję tych rozległych 
obiektów, przeznaczo
no na to nieurodzajne 
miejskie tereny Kozich 
Gór. Wtedy też linia 
torów kolejow ych 
pierwszy raz wyzna
czyła sztuczną granicę 
pom iędzy śródm ie
ściem Rybnika, a pery- 
feryjnym i Kozimi 
Górami i leżącymi da
lej Brzezinami Miej
skimi. O ile jednak w 
Brzezinach było wtedy 
kilkanaście domostw, 
o tyle na Kozich Gó
rach było ich zaledwie 
kilka i to głównie przy 
ulicy Świerklańskiej. Proporcje zaludnienia 
omawianych terenów zmieniły się w poło
wie lat 20. XX wieku, kiedy dyrekcja Pol
skich Kolei Państwowych zdecydowała o 
wybudowaniu w Rybniku osiedla domków dla 
swych pracowników. Były one, jak na owe

czasy, luksusowe, bo i kolejarzy w tych cza
sach było na to stać. Znane było wówczas 
powiedzenie Jo, kolyjorz wosztym żigom, 
mające podkreślić wysokie zarobki tej gru
py zawodowej. Osiedle kolejarskich dom
ków nazwano potocznie Meksykiem  i trud
no powiedzieć czy to z powodu piaszczystej 
gleby czy racji oddalenia od centrum - dale
ko jak do Meksyku. Po rewolucji w prawdzi
wym Meksyku w latach 1910-1917, państwo 
to wkroczyło na drogę reform i stało się w 
ówczesnej Polsce symbolem nowoczesności, 
niektórzy więc twierdzą, że budowane przez 
kolej domki w Rybniku miały być właśnie no
woczesne, postępowe... Tak czy inaczej, osie
dle to było bardzo atrakcyjne i jeszcze przed 
drugą wojną światową w okolicach osiedla 
Meksyk zostało zbudowanych kilkanaście in
nych prywatnych domów. Strefa zabudowy 
powiększyła się jeszcze bardziej po wojnie. 
Nowe domy lokalizowano m.in. w okolicach 
ulicy Świerklańskiej, Chopina, Chwałowic
kiej i dzisiejszej Prostej. Natomiast nazwa Ko
zie Góry staje się coraz mniej używana na 
określenie okolicy, popularyzuje się zaś na
zwa Meksyk. Natomiast Brzeziny Miejskie, 
mimo istniejącej tam kaplicy, pozostały na ubo
czu, a dzisiaj są odseparowane jeszcze bardziej 
“od świata” pierścieniem szkód górniczych i wy-

W najwyższym punkcie dzielnicy w okolicy ulicy Prostej, znajduje się zabytkowa wieża 
ciśnień z 1905 roku.
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sypiskiem śmieci w Boguszowicach.
Paradoksalnie, tereny dalekie “jak Meksyk”, z administracyjnego 

punktu widzenia należały do dzielnicy Rybnik-Sródmieście. Ale mie
szkańcy wzięli sprawę w swoje ręce. Stwierdzono, że specyfika oko
licy i odrębne problemy mieszkających tam ludzi dają im prawo do 
utworzenia osobnej dzielnicy. Tak się też stało. Mieszkańcy zawiązali 
grupę inicjatywną, w której działali m.in. Feliks Nowak i Alojzy My
śliwiec. Nowa, najmłodsza dzielnica Rybnika - Meksyk - powstała w 
1994 roku. W jej skład weszły też Brzeziny Miejskie, okolice parku 
nazywanego "Hazynhajda" i pozostałe tereny w tym rejonie nie nale
żące do dzielnicy Boguszowice, Chwalowice i Ligota (patrz mapka!). 
Na terenie tej ciągle integrującej się dzielnicy można wyróżnić takie 
obszary jak: Stary Meksyk - czyli samo osiedle domków kolejowych, 
Brzeziny Miejskie, "Hazynhajda", Bieszczady Rybnickie czyli poro
śnięte laskiem wzgórze na południe od ulicy Prostej, bloki przy ulicy 
Chwałowickiej oraz Kozie Góry czyli w pojęciu dzisiejszym teren 
w okolicach Zespołu Szkół Budowlanych.

