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Między letnimi wojażami po świecie warto 
wykorzystać na weekendowy wypoczynek 
atrakcje, jakie możemy znaleźć tuż pod bokiem, 
w naszym mieście.

W gorący, sierpniowy dzień odwiedziliśmy 
kąpieliska na Rudzie i w Kamieniu, Gzel 
i Pniowiec, a także rekreacyjne miejsca 
nad Zalewem Rybnickim.

Wbrew obiegowym opiniom, również 
na Śląsku można w lecie milo spędzić czas...

Zdjęcia: Marek Szołtysek
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Szanowni Rybniczanie!
N ow y podział adm inistracyjny oraz działania zm ierzające do p rzy

stąpienia naszego kraju do U n ii Europejskiej, niosą ze sobą kon iecz
ność tw orzen ia  loka lnych i reg ionalnych program ów  rozw o ju . Ryb
n ik  jest obecn ie  na drodze fo rm u łow an ia  podstaw  Strategii R ozw oju 
M iasta, która zostanie w pisana w  Strategię R ozw oju  W o je w ó d z tw a  
Śląskiego. Ta z kole i w inna  zbiegać się z N arodow ą Strategią R ozw o
ju  Regionalnego. A by zapew nić  spójność k ie runków  rozw o ju  i w y e li
m inow ać  rozb ieżności co do  za łożeń w szystkich strategii, p rzyję ta  
została zasada rów no leg łości prac nad n im i. Za łożen ia  strategii roz
w o ju  naszego w o je w ó d z tw a  m ają pobudz ić  przede w szystkim  w spó łpracę samorządu w o je w ó d z 
kiego z pow ia tam i, gm inam i oraz środow iskam i gospodarczym i i ku ltu ra lnym i.

Z różn icow an ie  przestrzenne w o je w ó d z tw a  śląskiego oraz różnorodna sytuacja społecz
no-gospodarcza s tw orzy ły  m oż liw ość  w yznaczen ia  k ilku  w ę z ło w ych  ośrodków  i subreg ionów  
po lityk i w ew nątrzreg iona lne j. tą c z n ie  w  ca łym  w o je w ó d z tw ie  w yró żn io n o  aglom erację gó rno 
śląską (w  tym  ka tow ick i zespół m e tropo lita lny ), trzy  ośrodki reg iona lne  (Rybnik, C zęstochow ę 
i B ielsko-Białą) oraz sześć subregionów.

Profil gó rn iczo -p rzem ysłow y posiada subregion p o łu dn iow o -zachodn i. O środkiem , który 
go organ izu je  jest Rybnik, charakteryzu jący się znaczną pozyc ją  w  h ie rarch ii ośrodków  m ie j
skich w o je w ó d z tw a  śląskiego. Subregion ten obe jm u je  swym  zasięgiem Żory, Jastrzębie Zdró j 
oraz po w ia t rybn ick i i w odz is ław sk i. Pozycję Rybnika jako  ośrodka regionalnego w spiera ją  nie 
ty lko  dane liczbow e  i statystyki, ale przede w szystkim  o ko liczne  miasta i pow ia ty  tw orzące  nasz 
subregion. Św iadectw em  tego jest o fic ja lne  stanow isko prezydentów , burm istrzów , w ó jtó w  oraz 
starostów p o łu d n io w o -za ch o d n ie j części naszego w o je w ó d z tw a , w yrażone  na lip co w ym  spo
tkan iu  z cz łonk iem  zarządu w o je w ó d z tw a  śląskiego Lucjanem  Kępką w  U rzędzie  G m iny  Lubo
m ia. Tam w łaśn ie  poparta została koncepcja  w yróżn ien ia  Rybnika jako  ośrodka regionalnego.

Jestem przekonany, że w zm o cn ie n ie  pozyc ji naszego miasta w  reg ion ie  przyn iesie  w y 
m ierne korzyści rów n ież  d la innych m iast subregionu p o łu dn iow o -zachodn iego , a w spó lno ta  
interesów po zw o li ła tw ie j sięgnąć po środki pom ocow e p łynące z U n ii Europejskiej.

Ż yw ym  p rzyk ładem  te j w sp ó ln o ty  in te resów  jest w sp ó łp ra ca  firm  reg ionu  ryb n ick ie g o  
w  ramach w ym iany  gospodarczej. Znaczną ro lę odgryw a tu Izba P rzem ysłow o-H and low a Ryb
n ick iego  O kręgu Przem ysłowego oraz dz ia ła lność Ś ląsko-D ąbrow skiego Tow arzystw a G ospo
darczego z siedzibą w  R ybniku. R egionalny charakter naszego miasta d o ce n iły  rów n ież  duże 
firm y  m iędzynarodow e, które w łaśn ie  u nas za inw estow a ły  w  budow ę sw oich zak ładów

Aspekt w spó lno ty  ponadgm innych interesów jest szczególnie istotny w  kontekście p lanów  
pow o łan ia  w  Rybniku m iasteczka akadem ickiego, które przekszta łci m iasto w  w ażne centrum  
akadem ickie. R ównież ta in ic ja tyw a  spotkała się z poparciem  w szystkich oko licznych  gm in.

W spó lne  dośw iadczen ia  h is toryczne, a przede w szystk im  aktua ln ie  w ystępu jące ścisłe 
pow iązan ia  w  różnych w ym iarach  życia  społecznego, pozw a la ją  określić zespół gm in tw o rzą 
cych nasz subregion jako  zin tegrow any, o w yraźn ie  zaznaczonym  centrum  i poczuc iu  przyna
leżności regionalnej m ieszkańców.

Z w yrazam i szacunku 
Prezydent Miasta Rybnika 
Adam Fudali

Tel. 42-28-825
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Witamy Cię Polsko!
Po Powstaniach Śląskich i Plebiscycie, 

oficjalne włączanie przydzielonych Polsce ziem 
Górnego Śląska w struktury państwowe na
stępowało etapami na przełomie czerwca i lip- 
ca 1922 roku. W Rybniku to wielkie święto 
rozpoczęło się w sobotę 1 lipca 1922 roku i 
trwało do poniedziałku 3 lipca. Miasto było 
pięknie udekorowane, przy kościele św. An
toniego i u zbiegu ul. Sobieskiego z Rynkiem 
ustawiono dwie bramy triumfalne, na których 
wypisano słowa Witamy Cię Polsko! Na Ryn
ku górnicy wybudowali ołtarz z brył węgla, 
była uroczysta msza św. połowa, śpiewały 
chóry, świętowano!

Dla upamiętnienia tych ważnych dla hi
storii Śląska i Rybnika wydarzeń, władze

miasta Rybnika ustanowiły 1 lipca dniem 
ich obchodów. Po raz pierwszy uroczystości 
miały miejsce w czwartek 1 lipca br. na Rynku 
pod Ratuszem. Zagrała orkiestra kop. “Janko- 
wice”, przemówił prezydent Adam Fudali, 
złożono kwiaty pod tablicą pamiątkową wid
niejącą na rybnickim Ratuszu, na której wypi
sane są słowa Na wieczną pamiątkę złączenia 
Górnego Śląska z Polską! Na Rynku zebrani 
odśpiewali hymn i przeszli wraz z orkiestrą na 
cmentarz. Tam również złożono kwiaty i wień
ce na grobach i pod pomnikiem Powstańców 
Śląskich. (szoł)

Uroczystość na Rynku i... ... pod  pomnikiem Powstańców Śląskich.
Zdj.: szoł

A N K I E T A
Szanowni Czyteln icy  
"G azety Rybnickiej"

Zw racam y się do W as z jednym , za 
to bardzo w ażnym  pytaniem: 
czy uważacie, że "Gazeta Rybnicka" 

powinna powrócić do kiosków 
i być sprzedawana?

□  Tak
□  Nie

Prosimy o zaznaczenie 
odpowiedzi krzyżykiem.

Im ię
i nazw isko: 
Adres:

(do naszej wyłącznej wiadomości)

Prosimy wyciąć naszą ankietę, nakleić na 
kartkę pocztową, przesłać na nasz adres lub 
wrzucić do naszej “żółtej skrzynki” przy 
ul. Kościuszki 54. Jeżeli nie chcecie ni
szczyć egzemplarza “GR”, proszę po pro
stu treść ankiety umieścić na kartce.

Czekamy do 9 września br. W śród 
osób, które nadeślą ankietę rozlosujemy al
bumy o Rybniku.

L3 x - --------------------------------------------------

Letnie posiedzenie Komisji 
Gospodarki Komunalnej

Wprawdzie pierwsza po wakacjach sesja 
Rady Miasta odbędzie się dopiero 6 wrze
śnia, kanikuła nie przeszkodziła jednak 
w pracy członkom m.in. Komisji Gospodar
ki Komunalnej.

Na posiedzeniu pod koniec lipca zasygna
lizowano dwa problemy, z którymi radni ze
tkną się na pewno na jesiennych posiedzenia 
RM. Pierwszy - to ustalenie nowych zasad 
sprzedaży mieszkań komunalnych w związ
ku z utratą aktualności obowiązującej dotąd 
uchwały RM w tej sprawie oraz z wejściem 
w życie ustawy o gospodarce komunalnej. Jak 
powiedział wiceprezydent Marian Uherek, 
miasto posiada ok. 6200 mieszkań, z których 
zamiarem sprzedaży objęto ponad 400. Zgo
dnie z ogólnymi normami, należałoby sprze
dać od 60 do 80% mieszkań w tzw. wspólno
tach mieszkaniowych, zaś w gestii miasta 
pozostawić 3 - 4  zwarte, sprawnie administro
wane osiedla, które stanowiłyby 15-20% ogól
nych zasobów komunalnych. Członkom ko
misji przedstawiono wykaz poszczególnych 

c.d. na stronie 25.

Rybnik stolicą subregionu?
Zebrani pod koniec lipca w Urzędzie Gmi

ny Lubomia prezydenci, burmistrzowie, 
wójtowie oraz starostowie południowo-za
chodniej części Województwa Śląskiego, 
wypracowali swoje stanowisko w sprawie 
propozycji podziału Województwa Śląskie
go na subregiony i ośrodki regionalne. Po 
ich omówieniu wybrano wariant, dzielący 
Woj. Śląskie na cztery subregiony z ośrod
kami regionalnymi w Katowicach, Często
chowie, Rybniku i Bielsku-Białej.

Subregion po łudniow o-zachodni z 
ośrodkiem regionalnym w Rybniku miał
by obejmować swym zasięgiem: powiat 
rybn ick i (Czerwionka-Leszczyny, Ga
szowice, Jejkowice, Lyski, Świerklany), 
powiat wodzisławski (Wodzisław SI., 
Godów, Gorzyce, Lubomia, Marklowice, 
Mszana, Pszów, Radlin, Rydułtowy), po
w iat raciborski (Racibórz, Kornowac, 
Krzanowice, Krzyżanowice, Kuźnia Ra
ciborska, Nędza, Pietrowice Wielkie, Ru
dnik), oraz miasta będące powiatami grodz
kimi: Rybnik, Żory, Jastrzębie Zdrój.

Powyższa propozycja została przedsta
wiona władzom Województwa Śląskiego.

Nowa elektrociepłownia
Prezydent Miasta Adam Fudali wziął 

udzia ł w spotkan iu  zorgan izow anym  
przez firmę EKOFLUID, poświęconym 
prezentacji projektu pod nazwą “Elektro
ciepłownia opalana mułami węglowymi 
w Rybniku”. Celem spotkania było zapo
znanie władz samorządowych z planem 
budow y tak ie j e lek troc iep łow n i oraz 
omówienie i opracowanie ewentualnych 
zasad współpracy gmin i inwestorów przy 
realizacji tej inwestycji.

Smolnioki się integrują
W czwartek 19 sierpnia br. o godz. 18.00

w lokalu “Energii” przy Rejonie Ener
getycznym (ul. Sławików) odbędzie się 
I Spotkanie Smolnioków, organizowane 
przez Radę Dzielnicy Rybnik-Smolna.

Spotkanie będzie miało formę biesia
dy, a uświetnią je “Masztalscy” oraz ze
spół “Rymeroki” . Całość prowadzić bę
dzie Józef Polok. Swój udział zapowie
dział prezydent Adam Fudali.

Posiedzenie wyjazdowe
W sobotę 28 sierpnia br. Rada Dzielni

cy Rybnik Zachód-Nowiny organizuje 
spotkanie integracyjne połączone z wy
jazdowym  posiedzeniem rady. Radni 
dzielnicowi zwiedzą muzeum regionalne 
w Wiśle, pospacerują po Przełęczy Sal- 
mopolskiej i zjedzą obiad w Szczyrku. 
Tam też odbędzie się posiedzenie rady, 
po którym przewidziano "integracyjne" 
ognisko.

i

Tel. 42-28-825



Letnie roboty drogowe
Korzystając z mniejszego natężenia ruchu, 

rybnickie służby drogowe wykonały w ciągu let
nich miesięcy wiele prac remontowych, odda
no też do użytku kilka inwestycji.

Zakończono budowę mostu na Rudzie w dzielnicy Paruszowiec- 
Piaski, łączącego ul. Przemysłową ze Stawową. Równocześnie wy
konano tam przepust na Potoku Boguszowickim i usypano jaz. 
Następnym etapem tej inwestycji będzie droga od mostu przez bło
nia do ul. Przemysłowej, tuż za kościołem pod wezw. św. Jana Sarkandra.

W Niedobczycach zakończono generalny remont ul. Janasa, trwa
ją prace na jej przedłużeniu, czyli ul. Mościckiego w Niewiadomiu. 
Dzięki lepszemu stanowi dróg, sąsiadującym  dzielnicom  będzie 
do siebie jeszcze "bliżej".

Również mieszkańcy Popielowa mogą się już cieszyć wyremonto
waną ul. Staffa. Prace trwały długo, ale efekt jest godny uwagi. Nowa 
nawierzchnia i chodniki dodały tej ulicy "europejskości". Kawałek 
dalej w głąb Radziejowa jest znacznie gorzej, ale... pewnie i tam dotrą 
kiedyś ekipy remontowe.

W lipcu oddano do użytku wyremontowany wiadukt na ul. Żor
skiej w Gotartowicach, co na pewno bardzo ucieszyło kierowców 
zmuszonych korzystać z wielce niekomfortowego objazdu. Rybnicka 
firma “Erbud” przyśpieszyła roboty i remont zakończono wcześniej 
niż planowano. To z kolei było bardzo na rękę inwestorowi czyli mia
stu, gdyż utrzymywanie objazdu, w tym opłacanie dróżnika, okazało 
się dość kosztowne. Dokonano remontu kapitalnego wiaduktu z wy
mianą płyty głównej, całej nawierzchni i chodników włącznie. Wyre
montowano również żelbetowe elementy przyczółków wiaduktu. Ca
łość zaizolowano przed erodowaniem.

Zakończyła się budowa pierwszej części obwodnicy od ronda przy 
ul. Chwałowickiej do ul. Jankowickiej. Planuje się, że jeszcze przed 
zimą zostanie ona poprowadzona do ul. Wodzisławskiej, gdzie po
wstanie kolejne rybnickie rondo.

Trwa remont Placu Armii Krajowej. Wymieniony zostanie dywa
nik asfaltowy, powstaną nowe chodniki, a wzdłuż budynków, w których 
znajduje się m.in. Urząd Skarbowy, powstanie parking. Roboty za
kończą się jeszcze przed końcem sierpnia.

Nowe zatoczki autobusowe, dzięki którym zwiększy się płynność 
ruchu, powstały przy ul. Reymonta, Rybackiej, Sygnały i Staffa.

(r)

Na Placu Wolności

Miejski Punkt InformcK^jny
W  odremontowanym "okrąglaczku" na Placu Wolności od 1 lipca 

działa Punkt Informacji Miejskiej, w  którym przyjezdny może 
dowiedzieć się o Rybniku prawie wszystkiego, a więc gdzie się 
zatrzymać, gdzie zjeść, wypocząć, jak spędzić kulturalnie czas, 
jak dojechać do interesujących go obiektów czy instytucji.

Punkt dysponuje materiałami promocyjnymi dotyczącymi histo
rii i współczesności miasta: gospodarki, możliwości inwestycyj
nych i turystycznych, imprez kulturalnych, itp. Obsługujące go oso
by mają również dostęp do internetu i tworzonej komputerowej 
bazy danych, która będzie systematycznie poszerzana. W  punk
cie tym będzie również można otrzymać "Gazetę Rybnicką".

Punkt jest czynny od poniedziałku do piątku w  godz. od 9.00 
do 17.00. Informacje są udzielane także telefonicznie pod nume
rem: 42-29400.

Wyremontowana ulica Staffa w Popielowie.

Otwarcie po generalnym remoncie wiaduktu na ul. Żorskiej.

Nowy most na Rudzie w dzielnicy Paruszowiec-Piaski.
Zdjęcia: szol
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- Czy do wzięcia udziału w konkursie na dyrek
tora nie zniechęciła pani, jako kobiety, specyfi
ka tego przedsiębiorstwa? Zarządzanie wysypi
skiem śmieci, targowiskiem, giełdą samochodo
wą, oczyszczanie miasta, bieżące remonty dróg, 
służby transportu drogowego - przecież to dzie
dziny wymagające “męskiej ręki”...

- Chciałam być bliżej spraw miasta, a poza 
tym jako “budowlaniec” jestem zaprawiona 
w męskich zajęciach. Lubię w pracy różno
rodność i sytuacje, gdzie trzeba reagować na
tychmiast. Konkurs był dla mnie nowym do
świadczeniem. Jako szef marketingu wielo
krotnie prezentowałam firmę, teraz musiałam 
zaprezentować siebie...
- Miała pani wiele atutów: m.in. podyplomo
we studia menadżerskie, ukończone kursy 
promocji i aktywnych metod sprzedaży, bu
dowania strategii firm y oraz zasad działania 
ustawy o zamówieniach publicznych, zdoby
ła pani też certyfikat pełnomocnika d/s ja 
kości zgodnie z normą ISO.
- W szystko to było potrzebne, by odnaleźć 
się w nowej rzeczyw istości przekształca
nia przedsięb iorstw  zgodnie z zasadam i

gospodarki rynkowej. Zdobyta wiedza prze
konała mnie, że nowoczesność zarządzania 
firmą to przede wszystkim postawienie sobie 
celu, a po ocenie możliwości, zbudowanie 
takiej strategii rozwoju, by ten cel osiągnąć. 
W przypadku RSK strategia tego przedsiębior
stwa musi być ściśle związana ze strategią

Rozmowa z dyrektorem  
Rybnickich Służb Komunalnych 
Ireną Jarząbek
miasta, bo nasza działalność nastawiona jest 
przede wszystkim na zaspokojenie potrzeb 
mieszkańców. Naszym aktualnym celem jest 
ograniczenie dotacji miasta do naszej działal
ności, a więc dobra jakość i niższe koszty. 
Punktem wyjścia do sformułowania wniosku, 
czy jest to możliwe, będzie analiza, której 
wspólnie z kierownikami musimy dokonać. 
Ważne jest określenie szans i zagrożeń, a więc 
mocnych i słabych stron zakładu.
- Od czego zaczęła pani “dyrektorowanie”?
- Od zapoznania się ze statutem i regulami
nami porządkowymi oraz zakresem odpowie
dzialności poszczególnych kierowników. Ro
zejrzałem się też po “gospodarstwie”, a jest 
ono niemałe i zatrudnia ok. 300 pracowników.
- Co im pani powiedziała “na dobry początek”?
- Przede wszystkim to, że tylko dzięki nim 
i ich potencjałowi zakład ma szanse przetrwa
nia i rozwoju. Za dyrektorem muszą stać lu
dzie, którzy mają przed sobą jasno określone 
zadania. Specyfika służb komunalnych pole
ga na tym, że ich praca jest bezpośrednio oce
niana przez mieszkańców, którym świadczo
ne są usługi. Ważne jest, by nasz pracownik 
zadawał sobie od czasu do czasu pytanie: 
jak  ja  bym siebie ocenił, gdybym był mie
szkańcem miasta? To przecież załoga pra
cuje na wizerunek firmy. Trzeba jej słuchać,

wykorzystywać aktywność i dobre pomysły, 
a także dowartościować, bo przecież praca 
w RSK nie jest za karę! Jako kobieta chciała
bym też, by załoga zwróciła większą uwagę 
na estetykę własną i swojego miejsca pracy.
- Wiemy, że w stosunku do RSK, które w tej 
chwili są zakładem budżetowym miasta, istnieją

plany przekształcenia ich 
w spółkę. Załoga obawia 
się, że zmiana struktury 
organizacyjnej może gro
zić ograniczeniem miejsc 
pracy...
- Łatwiej jest zarządzać 
spółką i ja  nie boję się ta
kich przemian. Uważam 
natomiast, że obawy zało
gi wynikają z niewiedzy. 

