


Gimnazjum nr 2 i SP 10 przy ul. Grunwaldzkiej.

Witaj
zreformowana

szkoło /
Ruszyła reforma edukacji, tym samym rozpoczął się 

nowy rozdział w historii polskiego szkolnictwa.
W Rybniku 14 gimnazjów swoje siedziby dzieli na razie 

ze szkołami podstawowymi. Na zdjęciach 7 z nich.
Wszystkim dzieciom i młodzieży gimnazjalnej życzymy 

w nowej, zreformowanej szkole samych najwyższych 
ocen...

Gimnazjum nr 3 i SP 14 w Rybniku-Chwalowicach. Gimnazjum nr 4 i SP 15 w Rybnickiej Kuźni.

• n i u

Gimnazjum nr 5 i SP 17 w Rybniku-Boguszowicach. Gimnazjum nr 6 i SP 31 w Rybniku przy ul. Orzepowickiej

Gimnazjum nr 14 i SP 28 w Rybniku-Kamieniu.Gimnazjum nr 7 i SP 36 w Rybniku-Boguszowicach, ul. Sztolniowa. Zd
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Wrzesień 1999

Szanowni Rybniczanie!
Przystąpienie do Unii Europejskiej jest dla naszego kraju bardzo 

dużym wyzwaniem. Wymaga od nas dużego wysiłku i zaangażowa
nia w zakresie harmonizacji prawa i przystosowania gospodarki do 
funkcjonowania w warunkach Unii. Obecnie Polska korzysta z po
mocy technicznej i finansowej w formie funduszy przedakcesyjnych, 
które wesprą budowanie struktur potrzebnych nam do członkostwa 
w UE i solidnego wywiązywania się z unijnych obowiązków oraz 
osiągania przez nasz kraj spójności społeczno-gospodarczej.

Od 2000 roku dotychczasowa pomoc z UE w ramach programu PHARE zostanie wzmoc
niona przez nowe programy przedakcesyjne. Ogólna wartość pomocy wzrośnie ponad dwu
krotnie. Już za kilka lat staniemy się członkami UE, a wtedy nasz kraj zostanie objęty jeszcze 
większą pomocą finansową. Staniemy się uczestnikami unijnej polityki, zmierzającej do usu
nięcia barier pomiędzy krajami - nie tylko celnych, ale również w poziomie rozwoju. 
Poprzez tworzenie Strategii Rozwoju Miasta umacniamy pozycję Rybnika i przygotowujemy 
się do realizacji europejskich programów. W  tę właśnie Strategię należy wpisać konieczność 
korzystania ze środków pomocowych płynących z Unii.

Już teraz istnieje możliwość dofinansowania do projektów, których wykonanie przewiduje 
się w 2000 roku przez jednostki samorządu terytorialnego wszystkich szczebli. Wiąże się to 
z zakwalifikowaniem województwa śląskiego do programu PHARE 2000, wspierającego rea
lizację dużych projektów o wartości co najmniej dwóch milionów euro. W  celu spełnienia 
tego kryterium istnieje możliwość dokonania montażu mniejszych projektów na szczeblu 
regionalnym.

Korzystając z możliwości uzyskania dofinansowania z programu PHARE 2000, które może 
wynosić nawet 75% wartości projektu, Miasto Rybnik złożyło własne propozycje. Dotyczą 
one przede wszystkim utworzenia kampusu studenckiego przy ul. Rudzkiej, przebudowy sy
stemu komunikacyjnego miasta, utworzenia Agencji Lokalnego Rozwoju (Rybnicka Strefa 
Aktywności Gospodarczej), budowy przyszkolnych sal gimnastycznych, budowy infrastruk
tury turystycznej (ścieżki rowerowe, kształcenie kadr sportowych, muzeum górnictwa, akwa- 
park) czy też studium komunikacyjno-transportowego.
Przedstawienie wyżej wymienionych inicjatyw, nie jest aktualnie jednoznaczne z ich formal
nym zgłoszeniem do dofinansowania. Na obecnym etapie prac nad funduszem PHARE, De
partament Rozwoju Regionalnego Ministerstwa Gospodarki, koordynujący wszelkie działa
nia w tej sprawie, wymaga jedynie przedstawienia opisu projektów, w celu zorientowania 
się co do skali potrzeb i możliwości województwa.
Aby poszczególne projekty zostały przyjęte, muszą być perfekcyjnie przygotowane. Warto 
więc poświęcić więcej czasu zarówno na ich tworzenie, jak i na monitorowanie wszelkich 
programów pomocowych, ponieważ za nimi idą znaczne środki finansowe w ramach bez
zwrotnych pożyczek z UE.