Omawiany obszar od najdawniejszych czasów należał do rybnic
kiej parafii Matki Boskiej Bolesnej. W Brzezinach i przy ulicy Swier- 
klańskiej stały jedynie przydrożne krzyże, pod którymi mieszkańcy 
odprawiali wspólne modlitwy i nabożeństwa majowe czy różaniec. W 
tym względzie Brzeziny miały więcej szczęścia, gdyż w 1936 roku 
tamtejsi mieszkańcy, a zwłaszcza Wiktor Mura i Alojzy Sobik dopro
wadzili do wybudowania i poświęcenia kaplicy pod wezwaniem Naj
świętszego Serca Pana Jezusa. Kaplicę tę ok. 1990 roku rozbudowano 
i dziś odprawiana tam jest w każdą niedzielę msza św. o godz. 9.00. 
Natomiast cały teren dzielnicy Meksyk od 1952 roku należy do para
fii Królowej Apostołów oo. misjonarzy.

W dali zalesiony teren zwany Bieszczadami Rybnickimi, znajdujący 
się po południowej stronie ulicy Prostej. Przed nimi rozlewisko po
wstałe na skutek szkód górniczych kop. “Chwalowice”. Do 2004 
roku teren ten upadnie jeszcze o 6 metrów.

Fragment kolejowego osiedla domków - to od nich wzięła się nazwa 
dzielnicy Meksyk.

Kaplica przy ulicy Brzeziny Miejskie pochodzi z 1936 roku.

Składowisko gruzu po północnej stronie ulicy Prostej.

Co się dzieje w Meksyku ?
- Mam tę przyjemność, że od początku istnienia dzielnicy Meksyk 

czyli od 1994 roku jestem przewodniczącym tutejszej Rady Dzielnicy - 
mówi Adam Kotas, nauczyciel WF, przedsiębiorca i ojciec pięciu 
synów. - W Meksyku mieszka ok. 2500 mieszkańców. Od czasu kiedy 
powstała ta dzielnica udało nam się m.in. utwardzić metodą gospo
darczą ulicę Sudecką i Bieszczadzką, oświetlić park “Hazynhajda ”, 
wyremontować ulicę Prostą oraz zrekultywować i uporządkować te
ren ciągle działającego wysypiska gruzu przy ulicy Prostej. Aktualnie

budowany jest biegnący przez teren Meksyku nowy kolektor ścieków.
Rada Dzielnicy ma ambitne plany, by utwardzić metodą gospodarczą 
dwa odcinki boczne ul. Chwałowickiej i Pod Hałdą. Myślimy też o 
wyasfaltowaniu ulicy Brzeziny Miejskie oraz remoncie ulicy Dąbrow
skiego, Chwałowickiej, Parkowej, Żołnierzy Września i Sobika. Pla
nujemy też doprowadzić do zainstalowania w parku “Hazynhajda ” 2 j
toalety i oczywiście dopilnować sukcesywnej modernizacji sieci wo
dociągowej, kanalizacyjnej, elektrycznej itd. Nie zapominamy też o 
imprezach dzielnicowych jak np. ta w Dniu Dziecka.

Całość opracował oraz zdjęcia wykonał:
Marek Szołtysek
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Zlot
m otocyklow y

Na początku maja 
na terenie ośrodka 
elektrowni “Rybnik” 
odbył się II Rybnic
ki Zlot Motocyklowy 
’99, którego głów
nym organizatorem 
była firm a “SZPI
LA”. Pierwszy taki 
zlot odbył się dwa 
lata temu na lotnisku 
w Gotartowicach.

W tegorocznym zlo
cie uczestniczyło 1180 
pojazdów, które w uro
czystej paradzie ze Sto
dół przejechały pod ko
ściół Matki Boskiej 
Bolesnej. Po uroczystej

morskie) oraz Adam Pierchała z Rybnika za naj
starszy motocykl - BMW z 1939 r.

Wśród uczestników zlotu rozlosowano 
także nowy motocykl Suzuki-LS650 Savage.

dokończenie na str.27

Ks. Franciszek Radwański 
maszyny i ich właścicieli.

mszy św. poświęcono motocykle, a następnie mo
tocyklowa parada przejechała przez wszystkie 
rybnickie osiedla, by ponownie zawitać na teren 
ośrodka. W godzinach wieczornych na zlot do
tąd prezydent Adam Fudali, który ufundował i wrę
czył trzy okazale puchary. Otrzymali je: Olgierd 
Grzesik z Pietrowic Wielkich za najoryginalniej
szy pojazd, a był to “SAM” na bazie “Zaporoż
ca”, Lucyna Dąbrowska i Wojtek Chruchała 
za najdłuższy dystans - aby dotrzeć do Rybnika 
pokonać musieli trasę liczącą 697 km (woj. po-

z siodełka motocykla poświęcił przybyłe na zlot
Zdj.: szoł

Szermierz poszukuje 
sponsora

Młody florecista RMKS-u Rybnik Mateusz 
Hołyński ma okazję wystąpić w zawodach 
juniorów, które odbędą się na początku czerw
ca w Recklinghausen w Niemczech. Nieste
ty, zawodnik ten nie dysponuje odpowiednim 
sprzętem, a nie stać go na taki zakup. Szuka 
zatem sponsora - czy ktoś wesprze obiecu
jącego młodego sportowca?