Zły pracownik może zostać zwolniony nawet 
gdy RSK pozostaną zakładem budżetowym, 
dobremu nie zagraża przekształcenie w spół
kę. Ważna jest jakość pracy.
- Co pani robi w wolnym czasie, którego, jak  
przypuszczam, nie je s t zbyt wiele?
- Najwięcej poświęcam go rodzinie. Za na
mową męża wolny czas spędzam aktywnie - 
na rowerze. Znam już wszystkie rybnickie 
rowerowe ścieżki...
- Dziękujemy za rozmowę i życzymy sukcesów.

Rozmawiała: Wiesława Różańska

O wyborze...
- Celem konkursu na no
wego dyrektora RSK  
było wyłonienie osoby, 
która prezentowałaby 
nowe, bardziej nowocze
sne spojrzenie na funk
cjonowanie służb komunalnych - powiedział 
wiceprezydent Romuald Niewelt. - Spośród 
7 kandydatów na to stanowisko. Zarząd Mia
sta wybrał jedyną w tej stawce kobietę, a jak 
powiadają, żeby rywalizować z mężczyznami, 
musiała być lepsza od nich. Według nas Ire
na Jarząbek spełniała wszystkie, bardzo wy
sokie zresztą, kryteria konkursu. Uważam, 
Że przebieg je j pracy zawodowej oraz umie
jętności nabyte dzięki licznym kursom spe
cjalistycznym i szkoleniom dają nadzieję na 
to, że nowa pani dyrektor sprawdzi się jako 
szefowa RSK na nowym etapie rozwoju czyli 
w stadium przekształcania zakładu. Jestem 
pewny, że jest ona dobrze przygotowana do 
wprowadzania zmian.

Pierwszym, niełatwym zadaniem będzie 
kontynuacja wysiłków, by w tym roku budże
towym udało się obniżyć miejską dotację dla 
RSK o 8 %, np. zwiększając dochody. Szcze
gólnie duże możliwości widzę w obniżeniu 
kosztów robót budowlanych. RSK są bar
dzo ważnym dla miasta zakładem, zależy 
nam na dobrej współpracy, czego i nowej pani 
dyrektor, i sobie, życzymy...

Irena Jarzqbek urodziła się w 1951 roku w Rybniku, tu ukończyła II Liceum Ogólnokształ
cące. W  1973 roku uzyskała dyplom inżyniera na Wydziale Budownictwa Politechniki Ślą
skiej - jest absolwentką pierwszego rocznika rybnickiej filii tego wydziału.

W  1998 roku ukończyła podyplomowe studia w  zakresie zarządzania i marketingu na 
Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Śl.

Tuż po studiach inżynierskich podjęła pracę w Przedsiębiorstwie Remontowo-Budowlanym 
w Rybniku, gdzie przeszła prawie wszystkie szczeble zawodowej kariery - od stażystki do 
zastępcy dyrektora d/s marketingu.

Od połowy 1997 roku, aż do objęcia 1 lipca br. funkcji dyrektora Rybnickich Służb 
Komunalnych, pełniła obowiązki zastępcy dyrektora d /s  ekonomiczno-eksploata- 
cyjnych W ojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 czyli również budującego 
się nowego szpitala w Orzepowicach.

Mąż pani Ireny - Stefan - jest budowlańcem-drogowcem, 21-letnia córka Maja studiuje, 
12-letni syn Sławek uczy się w szkole podstawowej.

Jestem zaprawiona 
w męskich zajęciach...

Tel. 42-28-825 ■■■■■■
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W kręgu ustawy restrukturyzacyjnej

Gminy oczekują wsparcia
Gościem kolejnego “Spotkania 

przy kawie” organizowanego tra
dycyjnie przez Izbę Przemysłowo- 
Handlową Rybnickiego Okręgu 
Przemysłowego był wiceminister 
gospodarki Jan Szlązak.

Przewidując “gorącą” atmosferę, orga
nizatorzy na miejsce spotkania wybrali 
tym razem klimatyzowaną salę “Energo- 
Inwestu” . Obecni byli przedstaw iciele 
wszystkich środowisk, których dotkną lub 
już dotykają skutki restrukturyzacji gór
nictwa, a w ięc samorządowcy, b izne
smeni, bankowcy i oczywiście kierownic
two rybnickiej, jak i jastrzębskiej spółki 
węglowej. Min. Szlązak wniósł w spra
wę niewiele optymizmu. Zgodnie ze sko
rygowanymi obliczeniami ekspertów, ry
nek krajowy jest w stanie wchłonąć rocz
nie ok. 80 min ton węgla, czyli mniej niż 
zakładano, wzrósł również ponad zało
żenia deficyt kopalń. Zatem proces ich 
zamykania oraz ogran iczan ia  m ie jsc 
pracy ulegnie praw dopodobnie  p rzy
śpieszeniu. - Rynek węglowy jest za cia

sny. Nie chodzi o to ile możemy wydo
być, ale ile sprzedać i za jaką cenę... - 
mówił minister w odpowiedzi samorzą
dowcom z Leszczyn-Czerwionki, którym

Wiceminister Jan Szlązak w drodze 
na spotkanie. Zdj.: szoł

leży na sercu los załogi przeznaczonej do 
zamknięcia kop. “Dębieńsko”. Przywołu
jąc tzw. "ustawę górniczą" nie krył, że to 
właśnie samorządy gminne, przedsiębior
cy i kierownictwo górniczych zakładów są 
na siebie skazane przy rozwiązywaniu 
trudnych problemów związanych z re
strukturyzacją. Niestety, samorządowcy 
uważają, że instrumenty, w jakie gminy 
“ustawa górnicza” wyposażyła, są bar
dzo mało efektywne. Prezydent Rybni
ka Adam Fudali krytycznie odniósł się 
do zapisu osławionego już rozporządze
nia m inistra finansów dotyczącego pre
ferencyjnych kredytów dla gmin, dzięki 
którym miałyby one stworzyć możliwo
ści dla powstawania nowych miejsc pra
cy. Wkład w łasny gminy w wys. 25 % 
kosztów inwestycji samorządowcy uwa
ża ją  za zbyt w yso k i, p o d o b n ie  ja k  
o p ro ce n to w a n ie  p re fe re n cy jn e g o  w 
za łożen iu  kredytu . P rzypom nia ł też, 
że gm ina R ybnik czeka od d łuższego 
czasu na odpow iedź na w ysłany do 
z a o p in io w a n ia  do m in is te rs tw a  go 
spodark i s ta tu t. Rybnickiej Strefy Ak
tywności G ospodarczej, w której gm i
na wspólnie z Rybnicką Spółką W ęglo
wą chce w ykorzystać poprodukcyjny, 
górniczy m ajątek.

c.d. na str. II Monitora Miejskiego.

Nagrodzona szpitalna kuchnia

Dwa rybnickie obiekty zo
stały nagrodzone w konkur
sie Budowa Roku 1998.

Jest on organizowany co roku przez Pol
ski Związek Inżynierów i Techników Bu
downictwa, Ministerstwo Spraw Wewnętrz
nych i Administracji, Urząd Mieszkalnictwa 
i Rozwoju Miast oraz Główny Urząd Nadzo
ru Budowlanego.

W grupie “obiekty handlowe i hotelowe” 
nagrodę II stopnia otrzymał salon samocho
dowy Volkswagena przy ul. Brzezińskiej. 
Twórcą wizji architektonicznej salonu sprze
daży i warsztatów z zapleczem socjalnym oraz 
hali serwisowej jest rybnicki architekt Janusz 
Błaszczyński, zaś wykonawcą Rybnickie 
Przedsiębiorstwo Budowlano-Montażowe 
PEBEROW, które budowę do konkursu zgło
siło. Nie jest to pierwszy sukces PEBEROW- 
u w tym konkursie - firma jest jego laureatem 
regularnie od 1992 roku.

Z kolei w grupie “Obiekt użyteczności pu
blicznej” nagrodę III stopnia przyznano 
kuchni Wojewódzkiego Szpitala Specjali
stycznego nr 3 w Rybniku-Orzepowicach. 
Kuchnia, choć jest obiektem wolno stojącym, 
stanowi integralną część budowanego szpi
tala. Do konkursu zgłosił ją  generalny wy
konawca - Rybnickie Przedsiębiorstwo

Budowlano-Inżynieryjne SA. Ten nowocze
sny, szczególnie jeśli chodzi o technologię 
użytkowania, obiekt przybliżyliśmy naszym 
czyte ln ikom  w GR z lipca ub .roku , tuż 
przed rozruchem. Dziś kuchnia ta “pracu
je ” na rzecz wszystkich rybnickich szpita
li, prow adzona je s t tu rów nież stołów ka

dla personelu szpitala.
Nagrody zostały wręczone w pięknych 

wnętrzach Muzeum Kolekcji im. Jana Pawła II 
w Warszawie. Obok rybnickich laureatów, 
w uroczystości wziął udział wiceprezydent 
Jerzy Frelich.

(r)

Tel. 42-28-825
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EGALITE

Saint-Vallier i Rybnik to miasta bliźniacze, utrzymujące 
ze sobą oficjalne kontakty już od wielu lat. W ostatnim jednak 
czasie współpraca na poziomie władz miejskich nie układała 
się najlepiej. Czerwcowa wizyta rybnickiej delegacji w Saint- 
Vallier zaowocowała nie tylko ożywieniem kontaktów, ale 
przyniosła również kilka ciekawych inicjatyw.

podstawowych poznają tajniki produkcji zdrowej żywności i hodowli 
zwierząt. Ponadto zapoznali się z funkcjonowaniem stacji segregacji i 
utylizacji odpadów komunalnych, jak również odwiedzili centra han
dlowe miasta. Złożyli też wizytę w zakładach produkujących dźwigi 
transportowe (PPM) oraz w części starej kopalni zaadaptowanej na 
muzeum górnictwa (le Musee de la Minę).

Zarówno strona polska jak i francuska wyraziły chęć konkretnej współ
pracy, zwłaszcza w dziedzinie kultury, sportu i rekreacji. Wła
śnie w Saint-Vallier zrodziła się idea stworzenia francusko- 
włosko-hiszpańsko-polskiej grupy teatralnej, która miałaby wy
stawić spektakl na temat imigracji i emigracji, grany na deskach 
scen europejskich. Do burgundzkiego Saint-Vallier może rów
nież wyjechać grupa rybnickich harcerzy na obóz letni. Z kolei 
do Rybnika zaproszeni zostali młodzi sportowcy w celu wzię
cia udziału w 1 Międzynarodowym Turnieju Piłki Nożnej.

Pozostaje tylko żywić nadzieję, że w niedalekiej przyszło
ści współpraca z Saint-Vallier, jak i z innymi miastami za
przyjaźnionymi z Rybnikiem, będzie się rozwijać dzięki za
angażowaniu osób działających w stowarzyszeniu “Rybnik- 
Europa”.

Rybnicka delegacja oraz przedstawiciele władz Saint-Vallier 
pod  budynkiem merostwa.

Dwa pracowite dni spędziła w burgundzkim miasteczku grupa ryb
nickich samorządowców z prezydentem Adamem Fudalim na czele. 
Nasi urzędnicy przybyli do Saint-Vallier na zaproszenie Komitetu Bli
źniaczego Rybnik - Saint-Vallier oraz władz francuskiego miasta.

Delegację powitała zastępczyni mera - Colette Fulgini oraz prze
wodniczący Komitetu Bliźniaczego - Jean Rousseau. Po oficjalnym 
powitaniu A. Fudali spotkał się również z merem Saint-Vallier - Marce
lem Bouteloup, który ze względu na stan zdrowia przyjął prezydenta 
w swoim mieszkaniu. Nasza delegacja wzięła udział w spotkaniu z 
radnymi oraz członkami Komitetu Bliźniaczego, które odbyło się w sali 
ślubów merostwa. Spotkanie to zostało uwiecznione wpisem prezyden
ta do księgi pamiątkowej.

Podczas pobytu w Saint-Vallier przedstawiciele Rybnika odwiedzi
li polską dzielnicę miasta i zapoznali się z funkcjonowaniem merostwa 
oraz służb komunalnych. Zwiedzili również miejski ośrodek kultury 
(l ’Espace Culturel Louis Aragon), centrum sportowe, ośrodek dla osób 
starszych i fermę edukacyjną, w której przedszkolacy oraz dzieci szkół

Oficjalne spotkanie z członkami Komitetu Bliźniaczego 
Rybnik - Saint-Vallier i władzami miasta.

Wizyta w za
kładach pro
dukujących  
dźwigi trans
portowe.

Rybnik - 
Europa

Ponad 50 osób wzięło udział 
w zebraniu założycielskim Stowa
rzyszenia Współpracy Międzyna
rodowej Rybnik-Europa. o®*

Pierwsze spotkanie osób zainteresowanych 
integracją europejską zaowocowało powoła
niem Stowarzyszenia Rybnik-Europa.

Zdj.: szoł

Tel. 42-28-825
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Pierwsi dyplomanci specjalności budowlano-architektonicznei

Obrona po angielsku...

Pracy dyplomowej broni Jacek Kulawik. Zdj.: szoł

Po raz pierwszy w historii Centrum 
Kształcenia Inżynierów Politechniki 
SI. w Rybniku odbyła się tu publiczna 
obrona prac dyplomowych.

Przystąpili do niej pierwsi absolwenci uni
katowej, prowadzonej tylko w Rybniku w ra-

Amerykańskie
doświadczenia

Rybnickie kontakty sięgnęły za ocean. 
Na zaproszenie amerykańskiej Polonii, 
wraz z grupą przedsiębiorców branży 
budowlanej, w USA, a konkretnie w Ka
lifornii, gościł wiceprezydent Romuald 
Niewelt

Idea powołania organizacji, której zadaniem 
byłaby koordynacja współpracy z zaprzyja
źnionymi miastami za granicą, dojrzewała 
w Rybniku od dawna. Dotąd kontaktami ta
kimi zajmował się Urząd Miasta, natomiast w 
miastach partnerskich takich jak Dorsten, Sa
int-Vallier czy Mazamet - specjalnie powo
łane organizacje społeczne. Ich animatorzy 
oczekiwali od Rybnika, by również tu po
wstało stowarzyszenie niezależne od władz mia
sta, choć, oczywiście, ściśle z nim współ
działające.

Na spotkanie przybyli m.in. przedstawiciele 
szkół, które prowadzą wymianę młodzieży, pra
cownicy placówek kulturalnych, firm, samo
rządu gospodarczego i w iele innych osób, 
którym idea integracji europejskiej nie jes t

mach kierunku i W ydziału Budownictw a 
specjalności budowlano-architektonicz- 
nej. Dyplomy są ukoronowaniem nowator
skiego, prowadzonego na zasadach projektów 
zintegrowanych, procesu dydaktycznego. 

c.d. na stronie II Monitora Miejskiego.

Celem wyjazdu było nawiązanie kontaktów 
gospodarczo-handlowych i rozpoznanie możli
wości współpracy.

Dziedziny, w których jest na nią miejsce to 
przede wszystkim budownictwo mieszkanio
we, a konkretnie wykorzystanie przez nas me
tody budowlanej opartej na lekkich konstruk
cjach. Wg danych porównawczych, elementy 
wyposażenia domu mieszkalnego (okna, drzwi, 
zaniki, płyty) są tańsze w USA niż w Polsce.

obojętna. W skład grupy członków - założycieli 
weszli również przedstawiciele Zarządu Miasta.

Na pierwszym zebraniu ustalono nazwę 
i statut Stowarzyszenia określający jego cele 
i zadania. T ym czasow a siedziba S tow a
rzyszenia mieścić się będzie w redakcji “Ga
zety Rybnickiej”.

Aktualnie trwa procedura rejestracji Stowa
rzyszenia w sądzie. Po jej dokonaniu odbędzie 
się zebranie ogólne, na którym wybrane zosta
ną władze.

Stowarzyszenie jest otwarte dla wszyst
kich chcących twórczo poświęcić swój czas 
na rzecz rozwoju międzynarodowej współ
pracy. Wszystkich zainteresowanych pro
simy o kontakt z "GR".

(r)

Kolej na Duńczyków?
Duńczycy szukają możliwości współ

pracy gospodarczej w naszym regionie.
Z inicjatywy Biura Informacji i Obsługi In

westora Urzędu M arszałkowskiego Woje
wództwa Śląskiego Rybnik, a także pobliskie 
Żory odwiedził radca handlowy ambasady 
Królestwa Danii Soeren Lange Nielsen.

Głównym celem jego wizyty było rozezna
nie możliwości inwestycyjnych w dziedzinie 
szeroko pojętego budownictwa. Gość zwie
dził osiedle na Wierzbowej, obejrzał miejskie 
tereny inwestycyjne, zapoznał się z planami 
i potencjałem miasta jeśli chodzi o budownic
two. Jak powiedział duński gość, z perspekty
wy Warszawy Śląsk wygląda o wiele bardziej 
szaro niż, jak sam się przekonał, w rzeczywi
stości. Był zdziwiony, że nie brakuje u nas 
zieleni, miasta są zadbane, a ludzie żyją tu 
tak jak  w innych regionach Polski.

W ciągu najbliższych miesięcy zostanie 
w naszym regionie zorganizowana konferen
cja na temat możliwości współpracy duńsko- 
polskiej. Zostaną na nią zaproszeni duńscy bi
znesmeni, którzy odbędą również wizytą stu
dialną w terenie. Niewykluczone, że może dojść 
do konkretnych rozmów między przedstawi
cielami duńskiego i śląskiego biznesu.

( r )

Francja 
raz jeszcze

Nic tak nie zbliża jak podobne do
świadczenia, dlatego zapewne doszło 
do podpisania oficjalnego porozumienia 
o współpracy między Województwem  
Śląskim, a Nord-Pas-de Calais, górni
czym regionem leżącym na północy 
Francji.

Rangę wydarzeniu nadała obecność premie
ra Lionela Jospin i premiera Jerzego Buzka
na uroczystości, która odbyła się w Sali Mar
murowej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.
Wzięli w niej również udział samorządowcy 
z Woj. Śląskiego, w tym prezydent Rybnika 
Adam Fudali.