Życzę Państwu pomyślności i miłych wspomnień z wakacyjnych podróży. Tym natomiast, 
którzy rozpoczynają właśnie nowy rok szkolny i akademicki pragnę życzyć wiele optymizmu 
i zapału do pracy.

Z wyrazami szacunku 
Prezydent Miasta Rybnika 
Adam Fudali

_________Tel. 42-28-325
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A Złożenie kwiatów na grobach żołnierzy 
Września na rybnickim cmentarzu.

* Nowa tablica na pomniku 
Powstańców Śląskich.

Zdj.: szoł

władzom za przygotowanie uroczystości. 
Odśpiewano hymn państwowy oraz złożono 
kwiaty na rynkowej płycie upamiętniającej 
pobyt w Rybniku Józefa Piłsudskiego, któ
rego uważa się za głównego “konstruktora" 
II RP.

W przededniu rocznicy wybuchu II Wojny 
Światowej, na monumencie poświęconym ślą
skim zrywom powstańczym odsłonięto tablicę,

Rocznicowe uroczystości

Pamiętamy...
Sierpień i wrzesień to czas kiedy 

szczególnie często patrzymy wstecz, 
w głąb naszej historii.

1 sierpnia obchodzimy rocznicę wybuchu 
Powstania Warszawskiego, również w sierp
niu rozpoczęło się I Powstanie Śląskie, 15 
sierpnia, w Święto Matki Boskiej Wniebo
wziętej, w III Rzeczypospolitej reaktywowa
no obchody święta Wojska Polskiego, na pa
miątkę Bitwy Warszawskiej, jaką żołnierze 
dopiero co powstałego państwa w sierpniu 
1920 roku stoczyli z sowiecką nawałą.

Z tej okazji obchody odbyły się również 
w Rybniku. Rozpoczęła je uroczysta msza św. 
w bazylice. W homilii ks. proboszcz Franci
szek Musioł przypomniał, by... nie rozłączać 
dziejów narodu polskiego od spraw wiary. W 
pochodzie, który ruszył po nabożeństwie na 
Rynek, szli przedstawiciele władz miasta, śro
dowisk kombatanckich oraz służb munduro
wych i młodzież. Pochodowi towarzyszyła 
Miejska Orkiesta Dęta "Rybnik" i oddział 
Wojska Polskiego z garnizonu w Raciborzu. 
Na Rynku z okolicznościowym przemówie
niem wystąpił prezydent Adam Fudali, zaś 
szef WKU płk Andrzej Dul, podziękował

której tekst, po uzupełnieniu go o nowy wers, 
brzmi: Pamięci Powstańców Śląskich i ryb- 
niczan pomordowanym na frontach II Wojny 
Światowej, w hitlerowskich więzieniach, w so
wieckich łagrach. O dopisanie zdania o ofia
rach ostatniej wojny zabiegały środowiska 
kombatanckie. Koszt nowej tablicy wzięło na 
siebie miasto. Na uroczystościach poświęco
nym 60 rocznicy wybuchu II Wojny Świato
wej, oraz 80 rocznicy wybuchu I Powstania 
Śląskiego, jakie odbyły się 31 sierpnia, tabli
cę poświęcił proboszcz parafii św. Jadwigi, ks. 
Franciszek Skórkiewicz. Obecni byli również 
przedstawiciele miasta, kombatantów, służb 
mundurowych i młodzieży harcerskiej.

W samo południe 1 września kwiaty zło
żono też na grobach obrońców Rybnika pole
głych we wrześniu 1939 roku oraz pod mo
numentem poświęconym Tym co zostali zło
żeni w obcej ziemi i tych co grobów nie mają. 
W uroczystościach wzięli udział przedstawi
ciele miasta z wiceprezydentem Jerzym Fre- 
lichem, przedstawiciele służb komunalnych 
i kombatantów oraz młodzież szkół średnich.

Uroczystości związane z rocznicą wybuchu 
II Wojny Światowej miały miejsce również 
w Proszowicach - małopolskiej miejscowo
ści, w której we wrześniu 1939 roku żołnie
rze Armii "Kraków" stoczyli krwawą bitwę 
z hitlerowcami. Zginęło w niej wielu Śląza
ków, w tym 17 rybniczan, których nazwiska 
wyryto na pamiątkowej tablicy. Przypomnij
my, że w odnowienie żołnierskich kwater i ta

blicy swój wkład miało 
nasze miasto.