pływanie

VII mityng pływacki
Już po raz siódmy na terenie szkolnego basenu 

Zespołu Szkół Budowlanych w Rybniku odbył się 
mityng pływacki o Puchar Dyrektor ZSB. W za
wodach uczestniczyło 130 pływaków i pływaczek 
z i ł  rybnickich szkół s'rednich. Oto wyniki poszcze
gólnych konkurencji. Chłopcy 100 m st. dowol
nym: 1. A. Bugdoł (ZSB), 2. K. Naporowski (ZSZ 
Orzepowice), 3. H. Szatoń (IILO), 50 m s t  grzbieto
wym: 1. Sz. Jonderko (ZSE-U), 2. M. Wowra (U LO), 
3. S. M ajerczak (ZSB), 50 m st. klasycznym : 
1. M. K osiba (ZSE-U ), 2. M. M olczyk (II LO), 
3. R. S ob ik  (Z S B ), 25 m st. m o ty lk ow ym :  
1. R. K lim czyński (II LO), 2. D. Szym ura (ZSZ 
“Rym er” ), 3. M. B łaszczyk (ZSB).
Dziewczęta 50 m st. dowolnym: 1. A. Byczek (II 
LO), 2. S. Wychowaniec (V LO), 3. J. Glenc (II 
LO), 50 m st. grzbietowym: 1. E. Podgórska (ZSE- 

f c z  U), 2. K. Rostkowska (II LO), 3. M. Gdańska (I 
F*“* LO), 50 m st. klasycznym: 1. B. Szymik (II LO), 
p i 1 2. A. Styżej (II LO), 3. S. Pyszny (ZSE-U).

W klasyfikacji drużynowej zwyciężyło II Li
ceum Ogólnokształcące, które wyprzedziło ZSB 
i ZSE-U. Najlepsi zawodnicy i drużyny otrzymały 
puchary i nagrody rzeczowe ufundowane przez 
Urząd Miasta i rybnicki WOPR.

koszykówka
Koszy karki RMKS w finale MP

Po zakończeniu rozgrywek drugoligowych 
zespół RMKS Partners Rybnik przystąpił do 
walki o Mistrzostwo Polski w kategorii ju
niorek. W turnieju półfinałowym, który ro
zegrany został w Gorlicach, rybniczanki spi
sały się bardzo dobrze zwyciężyły w turnie
ju i z pierwszego miejsca awansowały do 
turnieju finałowego, który rozegrany zosta
nie w Toruniu. - Na słowa uznania zasługuje 
cały zespół, który szczególnie w meczu prze
ciwko gorliczankom pokazał koszykówkę na 
bardzo wysokim poziomie - powiedział po tur
nieju ucieszony trener Mirosław Orczyk.

judo
Za złoto - ME

Artur Kejza zawodnik Polonii Rybnik zdo
był trzeci w swej karierze tytuł Mistrza Pol
ski seniorów w judo, dzięki czemu uzyskał 
prawo startu w Mistrzostwach Europy. Na 
zawodach rozgrywanych we Wrocławiu ryb- 
niczanin, zanim dotarł do finału, pokonał, i to 
przed upływem regulam inowego czasu, 
dwóch zawodników Wisły Kraków. Ten sam

szachy
N a u czy c ie le  - sza ch iśc i

W dniach 29 i 30 maja br. odbędzie się III 
Ogólnopolski Ttirniej Szachowy Pracowni
ków Oświaty “Rybnicka Wiosna Szacho
wa 1999”, zorganizowany przez Związek 
Nauczycielstwa Polskiego, elektrownię “Ryb
nik” i Towarzystwo Kulturalno-Sportowe 
“Kuźnia”. Patronat nad turniejem przyjęły 
władze samorządowe Rybnika, prezes elek
trowni “Rybnik”, Śląski Kurator Oświaty 
a także władze związkowe ZNP.