Podstawą do realizacji porozumienia będzie 
współpraca z poszczególnymi gminami. Ryb
nik już nawiązał pierwsze, robocze kontakty 
z francuskim miastem Lievin leżącym w re
gionie Nord-Pas-de Calais. Są one wynikiem 9  
wizyty w Rybniku pierwszego sekretarza 
ambasady Republiki Francuskiej Sylvaina 
Berger i, być może, zaowocują bliższym part
nerstwem. Swoje wizyty w Rybniku zapowie
dzieli wicemer i sekretarz miasta Lievin.

(r)

c.d. na stronie II Monitora Miejskiego.

Tel. 42-28-825
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Wakacje - czas rodzinnych wojaży, obozowych wędrówek, ko
lonijnych przeżyć. Niestety, nie wszystkim dzieciom przyjem
ności te są dane. Coraz więcej z nich spędza lato pod blokiem, 
familokiem, przy trzepaku, w najlepszym przypadku - w babci
nym ogródku. Wielu rodzin po prostu nie stać nie tylko 
na wspólny wyjazd, ale i na wysłanie na wypoczynek dzie
ci, szczególnie, kiedy jest ich większa gromadka.

Z małq 
pomocą 

przyjaciół...

Spotkanie obu turnusów przed pensjonatem "Brzym" 
w Brennej.

Brenna
Problem ten nie jest obcy władzom miasta, 

które część środków z Funduszu d/s przeciw
działania alkoholizmowi przeznaczyły na zor
ganizowanie letniego wypoczynku dla dzieci z 
rodzin wielodzietnych oraz potrzebujących 
wsparcia czy to finansowego, czy wychowaw
czego. Tego typu przedsięwzięcia są oczywi
ście możliwe pod warunkiem, że znajdą się 
osoby gotowe podjąć trud organizacyjny.

W Niedobczycach się udało - 50 dzieci wy
typowanych przez szkoły wypoczywało na 
dwu tygodniowych turnusach w pensjonacie 
“Brzym” w Brennej-Leśnicy. Inicjatorką kolo
nii była Ewa Czaja - radna i lekarka w jednej 
osobie, dzięki czemu mogła sama na jednym z 
turnusów zapewnić dzieciom opiekę medycz
ną. Dzieci są wyprawiane do Brennej po krót
kim nabożeństwie w kościele w Niedobczy
cach i śniadaniu w domu parafialnym. - Wiele z 
nich na co dzień uczęszcza do naszej parafial
nej ochronki - mówi zaangażowana w jej dzia
łalność Aniela Kapusta. - Tych dzieci nie trze
ba namawiać do jedzenia...

W autobusie dostają jeszcze czekolady od 
Rady Dzielnicy i w drogę!
- Udało mi się znaleźć konkurencyjny cenowo 
pensjonat o bardzo dobrym standardzie 
i w pięknym miejscu, nieopodal potoku - mówi 
Ewa Czaja. - Dzięki dotacji miasta możemy tym 
dzieciom zapewnić naprawdę dobre warunki. 
Potrzebują one też szczególnych starań wycho
wawczych.

Na miejscu następuje zmiana tur- 
nasów. Kończące wypoczynek dzie
ci niechętnie zbierają się do odjazdu.
- Szkoda, że to trwało tak krótko - 
mówi Klaudia. - Ja bym mogła tu 
być i miesiąc. Wtórują jej Joasia i 
Gosia, wspominając śpiewy przy 
ognisku, wycieczkę do Wisły i nie
fortunną, ale zabawną przygodę z 
bryczką. 9-letni Krzysiu, który dał 
się opiekunom dobrze we znaki, te
raz z przejęciem opowiada o kon
kursach i zabawach. Monika, która 
rozpoczyna swój pobyt mówi, że do
brze jej zrobi świeże powietrze, bo 
jestalergiczką.

Prawie żadne z tych dzieci nigdy 
na wakacje nie wyjeżdżały. Wiele 
z nich sprawia w szkole kłopoty 
wychowawcze. - One potrzebują 
wiele ciepła, miłości i cierpliwości
- mówi pielęgniarka Jagoda Le- 
onarska. To ona jest tu od przytu
lania i pocieszania... Pod okiem 
wychowawczyń Kornelii Mro
wieć i Ilony Holony z SP 21, któ
re, podobnie jak panie zapewnia
jące opiekę medyczną, pracują tu 
społecznie, dzieci uczą się podstaw higieny oso
bistej, umiejętności współżycia w grupie, ucze
stniczą w pogadankach na temat uzależnień od 
narkotyków, alkoholu i papierosów. - Niekiedy 
starczą dwa dni, by te dzieci się otworzyły, wy
ciszyły, stały się mniej agresywne - mówią opie

kunki. Ważne, by takie zachowania zawiozły do 
rodzinnego domu. Kolonie w Brennej przypom
ną im podarowane przez organizatorów zabaw
ki - laleczki dla dziewczynek, samochody dla 
chłopców.

(r)

0

Goście z Litwy
W pierwszym tygodniu lipca w Rybni

ku i jego okolicach przebywała 90-osobo- 
wa grupa dzieci z Wilna.

Wakacyjny wyjazd do Polski zorganizo
w ała parafia salezjańska św. Jana Bosko 
z Lazdynai - dzielnicy Wilna, w której pracu
je pochodzący z Rybnika ks. Jacek Paszenda, 
salezjanin. W grupie były zarówno dzieci na
rodowości litewskiej, jak i te o polskich ko
rzeniach. Goście mieszkali u rodzin w M ar
klowicach oraz w klasztorze sióstr salezjanek 
w Pogrzebieniu, którym bardzo mocno po
mogli (finansow o i dostawami żywności) 
proboszcz i parafianie z Krzyżkowic. Swój

K siądz Jacek  
w o toczen iu  
swoich podo
piecznych.

Zdj.: szoł
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Kamień
Akcja organizacji w Miejskim Ośrodku 

Sportu i Rekreacji w Kamieniu charyta
tywnych kolonii zainicjowana przed kilko
ma laty przez ówczesnego dyrektora, nie
żyjącego już Józefa Śliwkę, ciągle rozszerza 
swój zasięg.

Koloniści słuchają prelekcji o historii Rybnika.

wanych w akcję osób, wiele udaje się zrobić 
dzięki coraz większej rodzinie ludzi dobrej 
woli. Do największych sponsorów należy mia
sto, które na kolonie przeznaczyło część środ
ków z Funduszu d/s przeciwdziałania alkoho
lizmowi, część pochodzi z tradycyjnego stycz
niowego Balu Charytatywnego, trzeba też 
wspomnieć o wkładzie wojewódzkiego Fun

duszu Ekologii i Gospo
darki Wodnej. Nie dziwi 
zatem hasło pod jakim 
dziec i w ypoczyw ają 
- “W symbiozie z natu
rą”. W programie ka
mieńskich kolonistów są 
wyprawy do rudzkich la
sów pod okiem państwa 
Dudków z Polskiego 
Towarzystwa Ekologicz
nego, spotkania ze stra
żą pożarną oraz policją, 
która przybliża zasady za
chowania się na drodze, 

Zdj.: szot konne przejażdżki na Ran

cho “Gena” i pogadanki przedstawicieli SA- 
NEPiD-u o zasadach higieny osobistej i za
grożeniach związanych z uzależnieniami, zaję
cia sportowe, o kąpielach na Rudzie nie wspo
minając. Z prelekcją o historii Rybnika wystą
pił młody pracownik Uniwersytetu SI., histo
ryk Bogdan Kloch.

Szczególne podziękowania należą się elektrow
ni “Rybnik”, która przyjęła 40 młodych ludzi 
polskiego pochodzenia w wieku od 16 do 22 lat 
z Ukrainy. Otrzymali oni zakwaterowanie i wy
żywienie w ośrodku w Chwałęcicach, zaś MO- 
SiR zapewnił opiekę i program.

Na prośbę ks. Halimurki z polskiej parafii 
Chrystusa Króla w Stanisławowie, który ty
puje większość kolonistów, w przychodni 
w Orzepowicach oraz w ośrodku elektrownia- 
nym gości z Ukrainy poddano przeglądowi 
zębów. Leczenie będą kontynuować u siebie, 
m.in. w wyposażonym przez nasze miasto ga
binecie dentystycznym, który od paru miesię
cy działa w domu parafialnym, w którego bu
dowie Rybnik ma znaczny udział.

(r)

W tym roku obejmie ona ogółem ponad 
700 dzieci - przede wszystkim z wielodziet
nych i potrzebujących wsparcia rodzin ryb
nickich, ale także setkę dzieci o polskich ko
rzeniach z Sądowej Wiszni i Stanisławowa na 
Ukrainie.

W Kamieniu dzieci wypoczywają na 4 tur
nusach kolonijnych oraz 7 półkolonijnych, zaś 
dla 185 dzieci zorganizow ano 3 turnusy 
w okolicy Jeziora Dobskiego na Mazurach. 
Było to możliwe dzięki kontaktom z jedną z 
mazurskich parafii. Dzięki zaangażowaniu kil
kunastu osób, w pięknym otoczeniu powstało 
prawdziwe namiotowe miasteczko, z wojsko
wą kuchnią na kółkach, prysznicami i studnią, 
której wykopanie sfinansował rybnicki oddział 
PBK. Jak mówi Wiesław Sojka, który jest, 
obok dyrektora MOSiR-u Rafała Tymusza 
i Bożeny Sitek, jedną z najbardziej zaangażo-

Kontakty Rybnika z ba
warskim miastem Euras
burg trwają już lat 16, a 
rozpoczęły się od pomocy 
charytatywnej w latach 
’80, którą organizowała 
Rosemarie Tröscher, ze 
strony polskiej zaangażo
wana była w tę działalność 
m.in. Maria Papież.

Od kilku lat kontakty zmie
niły charakter, ale ich anima
torami pozostają te same oso
by. Eurasburg zaprasza w 
czasie wakacji grupy dzie
ci i młodzieży na 2-tygo- 
dniowe turnusy, rozwija się

Eurasburg - Bawaria

dokończenie na str. 12 Dzieci UCZ(f sif  "owych technik malowania.
Z prawej stoi Maria Papież.

wkład w ugoszczenie dzieci wnieśli również 
rybniccy harcerze, pracownicy M OSiR-u, 
dyrektor rybnickiego oddziału PBK S.A., 
Wydział Edukacji UM i pracownicy Zespołu 
Szkół Technicznych oraz wielu ludzi dobrej 
woli.

Szczególne podziękow ania należą się 
elektrowni “Rybnik” i kop. “Chwałowice” , 
gdzie dzieci zostały bardzo gościnnie przy
jęte - zwiedziły oba zakłady, a także ośro
dek w Stodołach. Były również na Rudzie 
i w Kamieniu, obejrzały lotnisko w Gotarto- 
wicach oraz sztolnię w Zespole Szkół Tech
nicznych.

W rybnickiej bazylice św. Antoniego dzie
ci wzięły udział we mszy św., koncelebro

wanej przez kapłanów rybnickich oraz go
ści - ks. Jacka i jego stryja Zdzisława - pro
boszcza z Krzyżkowic. C zytania mszalne 
i niektóre modlitwy powtarzane były po pol
sku i litewsku. Na przem ian śpiewały li
tewski chórek i polska (w ileńska) schola. 
Tworzyło to niepowtarzalny klim at uroczy
stości, której uczestnicy byli bardzo wzru
szeni, a szczególnie obecna na mszy św., 
prof. Jadw iga Salam on (wychowaw czyni 
ks. Jacka w ZSM -E), pochodząca z T ro
ków na W ileńszczyźnie. Dzieci zwiedziły 
też bazy likę w Pszow ie oraz kośció łek  
w Jankowicach, gdzie miejscowy ksiądz wi
kary p ięknie opow iadał o jeg o  dziejach 
i histroii Jankowie.

Mimo skromnych środków, jakim i księża 
salezjanie z W ilna dysponow ali, udało się 
zorganizow ać wypad w Beskidy. Nocleg 
i posiłki zapewnili harcerze w obozie w Wa- 
pienicy, dzięki czemu goście mogli spokoj
nie wydeptywać beskidzkie szlaki.

Wypoczynek w Polsce rozpoczął się mo
dlitwą przed Obrazem Jasnogórskim, a na 
drogę powrotną przewidziano zwiedzanie za
mków m.in. w Ogrodzieńcu oraz Królew
skiego w Warszawie.

Zapytane o wrażenia, dzieci powtarzały: 
...wszystko bardzo, bardzo, bardzo nam się 
w Polsce podoba!

szoł, (r)
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Lato w Golejowie i Grabowrti

Uczestnicy festynu w Grabowni obserwowali pokazy modeli 
latających.

Równie atrakcyjny był letni półmetek w Gra
bowni w ostatnią sobotę lipca.

Rada Dzielnicy zorganizowała w Klubie Rekreacyjno-Sporto
wym “Jedność” Grabownia-Golejów kolejny letni festyn. W piłkę 
zagrali juniorzy “Jedności” z ministrantami z W ielopola oraz 
grabowiacy z policjantami. Najmłodsi uczestniczyli w grach

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

Eurasburg - Baw aria Pokazy strażackie na festynie w Grabowni.

Działacze samorządowi w Golejowie i Grabowni starają 
się, by lato w ich dzielnicy było pełne atrakcji.

Jak co roku na jego początku, w ostatnią sobotę czerwca, na boisku przy 
Szkole Podstawowej w Golejowie, odbył się festyn dzielnicowy dla mieszkań
ców Golejowa i Grabowni. Wśród atrakcji był mecz piłkarski: dzielnicowi old- 
boje kontra policjanci z komisariatu “Nowiny”, koncert scholi parafialnej Świa
tełko, orkiestry dętej kop. Szczygłowice i kapeli Nasi z Kłokocina. Były też 
zawody szermiercze i pokazy hippiczne oraz inne festynowe przyjemności. 
I wszystko to przy bardzo ładnej pogodzie.

Parafialna schola Światełko podczas występu na dzielnico
wym festynie w Golejowie. Zdjęcia: szoł

dokończenie ze str. 11 
wymiana kulturalna i sportowa.

W tym roku Bawarię odwiedziło ponad 
30 młodych ludzi wytypowanych przez ryb
nickie szkoły podstawowe. Dzieci kilkakrot
nie gościły w Monachium, były w Alpach, 
zwiedzili krainę podalpejskich jezior, uczest- 
niczły w życiu miasta, zapraszane przez wła
dze na różne uroczystości, goszczeni przez 
mieszkańców. Podkreślić należy udział spo
nsorów, w tym banku Reiffeissanbank, który 
chętnie przyjmie praktykantów z Rybnika.

Wymiana nie jest jednostronna. W Rybniku 
gościł niedawno kwartet saksofonowy ze szko
ły muzycznej w Eurasburgu, a w organizowa
nym u nas we wrześniu międzynarodowym 
turnieju piłki nożnej dzieci i młodzieży, we
źmie udział drużyna z tego miasta.

(r)

i zabawach, odbył się pokaz sprawności ryb
nickiej Straży Pożarnej oraz akrobacji samo
lotowej, a także zawody hippiczne. W  trak
cie festynu wystąpił zespół wokalny prowa

dzony przez Helenę Zaik oraz Teresa Szulc
ze “Śląskim godaniem”. Festyn zakończyła 
zabawa taneczna i pokaz sztucznych ogni.

szol

Festyn Farski w Boguszowicach
Tradycyjny VII już Festyn Farski w Boguszowicach Starych odbędzie

się w tym roku w sobotę 28 sierpnia.

Zabawę rozpocznie o godz. 15.30 orkiestra 
dęta kop. “Jankow ice” . W ystąpią zespoły 
“Trio” “Kantatę” i “Art - Ton”, a “Po na- 
szymu czyli po Śląsku” godać bydzie Anna 
Stronczek. O godz. 20.00 -  góralska zabawa 
z gwiazdą festynu zespołem Krywań. 0 19.30 
rozwiązanie rodzinnych konkursów - na najła

dniejszy ogródek, pieczenie kołocza, puszcza
nia latawców.

O 21.15 będzie miało miejsce losowanie oto
czonej do tego momentu tajemnicą nagrody 
głównej loterii.

Zabawę zakończy pokaz sztucznych ogni.
(r)

Tel. 42-28-825 *



Wkrótce rozpocznie się kolejny rok 
szkolny. Zanim jednak młodzież za
siądzie w szkolnych ławach, warto 
wrócić do najprzyjemniejszego mo
mentu dla wszystkich uczniów - zwień
czenia trudów nauki. Tradycyjnie już 
najlepsi uczniowie rybnickich szkół 
podstawowych i średnich otrzymali 
nagrody przyznawane przez Prezy
denta Miasta.

Prymusi
nagrodzeni
18 czerwca Urząd Miasta wypełnił się naj

zdolniejszą młodzieżą, którą prezydent zapro
sił w dowód uznania dla ich sukcesów w na
uce, jak również w pozaszkolnych działaniach. 
Byli wśród nich laureaci konkursów przed
miotowych, olimpiad, autorzy najlepszych 
prac maturalnych, a także wyróżnieni w kon
kursach plastycznych, recytatorskich, literac
kich oraz najzdolniejsi młodzi muzycy i spor
towcy. Towarzyszyli im współautorzy ich 
sukcesów - nauczyciele, opiekunowie, dzia
łacze sportowi oraz rodzice.

W spotkaniu z najlepszymi uczniami szkół 
podstawowych, w którym wzięli udział pre
zydent Adam Fudali oraz pani wiceprezydent 
Ewa Urbanek-Chołuj, uczestniczyli m.in. 
wyróżnieni w konkursach przedmiotowych 
z języka francuskiego, historii, chemii, czy języ
ka angielskiego. O swoich sukcesach opowia
dali laureaci turnieju krajoznawczego, ortogra
ficznego, plastycznego oraz turnieju wiedzy 
o bezpieczeństwie mchu drogowego. Prezydent 
wyróżnił również uczniów szkoły życia za ich 
osiągnięcia w dziedzinie sportu.

Z wiceprezydentem Jerzym Frelichem spo
tkała się młodzież szkół ponadpodstawowych 
oraz uczniowie Państwowej Szkoły Muzycz
nej I i II Stopnia. Na sali gościli najlepsi matu
rzyści, z których trójka - Anna Kauch, Mag
dalena Fuks i Paweł Adamczyk może po
chwalić się średnią ocen 6.0! Aż ośmiu tego
rocznych licealistów zakończyła edukację z nie
co tylko niższym wynikiem - 5,6. Wśród ryb
nickich liceów, które mogą poszczycić się naj
lepszymi uczniami przewodzi ILO , a najwięk
szą liczbą maturzystów o nieprzeciętnych wy
nikach może pochwalić się II LO. Są wśród 
nich m.in. uczniowie jednej (!) klasy - IV b: 
Adam Babilas, Karolina Białous, Anna Tro
jan, Ksymena Urbanek i Katarzyna Zięba- 
ra - ich średnia z matury 5,6.

Równie udany był tegoroczny rok szkolny dla 
uczniów ZSE-U, którzy z sukcesami zakończyli 
udział w XII Edycji Olimpiady Ekonomicznej,
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Miejskie
“gimbusy”
Problem dowozu dzieci do “startu

jących” od września gimnazjów spędza 
sen z powiek wielu odpowiedzialnym  
za wprowadzenie reformy edukacji 
urzędnikom, bo “gimbusów” i środ
ków na nie będzie mniej niż zapowia
dało ministerstwo. Na szczęście gmin 
problem ten dotyka tylko w niewielkim  
stopniu.