W uroczystościach w Pro
szowicach wzięła udział 
wiceprezydent Rybnika 
Ewa Urbanek-Choluj, 
przedstawiciele rybnic
kich środowisk komba
tanckich oraz nasza mło
dzież harcerska.

y
Sesja Rady Miasta

6 września, na pierwszej po 
wakacyjnej przerwie sesji, rad
nych powitał przewodniczący 
RM Wiesław Zawadzki. Lista 
spraw do przedyskutowania 
była bardzo długa, do najważ
niejszych zaś należały zmiany w 
budżecie miasta, nowy regula
min organizacyjny Urzędu  
Miasta oraz zasady zbywania 
lokali mieszkalnych.

W czasie dwu miesięcy, jakie upłynęły 
od ostatniej, czerwcowej sesji, nagroma
dziło się sporo spraw, toteż tradycyjna in
formacja prezydenta o pracach Zarządu Mia
sta była obszerniejsza niż zwykle. Prezydent 
Adam Fudali przedstawił m.in. zaawansowa
nie robót w szpitalu w Orzepowicach i oczy
szczalni ścieków, poinformował o pracach 
z zakresu gospodarki komunalnej, remon
tach placówek oświatowych, pracach drogo
wych i działaniach na rzecz przekształcenia 
rybnickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów 
i Kanalizacji w spółkę. Przedstawił też infor
mację o przebiegu wykonania budżetu mia
sta za pierwsze półrocze, która zyskała po
zytywną opinię Regionalnej Izby Obra
chunkowej. Roczny plan dochodów budżeto
wych (240 min zł) został zrealizowany w I pół
roczu w 48%, zaś wydatków budżetowych 
(265 min zł) - w 40%, w tym: wydatki bieżące 
w 45,7%, a wydatki inwestycyjne w 25,9%. 
Niski procent wykonania wydatków wynika 
przede wszystkim z nierównomiernego roz
łożenia w czasie płatności za roboty remon
towe i inwestycyjne oraz ze stosowania 
oszczędnej i zdyscyplinowanej gospodarki 
finansowej. W pierwszym półroczu 1999 r. 
sytuacja płatnicza miasta była korzystna, dla
tego też czasowo wolne środki pieniężne lo
kowane były na rachunkach terminowych, 
a odsetki zasiliły budżet kwotą 467 tys. zł. 
Miasto nie korzystało z kredytu bankowego, 
w związku z tym uniknięto kosztów obsługi 
bankowej z tego tytułu (plan: 400 tys.zł). Wy
nik budżetu osiągnięty w pierwszym półroczu 
br. jest dodatni i wynosi 10.531.334 zł, a to 
dzięki sprzyjającej sytuacji płatniczej, na którą 
miał wpływ poziom realizacji dochodów wy
ższy od poziomu realizacji wydatków o 8,6 
punktu procentowego. W drugim półroczu rela
cje te będą odwrotne (ze względu na płatności za 
roboty wykonywane w III kwartale), co wpłynie 
na pogorszenie wyniku finansowego, który bę
dzie zapewne z końcem roku zbliżony do de
ficytu założonego w budżecie (25 min zł).

Tel. 42-28-825 ■ ■ ■
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Nowe zadania, 
nowe wydziały
Prezydent Fudali uważa, że sytuacja nie bę
dzie aż tak trudna.

Finansów dotyczy! także kolejny punkt po
rządku obrad, omówiony przez członkinię 
Zarządu Miasta Jadwigę Deja. Przedstawiła 
ona radnym projekt uchwały w sprawie zmian 
w budżecie miasta oraz w planach finansowych 
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej oraz Powiatowego 
FOŚiGW na 1999r. Zwiększono plan docho
dów i wydatków w zakresie zadań własnych 
o kwotę ponad 5 min 700 tys. zł. Dyskusję 
radnych wzbudził plan spożytkowania środ
ków, jakie Rybnicka Spółka Węglowa zade
klarowała na rzecz miasta z tytułu zaległości 
w podatku od nieruchomości. Dzięki nego
cjacjom prezydenta miasta, elektrownia “Ryb
nik” zgodziła się zakupić od RSW dodatkową 
ilość węgla ponad ustalony na ten rok limit. Pie
niądze z tej transakcji, w wysokości 5 min zł, 
wróciłyby do miasta, które chce je przeznaczyć 
na realizację pierwszego etapu prac w obrębie 
ul. Rudzkiej pod przyszły kampus studencki. Pro
pozycja radnego Zygmunta Gajdy, by część tej 
sumy przeznaczyć na dofinansowanie górniczych 
dzielnic nie mogła być wzięta pod uwagą, ponie
waż środki te można wydać tylko zgodnie 
z wolą elektrowni. W efekcie całą uchwałę 
o zmianach w budżecie przegłosowano przy 3 
głosach wstrzymujących się.