P ierw sze  z ło to
Agnieszka Matras z Miejskiego Klubu 

Szachowego Rybnik zdobyła złoty medal 
M istrzostw Polski juniorek do lat 20 
w Trzebini. Do tej pory uczennica II LO 
w Rybniku startując w Mistrzostwach Polski 
do lat 20 zdobyła dwukrotnie trzecie miejsce. 
Pierwszy w sportowej karierze złoty medal 
daje rybnickiej szachistce prawo startu w mi
strzostwach świata juniorów, które w tym roku 
rozegrane zostaną w Armenii.

S za ch y  k o b iece
Przez dziewięć pierwszych dni maja 

w Wiśle rozgrywany był już po raz szósty 
międzynarodowy turniej szachowy kobiet 
“Hugart Cup” - jedna z największych im
prez w szachach kobiecych w Europie. W tym 
roku patronat nad turniejem objął premier Je
rzy Buzek. Zwyciężczynią została Świetlana 
Matwiejewa (Rosja), druga była Marta Zie
lińska, a trzecie miejsce wywalczyła Moni
ka Bobrowska (MKSz Rybnik AP Żory).

żuiel Coraz lepiej
Żużlowcy II ligi rozegrali już 5 kolejek li

gowej rywalizacji. Zawodnicy RKM Ener- 
go Invest Rybnik po dwóch porażkach 
z Częstochową i w Ostrowie (38:52) trzy ko
lejne rozstrzygnęli już na swoją korzyść. 
W dwóch ostatnich pojedynkach w barwach 
rybnickiego zespołu wystąpił Australijczyk 
Todd Wiltshire, a zdobywając w 10 biegach 
komplet 30 punktów stał się najskuteczniej
szym zawodnikiem RKM-u. W ligowej tabe
li z kompletem 12 pkt prowadzi włókniarz 
Częstochowa, RKM Energo Inwest na miej
scu 6 z dorobkiem 6 punktów.

los spotkał zawodnika Czarnych Bytom Pio
tra Golusa. W pojedynku finałowym A. Kej
za spotkał się ze swoim odwiecznym rywa
lem P. Matyjaszkiem z Czarnych Bytom i po 
raz kolejny zwycięsko z tego pojedynku wy
szedł nasz zawodnik.

W Mistrzostwach Polski seniorów po raz 
pierwszy wystartowali także inni zawodni
cy Polonii Rybnik: Adam Remiarz, Bartosz 
Piątek i Rafał Wawak, jednak na ich zdoby
cze medalowe trzeba będzie jeszcze trochę 
poczekać.

Tel. 42-28-825
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Rynkowych ogródków wyrosło nam tej wio
sny jak grzybów po deszczu. I bardzo dobrze, bo 
ożywiają miasto i dają wytchnienie przy piwku. 
Szkoda jednak, że tylko przy piwku i ewentual
nie innym zimnym napoju. A marzyłaby się kawa 
(i to nie w plastikowym kubku jak z Mc’ Do- 
nalds’a), ewentualnie mała przekąska pod pa
rasolem. O ile ogródki na Rynku dobrze 
wkomponowały się w otoczenie, razi nieco 
biały "piwny" namiot u stóp Teatru Ziemi 
Rybnickiej. Może akurat ten problem rozwią
że samo życie, gdyż w porównaniu z ogród
kami na Rynku, w namiocie tłoku nie ma...
Wszystkich tego typu miejsc dotyczy problem 

WC. Właściciele ogródków powinni poinformo
wać swoich bywalców, gdzie mogą oni załatwić 
potrzebę fizjologiczną. Ot, proza życia. Ponie
waż wszystkie ogródki są przypisane konkret
nemu lokalowi w okolicy Rynku, nie powinno 
być z tym trudności. Ostatecznie o rzut beretem 
od Rynku znajduje się miejski szalet... (r)

Ptok piyrszy
Tak siefurgom po malutku,
Patrza, wszyndzie fo l ze grodków!
Ptok drugi
A w nich ani jednyj grządki,
Yno stoją flaszek rządki.
Niy rośnie tam szalot, radiska,
Yno piana łod piwska...
Ptok trzeci
Tak nowocześnie godają: zegrodki,
A to normalne są z piwym budki!

(fra-szoł-ka)

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

KINO “PREMIEROWE” TZR 
Czarny kot, biały kot, prod. jugosłowiań
skiej, 24 - 26.05., godz. 17.00, 19.15,
31.05., godz. 19.15 oraz od 1.06. do 3.06. 
Dawno temu w trawie, USA, 31.05., 
godz. 17.00 oraz od 1.06. do 3.06.