Zgodnie z ustawą, gmina jest zobowiązana 
do dowożenia dzieci z pierwszych czterech 
klas szkoły podstaw ow ej, jeśli ich droga 
do szkoły wynosi ponad 3 km, a taki przy
padek w Rybniku nie ma m ie jsca . N a to 
m iast k lasy  V-VI o raz g im n az ja liśc i p o 
w inn i być d o w o żen i, je ż e li  o d leg ło ść  
od szkoły przekracza 4 km.

W Rybniku zaistniała potrzeba wytyczenia 
zaledwie kilku szkolnych linii. Dwie trasy 
poprowadzą do gimnazjum w Rybnickiej 
Kuźni: pierwsza ze Stodół i Chwałęcic, dru
ga z Golejowa przez Wielopole.

Najprawdopodobniej dojeżdżać też będą 
dzieci z Gotartowic do gimnazjów w Bo- 
guszowicach (w ZSP nr 1 i dawnej SP 36). 
Nie wyklucza się też dowożenia dzieci z Kło- 
kocina, które będą uczyć się w gimnazjum 
w SP 36 w Boguszowicach.
- Rybnik problem przewozów uczniów zała
twi we własnym zakresie. Linie szkolne ob
sługiwać będą autobusy Służb Transportu 
Zbiorowego działających w ramach Rybnic
kich Służb Komunalnych - powiedziała wice
prezydent Ewa Urbanek-Chołuj. - Choć 
oczywiście staramy się o dofinansowanie tych 
działań przez państwo. W określonych godzi
nach specjalnie oznakowane miejskie auto
busy będą dowozić dzieci do szkół, a w mię
dzyczasie obsługiwać będą linie ogólnodo
stępne.

(r)

W nadchodzącym  roku szko lnym  
uczniowie Szkoły Podstawowej nr 28 
w Kamieniu, gdzie usytuowano również 
gimnazjum, korzystać będą z nowej sali 
gimnastycznej. Jest ona pierwszą spo
śród kilkunastu sal, jakie miasto planuje 
wybudować w ciągu kilku lat.

Uroczystość otwarcia nowego obiek
tu będzie miała miejsce 5 września br. 
o godz. 10.00, a poprzedzi ją o godz. 
9.00 msza św. w kościele pw. św. Bra
ta Alberta. Parafia ta obchodzi 10 rocz-

W SP 28 i gimnazjum w Kamieniu

Otwarcie nowej 
sali gimnastycznej
nicą istnienia, a kościół 5 rocznicę poświę
cenia. Przed jego powstaniem mieszkań
cy Kamienia należeli do parafii w Książe- 
nicach, skąd pochodzi ks. bp Gerard 
Biernacki, który poświęci nową salę gim
nastyczną i odprawi mszę. (r)

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego
odbędzie się 1 września o godzinie 9.00 w Gimnazjum nr 1 (dawnej SP 9).

konkursie recytatorskim w gwarze śląskiej oraz 
w ogólnopolskim konkursie literackim.

W tym doborowym gronie znaleźli się 
również młodzi muzycy m.in. Piotr Bober - 
laureat II miejsca w XII M iędzynarodowym 
Spotkaniach Gitarowych w Sanoku, czy Ra
dosław Puszyło - zdobywca I nagrody na 
V M ławskim Festiwalu Muzyki Akordeo
nowej “Od solisty do orkiestry”.

Prezydent Adam Fudali spotkał sie z najzdol
niejszymi wychowankami ognisk pracy poza
szkolnej, Młodzieżowego Domu Kultury, jak 
również młodymi zawodnikami, którzy, miejmy 
nadzieję, będą w przyszłości rozsławiać imię 
Rybnika na arenach sportowych. Umiejętności 
Łukasza Morgały pozwoliły mu, mimo młode
go wieku, znaleźć się w kadrze narodowej Mi
strzostw Świata Modeli Sterowanych Prętem.

Goszczącym w UM rówieśnikom opowiadał 
o tajnikach swojej ulubionej dyscypliny, jej regu
łach oraz zawodach, w których odniósł najwięk
sze sukcesy. O pracy z młodzieżą równie chętnie 
mówili opiekunowie wyróżnionych. Opowiada
li o ich największych osiągnięciach i wyrzecze
niach. Wspomniano również o kłopotach i pro
blemach z jakimi borykają się młodzi ludzie. Do 
udziału w spotkaniu w UM zaproszono także 
najlepszych młodych modelarzy i plastyków, 
członków zespołu “Przygoda” oraz najzdolniej
szych pływaków i lekkoadetów. Pod czujnym 13 
okiem Tadeusza Jameckiego trenują Nina Wa- 
syłik - rzut kulą, Monika Knesz - rzut dyskiem, 
a Monika Rybarz rzut oszczepem.

Wszyscy wyróżnieni uczniowie odebrali na
grody książkowe i albumy.

(S)
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Dzielnicowy w roli głównej
Od 30 czerwca funkcję komendanta Miejskiej Komendy Policji w Rybniku pełni 

podinspektor Zdzisław Kuczma. Zastąpił na tym stanowisku Huberta Hanaka, 
który odszedł na emeryturę. O tym, jak radzić będzie sobie miejscowa policja pod 
okiem nowego komendanta, jak zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom, jak poko

chać policjantów oraz kiedy można kopać komendanta...
... ze Zdzisławem Kuczmą rozmawia Sabina Horzela.

- Czego mogą spodziewać się mieszkańcy 
Rybnika po tym, ja k  objął pan funkcję szefa 
Komendy Miejskiej Policji?
- Jedno jest pewne - rewolucji nie będzie. Jak 
już wielokrotnie podkreślałem, jestem reali
stą. Policja funkcjonuje przy określonym bu
dżecie i stanie kadrowym. Z pewnością jed
nak mieszkańcy Rybnika mogą spodziewać 
się tego, że będę się starał, wspólnie z kole
gami, by policja zbliżyła się do ludzi. W tym 
celu podjęliśmy już pewne kroki. W ostatnich 
dniach zwróciliśmy się do rad dzielnic i rad 
gmin z prośbą o przeprowadzenie sondażu 
i wskazanie nam opinii społeczeństwa na te
mat bezpieczeństwa i zagrożeń, które najbar
dziej trapią mieszkańców Rybnika i okolic.
- Na ja k ie  p rob lem y narzeka rybn icka  
p o lic ja ?
- Borykamy się z problemami podobnymi do 
tych, które ma większość policjantów w na
szym kraju. Plusem jest być może to, że nie 
mamy do czynienia z najcięższymi przestęp
stwami. Kiedyś pytano mnie o mafię w na
szym regionie. Sądzę, że to wielkie słowo

i na razie mieszkańcom Rybnika działalność 
takiej organizacji nie zagraża. Myślę, że lu
dzi trapią przede wszystkim kradzieże rowe
rów czy włamania i właśnie tego typu zda
rzeń jest najwięcej. Z pewnością uciążliwe są 
również wybryki chuligańskie, zakłócanie 
ciszy i spokoju. Pewnie każdy z nas, w tym 
również i ja, chciałbym razem z moją rodzi
ną móc spokojnie wybrać się na spacer w go
dzinach wieczornych i czuć się bezpiecznie.
- Jak rozwiązywać tego typu zagrożenia? Czy 
wyjściem z sytuacji byłoby zwiększenie licz
by policjantów?
- Niestety, nie ma złotego środka. Jeżeli cho
dzi o to, czy ma być więcej policjantów , 
odpow iedź brzm i oczyw iście tak. Jednak 
ze względu na ograniczenia budżetowe nie 
będzie ich więcej. Inną kwestią jest to, że lu
dzie też muszą się zmienić i zacząć zachowy
wać ostrożniej. My ze swej strony staramy 
się propagować pewne postawy i zachowa
nia. Przed wakacjami uczulamy jak odpowie
dnio zabezpieczyć swoje mieszkanie podczas 
letnich wyjazdów, uczymy jak zachowywać

się w miejscach publicznych oraz w pewnych 
sytuacjach tak. aby nie stać się ofiarami drob
nych przestępców i złodziei. Duży nacisk 
kładziemy również na pracę dzielnicow e
go. W związku z tym poszliśmy dwutorowo
- z jednej strony dzielnicowy ma przedstawić nam 
zagrożenia sygnalizowane przez ludzi, z drugiej
- zwróciliśmy się o opinię do przedstawicieli rad 
dzielnic. Już wkrótce porównamy wyniki i bę
dziemy wiedzieli jak dobre rozeznanie w swoim 
środowisku ma dzielnicowy.
- Czy te działania pozwolą mieszkańcom czuć 
się bezpieczniej?
- W szystkie prognozy w skazują na to, że 
przestępczość będzie wzrastać, a z pewno
ścią nie zmaleje. I w tej kwestii nie można

Przypadające 24 lipca Święto Policji 
było w tym roku obchodzone szczegól
nie uroczyście, a to z racji okrągłej, 80. 
rocznicy jej powstania.

W Rybniku wielkiej celebry nie było. Na 
spotkaniu w Teatrze Ziemi Rybnickiej komen
dant KMP podinsp. Zdzisław Kuczma zło
żył swoim podwładnym życzenia pomyślno
ści i wytrwałości, odczytał też list Komen

danta Głównego Policji, który 
obok rysu historycznego za
wierał podziękowania i gratu
lacje. Przedstawiciele instytu
cji i służb, które z działaniami 
policji stykają się najczęściej, 
a w ięc p rokura tu ry , sądu , 
Straży Miejskiej, Straży Po
żarnej i wojska podziękowali 
za współpracę oraz złożyli ży
czenia niezawodności, sku
teczności, a także samych “po
wrotów do domu”. Prezydent 
Rybnika Adam Fudali złożył 
gratulacje w imieniu wszyst
kich mieszkańców miasta i ży
czył policjantom takiej kon
strukcji prawa, by przestępca 
czuł przed jego stróżami re
spekt oraz by ich praca, trudna

i niebezpieczna, przynosiła satysfakcję.
Święto było również okazją do wręczenia 

nominacji na wyższe stopnie, w tym oficer
skie. I tak na stopień podinspektora policji 
mianowano nadkomisarza Janusza Harlaka, 
na stopnie nadkomisarzy komisarzy Józefa 
Miłosia i Piotra Tomszaka, zaś na stopnie 
komisarzy podkomisarzy Zbigniewa Ciałonia, 
Urszulę Durczyńską, Mariusza Klepka, 
Pawła M oskwę, A leksandrę Nowarę 
i Mirosława Swodczyka. Kilkadziesiąt no
minacji odebrali policjanci mianowani na niż
sze stopnie.

Specjalne nagrody przyznane przez Prezy
denta Miasta odebrali: st. sierżant Adam 
Wasilewski z Wydziału Ruchu Drogowego, 
st. sierż. Marek Kijański z Wydziału Prewen
cji, st. sierż. Ryszard Czepczor z Wydziału 
Prewencji, st. sierż. Henryk Kokot z Komi
sariatu Policji w Boguszow icach oraz asp. 
Mirosław Jordan z K om isariatu Policji 
na Nowinach.

Świąteczny festyn rybniccy policjanci 
zorganizowali na stadionie lekkoatletycz
nym przy ul. G liw ickiej. (r)

✓

Świąteczne awanse

Komendant Zdzisław Kuczma wręcza nominacje na stopnie 
oficerskie. Zdj.: szoł

SMHHHHHBTel. 42-28-825

Lipiec/Sierpień 1999

mieć złudzeń. Myślę, że są to tendencje obe
cne na całym świecie. Dla nas najlepszym roz
wiązaniem byłaby sytuacja, w której udałoby 
się zmienić mentalność policjantów i ludzi. 
Policjantów tak, by zbliżali się do ludzi i nie 
zrażali ich do siebie nieodpowiedzialnymi za
chowaniami. Zadanie nawiązania dobrych 
kontaktów z mieszkańcami spoczywa głów
nie na dzielnicowym. To właśnie on dociera 
do ludzi. Z drugiej jednak strony zmienić musi 
się także mentalność ludzi. Zbyt często poli
cjant utożsamiany jest z osobą, która bardziej 
może zaszkodzić, niż pomóc i ten wizerunek 
jest najgorszy.
- Proszę przybliżyć naszym czytelnikom swoją 
sylwetkę. Czy ju ż jako mały chłopiec marzył 
pan o tym by być policjantem?
- Oj, chyba nie. Taka chęć zrodziła się we mnie 
dopiero w latach 80. i to nie ze względów 
politycznych, ale po prostu po to, by walczyć 
z przestępczością. Policjantem jestem od lu
tego 1984 r. Na początku trafiłem do wydzia
łu walki z przestępstwami gospodarczymi. 
Później zostałem komendantem komisariatu 
policji w Gaszowicach, a od czerwca 1994 
roku do czerwca tego roku byłem naczelni
kiem wydziału ruchu drogowego. Moje zain
teresowania... cóż lubię piłkę nożną. Regu
larnie - dwa razy w tygodniu gram na sali gim
nastycznej z kolegami z policji i tylko wtedy 
pozwalam się kopać... Poza tym jestem zapa
lonym wędkarzem.
MśSP*' ] .'■>< -1 fff ■■ 0Ą t

J e s z c z e  d o b r z e  n ie  o s w o il i 
śm y  s ię  z n ie d a w n y m i z m ia n a 
m i w przepisach o ruchu d rogo
w ym , a ju ż  czekają nas następne.

Przypomnijmy: od 1 lipca br. po zatrzyma
niu przez patrol drogowy czekamy na funk
cjonariusza we własnym samochodzie, z rę
kami ułożonym i na kierownicy; “zielone 
strzałki” pod sygnalizacją świetlną pozwala
jące skręcić w prawo będą jeszcze obowiązy
wać od 31 grudnia 2000 roku, ale od 1 lipca 
br. przed skrętem trzeba się zatrzymać, do
brze rozejrzeć czy droga jest wolna i dopiero 
ruszyć - tak jak przed znakiem “stopu”; zmia
na trzecia dotyczy ruchu okrężnego - zmie
niający pas ruchu nie może zajechać drogi po
jazdowi znajdującemu się na tym pasie. Ge
neralnie taka zasada panowała, ale teraz zo
stała “umocowana” przepisem, który prak
tycznie nic nie zmienia jeśli chodzi o poru
szanie się na jednopasowych rondach rybnic
kich. Co do interpretacji tego przepisu wąt
pliwości mają nawet policjanci z drogówki, 
jak będzie - zobaczymy...

Od 1 października br. wejdą w życie no
we przepisy, które wymuszą zmianę spojrze
nia osób kierujących pojazdami na pieszych

Mundurowy 
może więcej

Od 1 lipca wzrosły kompetencje funkcjo
nariuszy Straży Miejskiej. Zgodnie z roz
porządzeniem Ministra Spraw Wewnętrz
nych i Administracji, strażnicy SM są 
uprawnieni do wykonywania czynności 
z zakresu ruchu drogowego.

Dotyczy to kierowców nie stosujących się do 
zakazu mchu w obu kierunkach oraz tych, którzy 
naruszają przepisy m.in.: o zatrzymaniu lub po
stoju pojazdów, mchu motorowerów, rowerów 
pojazdów zaprzęgowych oraz pieszych.

Jak potwierdził komendant rybnickiej Stra
ży Miejskiej Ryszard Sadowski, nowe kom
petencje strażników polegają na możliwości 
“zatrzymywania pojazdów w mchu”. Obecnie 
funkcjonariusze SM mogą zatrzymywać po
jazdy, sprawdzać dokumenty - m.in. prawo 
jazdy, aktualny dowód rejestracyjny oraz usu
wać, przemieszczać lub blokować pojazdy. 
Zgodnie z rozporządzeniem MSWiA strażni
cy miejscy mogą zatrzymywać kierowców 
na obszarze zabudowanym przez całą dobę, 
a poza tym obszarem  tylko od świtu do 
zmierzchu. Aby zatrzymać pojazd funkcjona
riusz SM musi spełnić określone wymogi - 
sygnał musi być dany w sposób zapewniają
cy bezpieczne zatrzymanie pojazdu przez kie
rowcę, a w przypadku braku dostatecznej wi
doczności, musi być podany latarką ze świa
tłem czerwonym lub tarczą ze światłem odbla
skowym lub czerwonym.

(S)
w m m K sm m m m m m nnm

Od 1 października br.

Stop przed zebrą...
przechodzących po pasach. By dać czas na 
oswojenie się z tą regulacją obu stronom, 
Wydział Ruchu Drogowego KM Policji w 
Rybniku już w lipcu zwołał na ten temat kon
ferencję prasową. Wzięli w niej udział komen
dant KM podinsp. Zdzisław Kuczma, pełnią
cy wcześniej funkcję szefa “drogówki”, jego 
następca na tym stanowisku komisarz Hen
ryk Hyła, sierż. sztab. Zdzisław Bosy, a tak
że inż. Jan Nowak, biegły z zakresu ruchu 
drogowego. Nowy przepis mówi, że kierują
cy musi tak zmniejszyć prędkość, by nie na
razić na niebezpieczeństw o znajdujących 
się na przejściu bądź na nie wchodzących. 
W praktyce nie będzie już dylematu, kto 
jest winny np. potrącenia pieszego na pa
sach - zawsze będzie to osoba kierująca po
jazdem. Pasy mają chronić pieszego, tzn. 
że kiedy kierowca widzi osoby, które mają 
zamiar na nie wejść, musi zatrzymać po
jazd i pieszych przepuścić. Nie został wszak 
uchylony przepis, zabraniający pieszym  
wchodzenie na drogę bezpośrednio przed 
pojazdem, a powinni go przestrzegać piesi mają
cy choć trochę instynktu samozachowawczego.

Bo przecież wiadomo, że w konfrontacji czło- 
wiek-maszyna, zawsze wygrywa ta ostatnia...

Ponieważ pasy mają być dla pieszego miej
scem całkowicie bezpiecznym, będą one li
kwidowane tam, gdzie dostatecznej ochrony 
nie zapewniają - w Rybniku m.in. na ul. Chro
brego, w bezpośredniej bliskości skrzyżowa
nia z ul. Kościuszki.

Obok znaku “przejście dla pieszych” poja
wi się nowy znak - “przejazd dla rowerów”, 
a będą na nim obowiązywały takie przepisy, 
jak na przejściu dla pieszych. W dalszej per
spektywie czasowej zostanie sukcesywnie 
wprowadzany nowy znak na oznaczenie stre
fy zabudowanej, czyli ograniczenia prędkości. 
Dotąd rolę tę spełniała tablica z nazwą miej
scowości. Od 31 grudnia 2005 będzie to wy
łącznie pozioma tablica z zarysem zabudowań, 
taka sama jak w krajach zachodnich.

Zarówno do 1 października br. jak i do 
2000 i 2005 roku zostało trochę czasu. Przy
gotujmy się zatem do zmian, które mają 
zwiększyć bezpieczeństwo na drodze za
równo kierowców, jak i pieszych.

(r)
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7 września. Teatr Ziemi Rybnickiej

Koncert 
trzech polskich 

tenorów!
Szykuje się prawdziwa 

artystyczna rewelacja!
Na deskach Teatru Ziemi Rybnickiej staną 

obok siebie Adam Zdunikowski, Bogusław 
Morka i Dariusz Stachura - artyści wybitni, 
o ustalonej wysokiej pozycji w świecie muzyki, 
związani z najlepszymi polskimi scenami opero
wymi: Teatrem Wielkim - Operą Narodową

w Warszawie, Teatrem Wielkim w Łodzi i War
szawską Operą Kameralną.