Prezydent Fudali zrelacjonował następnie pro
jekt uchwały w sprawie powołania komisji prze
targowej, której zadaniem będzie przygotowanie 
procedury przetargowej na bankową obsługę 
budżetu miasta na okres od 16 marca 2000 do 15 
marca 2003 roku. Ze względu na stan zdrowia 
z udziału w pracach komisji zrezygnował radny 
Bolesław Korzeniowski. Przegłosowany 
skład komisji wygląda następująco: przewo
dnicząca - Jadwiga Deja, członkowie: ra
dni Józef Cyran, Jerzy Frelich, Stanisław 
Jaszczuk, Barbara Pruszkowska, Andrzej 
Konsek, Jerzy Rożek, Michał Śmigielski oraz 
skarbnik miasta Bogusław Paszenda.

W kolejnym punkcie radni uchwalili powie
rzenie kierownictwa Urzędu Stanu Cywilnego 
Marii Cwenar, dotychczasowej kierownikowi 
Referatu Ogólnego Wydziału Organizacyjnego 
Urzędu Miasta. Odwołali zaś i oklaskami podzię
kowali za dotychczasową pracę na tym stanowi
sku odchodzącej na emeryturę Elżbiecie Sojce.

Jednym z najważniejszych i najbardziej 
obszernych punktów sesji było uchwalenie 
nowego regulaminu organizacyjnego Urzędu 
Miasta. Projekt uchwały omówił prezydent

A.Fudali, który przypomniał, że Rybnik, jako 
powiat grodzki, przejął część zadań dawnego 
Urzędu Rejonowego. Wprowadzanie kolej
nych wielkich reform również zwiększyło 
kompetencje Urządu Miasta. By dostosować 
się do aktualnych wymogów zaistniała potrze
ba zwiększenia ilości wydziałów oraz wyko
nujących dodatkowe zadania urzędników. Za
proponowane zmiany struktury organizacyjnej 
UM mają sprostać nie tylko nowym zadaniom, 
ale zapewnić też większą sprawność obsługi 
interesantów. Tak więc projekt uchwały zakła
da z istniejącego dotąd Wydziału Geodezji wy
dzielenie Wydziału Mienia; podział dotychcza
sowego, blisko 50 osobowego Wydziału Finan
sowego na trzy osobne wydziały: Finansów, Po
datków i Księgowości; wydzielenie z ponad 40 
osobowego Wydziału Organizacyjnego Wy
działu Informatyki oraz Wydziału Admini
stracyjnego. Miejski Inspektorat Obrony Cy
wilnej miałby zostać przekształcony w Wydział 
Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Lud
ności, zaś Wydział Działalności Gospodarczej 
przekształcony w Wydział Rozwoju Miasta, 
którego docelowym zadaniem ma być zdoby
wanie środków pomocowych, budowa planów 
strategicznych, współpraca z zagranicą oraz ana
lizy ekonomiczne. Nowo utworzony Wydział 
Spraw Społecznych zajmie się pomocą spo
łeczną, zdrowiem, bezrobociem, walką z uza
leżnieniami oraz współpracą z organizacjami 
pozarządowymi. Ponadto zaplanowano po
wstanie Wydziału Zamówień Publicznych 
i Kontroli Wewnętrznej, Biura Rzecznika 
Prasowego, Biura Pełnomocnika d/s Infor
macji Niejawnej oraz Biura d/s Kultury 
i Sportu. Założono zwiększenie liczby pra
cowników w stosunku do 1998 roku o 30 eta
tów, z czego 10,5 etatów już zostało obsadzo
nych. Na część stanowisk kierowniczych będą 
awansować wykazujący się dobrą pracą do
tychczasowi pracownicy, część zostanie obsadzo
na w wyniku konkursów. Prezydent Fudali za
pewnił, że osobiście dopilnuje, by zatrudnienie 
zwiększyć tylko o rzeczywiście niezbędne etaty. 
Należałoby dodać, że w porównaniu do np. 
miast ościennych, aparat urzędniczy w Ryb
niku jest stosunkowo skromny. Radny Henryk 
Ryszka złożył formalny wniosek o utworze
nie Wydziału Służb Transportu Zbiorowego, 
co jednak ze względów formalnych (wydział 
nie może prowadzić działalności gospodar
czej, a wiąc również sprzedaży biletów) nie 
jest możliwe. Można natomiast w przyszło
ści wydzielić STZ ze struktury Rybnickich