KINO "ZEFIR" Boguszowice
Blade - wieczny łowca, USA, 23 - 27.05.,
godz. 17.00, 19.00
Gorzej być nie może, USA, 30.05. -
3.06., godz. 17.00, 19.00

KINO "WRZOS" - Niedobczyce
Mamuśka, USA, 22.05., godz. 18.00 
Życie jest piękne, włoski, 29.05., godz. 
18.00 (gw)

K rzy żó w k a
Nagroda za rozwiązanie 

krzyżówki
> dwa bony towarowe 
wartości 50 zł każdy

ufundowane przez Klub 
Międzynarodowej Prasy i Książki

Rozwiązaniem krzyżówki będzie wyraz, który 
powstanie w polach oznaczonych kropkami.

Rozwiązania na kartkach pocztowych prosimy 
przysyłać do 16 czerwca pod adresem redakcji: 
"GazetaRybnicka", Rynek 12a, skr.poczt. 96,44- 
200 Rybnik, lub wrzucić do naszej "żółtej skrzyn
ki” (ulica Kościuszki).

DZIELNICA MIESZK. W  GDYNI I r POP. CIĘŻARY

CZYNNI CZŁONKOWIE OCZKO W 
PIERŚCIONKU

STATEK
NOEGO

DYGNIĘCIE

'W

►

K O N K U R E N T  

I ......................
• • • •

POWIĘKSZONA
TARCZYCA

R ozwiązanie krzyżów ki z nr. 4 "GR" 
- GOGOL. Nagrody, dwa bony towarowe po 
50 zł każdy wylosowali: Małgorzata Przy- 
godzka ul. Św. Józefa 85, 44-200 Rybnik 
oraz Zygmunt Smółka, ul. Ligonia 8/16, 
44-280 Rydułtowy.

Sp. z o.o
Klub Międzynarodowej Prasy i Książki

Rybnik, ul. Sobieskiego 18

Marek Ruszczyć, Kobie
ty niepospolite. Legenda 
i historia. Wyd. Świat 
Książki

Sylwetki dziesięciu 
wybitnych kobiet, które 
swoją umysłowością wy
biły się ponad przecięt
ność. Wśród nich m.in. 

Kleopatra, Joanna d’Arc, George Sand i in., 
w tym Polki. W swoich czasach były nie
jednokrotnie potępiane, dziś je podziwia
my...

Meble stylowe. Wyd. Ar
kady

Dwutomowe wydaw
nictwo albumowe przed
stawiające różne style hi
storyczne mebli produko
wanych w Europie.
Oprócz pięknych zdjęć 
mebli i tkanin obicio
wych, album zawiera opis 
stylów, słownik terminów oraz wykaz pro
ducentów mebli stylowych. Prawdziwa 
uczta dla miłośników stylowego wystroju 
mieszkań.

M e b l e
c t y i

jm

Góry. Magazyn sporto
wy. Nr 4, kwiecień 1999

Miesięcznik poświę
cony turystyce górskiej 
i sportom wspinaczko
wym. Interesujące re
portaże z wypraw, ser
wisy, informacje o tra
sach i sprzęcie. Dla 

wszystkich, którzy góry kochają “bo” są “...

<3 - . . . . . .

CD Kayah i Bregović
Wszyscy kochający 

Kayah i Bregovića osob
no, pokochają ich za tę 
płytę jeszcze bardziej ra
zem. Teksty Kayah przy
wodzą na myśl realizm 
magiczny latynoamerykańskiej literatury lat 
70., muzyki Bregovića opisywać nie spo
sób. Płyta ma jeden mankament - jest za 
krótka, zawiera bowiem tylko 10 utworów!

T  o  1__ /l



Maj 1999 GAZETA

Gabinet
lekarski

Mirosława Meisner-Wrona
lekarz chorób zakaźnych 

leczenie schorzeń wątroby 
i dróg żółciowych

lekarz uprawniony do przeprowadzania badań 
profilaktycznych świadczy usługi w zakresie

- badania profilaktyczne pracowników 
(wstępne, okresowe, kontrolne)

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

- badania w zakładzie pracy po uprzednim uzgodnieniu

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

F.U.H. FORKUP

ŚWIAT MICDZI
PIOTR KUPKA tel./fax (032) 422 22 50

tel. kom. 0 602 686 685 
Czynne: 

pon.-pt. 8-1 ó
OFERUJE: sob'8'12

ZAWSZE PEŁNY ASORTYMENT 
RUR I ŁĄCZNIKÓW MIEDZIANYCH

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

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY INSTALATORÓW 
ORAZ FIRMY BUDOWLANE