A stanie się to za sprawą organizowanej przez 
elektrownię “Rybnik”, Urząd Miasta Ryb
nika i Fundację Jolanty Kwaśniewskiej 
“Porozumienie bez barier” wielkiej imprezy 
charytatywnej, której trzej polscy tenorzy będą 
gwiazdami.

Idea przedsięwzięcia idzie w parze z jego ran
gą artystyczną. Dochód z koncertu zostanie prze
znaczony, za pośrednictwem Fundacji "Poro
zumienie bez barier", na organizację trzytygo
dniowych turnusów rehabilitacyjnych dla dzie
ci niepełnosprawnych. Organizatorzy zapewnią 
im opiekę lekarską oraz różne formy rehabilita
cji, w tym hipoterapię. Szczególnie dobre efekty

daje ona w przypadku dzieci z porażeniem mózgo
wym, zespołem Downa, stanach po chorobie He- 
inego-Mediny i wielu innych schorzeniach. Elek
trownia na potrzeby dzieci przygotowała ośro
dek hipoterapii z krytą ujeżdżalnią, profesjonal
ny kompleks rehabilitacyjny oraz ośrodek spo
rtów wodnych.

W czasie koncertu odbędzie się aukcja 
30 prac plastycznych wykonanych przez dzie
ci niepełnosprawne, z której dochód zasili 
warsztaty terapii zajęciowej.

Ważne, by dzięki takim inicjatywom znikały 
nie tylko bariery fizyczne, ale i psychiczne. Wie
rzymy, że apel organizatorów do środowi
ska rodzimego biznesu o wsparcie tej im
prezy nie pozostanie bez echa. (r)

Niewiadom - jedna z najbar
dziej oddalonych od centrum Ryb
nika, licząca niewiele ponad 5 ty
sięcy mieszkańców, dzielnica.

W samym jej centrum wybudowany w poło
wie lat 50. Dom Kultury, przeżywający, w 
zależności od zasobów finansowych kolejnych 
mecenasów, okresy świetności lub upadku. 
Były czasy, że w DK nic się nie działo, a 
mieszkańcy marzyli, by to się zmieniło. W 
1996 roku swojej “nadbudowy kulturalnej” 
pozbyła się kopalnia “R ydułtow y” i obiekt 
przejęło miasto. Kierownictwo placówki objął 
społecznik z temperamentu Stanisław Jeszka. 
Dzięki jego intensywnym zabiegom urucho
miono nieczynną od kilkunastu lat całkiem spo
rą i ładną salę widowiskową, unowocześnio
no aparaturę kina “Marzenie”. W szczupłych 
pomieszczeniach obiektu zrobiło się ciasno od 
uczestników kół i zespołów: plastycznego, mu
zycznego, a ostatnio teatralnego. Wystawienie 
przez ten zespół bajki “Kopciuszek” było dziel
nicowym wydarzeniem. W pięknie odnowio
nym hallu jest miejsce dla ekspozycji plastycz
nych, a w przyszłości dla kameralnych spotkań 
z poezją i poetycką piosenką. W budynku znaj
duje się również filia Miejskiej Biblioteki Pu
blicznej.

Działania St. Jeszki zostały dostrzeżone nie 
tylko przez władze miasta, które przyznały mu 
doroczną nagrodę “prezydencką” w dziedzinie 
kultury, ale także przez animatorów kultury z 
innych ośrodków. To właśnie Dom Kultury w 
Niewiadomiu był gospodarzem kolejnej Gieł
dy Współpracy Kulturalnej, dorocznej wo
jewódzkiej imprezy organizawanej przez Cen
trum Animacji Kultury w Mysłowicach, któ
rej celem jest wymiana doświadczeń pomię
dzy poszczególnymi ośrodkami. Ponad 50. 
przedstawicieli środowisk i placówek kultu
ralnych zastanawiało się nad sposobami upo
wszechniania kultury w dobie znanych wszyst
kim problemów finansowych oraz swoją rolą 
w procesie integracji mieszkańców gminy, mia

sta czy dzielnicy. Na otwarciu giełdy obecni 
byli przedstawiciele rybnickich władz z prezy
dentem Adamem Fudalim, co goście odebra
li jako wyraz szczególnego zainteresowania 
rybnickich samorządowców problemami kul
tury.

Z okazji giełdy wspólnym wysiłkiem DK 
i sponsorów pozyskanych przez działaczy

z Niewiadomia, wydano kolorowy, interesują
cy w formie folder przybliżający historię oraz 
współczesność niewiadomskiego Domu Kul
tury. Wydawnictwa tego nie powstydziłby się 
żaden, nawet znacznie większy ośrodek.

Wydaje się, że niewiadomska placówka szcze
gólnie dobrze pełni rolę miejsca integrującego

niewielką, ale przecież zróżnicowaną społecz
ność dzielnicy. Świadczy o tym choćby tu wła
śnie wydawany (ukazały się 2 numery) biule
tyn o nazwie “Nasza dzielnica Niewiadom 
Są w nim poruszane problemy nie tylko ze 
sfery kultury, ale i inne będące w kompeten
cjach Rady Dzielnicy, a dotyczące m.in. po
rządku i bezpieczeństwa publicznego, jako że 

i ta niewielka dzielnica nie ustrzegła 
się np. plagi wandalizmu. Tu ukazują 
się widomości z życia parafii, szkół, a 
także teksty przybliżające historię 
dzielnicy.

W miesiącach letnich w DK zorga
nizowano półkolonie, z których sko
rzysta w sumie ponad 50 dzieci. Dzię
ki sponsorom: Ryszardowi Wałec
kiemu zaopatrującemu dzieci w świe
że pieczywo, sklepowi “Wiluś”, fir
mie Unito oraz Natalii Błaszczok, 
a także pomocy parafii pw. Bożego 
Ciała, dzieci z niezamożnych rodzin 
mają zapewniony atrakcyjny program 
oraz posiłek.

St. Jeszka podkreśla doskonałą 
współpracę z Radą Dzielnicy, której 
przewodniczący Czesław Tkocz jest 
w DK częstym gościem, również z 
tej racji że ma tu swój szewski war
sztat...

Tak więc spora część życia społecz
nego Niewiadomia koncentruje się 
wokół Domu Kultury. Na ostatniej 
przed wakacjami sesji Rady Miasta 
podjęto intencyjną uchwałę, zgodnie z 
którą od nowego roku niewiadomski 
Dom Kultury, w spólnie z klubem  
“Olimp” tworzyć będą niezależną od 

Rybnickiego Centrum Kultury placówkę.
Życzymy niewiadomskim działaczom, by 

w nowej strukturze nie zabrakło im ambicji 
i siły przebicia, a ośrodek ten nadal był miej
scem, gdzie koncentruje się życie kultural
ne i społeczne dzielnicy.

W. Różańska

Od marzenia 
do "Marzenia"...

Półkoloniści przed Domem Kultury w Niewiadomiu.
Zdj.: szoł
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Po programie komputerowym “Ku
stosz”, kolejne przedsięwzięcie M u
zeum w Rybniku zostało dostrzeżone 
przez jury organizowanego przez M i
nisterstwo Kultury i Sztuki konkursu 
na “Najciekawsze Wydarzenie M uze
alne Roku 1998”.

Tym razem indywidualną Nagrodę Specjal
ną przyznano Annie Przeliorz, pracowniko
wi Działu Naukowo-Oświatowego rybnickiego 
M uzeum za program  “E dukacja reg ional
na dzieci w wieku od  5 do 9 lat ja k o  jed n a  
z form  działalności M uzeum
- Bardzo się z tej nagrody cieszymy. Tym bar
dziej, że przyznają ją wybitni muzealnicy - po
wiedziała dyrektorka M uzeum Genowefa 
Grabowska, która zdecydowała o zgłoszeniu 
programu do konkursu. Uroczystość wręcze
nia nagrody odbyła się w Państwowym M u
zeum Archeologicznym w Warszawie, gdzie 
obie panie ją  odebrały.
- Większość muzealnych programów edukacyj
nych dotyczy młodzieży. Jurorzy dostrzegli no- 
watorskość mojej propozycji, która zakłada 
przybliżanie treści regionalnych już dzieciom 
przedszkolnym i z najniższych klas szkoły pod
stawowej. Oczywiście forma tych zajęć musi 
odpowiadać możliwościom percepcyjnym ma
luchów - mówi autorka programu. Dlatego wy
myśliła fikcyjnych bohaterów - Stazyjkę i Gu- 
stlika, z którymi dzieci przemierzają muzeal
ne sale. Poznają wplątane w opowiadaną przez 
A. Przeliorz bajkę fakty historyczne związane 
z miastem i regionem, życie codzienne naszych 
przodków, uczą się szacunku do przeszłości 
oraz kulturowych odrębności. Uwagę dzieci 
przyciąga też regionalny śląski strój przewo-

M inisterialna nagroda dla M uzeum

n

*n -¿‘■•i -  m

Ze Stazyjką i Gustlikiem  
podróż w czasie V
dniczki. - Dzieci lubią 
widowiska. Forma baj
ki, w której czynnie ucze
stniczą oraz kolorowy 
strój przyciąga ich uwa
gę, działa na emocje, 
pomaga zapam iętać  
wiele rzeczy - mówi au
torka programu. W ub. 
roku w zajęciach prowa
dzonych według nagro
dzonego  program u 
wzięło udział ok. 2 tys. 
dzieci - nie tylko z Ryb
nika, ale również z oko
licznych gmin i miast.

Integralną część pro
gramu stanowią muzeal
ne lekcje w przedszkolu 
specjalnym. - Dzieci te 
czują się niezbyt pew
nie w nowym środowi
sku, dlatego to ja  przy
chodzę do nich, przy
nosząc drobne ekspo
naty ilu strujące moją Laureatka konkursu Aniela Przeliorz w muzealnej, śląskiej kuchni.
opowieść. Bardzo się Zdj.: szoł
cieszę, kiedy dzieci te bezbłędnie wskażą np. Programem są zainteresowane inne muzea, 
poszczególne części regionalnego stroju - do- być może rybnicka idea “pójdzie w świat”... 
daje A. Przeliorz.

B azylika  
w  fo to g rafii

Wystawa fotograficzna obrazująca neogo
tycką architekturę i sztukę sakralną bazyliki 
św. Antoniego jest pokłosiem referatu, jaki 
Maria Malczewska i Aleksandra Grabiec 
z rybnickiego Muzeum przygotowały na se
sję naukową pt. “Architektura i sztuka sakral
na na Górnym Śląsku, jaką w październiku 
ub. roku zorganizował Instytut Tamogórski. 
Autorki wystąpienia doszły do wniosku, że 
ilustrujące referat slajdy staną się po powięk
szeniu znakomitym materiałem na wystawę.

Ukazujące piękno naszej świątyni fotogra
my autorstwa Celestyny Chlubek-Adam- 
czyk pierwsi obejrzeli mieszkańcy zaprzy
jaźnionego z Rybnikiem niemieckiego mia
sta Dorsten z okazji odbywających się tam 
w czerwcu br. Dni Rybnika.

18 Wieloletni proboszcz parafii św. Antoniego ks. prałat Alojzy Klon zwiedza wystawę. Zdj.: szoł

T ol
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17 ^  Bazylika w fotografii
Rybnicka premiera ekspozycji miała miej

sce w Muzeum w lipcu br. Tradycyjnie we
rnisaż, na który przybył m.in. prezydent 
Adam Fudali, poprzedził akcent muzyczny. 
Tym razem był to recital fortepianowy Jacka 
Glenca, który na tę okazję wybrał, jak sam 
powiedział, kilka utworów o romantyczno- 
melancholijnym charakterze.

Maria Malczewska podziękowała miastu, 
a także elektrowni “Rybnik” za pomoc finan
sową, bez której wystawa nie mogłaby zaist
nieć. Słowa podziękowania należą się także 
ks. prałatowi Alojzemu Klonowi oraz aktu
alnemu proboszczowi parafii św. Antoniego 
ks. Franciszkowi Musiołowi, którzy udostęp
nili archiwalia i inne materiały pomocne przy 

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■  

Intensywny zapach kwiatów 
oraz śpiew  ptaków , w itał 
odwiedzających IX Międzyna
rodową Wystawę Lilii i Kom
pozycji Kwiatowych, organizo
waną tradycyjnie w Teatrze 
Ziemi Rybnickiej przez Klub 
Miłośników Kwiatów działają
cy przy Rybnickim Centrum  
Kultury.

Pachniały mieszańce azjatyckie i trąbkowe, 
lejkowate, kielichowe, dzwonkowate i rozwar
te, bo tak fachowcy nazywają to, co zwykli mi
łośnicy kwiatów nazywają po prostu liliami.

Specjalne jury przyznało wiele nagród w róż
nych kategoriach , znajdując szczególne 
upodobanie w żółtych, nakrapianych liliach

“Liliowa”
wystawa

azjatyckich. Wśród wyróżnionych hodowców 
znaleźli się Bernard Jarczyk, Eugenia 
Ferfecka, Bronisław Kondrot i wielu innych. 
Prezes klubu Piotr Wistuba, również wy
trawny hodowca, szczególnie podkreśla “rękę 
do kwiatów” Romana Widerskiego, który 
na w ystaw ie w Berlinie zwyciężył w naj
bardziej prestiżow ych kategoriach.

O ile lilie były jak najbardziej prawdziwe, 
śpiew ptaków płynął z ...taśmy i był uzupeł
nieniem kącika pod hasłem “Bliżej natury”, 
przygotowanego przez rybnicki Zarząd Zie-

przygotowywaniu zarówno referatu, jak i wy
stawy. Rybnicka wystawa została wzbogaco
na o eksponaty pozyskane z bazyliki w formie 
muzealnego depozytu. Są wśród nich przed- 
soborowe szaty liturgiczne, mszały, pamiątki 
będące przypomnieniem pożaru, jaki kościół 
św. Antoniego przeżył w latach 50., a także 
akt podwyższenia go do godności bazyliki 
mniejszej. W pierwszej sali zwraca uwagę rze
mieślniczy sztandar z wizerunkiem św. Anto
niego, eksponat działu historii rzemiosła ryb
nickiego Muzeum.

Od 15 sierpnia wystawę można oglądać 
w bazylice św. Antoniego. (r)

Na wernisażu wystąpił Jacek Glenc.
Zdj.: szoł

leni Miejskiej z inspiracji Anny Stosio i Sta
nisława Piotrowskiegd. Otoczona kwiatami 
i zielenią, z ławeczką i pompą wiejska zagro
da zapraszała do chwili relaksu i kontempla
cji pięknych “liliowych” kompozycji.

O tw iera jący  w ystaw ę w icep rezyden t 
R. Niewelt zapowiedział, że przypadająca 
na rok 2000 X edycja wystawy będzie znacz
nie szersza i bogatsza. (r)

M łodzieżowy  
Dom Kultury

zaprasza!
Jeszcze trwa lato, ale Młodzieżowy Dom 

Kultury z siedzibą przy ul. Broniewskiego
23 już zaprasza do udziału w zajęciach róż
nych kół zainteresowań, do których zapisy roz
poczną się 1 września. Wybór jest imponują
cy, a na chętnych czekają m.in. koła taneczne, 
wokalne i instrumentalne, fotograficzne, pla
styczne, sportowe i modelarskie i wiele innych. 
Zajęcia są bezpłatne.

O szczegóły można pytać pod numerem 
tel. 42-24088.

Tel. 42-28-825
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Zarząd Miasta Rybnika

ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora:
Zarząd Miasta Rybnika ogłasza

ueogramczone
* Przedszkola Nr 5 w Rybniku, ul. Mariańska 1
* V Liceum Ogólnokształcącego w Rybniku, ul. Borki 37d

Do konkursu przystąpić mogą osoby spełniające wymogi określone 
w Rozporządzeniu MEN z dnia 15 lutego 1999 r. w sprawie wymagań, 
jakim powinny odpowiadać osoby zajmujące stanowiska dyrektorów 
oraz inne stanowiska kierownicze w poszczególnych typach szkół i 
placówek opublikowanym w Dz.U.Nr 14 z 1999 r. poz. 126 (do wglą
du w Wydziale Edukacji).
Oferty kandydatów zawierające:
1. Życiorys z opisem pracy pedagogicznej
2. Dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe:

- wykształcenie
- odbyte kursy
- specjalizację zawodową

3. Ocenę pracy z ostatnich 5 lat, którą wystawiają:
- dla nauczycieli - dyrektorzy szkól
- dla dyrektorów szkół - organ nadzorujący szkołę
- dla pozostałych kandydatów - kierownik zakładu pracy

4. Zaświadczenie o stanie zdrowia
5. Koncepcję kierowania pracą placówki
należy składać w Wydziale Edukacji UM Rybnika, ul. 3-go Maja 27 
(pokój 9) w kopertach opisanych imieniem, nazwiskiem oraz na
zwą placówki w terminie do dnia 10 września 1999 r.

❖  ❖  ❖

Zarząd Miasta Rybnika zawiadamia, 
o podjęciu dniu 15 lipca 1999 r. Uchwały Nr 76/99 

w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt 
na terenie miasta Rybnika.

W uchwale przyjęto, iż akcja wyłapywania bezdomnych psów na tere
nie miasta Rybnika będzie miała charakter stały i odbywać się będzie raz 
w miesiącu.

Rozpoczynać się będzie w każdy drugi poniedziałek miesiąca i 
prowadzona będzie w następujący sposób:
- poniedziałek - w dzielnicach: Boguszowice Osiedle, Boguszowice

Stare, Chwałowice, Gotartowice, Klokocin
- wtorek - w dzielnicach: Chwalęcice, Golejów, Grabownia,

Orzepowice, Rybnicka Kuźnia, Stodoły, Wielopole
- środa - w dzielnicach: Ligota, Paruszowiec-Piaski, Kamień
- czwartek - w dzielnicach: Nowiny, Smolna, Zebrzydowice
- piątek - w dzielnicach: Niedobczyce, Niewiadom, Popielów,

Radziejów, Zamysłów
- sobota - w dzielnicach: Śródmieście, Meksyk, Północ. 

Wyłapywaniem bezdomnych i porzuconych psów zajmować się będą
pracownicy schroniska dla bezdomnych zwierząt w Rybniku przy 
ul. Majątkowej 42, tel. 42-46-640. Psy po wyłapaniu będą umieszczo
ne w w/w schronisku. W przypadku, gdy w czasie akcji zostaną wyła
pane psy mające właścicieli, będą je oni mogli odebrać w schronisku 
w terminie do 14 dni, za opłatą wynikającą z regulaminu schroniska. 
Uchwała weszła w życie z dniem 5 sierpnia br.

1 )
roboty remontowe w placówkach oświatowych miasta 

Rybnika obejmujące zadania:
1) Szkoła Podstawowa Nr 11 w Rybniku, ul. Hibnera 25 - napra

wa części elewacji, roboty malarskie, posadzkarskie i dekar
skie.

2) “Signum Magnum” w Rybniku, ul. Dworek 12 - docieplenie 
ścian budynku z wykonaniem nowego tynku,

3) Szkoła Podstawowa Nr 35, Rybnik-Chwałowice, ul. Śląska 14 - 
remont pomieszczenia kuchni, roboty malarskie i tapeciarskie,

4) Szkoła Podstawowa Nr 34 w Rybniku, ul. Reymonta 69 - re
mont murku, malowanie tynków zewnętrznych,

5) Przedszkole Nr 9 w Rybniku, ul. Wieniawskiego 9 - malowanie 
bloku żywieniowego,

6) Szkoła Podstawowa Nr 1, Rybnik, ul. Chrobrego 29 - wymiana 
rynien i rur spustowych.