GRZEJNIKI PURMO /  RADSON 
DO KOŃCA CZERWCA RABAT 5%

Firma ul.Wiejska 49b
REWQN 44-200 Rybnik

S.C.
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 

z certyfikatami IMP oraz atestami
- 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

Gamrat
Hurt - Detal

|GAMRATI |
BRUDNIOKA O

POWSTAŃCÓW

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

T o ]  A 7 . 9 f t . « 9 ^ _
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KURSY
9 LO eksternistycznie (1,5 roku)

- zajęcia w II LO, w tygodniu lub w soboty, matura
•  j. angielski, j. niemiecki
•  obsługi komputerów
•  księgowo-podatkowy 
9 obsługi kas fiskalnych 
9 pedagogiczny
9 wychowawców kolonii

Zapisy:Firma Oświatowa r \  i C  MVjL
Rybnik, ul. Rynek 6,tel. 42-35-470 
Zapraszamy w godz. 9.00 -17.00

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

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

44-200 Rybnik, teł. 42-35-276

Tłumacz przysięgły
języka hiszpańskiego,

•  Tłumacz języka •  
portugalskiego, francuskiego  
Tel./fax 42-25-112, 42-21-844 do 20.00

-J/At -

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

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

* * *
Nadzory budowlane, tel. 42-10-493

* * *
Możesz podreperować budżet domowy (nie 
akwizycja). Tel. 410-34-96 od 9.00 do 11.00

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 częs'ciach. 

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

APARATY SŁUCHOWE
CIŚNIENIOMIERZE

Realizacja wniosków Kasy Chorych 
Refundacja do 100%

Naprawa Sprzętu Medycznego 
J. Szweda, Rybnik, ul. Dworek 30, 

tel. 42-230-64
czynne pon. i środy 16.00 do 18.00 

w pozostałe dni 
po uzgodnieniu telefonicznym

Oferujemy w dużym wyborze 
do sprzedaży:

sprzęt RTV 
sprzęt AGD

(wolnostojący i do zabudowy) 
sprzęt komputerowy 
komputery

Gwarantujemy solidną 
i fachową obsługę 

Dowóz bezpłatny (na terenie miasta)
Zapraszamy!

Media Master s.c.,
* ul. Zamkowa 6, tel. (0-32) 423-54-13
* ul. 3 Maja 1, Rybnik

STOKOL PR O D UC EN T OKIEN I DRZW I 
Z PCV I ALUM IN IU M

z p h u  S T O K O L  s.c.

Produkcja:
ul. Kłokocińska 51,
tel. (032) 7394893

44-251 Rybnik-Kłokocin 
ul. Włościańska 87 

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

FIRMA PRODUKUJE OKNA TYPOWE 
- do natychmiastowego odbioru 

I NA ZAMÓWIENIE bez żadnych 
dodatkowych opłat
PRODUKUJEMY NA PROFILU niemieckiej 
produkcji KÓMMERLING 
i profilu PANORAMA m
POSIADAMY pełną paletę barw 
szeroki wybór parapetów 
transport, pomiar, montaż 
PROMOCJA SZYB K 1,1

KORZYSTNE RATY!

|  BOREK WALTER
f  44-200 Rybnik, ul. Chrószcza 19, 

tel./fax 0-32/42-212-57 
FIRMA ZAŁOŻONA W 1969 roku

OFERUJE kompleksowe wykonawstwo 
robót budowlano-montażowych 

w zakresie:
4 roboty budowlane inwestycyjne (sale gimnastycz

ne, szkoły, pawilony usługowo-handlowe i inne)
♦  roboty remontowo-budowlane
♦  wykonawstwo nawierzchni dróg, placów 

i chodników z kostki betonowej oraz nawierzchni 
asfaltowych

♦ wszelkie roboty inżynieryjne (np. fundamenty 
pod obiekty przemysłowe, przepusty, osadniki, 
zbiorniki żelbetowe)

4 sieci zewnętrzne w zakresie kanalizacji sanitarnej 
i deszczowej

4 ocieplanie budynków w różnych technologiach
4 kompleksowe wykonawstwo budownictwa 

mieszkaniowego
4 usługi transportowo-sprzętowe

Gwarantujemy solidne i terminowe 
wykonanie robót!

m „ i u  r > n  n n  c
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TELEFO N Y  ALAR M O W E

Pogotow ie R atunkow e: 
Straż Pożarna:
Policja:
Straż M iejska:

999, 42-23-666  
998, 42-22-277  
997, 42-21-091  
42-27-254  
w godz. 600-2200 
42-22-461  
42-23-419 po godz.