O ferty należy składać do dnia 19.08.1999 r. do godz. 10.00 
w Wydziale Inwestycji i Budownictwa Urzędu Miasta Rybnika 
przy ul. Hallera 10a.

Przetarg odbędzie się dnia 19.08.1999 r. o godz. 12.00 w siedzibie 
Urzędu Miasta Rybnika, ul. Chrobrego 2, sala 137.
Szczegółowe informacje oraz istotne warunki zamówienia mnożna 
uzyskać w Wydziale Inwestycji i Budownictwa UM Rybnika, 
ul. Hallera 10a, tel. 42-23011 w. 7706 lub 42-23989 od poniedział
ku do piątku w godz. od 8.00 do 15.00.
Cena formularza specyfikacji: 24,40 zł (20,00 zł + 22% VAT) 
Należność płatna w kasie Urzędu Miasta, ul. Chrobrego 2.

❖  ❖  ❖

2)
modernizację kotłowni węglowej na kotłownię 

ekologiczną na paliwo stałe w Szkole Podstawowej Nr 33 
w Rybniku-Niedobczycach przy ul. Górnośląskiej.

O ferty należy składać do dnia 24.08.1999 r. do godz. 10.00 
w W ydziale Inwestycji i Budownictwa U rzędu M iasta R yb
n ika przy ul. H allera  10a.

Przetarg odbędzie się dnia 24.08.1999 r. o godz. 12.00 w siedzibie 
Urzędu Miasta Rybnika, ul. Chrobrego 2, sala 137.
Postępowanie prowadzone będzie z zastosowaniem preferencji krajo
wych.
Szczegółowe informacje oraz istotne warunki zamówienia mnożna 
uzyskać w Wydziale Inwestycji i Budownictwa UM Rybnika, 
ul. Hallera 10a, tel. 42-23011 w. 7706 lub 42-23989 od poniedział
ku do piątku w godz. od 8.00 do 15.00.
Cena formularza specyfikacji: 24,40 zł (20,00 zł + 22% VAT) 
Należność płatna w kasie Urzędu Miasta, ul. Chrobrego 2.

I____________



Zarząd M iasta  R yb nika  og łasza  
przetarg n ieo g ra n iczo n y  na:

3)
modernizację kotłowni węglowej na kotłownię ekologiczną 
w Przedszkolu Nr 25 w Rybniku-Niedobczycach przy ul. 
Weroniki.

O ferty należy składać do dnia 26.08.1999 r. do godz. 10.00 
w Wydziale Inwestycji i Budownictwa Urzędu M iasta Rybnika 
przy ul. Hallera 10a.

Przetarg odbędzie się dnia 26.08.1999 r. o godz. 12.00 w siedzibie 
Urzędu Miasta Rybnika, ul. Chrobrego 2, sala 137.
Postępowanie prowadzone będzie z zastosowaniem preferencji krajo
wych.
Szczegółowe informacje oraz istotne warunki zamówienia mnoż
na uzyskać w Wydziale Inwestycji i Budownictwa UM Rybni
ka, ul. Hallera 10a, tel. 42-23011 w. 7706 lub 42-23989 od ponie
działku do piątku w godz. od 8.00 do 15.00.
Cena formularza specyfikacji: 36,60 zł (30,00 zł + 22% VAT) 
Należność płatna w kasie Urzędu Miasta, ul. Chrobrego 2.

Zarząd M iasta  R yb nika  og łasza  
przetarg n ieogran iczon y  na:

4)
poszerzenie skweru przy Pomniku Powstańców Śl. przy ul. 
Górnośląskiej w Niedobczycach.

Oferty należy składać do dnia 8.09.1999 r. do godz. 11.00 w Wy
dziale Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Rybnika przy ul. Chro
brego 2, pok. 255.

Przetarg odbędzie się dnia 8.09.1999 r. o godz. 12.00 w siedzibie 
Urzędu Miasta Rybnika, ul. Chrobrego 2, sala 137.
Szczegółowe informacje oraz istotne warunki zamówienia można uzy
skać w Wydziale Ochrony Środowiska UM Rybnika, ul. Chrobre
go 2, pok. 255, tel. 42-23011 w. 7224 od poniedziałku do piątku w 
godz. od 8.00 do 15.00.
Cena formularza specyfikacji: 12,20 zł (10,00 zł + 22% VAT) 
Należność płatna w kasie Urzędu Miasta, ul. Chrobrego 2.

Gminy oczekują wsparcia
c.d. ze strony 7 Gazety Rybnickiej.

Min. Szlązak wysoko ocenił tę inicjatywę 
i zapowiedział w tej sprawie osobiste wsta
wiennictwo (z ostatniej chwili - statut 
został zatwierdzony). Podobnie krytycz
nie do rozporządzenia odnieśli się przed
stawiciele samorządów innych gmin gór
niczych. Prezydent Wodzisławia I. Ser- 
wotka uważa, że gminy o mniejszym bu
dżecie nie są w stanie skorzystać z tego 
kredytu, gdyż istnieje ustawowy limit za
dłużenia, którego nie można przekroczyć. 
Wójt Marklowic Tadeusz Chrószcz, re
prezentujący również powstały niedaw
no Związek Gmin Górniczych z siedzibą 
w Rybniku, zaapelował do rządu o wspar
cie, bo bez niego gminy sobie z tym pro
blemem nie poradzą. St. Jaszczuk, ryb
nicki radny oraz przedstawiciel załogi “Ry- 
famy” podniósł sprawę trudnej sytuacji 
zakładów pracujących na rzecz górnic
twa, którym RSW zalega milionowe kwo-

Amerykańskie doświadczenia
c.d. ze strony 9 Gazety Rybnickiej.

Istnieje możliwość kooperacji firm budowla
nych Kalifornii i Polski zarówno w produkcji, 
jak i montażu. Również firmy budownictwa 
drogowego wyraziły chęć współpracy, choć
by poprzez kupno polskiego przedsiębiorstwa. 
Istnieje duże zainteresowanie zakupem w Pol
sce nieruchomości i mieszkań - nic nie stoi na 
przeszkodzie, by w Rybniku powstała polsko- 
amerykańska firma obrotu nieruchomościami.

Amerykanie oferują też nowoczesne urzą
dzenia dla kin, w tym kina dla zmotoryzowa
nych. Istnieje natomiast zainteresowanie na-

ty. Zauważył on też, że samorządowcy 
powinni mieć wpływ na decyzje spółki, by 
były one zgodne z interesem społecznym 
mieszkańców. Nie negując złożoności 
problemu, min. Szlązak przypomniał, że 
spore możliwości tkwią w środkach po
mocowych. Duże pieniądze do wzięcia, 
jak się wyraził, są z funduszu PHARE, trze
ba tylko umieć je pozyskać. Samorządow
cy nie zawsze są na bieżąco z ustalenia
mi resortu, dlatego prezydent A. Fudali za
proponował powstanie rządowo-samo- 
rządowego zespołu, który co jakiś czas 
wzajemnie wyjaśniałby sporne kwestie.

Niezależnie jednak od trudności, współ
praca samorządów gminnych, których 
zadaniem jest stwarzanie warunków dla 
powstawania alternatywnych miejsc pra
cy, przedsiębiorstw, które mają je genero
wać oraz samych zakładów górniczych 
jest nieodzowne. Trójka ta jednak “nie 
zagra” bez czwartego - realnych inicjatyw 
rządowych.

(r)
szymi meblami, wyrobami z wikliny oraz 
damską odzieżą.

Rozmowy wiceprezydent R. Niewelta z ka
lifornijskimi przedsiębiorcami oraz konsulem 
RP w Los Angeles zaowocują promocją na
szego miasta w mediach a, być może w przy
szłości przyniosą wymierne korzyści. Istnie
je  prawdopodobieństwo, że Rybnik nawiąże 
partnerskie kontakty z jednym z miast Zachod
niego Wybrzeża USA.

Swoimi spostrzeżeniami wiceprezydent Nie- 
welt podzieli się z rybnickim środowiskiem go
spodarczym poprzez Izbę Przemysłowo-Handlo
wą Rybnickiego Okręgu Przemysłowego.

(r)

Obrona po angielsku...
c.d. ze strony 9 Gazety Rybnickiej.

Prace dyplomowe są w większości osadzone 
w realiach Rybnika oraz okolicznych gmin 
i niewykluczone, że proponowane rozwiąza
nia zostaną przez miasto wykorzystane.

Sukces programu jest również efektem 
współpracy z uczelniami technicznymi w Hor- 
sens (Dania), Glamorgen (Walia), Limerick 
(Irlandia) oraz hiszpańskiej Walencji. Wielu 
spośród 56 rybnickich dyplomantów przeby
wało tam na praktykach, zaś szczególnie bli
skie kontakty CKI ma z uczelnią duńską. Stu
denci kształcili się tam nie tylko w swojej dzie
dzinie, ale również doskonalili język angielski. 
Efekt był tak dobry, że część obron odbywała 
się właśnie po angielsku. Dzięki temu ich treść 
była zrozumiała dla gości z zaprzyjaźnionych 
uczelni zagranicznych, którzy zmaganiom ryb
nickich studentów się przysłuchiwali. Byli 
wśród nich rektor Svend Trost Sorensen 
i prorektor Send Erickson Uniwersytetu Tech
nicznego w Horsens oraz przedstawiciel uczelni 
walijskiej.

Zostali oni również przyjęci w Urzędzie Mia
sta, gdzie prezydent Adam Fudali zapoznał 
gości z planami budowy kampusu studenckie
go przy ul. Rudzkiej. Będzie się tam mieścił 
m.in. kierunek energetyki komunalnej. Duń
czykom problem ten jest bardzo bliski i nie jest 
wykluczone, że założenia tej nowej specjalno
ści dydaktycznej będą przygotow yw ane 
wspólnie z nimi.

Najlepsze prace pierwszych dyplomantów 
specjalności budowlano-architektonicznej zo
staną wystawione w TZR na specjalnej ekspo
zycji jesienią. (r)

n
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Abecadło
rzeczy śląskich Drzwi dla rybnickiej bazyliki

Latem 1998 roku proboszczem  bazyliki św. A ntoniego został 
ks. Franciszek Musioł, który rozpoczął energiczne przygotowania 
do obchodów jubileuszowego roku 2000. W tych okolicznościach 
urodził się pomysł ufundowania dla rybnickiej bazyliki wielkich drzwi 
z brązu, podobnych w kształcie do słynnych na całą Europę średniowiecz
nych drzwi gnieźnieńskich. Pomysł spotkał się z przychylnością m.in. 
abpa Damiana Zimonia i prezydenta Rybnika Adama Fudalego. Urząd 
Miasta Rybnika zaproponował nawet parafii św. Antoniego popar
cie i pomoc w poszukiwaniu sponsorów, bo, jak łatwo się domyślić, rea
lizacja tego przedsięwzięcia będzie bardzo kosztowna. Warto też podkre
ślić, że sponsorzy, którzy ofiarują swoją pomoc, będą “uwiecznieni” w brązie.

Projekt drzwi wykonał Edward Dawidowski z Mikołowa - Boro
wej Wsi, a odlaniem całości w brązie zajmie się ludwisamia Felczyń- 
skich z Gliwic lub Gliwickie Zakłady Urządzeń Technicznych. Wy
konawca jeszcze nie został ostatecznie wybrany. Ważne jest jednak 
to, że ks. Fr. Musioł i inne zainteresowane strony chcą zdążyć z wyko
naniem całości do grudnia 1999 roku.

Płaskorzeźba na drzwiach przedstawiać będzie osoby oraz sceny zwią
zane z chrześcijańskimi dziejami Śląska i Rybnika oraz panoramę naszego 
miasta. Projekt opracowaliśmy, nadając poszczególnym motywom kolejne 
numery.

I - Nie dysponujemy na razie projektem zwieńczenia, ale wiadomo,
że znajdzie się tam podobizna Ducha Świętego, papieża Jana Pawia II, 
ka rd . S tefana W yszyńsk iego i św. Jerzego. W izerunek 
św. Jerzego będzie nawiązaniem do podobnej figury ze starych 
drzwi bazyliki.
Postać rybnickiego proboszcza ks. Franciszka Brudnioka (1856- 
1926), budowniczego kościoła św. Antoniego. Kierował on rybnic
ką parafią w latach 1900 - 1923.
A ktualny abp archidiecezji katow ickie j ks. Damian Zimoń, 
ur. w 1934 roku w Niedobczycach, kieruje archidiecezją od 1985. j 
Ks. kardynał Bolesław Kominek (1904-1974). Pochodził z Radlina, zdał p  

maturę w Rybniku.
5 - Ks. Herbert Bednorz (1908-1989), kierujący diecezją katowicką 

w latach 1950-1985.
6 i 8 - Postaci aniołów.

7 - Centralnym motywem drzwi będzie wielka postać św. Antoniego 
zapraszająca do wejścia do kościoła. Wzdłuż osi postaci świętego 
drzwi będą się otwierały.

9 - Herb Rybnika.
10 - Wizerunek przedstawiający "chrzest Rybnika", symbolizujący

początki chrześcijaństwa na naszej ziemi.
I I  - Przedstawienie św. Jana Sarkandra (1576-1620), głoszącego

w 1919 roku kazania na rybnickim Rynku.
12 - Orzeł Piastów Śląskich z kaplicy klasztoru franciszkanów z Opola.
13 - W lym polu widzimy od lewej: stary kościół Wniebowzięcia NMPan-

ny "No Górce" przy ulicy Gliwickiej (przed rozebraniem nawy głów
nej i dzwonnicy w 1797 roku), kopalniany szyb i stary drewniany 
ratusz na środku Rynku (wyburzony w 1823 roku)

14 - W tym polu od lewej: Ratusz przy Rynku, bazylika św. Antonie- j
go, kościół MB Bolesnej i Urząd Miasta Rybnika przy ul. Chrobre- ; 
go. W tyle widać kominy elektrowni "Rybnik", zaś z przodu figu- : 
rę św. Jana Nepomucena z Rynku.

Jak podkreślił ks. prób. Franciszek Musioł i artysta j 
plastyk Edward Dawidowski, inspiracją do projektu j 
drzwi, zwłaszcza w polach 10, 11, 13 i 14, była książ
ka mojego autorstwa “Rybnik nasze gniazdo”. Podo
bieństwo to jest łatwo zauważalne, np. pole 13 i 14 od
nosi się do okładki wspomnianej książki, zaś rysunki

2 -

3 -

4 -

Kościół św. Antoniego w Rybniku budowano w  latach 1903- 
1906. Pod koniec prac budowlanych, jesienią 1905 roku, za
montowano stolarkę drzwiową, w  tym m.in. troje drzwi pod 
wieżami, wychodzące na stronę zachodnią. Drzwi były drew
niane, z solidnymi okuciami, ale dosyć skromne. Jedynie drzwi 
środkowe miały w  zwieńczeniu ozdobną figurkę św. Jerzego 
walczącego ze smokiem. W takim kształcie drzwi przetrwały 
do naszych czasów.

ze str. 14 odpowiadają polu 10, a ze str. 32 polu 11. Ilustracje te były 
również publikowane w “Gazecie Rybnickiej” w 1997 roku. Autor 
książki wraz z kierownikiem Referatu Informacji i Promocji UM 
w Rybniku Jackiem Reclikiem, mieli przyjemność i zaszczyt współ
pracować z projektantem Edwardem Dawidowskim, kiedy na przeło
mie czerwca i lipca 1999 roku kształtowała się pierwsza koncepcja 
kompozycyjna powstających “drzwi trzeciego tysiąclecia” dla rybnic
kiej bazyliki. Marek Szołtysek

Edward Dawidowski z Mikołowa - 
B orow ej Wsi, p ro jek tan t nowych  
drzwi do rybnickiej bazyliki.

Tak będą wyglądały udrzwi trze
ciego tysiąclecia” dla rybnickiej 
bazylik i. R ysunek p ro jek ta n ta  
Edwarda Dawidowskiego.
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Kaseta video dokumentująca 
wizytę Jana Pawła II na Śląsku...

Byłeś z nami...
Telewizja Katowice przygo

towała dwie kasety video do
kumentujące wizytę Jana Paw
ła II na Śląsku i w Zagłębiu.

“Byłeś z nami...” to zapis mszy od
prawionej przez papieża w Sosnowcu, 
poprzedzony zdjęciami z przygotowań 
do wizyty. “Witaj doma..” upamięt
nia nieszpory w Gliwicach i niespo
dziewane pojawienie się Ojca Świę
tego na gliwickim lotnisku. Jedynie 
kamery telewizji publicznej miały 
bezpośredni dostęp do papieża, stąd 
na kasecie znalazło się wiele wzru
szających ujęć Wielkiego Pielgrzy
ma.

Oba materiały filmowe poprze
dzają wypowiedzi biskupów miej
sca: biskupa sosnowieckiego Ada
ma Śmigielskiego i biskupa gliwic
kiego Jana Wieczorka. Pięknie wy
danym kasetom towarzyszą ksią
żeczki z tekstami homilii i koloro
wymi zdjęciami. Kasety w cenie 
19 zł można kupić we wszystkich 
parafiach diecezji gliwickiej, so
snowieckiej i archidiecezji kato
wickiej.

Niszczona kapliczka
U wylotu dróżki łączącej osiedle Sła- 

wików z ulicą Raciborską stoi stuletnia, 
murowana kapliczka. Od wielu lat "cie
szy się" ona zainteresowaniem wanda
li, którzy systematycznie ją niszczą.

Zdewastowana kapliczka.

Ostatniej dewastacji dokonano w nocy z 17 
na 18 lipca br. Grupa wyrostków wybiła ka
mieniami okno kapliczki, wyciągnęła z niej 
gipsową figurkę Matki Boskiej i rozbiła o 
asfalt ulicy Raciborskiej. Haniebny czyn miał 
charakter czysto chuligański, popełniono go 
dla samego zniszczenia, nic bowiem nie ukra
dziono. Trzeba dodać, że chuligani bardzo się 
“napracowali”, gdyż w oknie kapliczki za
montowana była szyba antywłamaniowa, a 
jeden z chuliganów zranił się, o czy świadczą 
ślady krwi. Opiekujący się kapliczką państwo 
Liszkowie, których przodek był prawdopo
dobnie jej fundatorem, nie kryją oburzenia: - 
Mamy już dosyć tego typu incydentów. Oprócz 
niszczenia kapliczki, w ostatnim czasie kilku 
sąsiadom powybijano tu szyby. Niektórzy mie
szkańcy bloków wyprowadzają pod kapliczkę 
swoje psy... Dlatego podjęliśmy starania, by 
teren przez który wiedzie wspomniana dróż
ka wrócił pod nasze wyłączne użytkowanie, 
ogrodzimy go płotem i dróżka zniknie. Skoń
czą się też chuligańskie wybryki. Byliby z tego 
zadowoleni również niektórzy mieszkańcy blo
ku 21a przy ulicy Słowików, którym niejedno
krotnie niszczono samochody...

szoł

Pamięci o.Daniela
W dalekiej Brazylii w wieku 90 lat zmarł 

franciszkanin o. Daniel Kromer - misjo
narz, który przez wiele dziesiątków lat opie
kował się tam trędowatymi. Gerard Kromer, 
który przybrał zakonne imię Daniel, był sy
nem śląskiego powstańca, w latach między
wojennych radcy prawnego PKP w Rybni
ku. Uczęszczał do rybnickiego gimnazjum, 
był związany z harcerstwem. Przez ponad 
30 lat korespondencję z o. Danielem pro
wadziła rybniczanka Helena Fojcik. Dzię-

Pierwsza wizyta o. Daniela w Rybniku w 1964 
roku. Zdj.: domowe archiwum H. Fojcik.

ki jej relacji i materiałom, w “Gazecie Ryb
nickiej” z lipca 1997 roku ukazał się obszer
ny artykuł przybliżający sylwetkę o. Danie
la. Po jego śmierci pani Helena postarała 
się, by na monumencie ku czci Tych co 
spoczęli w obcej ziemi i Tych co grobów 
nie mają na rybnickim cmentarzu znalazła 
się ufundowana przez nią tablica poświę
cona związanemu w latach młodości z na
szym miastem misjonarzowi, który do Ryb
nika tęsknił całym sercem. (r)

W  środę 4 sierpnia spod bazyliki św. Antoniego 
ruszyła kolejna Rybnicka Piesza Pielgrzymka na Ja
sną Górę. Około 3 tys. pielgrzymów, którym prze
wodził ks. Zygmunt Klim, doszło do celu po trzech 
dniach. Wrócili w niedzielę 8 sierpnia.

Pielgrzymi ze swoim duchowym przewodnikiem  
tuż przed wyruszeniem. Zdj.: szoł

TeL 42-28-825
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NOWINY
Propozycja herbu dla dzielnicy narysowana 
przez Artura Kozłowskiego z SP 31. Na ko
lejne propozycje herbu czy logo dla dzielni
cy czeka do października 1999 roku Rada 
Dzielnicy Nowiny-Zachód. Prace prosim y 
przesyłać również na adres redakcji “Gazety 
Rybnickiej” z dopiskiem “Herb”.

Administracyjna nazwa dzielnicy Nowi- 
ny-Zachód jest sztuczna i nie odpowiada od
czuciu wielu tamtejszych mieszkańców.

W zasadzie powinna brzmieć Maroko, a N o
winy są tylko jednym z osiedli mieszkanio
wych. Ale zapoznajmy się z historią tej dziel
nicy!

Za wyjątkiem niewielkiego terenu przy 
ulicy Dworek, który zawsze należał do Ryb
nika, całe terytorium  dzisiejszej dzielnicy 
Nowiny-Zachód było niegdyś częścią wsi 
Smolna. W 1907 roku wieś ta została przyłą
czona do Rybnika. Kiedy w latach między
wojennych, ok. 1925 roku, wzdłuż ulicy Ze
brzydowskiej powstały nowoczesne domy, 
zachodnią część dzielnicy Smolna zaczęto 
nazywać Maroko. Tradycyjnie granicą mię
dzy Marokiem, a Smolną wyznaczał krzyż na 
skrzyżowaniu ulicy Raciborskiej, Zebrzydo- 
wickiej i św. Józefa, będących najstarszymi 
drogami na tym terenie. Zatem kształtującą 
się w ówczas dzieln icę M aroko otaczały  
dzielnica Smolna i wsie Zamysłów, Orzepo- 
wice i Zebrzydowice.

Jeszcze w czasach międzywojennych te
ren Maroka był przewidziany pod zabudowę 
mieszkaniową. Część domów powstała, jed
nak druga wojna światowa pokrzyżowała te 
mieszkaniowe plany. Do pomysłu powróco
no po wojnie. W latach 60. w okolicach uli
cy Zebrzydowickiej i Zielonej powstały bloki

es? 22

K rótk ie  dzieje 
Maroka z Nowinami

Domki jednorodzinne z okolicy ulicy Zebrzydowickiej z lat 20. XX wieku. To od nich 
wtedy eleganckich budowli - tereny tej dzielnicy zaczęto nazywać “Maroko”.

Tf>\ A 9 - 7 f t - R 9 S
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nazwane Osiedlem Tysiąclecia, jednak naj
większe budowlane realizacje przyniosły lata 
70. Było to związane z rozwojem górnictwa 
na naszym terenie, które potrzebowało no
wych rąk do pracy. Najskuteczniejszym spo
sobem przyciągania do śląskich miast ludzi z 
centralnej i wschodniej Polski było mieszka
nie. W latach 1974-75 zapadła zatem przeło
mowa dla Rybnika decyzja o wybudowaniu 
osiedla dla 18 tysięcy ludzi (Rybnik liczył 
wtedy ok. 65 tys. mieszkańców). Zgodnie z 
projektem ukończonym w 1976 roku, bloki 
te zlokalizowano na terenie Maroka i w oko
licy ul. Dworek. Ziemię pod budowę tego 
osiedla - jak to było wówczas w zwyczaju 
władz państwowych - odebrano właścicie
lom, plącąc śmiesznie niskie odszkodowania 
według urzędowych cenników. Przykładowo 
bloki przy dzisiejszej ulicy Dąbrówki stanęły 
na terenie plantacji czarnej porzeczki.

Prace budowlane rozpoczęły się w 1977 
roku. Dzięki pomocy Hanny Miczajki udało 
się nam odtworzyć kolejność oddawania do 
użytku poszczególnych bloków na tym tere
nie. Rok 1977: ul. św. Józefa nr 31; rok 1978: 
ul. św. Józefa 33, ul. kard. Kominka 21,23,37, 
ul. Broniewskiego - blok rotacyjny; rok 1979: 
ul. kard. Kominka 41,45, ul. Wandy 11, 13, 
15, 17, 19, 21, 23, ul. Orzepowicka 6, 20, 22, 
ul. Floriańska 16, 18, 20, ul. Wawelska 7, 11, 
13, 15, 17, 19, 21, 23; rok 1980: ul. Wawel
ska 9, 11, ul.Orzepowicka 14, 16, 4, ul. Dą
brówki 7, 11, 15; rok 1981: ul. Chabrowa 20, 
22, 24, 26, 28, 39, ul. Wawelska 13, 15, 17, 
19, 21, 23, 25, ul. Dąbrówki 1,3, 5; rok 1982: 
ul. Chabrowa 8, 10, 12, 14, 16, ul.Wawelska 
27, 33, 35, 39, 41, ul. Dąbrówki 17, 19, 21; 
rok 1983: ul. Wawelska 43, ul. Floriańska 9, 
11, 13, 15; rok 1984: ul. Floriańska 17, 19, 
21, 38 i w ostatnim roku budowy osiedla czy
li w 1985 roku oddano bloki przy ul. Wawel
skiej 45 i Floriańskiej 32 i 34 oraz pawilon 
handlowy przy ul. Grunwaldzkiej 88. Już na 
początku budowy powstał problem jak  na
zwać powstające osiedle. Wówczas w tygo
dniku “Nowiny” ogłoszono konkurs na jego 
nazwę. Trudno dzisiaj ustalić jak on przebie
gał, ostatecznie jednak osiedlu nadano nazwę 
pisma ogłaszającego konkurs czyli... “No
win”. Oczywiście, “starym” rybniczanom 
bliższa była nazwa ’’Maroko”, jednak napły
wowa ludność, która w większości zasiedliła 
blokowiska, bez oporów przyjęła nową. Dzi
siaj Rada Dzielnicy pragnie uporządkować ten 

2 problem. Są plany powrotu do “Maroka” jako 
nazwy dzielnicy, oraz poszczególnych nazw 
osiedli - “Nowiny”, “Dworek” itd.

Należy też pamiętać, że na terytorium oma
wianej dzielnicy jest wiele domów jednoro
dzinnych oraz osiedla domków szeregowych

csr 23

Kościół parafialny pw. św. Jadwigi Śląskiejjestjedyną świątynią na Nowinach. Kiedyś mówiło 
się o budowie drugiego kościoła w okolicach wiaduktu przy ul. Raciborskiej...

Tel. 42-28-825
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W miejscu gdzie powstał Real była kiedyś mleczar
nia, a jeszcze przed wojną - prochownia (!)

Przy zakręcie ulicy Budowlanych zaczyna się jeden ze szla
ków rowerowych. Z tego miejsca w kierunku stawu “Księ- 
Żok” planowana je s t w przyszłości budowa terenu rekrea- 
cyjnego z boiskiem, placem zabaw...

np. przy ul. Krakusa, Zawiszy Czarnego czy najnowsze przy ul. 
Wierzbowej.

Kolejnymi ważnymi zagadnieniami dzielnicy są sprawy kościel
ne. Teren dzielnicy do 1941 roku należał formalnie do parafii MB 
Bolesnej, a następnie do parafii franciszkańskiej św. Józefa na Smol
nej. Natomiast osobną parafię dla Nowin ustanowiono w styczniu 
1982 roku, zaś wiosną tego samego roku rozpoczęto budowę ko
ścioła pod wezwaniem św. Jadwigi Śląskiej. W jej trakcie msze św. 
odprawiano pod zadaszeniem, zaś katecheza była prowadzona w 
salkach w blokach. Kościół ukończono i poświęcono w 1985 roku, 
a jego budowniczym i pierwszym proboszczem był nieżyjący już 
ks. Henryk Jośko.

Aktualnie na terenie dzielnicy mieszka ok. 28 tys. mieszkań
ców, z czego olbrzymia większość w blokach. Rodzi to określone 
problemy społeczne, związane m.in. ze sprawami współżycia w 
wielkich skupiskach ludzkich i problemem integracji ludzi pocho
dzących z odmiennych kulturowo stron Polski. Skrzyżowanie ulic Zebrzydowskiej, Raciborskiej i św. Józefa 

stanowi granicę między dzielnicą Smolna, a Marokiem.

Co się dzieje 
w dzielnicy?

O opinię na temat problemów dzielnicy 
poprosiliśmy poprzedniego przewodniczące
go Rady Dzielnicy: H enryka M orgałę oraz 
aktualnego M arian a  Bywalca. - W naszej 
dzielnicy, zwłaszcza w części osiedlowej, bra
kuje miejsca na parkingi, a przecież samo
chodów będzie przybywać. Trudno pogodzić 
te potrzeby z istniejącymi jeszcze miejscami 
zielonymi. Te i inne problemy zasygnalizowa
liśmy, tworząc wieloletni plan inwestycyjny

dla naszej dzielnicy. Najważniejsze zadania 
to: opracowanie założeń do budowy terenu 
rekreacyjnego w okolicach stawu “Księżok”, 
gdzie powinny powstać: basen, boisko spo
rtowe, lodowisko, plac zabaw; budowa kom
pleksu rekreacyjnego m.in. z basenem krytym 
przy SP 31; ukończenie “obwodnicy” od stro
ny zakrętu ulicy Budowlanych w kierunku 
Wielopola; utwardzenie części ul. św.Józefa 
wraz z ulicami bocznymi; doprowadzenie do 
wykonania kanalizacji sanitarnej i burzowej 
przy ulicach Energetyków, św. Józefa, Raci
borska, Graniczna, Pod Lasem, Brzozowa, 
Pilarczyka i Na Niwie; likwidacja niskiej emi
sji poprzez podłączenie domów do magistrali

cieplnej m.in. dotyczy to Os. Tysiąclecia; bu
dowa bezpiecznego przejścia dla pieszych 
przez ul. Budowlanych w okolicach ZSE-U; 
uporządkowanie targowiska przy ul. Budow
lanych; remont nawierzchni ulic Orzepowic- 
kiej, Dąbrówki, Zielonej, Gajowej, Wyboistej; 
dzielnicy potrzebny jest też dom kultury i wie
lopoziomowe garaże.

Bardzo ambitne plany, wszystkim mie
szkańcom Nowin życzymy, by zostały zrea
lizowane.

Opracował i zdjęcia wykonał:
M arek Szołtysek

Tel. 42-28-825
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piłka nożna
Międzynarodowy

turniej
Miejskie Towarzystwo Piłki Nożnej 
w Rybniku organizuje w dniach 

24 - 26 września br. I Międzynarodo
wy Tńrniej Piłki Nożnej Dzieci 

i Młodzieży Rybnik ’99.
Patronat nad imprezą objął Prezydent Rybni

ka Adam Fudali, a swojego poparcia udzielił 
również Poseł na Sejm RP - Czesław Sobie- 
rajski. W turnieju wystąpią zawodnicy urodze
ni w latach: 1986-87 i 1989-90. Obok klubów 
polskich z Częstochowy, Cieszyna, Zabrza, Wo
dzisławia, Katowic i Rybnika, swój udział za
powiedziały czołowe kluby Włoch, Francji, An
glii, Niemiec, Czech i Słowacji. Mecze elimi
nacyjne odbywać się będą na stadionach w Nie- 
dobczycach, Boguszowicach, Wielopolu, Ka
mieniu oraz na płycie głównej stadionu miej
skiego przy ul. Gliwickiej, gdzie zostaną roze
grane także mecze finałowe. Dla kibiców i sa-

zciiel
RKM wiceliderem

Ż użlow cy RKM E nergo-Inw est 
Rybnik przegrali w Zielonej Górze z miej - 
scowym Polmosem 37:53. 1 sierpnia 
w Opolu przegrali natomiast 44:46.

W ten sposób zielonogórzanie przerwali pas
sę 12 zwycięstw rybnickich żużlowców. Po 
tym spotkaniu RKM z dorobkiem 24 pkt zdo
bytych w 15 spotkaniach zajmuje pozycję wi- 
celidera w drugoligowej tabeli, mając przewa
gę 3 punktów nad trzecią w tabeli Iskrą Ostrów 
Wlkp. Pozycję lidera od początku rozgrywek 
zajmuje Włókniarz Częstochowa, który w 14 
spotkaniach doznał tylko jednej porażki. W trak
cie spotkania w Zielonej Górze rybniczanin 
Eugeniusz Sosna wszedł w kolizję z motocy
klem zawodnika gospodarzy G. Kłopotem. Na 
skutek uderzenia w bandę doznał złamania kości 
udowej lewej nogi i otwartego złamania pod-

mych zawodników organizatorzy turnieju przy
gotowali wiele atrakcji. Oficjalne rozpoczęcie 
turnieju nastąpi 24 września o godz. 10.00 na 
rybnickim Rynku, po którym zespoły prze
maszerują na rybnicki stadion.

Kobiety górą
Miejskie Towarzystwo Piłki Nożnej 

w Rybniku na podstawie stosownych 
umów przejęło od klubu “Naprzód” 
Rydułtowy pierwszoligowy zespół ko
biecej piłki nożnej.

W ubiegłym sezonie panie wywalczyły awans 
do grona ośmiu najlepszych zespołów Polski. 
Rybnickie piłkarki swoje pierwszoligowe spo
tkania rozgrywać będą na stadionie miejskim 
przy ul. Gliwickiej. Ligowy debiut nastąpi 29 
sierpnia br. (niedziela), a pierwszym rywalem 
MTPN-u Rybnik będzie KS Sawena Warsza
wa. Początek spotkania o godz. 13.00. Dwa ty
godnie później 12 września rybniczanki podej
mować będą zespół Podgórza Kraków.

Po koszykarkach i piłkarki nożne będą bro
niły barw Rybnika w najwyższej klasie roz
grywek ligowych.

udzia prawej nogi. Prawdopodobnie E. Sosna 
nie pojawi się na torze już do końca sezonu. 
Na swoim koncie ma on 48 pkt zdobytych 
w 35 biegach.

Przed rybnickimi żużlowcami jeszcze dwa 
bardzo trudne spotkania: z Iskrą Ostrów 
19 września u siebie i tydzień później w Czę
stochowie. Niewątpliwie będą one miały de
cydujący wpływ na końcowy układ drugoli
gowej tabeli. Drużyna, która w II lidze zajmie 
drugie miejsce spotka się z siódmą drużyną 
I ligi w spotkaniu barażowym. Zwycięzca tego 
spotkania uzupełni skład ekstraligi, pokonany 
- 1 ligi.

* * *
Rafał Szombierski młodzieżowiec RKM-u z 
dorobkiem 4 pkt zajął 11 miejsce w finale 
“Brązowego Kasku”, w którym startują zawo
dnicy do 19 lat, natomiast Adam Pawliczek 
wywalczył awans do Finału Indywidualnych 
Mistrzostw Polski, który odbył się 14 sierpnia 
na torze w Bydgoszczy.

Złoto na plaży
W  czasie rozgrywanych po raz pierw

szy Mistrzostw Polski kadetów w siat
kówce plażowej dwa rybnickie duety 
zdobyły złote medale.

W  kategorii dziewcząt reprezentant
ki Energetyka Rybnik Monika Czypiróg 
i Anita Feć w pojedynku finałowym po
konały duet z Kalisza 15:7. W  meczu 
półfinałowym, którego stawką był awans 
do wielkiego finału, rybniczanki spotka
ły się z parą ze Szczecina. Choć na 
początku lepsze były szczecinianki (pro
w a d z iły  już 10:2), końcówka meczu

należała już do siatkarek Energetyka, które 
wygrywając to spotkanie 15:13 awansowały 
do finału. Trenerem złotych medalistek jest 
Adam Łyczko.

Natomiast reprezentujący barwy RMKS-u 
Rybnik Paweł Rusek i Damian Porwał w spo
tkaniu finałowym pokonali parę AZS-u 
Olsztyn 15:10. Wcześniej w pokonanym polu 
zostawili duety ze Szczecina, Kielc i Gdań
ska. Za głównych faworytów Mistrzostw ucho
dzili zawodnicy Pomorza, dwa duety rybnic
kie stały się więc sprawcą dużej niespodzianki 
- powiedział Lecz Kowalski trener RMKS-u, 
a zarazem przewodniczący wydziału siat
kówki plażowej śląskiego OZPS.

koszykówka
Sukces koszykarza

Na X letnich Światowych Igrzyskach 
Olimpiad Specjalnych, które odbyły się 
w Północnej Karolinie w USA, reprezentacja 
polskich koszykarzy wywalczyła 4 miejsce.

W ośmioosobowej drużynie znalazł się 
wychowanek rybnickiej Szkoły Życia Ire
neusz Góralski. Koszykarz ten został 
uznany za najlepszego zawodnika polskiej 
drużyny - w czasie każdego spotkania zdo
bywał średnio 20 pkt. - Z pięcioosobowej 
grupy, która w naszym ośrodku od ponad 
roku trenuje koszykówkę Irek robi najwięk
sze postępy i reprezentuje już bardzo do
bry poziom, o czym świadczą jego wyniki 
osiągnięte w Igrzyskach - pow iedział 
Adam Rek, opiekun koszykarzy.

W Igrzyskach udział wzięło 7 tys. zawo
dników ze 150 krajów. Była to największa 
impreza tego typu na świecie.

Igrzyska
"podstawówek"

Już po raz piąty odbyły się Igrzy
ska Szkół Podstawowych, których 
głównymi organizatorami byli: 
Urząd Miasta Rybnika, MOSiR 
Rybnik, Szkolny Związek Sporto
wy oraz kluby sportowe.