Pogotowie W eterynaryjne:
Pogotow ie G azowe:
15°° 45-53-791
Pogotow ie E nergetyczne: 42-210-71  
Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne: 42-23-681, 

^42-26-192, 42-26-647 _____________ _

P ogotow ie K om unikacji M iejskiej- 
D yspozytor: 42-23-096
P ogotow ie C iepłow nicze: 42-24-956, 

42-24-645
Pom oc D rogow a: 42-24-407
W odne O chotnicze P ogotow ie R atunkow e:

42-26-599
Pogotowie Ratunkowe Kolejowe: 42-22-638  
Pogotowie Ratownictwa Górniczego: 45-51 -289  
P ogotow ie Zim ow e: 42-21-233
Miejski Ośrodek Dyspozycyjny: 42-21 -000

/ "

r TELEFO N IC ZN E SŁUŻBY INFO R M A CY JNE
PKP 42-23-009,Informacja: PKS 42-22-242,

KM 42-27-122
Informacja o numerach tetefonów: 913
Nadawanie telegramów: 905
Zamawianie rozmów międzymiastowych: 900 
Budzenie telefoniczne: 900
Zegarynka: 926
Informacja i reklamacja między miastowa: 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 (iiiwieka 33)

Autoryzowane laboratorium Fuji Film Polska^N 
L. Ronczka, 44-200 Rybnik, 
ul. Reja 2, tel. 42-39-200

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

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

Zlot
motocyklowy

dokończenie ze str.23
W losowaniu szczęście uśmiechnęło się do 
mieszkańca Krakowa Mariusza Byczka, który 
na zlot przyjechał na starym motocyklu SHL.

W trakcie dwudniowego zlotu odbyły 
się koncerty zespołów rockowo-blueso- 
wych, zaprezentowano nowości firm: Ya
maha, Suzuki, Honda, Piaggio oraz prze
prowadzono kilka konkursów, oczywiście 
o tematyce motocyklowej. - Chciałbym  
aby takie zloty odbywały się w Rybniku 
ju ż co rok. Ten przez samych uczestników  
został oceniony bardzo wysoko. Pomogła 
nam w tym słoneczna pogoda, ale także poli
cja, Straż Miejska i Urząd Miasta. Dzięki tym 
instytucjom niezwykle okazale wypadła para
da motocyklowa i za tę pomoc pragnę wszyst
kim serdecznie podziękować - powiedział głów
ny organizator Andrzej Szpila.

BEZPŁATNE PORADY PRAWNIKA

\Wpiątki w godz. 15.00 -17.00 w siedzibie redakcji j 
"Gazety Rybnickiej" (Rynek 12a, tel. 42-28-825) j 

dyżuruje prawnik udzielający bezpłatnie porad

r Bezpłatnie prawnik dyżuruje również w każdy 
czwarty czwartek miesiąca od godz. 15.00 na 

\̂ PL Wolności 7 w Biurze Poselskim KPN Ojczyzna

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

(Cmentarz Komunalny - tel. 42-28-991) 
o fe ru je  n a s tę p u ją c e  u s łu g i:

* 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

„ GAZETA^ 
RYBNICKA

-------------------------------------------- r r *

12.000
miAwęwns/

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 VAT

STRONY CZARNO-BIAŁE
cała strona - 890 zł
1/2 strony - 480 zł
1/4 strony - 270 zł
poniżej 1/4 strony - 2,99 zł/cm2

m m /e sz  
¿om /W Ai/m o 
TWOJEGO D

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
( wewnątrz gazety)

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

BEZP6ATW m pom z
RABATY:
cykl 3 emisji -5%
cykl 6 emisji - 10%

ceny netto + 22% VAT

Biuro ogłoszeń: INFOMAX, 
Rybnik, Rynek 12a, 

teł. 423-80-88, tel./fax 423-80-90

J

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

na zlecenie Rady Miasta.
REDAKTOR NACZELNA: Wiesława Różańska. 
REALIZACJA: |NFOMAX
BIURO OGŁOSZEŃ: INFOMA/C Rybnik, Rynek 12a, 
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Sp. z o.o.

PRZEDSIĘBIORSTWO PREFABRYKACJI GÓRNICZEJ

44-201 RYBNIK, UL. W IEJSKA 7 
teł. (036) 422-64-5144 w. 214, fax (036) 422-21-67

P R O D U K U J E M Y :
□  kręgi betonowe o śr. 8 0 0 ,1 0 0 0 ,1 2 0 0  x 600 ze stopniami włazowymi lub bez

□  okładziny górnicze A W -1 2 0 ,1 0 0 ,7 5 , 50 Samson
□  pokrywy z otworem na właz żeliwny i bez otworu o śr. 1 0 0 0 ,1 2 0 0 ,1 4 0 0 ,1 6 0 0 ,1 8 0 0
□  rury żelbetowe podwójne zbrojenie o śr. 8 0 0 ,1 0 0 0 , 1 2 5 0 ,1 5 0 0 , dł. 1 m
□  wodościek terenowy, trylinka
□  betonity chodnikowe, szybowe, fundamentowe, rynny trapezowe RT-50, 55.60, płyty ściekowe 70 x 50 x 6

□  rury betonowe kielichowe ze stopką o śr. 200 do 600, dł. 1 m
□  kręgi zbrojone o śr. 8 0 0 ,1 0 0 0 ,1 2 0 0  x 600  

ze stopniami włazowymi lub bez
□  betonity klinowe pod studzienki kanalizacyjne

□  pierścienie obciążające o śr. 1530 i śr. 1330

□  obrzeża chodnikowe, płytki chodnikowe, krawężnik drogowy, 
autostadowy obrzeża trawnikowe, płyty ażur. Meba

□  płyty drogowe i skarpowe wielootworowe 100 x 75 x 12,5 cm

□  płyty drogowe pełne 300 x 90 x 15 cm
□  płyty melioracyjne 7 5 x  5 0 x 8
□  mury oporowe 300 x 150 cm
□  płyty stropowe na garaże 299,5 x 29 ,5  x 11 DZK 300 x 600 x 10
□  masę betonową B-75, B-10, B-15, B-20
□  kostka brukowa, Holland, Behaton, Verona
□  lance monolityczne do odsiarczania i argonowania stali

□  włazy żeliwne o śr. 600, typ ciężki, kratki ściekowe
□  pustaki betonowe, nadproża L 120-270, donice skarpowe
□  ogrodzenia ażurowe
□  oraz wszelkie inne wyroby na życzenie odbiorcy

_____

ndlowe:
tł. Gliwicka 1, tel. 422 56 93,422 92 34

D O M E X  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,

VIDEODOMOFONY
Regionalny dealer Miwi-Urmet

PUNKTY SPRZED 
DETALICZNEJ IM
RYBNIK _
Ol. Długosza 7 
tel. O 604 484 857
ŚWIERKLANY
ul. Żorska 2& -^ 0
tel. 43 04 333, 0601 455^763 
GLIWICE ^ ^  ^
ul. Rybnicka 11 ^
tel. 232 07 06

ul. Sienkiewicza 13 I 
teł. 266 54 3# A '  |
SPRZEDAŻ HUR
ŚWIERKLANY



R C S  B

NOWOCZESNE 
O K N A  

I  D R Z W I  
T O  N T T 2 Brügmann

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

•  niemiecki:
BRUGMANN, GOLDEN LINĘ

•  austriacki profil licencyjny 
PANORAMA

•  parapety zewnętrzne 
i wewnętrzne

Doradztwo, transport, 
montaż, serwis, raty

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

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

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

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

42 235 60 
tel./fax 42 24 992

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

455 42 15 w. 31

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

44-335 Jastrzębie Zdrój
ul. Arki Bożka 24b 
(stary targ)

PRZEDSIĘBIORSTWO 
PRODUKCYJNO-HANDLOWO- 

USŁUGOWE 
KONSEK s.c.

OKNA I DRZWI
Poszukujemy partnerów

handlowych
Wyrób posiada certyfikat zgodności 

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

dla systemu VEKA SOFTLIIME

VEKA - niemiecki profil 
Wybrałeś to co najlepsze

ISBBB w io sen n a
REWOLUCJA CENOWA

tel. 473 75 43

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

Z ap raszam y d o n aszego  
salonu  A G D , R I T

44-200 Rybnik, PI. Wolności 15

@

o

?
E

P.P.U.H.
„THERMODOM”
Sp. z o.o.
44-240 Żory 
ul. Boczna 6 
woj. śląskie
tel./fax (0-32) 43-42-873, 73-40-440 
E-mail: thermod@silesia.top.pl 
http://www.thermodom.com.pl

Dom
który
wzbudza
zazdrość

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

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

■■

¡ m  U o = 0 , 2 8  W /m 2K

Nowość! System TH—300
U0< 0,20  W/m2K

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