Zawody, w których uczestniczyło ok. 2 tys. 
uczniów odbyły się 16 czerwca na terenie 
kąpieliska “Ruda”, boiskach piłkarskich oraz 
krytej pływalni MOSiR-u. Uczniowie rybnic
kich podstawówek walczyli o punkty zalicza
ne do klasyfikacji generalnej Igrzysk w dzie
więciu konkurencjach. Szkoła za każdy zdo
byty punkt w klasyfikacji generalnej otrzy
mała dofinansowanie na zakup sprzętu spo
rtowego w wysokości 25 zł. W klasyfikacji 
generalnej Igrzysk z dorobkiem 54 pkt 
zwyciężyła SP nr 10, której uczniowie zwy
ciężyli w koszykówce chłopców oraz pły
waniu, a trzecie miejsce zajęli w szachach 
oraz lekkiej atletyce. Na drugim miejscu 
uplasowali się uczniowie SP 18, którzy na 
swoim koncie zgromadzili 42 pkt. Zostali oni 
zwycięzcami gier i zabaw oraz siatkówki 
dziewcząt, a drugie miejsce wywalczyli w lek
kiej atletyce. Na trzecim miejscu sklasyfiko
wana została SP 31 z dorobkiem 37,5 pkt. 
Uczniowie tej szkoły zajęli m.in. drugie miej
sce w koszykówce chłopców i w piłce nożnej. 
Pierwsze miejsce w rozgrywkach szachowych 
zajęły dwie szkoły: SP 11 i SP 34, w lekkiej 
atletyce i koszykówce dziewcząt najlepszą
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M agiczne litery
Nagroda za rozwiązanie krzyżówki

- d w a  b o n y  to w a ro w e  
w a rto ś c i 50 z ł każdy
ufundowane przez Klub 

Międzynarodowej Prasy i Książki

W sześciu kolumnach pozamienialiśmy ko
lejność liter. Rozwiązaniem będzie hasło 
utworzone z "trzecich” liter prawidłowo 
ułożonych wyrazów.

Rozwiązania na kartkach pocztowych prosimy 
przysyłać do 8 września pod adresem redakcji: 
"Gazeta Rybnicka ", Rynek 12a, skr. poczt 96,44- 
200 Rybnik, lub wrzucić do naszej ' 'żółtej skrzyn
ia" (ulica Kościuszki).

1 2 3 4 5

R ozw iązanie krzyżów ki z nr. 6 "GR" - 
WCZASY . Nagrody, dwa bony towarowe, 
po 50 zł każdy, wylosowali: Maria KUNAT  
z Rybnika oraz Ewa KRZYŚCIAK-KUCHAR- 
SKA z Leszczyn.

Letnie posiedzenie Komisji 
Gospodarki Komunalnej

c.d. ze strony 4.

mieszkań oraz nieruchomości zabudowanych 
przeznaczonych do sprzedaży. Przed podję
ciem bowiem uchwały w tej sprawie zada
niem komisji jest zaopiniowanie jej projektu.

Sprawa druga dotyczyła kierunków plano
wanego przekształcenia Rybnickiego Przed
siębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w 
spółkę prawa handlowego. Częściowo spra
wę zreferował dyrektor RPWiK Alojzy Ni
kiel, zabrakło jednak dokładnych materiałów, 
które przybliżyłyby skalę problemu. Część

Wiek nie jest
Nawet zupełnie młodzi ludzie mo

gliby pozazdrościć tężyzny fizycz
nej 55-letniemu mieszkańcowi 
Chwałowic Jerzemu Zawadzkiemu.

W swojej kategorii wiekowej zdobył on 
I miejsca w czterech konkurencjach biegowych 
(100 m, 200 m, 400 m i 800 m) na tegorocz
nych IX Mistrzostwach Polski Weteranów 
Lekkiej Atletyki w Stargardzie Szczecińskim. 
W latach 60. J. Zawadzki był związany z Klu
bem “Start” w Rybniku, aktualnie współpra-

u  m  “a
okazała się reprezentacja SP 5, uczniowie SP 
15 zajęli pierwsze miejsce w rozgrywkach 
siatkówki chłopców, a uczniowie SP 17 zo
stali zwycięzcami turnieju piłki nożnej.

Najlepsi zawodnicy poszczególnych konku
rencji otrzymali okolicznościowe nagrody oraz 
dyplomy, a dzięki Igrzyskom w rybnickich szko
łach podstawowych pojawi się nowy sprzęt spo
rtowy o łącznej wartości prawie 14 tys.złotych.

członków komisji wyraziło swoje niezadowo
lenie na sposób przygotowania jej posiedze
nia. Szef komisji radny Kazimierz Zięba za
powiedział kontynuację omawiania obu tema
tów na kolejnym spotkaniu, które wyznaczo
no na 12 sierpnia, obiecując zebranym pełną 
dokumentację.

Na tym jednak nie zakończono posiedze
nia, zaplanowano bowiem jej część wyjazdo
wą w Goczałkowicach, gdzie członkowie 
komisji zapoznali się z systemem pozyskiwa
nia wody z tamtejszego ujęcia. Następnie zło
żyli wizytę w szykującym się do przekształ
ceń Rybnickim Przedsiębiorstwie Wodocią
gów i Kanalizacji. (r)

przeszkodą...
cuje z Rybnickim Młodzieżowym Klubem 
Sportowym.

Impulsem do ponownego zainteresowania się 
sportem była dla niego uroczystość otwarcia 
sezonu lekkoatletycznego w Bielsku-Białej 
w 1997 roku. Od tego czasu brał udział w m.in. 
XI Mistrzostwach Europy Weteranów LA we 
Włoszech, a w tym roku znalazł się w 55-oso- 
bowej kadrze na XIII M istrzostwa Świata 
w Anglii. Preferuje bieżnię, nigdy nie dał się 
namówić do uczestnictwa w biegach ulicznych. 
Jak sam mówi, formę utrzymuje dzięki bardzo 
higienicznemu trybowi życia, a swoimi do
świadczeniami dzieli się ze sportową młodzie
żą.

Spotkanie sponsorów
Na Stadionie Miejskim w Rybniku odbyło 

się “Spotkanie Sponsorów” zorganizowane 
przez zarząd Rybnickiego Klubu Motoro
wego. W spotkaniu wziął udział prezydent 
Adam Fudali.

Sp Z 0.0

Klub Międzynarodowej Prasy i Książki 
Rybnik, ul. Sobieskiego 18

F ranco C uom o, W IE L 
KIE PROROCTW A (...) 
Wyd. Universitas, Kraków 
1999

Podtytuł książki mówi 
o niej prawie wszystko: 
nowy klucz do odczytania 
najsłyniejszych przepowie
dni w dziejach od starożyt
nego E gip tu  do B ib lii, 

od Nostrodamusa do Fatimy. Dobrze poczytać 
w tej szczęśliwej dla nas chwili, kiedy kilka razy 
nie daliśmy się “końcowi świata”... Piękne wy
danie, interesujące ilustracje.

•  •  •
STAN W OJENNY. Wspo
m nien ia  i oceny. Praca  
zbiorow a pod red. Jana  
K ulasa. W yd. Bernardi- 
num, Pelplin 1999.

Dla młodszych - historia, 
dla starszych - materiał do 
konfrontacji z własnymi 
przeżyciami i wspomnienia
mi. Na obszerny tom złoży
ły się rozmowy z osobami które były blisko wy
darzeń, kilkadziesiąt osobistych relacji, próba in
terpretacji faktów. Rozdział ostami to cenna iko
nografia stanu wojennego - zdjęcia, reprodukcje 
plakatów i wydawnictw "drugiego obiegu".

• • •
SEZON. Nowoczesny maga
zyn nie tylko o podróżowa
niu. Lato ’99, numer 7-8.

Polska edycja wydawa
nego w C zechach przez 
wyd. Fischera miesięczni
ka, po przeczytaniu którego 
nie sposób oprzeć się pra
gnieniu wyruszenia w dale
ką podróż. In teresu jący  

ajpiękniejszych zakątkach

• • •
CD Upalne granie bez cie
nia mówienia w Radiu Zet.

Kilkanaście przebojów 
polskich wykonawców 
m.in.: M. Rodowicz, N. Ku
kulskiej, E. Bartosiewicz,
Elektrycznych Gitar, Zespo
łów Hej, Republika. Perfect.
Na deser “Dumka na dwa serca ” Edyty Gór
niak i Mietka Szczęśniaka. Jeden z pięciu CD 
firmowanych przez Radio Zet. Oryginalne opa
kowanie w formie okrągłego, metalowego pu
dełka.

S  EZOJtaL

przewodnik po n 
kuli ziemskiej.

Tel. 42-28-825
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Gabinet
lekarski

Mirosława Meisner-Wrona

lekarz chorób zakaźnych 
leczenie schorzeń w q troby  

I d róg  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

ŚUIIAT MICDZI
PIOTR KUPKA 

44-200 RYBNIK
ul. Cegielniana 2 Czynne'

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

OFERUJE:
ZAWSZE PEŁNY ASORTYMENT 

RUR I ŁĄCZNIKÓW MIEDZIANYCH

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

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY INSTALATORÓW 
ORAZ FIRMY BUDOWLANE

26

STOKOL PRODUCENT OKIEN I DRZWI 
Z PCV I ALUMINIUM

zPHu STOKOL s.c.
44-251 Rybnik-Kłokocin 

ul. Włościańska 87 
tel7fax (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

•  POSIADAMY pełną paletę barw
•  szeroki wybór parapetów
•  transport, pomiar, montaż
•  PROMOCJA SZYB K 1,1

KORZYSTNE RATY!

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

Skład Fabryczny

Gamrat
Hurt - Detal

|camrat|
BRUDNIOKA O

W YKŁADZINY OBIEKTOWE 
- ponad 50 wzorów,

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

W YKŁADZINY D O M O W E  PCV 
I D Y W A N O W E  - ponad 300 wzorów, 

CHO D N IK I
RYNNY SIDING, WĘŻE, KLEJE, LISTWY 
I INNE ARTYKUŁY W Y K O Ń C ZE N IO W E

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 p I. 4 2 -2 8 -8 2 S
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POSESOR s.c.
Rybnik, 3 Maja 30/709, 

tel. 422-81-62 w. 361, 362

Rzeczoznawca
majątkowy

Wyceny, 
porady, szkody

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

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

44-200 Rybnik, teł. 42-35-276

WYCENA
NIERUCHOMOŚCI
Uprawniony Rzeczoznawca Majątkowy 
mgr inż. Krzysztof URBAŃCZYK 

tel. 42-35-323

: -  ;-i~ ■

HiirSftwnin

zaprasza na zakupy
W sprzedaży oferujemy:

PANELE
- podłogowe od 21,40 zł/m 2

11.000 obrotów
- ścienne MDF od 9,99 zł/m 2
- ścienne PCV od 13,50 zł/m2

PŁYTKI PODŁOGOW E I gatunek  
- mrozoodporne od 16,05 zł/m2

Rzuchów, 
ul. Rybnicka 1, 

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

Rybnik,
ul. Gotartowicka 18

r

c

N

O

Ü5
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o
o
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Nadzory
budowlane,
tel. 42-10-493

* * *

Video
-rejestracja. 
Tel. 0-602-851-289.

Firma

REWQN
S.C.

ul.Wiejska 49b 
44-200 Rybnik 

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

P ro p o n u jem y  ja k o  au to ryzo w an y  
pu n kt s p rzed aży  n a jtań sze

PANELE - ścienne, - podłogowe 
OKNA PCV - profil KBE, - profil Panorama 
DRZWI - KMI PORTA, - anty włamaniow e ^ 
USŁUGI - transport, montaż, pomiar

Zapraszamy do współpracy projektantów 
oraz firmy budowlane

Czynne poniedziałek- piątek od 9°° do 17°°, 
sobota od 800 do 1300

R egionalne Centrum  BHP
- prowadzi kursy i szkolenia z zakresu 

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

Państwowej Inspekcji Pracy, UDT, Sanepid-u.
- bezpłatne konsultacje, doradztwo i porady 

z zakresu problematyki Prawa Pracy.

Rybnik u l.Żorska 14
4228730,0/602/175965

"BOG-REM"
- instalacje elektryczne, wodne, centralnego 
ogrzewania (specjalizacja “miedź’’),

-  całodobowe pogotowie elektryczne 
i hydrauliczne,

- usługi ślusarskie i spawalnicze.

Rybnik
4228730, 0/602/173287
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TELEFONY ALARM OW E

28

Pogotow ie Ratunkowe: 
Straż Pożarna:
Policja:
Straż M iejska:

Pogotowie Weterynaryjne: 
Pogotow ie Gazowe:
1500 45-53-791
Pogotow ie E nergetyczne:

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.

42-210-71
Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne: 42-23-681, 

ł-26-192, 42-26-647

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

42-24-645
Pom oc Drogowa: 42-24-407
W odne O chotnicze Pogotow ie Ratunkowe:

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

TELEFONICZNE SŁUŻBY INFORM ACYJNE
Informacja: PKS 42-22-242, PKP 9436,
KM 42-230-58 w. 123 (700-1500)
Informacja o numerach telefonów: 913
Nadawanie telegramów: z\423-93-86
Zamawianie rozmów międzymiastowych: 900 
Budzenie telefoniczne: 900
Zegarynka: 9226
Informacja i reklamacja międzymiastowa: 909

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

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

A u to ry zo w a n e  la b o ra to riu m  Fuji Film  P o ls k a ^ \  
L. R onczka, 4 4 -2 0 0  Rybnik, 

u l. Reja 2 , te l. 4 2 -3 9 -2 0 0

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

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

BEZPŁATNE PORADY PRAWNIKA

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

j dyżuruje prawnik udzielający bezpłatnie porad.

_________ _________________ y

Bezpłatnie prawnik dyżuruje również w każdy 
czwarty czwartek miesiąca od godz 15.00 na 
PL Wolności 7 w Biurze Poselskim KPN Ojczyzna

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

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

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

zwłok w chodni - 1 doba bezpatnie,
* wynajęcie kaplicy do pogrzebu z 

możliwością odprawienia mszy św.,
* usługi cmentarne,

* zamówienie wieńców, palm, wiązanek, 
kwiatów,

* możliwość załatwienia orkiestry,
* wynajęcie autobusu,
* umieszczanie urny z prochami zma- 

rych w kolumbarium na terenie cmen
tarza

Ceny konkurencyjne

- .GAZETA. 
(¿RYBNICKA

°  72.000 ^
m tA D M q w m /

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

mm/cswio/cMW m w  
twojego otjioszem
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 - 1990 zł
1/2 strony - 990 zł
1/4 strony - 499 zł

m tfp m s z p o ś R m  

B&PtAT/W mPOPTAŻ
RABATY:
cykł 3 emisji - 5%
cykl 6 emisji -10%

ceny netto + 22% VAT

Biuro ogłoszeń: INFOMAX» 
Rybnik, Rynek 12a, 

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

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

na zlecenie Rady Miasta.
REDAKTOR NACZELNA: Wiesława Różańska.

_  REALIZACJA: liSFOMAX
BIURO OGŁOSZEŃ: 1MFOMA/C Rybnik, Rynek 12a, 
tel. 423-80-88, tel./fax 423-80-90 od 8.00 do 15.00

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

GAZETA  
JtYBlMCKA

(^Zastrzegamy

ADRES REDAKCJI: 
44-200 Rybnik 

Rynek 12a (oficyna) 
Skrytka pocztowa 96 

tel/fax 42-28-825 
Redakcja czynna 

od poniedziałku do piątku

Tel. 42-:



Y A M A H A
Szkoła Muzyczna

S p o t k a  
z  o .o .

WIELKA PROMOCJA CENOWA

SYSTEM Y ALARMOW E
Kontrola dostępu, telewizja przemysłowa

Koncesja MSW i A
DOMOFONY,

VIDEODOMOFONY

Regionalny dealer Miwi-Urmet

Licencjonowana Szkoła Muzyczna 
YAMAHY serdecznie zaprasza dzieci, 

młodzież oraz dorosłych na naukę gry na:

3  k e y b o a r d i i a  J  g j U i r z e
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy 

do udziału w bezpłatnej 20-minutowej 
lekcji otwartej (próbnej) dnia:

KEYBOARD I GITARA:

3 8.09.99 r. od 1500 - 1700 
3 11.09.99 r. od 900- 1200 
3 16.09.99 r. od 1500 - 1700 
3 20.09.99 r. od 1500 - 1700

iciFfflí ÍG3MI3 /AFi3/\o3/\jVIY!ü

Centralne Laboratorium Pomiarowo-Badawcze Sp. z o.o. 
44-335 Jastrzębie Zdrój, ul. Rybnicka 6, 

lel./fax (032) 47-81-296, lei. (032) 47-81-579, 47-81-578

świadczy usługi w zakresie:

- badanie własności fizykochemicznych 
i technicznych próbek pokładowych
i handlowych węgla kamiennego;

- analiz fizykochemicznych wód 
powierzchniowych, ścieków oraz silnie 
zasolonych wód kopalnianych, a także 
bakteriologii wód pitnych;

- podstawowych badań 
fizykochemicznych powietrza i gazów 
kopalnianych oraz pyłów;

- badanie własności fizykochemicznych 
olejów przemysłowych.

D O M E L S.C .

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

422 92 30, 422 92 31

u l. św . A n to n ie g o  10 
44-200 R YBN IK 

(Nad kaw ia rn ią  
„M a g n o lia ” li p.)

KLIM ATYZACJA
W EN TYLACJA
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I DRZWI
T O  M Y ! 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./tax 42 44 066, tel. 42 44 067

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

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

42 235 60 
tel./fax 42 24 992

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

455 42 15 w. 32

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

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

PRZEDSIĘBIORSTWO 
PRODUKCYJNO-HANDLOWO- 

USŁUGOWE 
KONSEK s.c.

O K N A  I DRZW
P o s z u k u je m y  p a rtn e ró w  

h a n d lo w y c h

KUPNO U PRODUCENTA 
NIŻSZA CENA + LEPSZY 

I PEWNY SERWIS

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

Zapraszamy do naszego 
salonu AGD, RTV
44-200 Rybnik, PI. Wolności 15
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P.P.U.H.
„THERM ODOM ”
Sp. z o.o.
44-240 Żory 
ul. Boczna 6 
woj. śląskie
te l./fax  (0-32) 43 -42-873, 73 -40 -440  
E-m ail: therm od@ silesia .top .p l 
http://w w w .therm odom .com .p l

Dom
który
wzbudza
zazdrość

Bezpłatny transport!
(na teren ie  całe j Polski przy jednorazow ym  
zakup ie  pow yżej 700  e lem entów ).

Bezpłatne szkolenia!
(w  p ierw szy pon iedzia łek  każdego m iesiąca  
o godz. 9 .00  u producenta).

0 800 10 00 45

¡ J u 0= 0,28  W /m 2K

Nowość! System TH-300
S  U0< 0,20  W/m2K

„THERMOMUR” jest nowoczesnym systemen 
budowy domów z elementów styropianowych 

Polega na niezwykle prostym i szybkir 
montażu styropianowych elementóv 

szalunkowo-ociepleniowych, wypetnianycl 
następnie betonem 

Powstaje w ten sposób solidna konstrukcj 
ścian o rewelacyjnych właściwościach izolacyjnycl 

(U0=0,28W/m2K) 
Elementy dachowe systemu zapewniaj: 

izolacyjność Uo=0,23W/m2K 
Już podczas budowy wydatki są niższe o mir 

30% w stosunku do innych technologii 
Kolejne oszczędności wynikają ze znacznegi 
zredukowania kosztów ogrzewania budynki 

Elementy systemu „THERMOMUR” można do 
pasować do każdego projektu. Materiał jes 

przyjazny dla środowiska i użytkownikóv 
t System posiada aprobat

techniczne ITB, atest PZH 
„V spełnia wymagani;

normy DII 
i znajduje si 

pod nadzorem LG; 
w Norymberdze

i

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