Służb Komunalnych i stworzyć z nich za
kład budżetowy. Na pytanie radnego Jana 
Mury jakie są koszty utrzymania jednego 
pracownika UM, prezydent Fudali poinformo
wał, że jest to suma rzędu 34 tys. rocznie. 
Dodał ponadto, że UM będzie się starał o uzy
skanie certyfikatu jakości ISO, co może ułatwić 
m.in. pozyskiwanie środków pomocowych. 
Uchwałę poparło 26 radnych, 10 wstrzymało 
się od głosu, 1 był przeciw.

Niewielu obserwatorów sesji spodziewało się 
zapewne, że kolejny punkt czyli projekt uchwa
ły o poparciu przez rybnickich radnych stano
wiska Związku Powiatów Polskich w sprawie 
przejęcia przez samorząd terytorialny urzędów 
pracy, wywoła tak gorącą dyskusję. Referu
jący temat wiceprezydent Jerzy Frelich ar
gumentował, że nikt lepiej od samorządow
ców nie zna struktury zatrudnienia na wła
snym terenie i potrzeb w tym zakresie lokal
nej społeczności. Dlatego to samorząd może 
najskuteczniej przeciwdziałać bezrobociu. 
Popierając to stanowisko radny Ireneusz 
Zimon stwierdził, że pieniądze wydawane 
na walkę z bezrobociem winne być lepiej 
wykorzystywane, co zapewnić może nadzór sa
morządu. Innego zdania był radny Michał 
Śmigielski, przytaczając rozwiązania państw 
Unii Europejskiej, do której my także zmie
rzamy. Również radny Jerzy Rożek zauwa
żył, że to polityka państwa wpływa na poziom 
bezrobocia i to państwo, a nie samorząd po
winno te problemy rozwiązywać. Złudne też 
mogą być wielkie środki finansowe, jakie sa
morząd na ten cel miałby otrzymywać. Wi
dać te argumenty przeważyły, gdyż radni w 
głosowaniu nie poparli ostatecznie stanowi
ska ZPP, by urzędy pracy zostały przez sa
morządy przejęte. Za głosowało 14 radnych, 
przeciw - 19, 4 wstrzymało się od głosu.

Członek ZM Leszek Kuśka przedstawił pro
jekt uchwały w sprawie powołania Rady Spo
łecznej Ośrodka Leczniczo-Rehabilitacyjnego dla 
Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo i Umysło
wo im. Jana Pawła II w Rybniku. Upłynęła 
kadencja poprzedniej rady, a jej rola w funk
cjonowaniu ośrodka jest bardzo istotna. Przy 
jednym głosie przeciwnym radni zgodzili się 
na zaproponowany skład rady: przewodniczą
cy - ks. Franciszek Skórkiewicz (jako osoba 
wyznaczona przez Prezydenta Miasta), człon
kowie: Krystyna Bożek (przedstawiciel wo
jewody) oraz radni: Barbara Pruszkowska, 
Ewa Czaja, Leszek Kuśka i Marian Szydło.

Jednogłośnie przyjęto uchwałę w sprawie 
zawarcia porozumienia o objęciu działaniem 
Powiatowego Zespołu d/s Orzekania o Stop
niu Niepełnosprawności w Rybniku obszaru 
powiatów gliwickiego i tyskiego. Przypo
mnijmy, że zespół ten orzeka w sprawach po- 
zarentowych, m.in. w celu określenia stopnia

n ^ 6
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inwalidztwa osoby starającej się o pracę w za
kładzie pracy chronionej, wyrobienia legity
macji na zniżkę w środkach komunikacji lub 
przyznanie osobie niepełnosprawnej znaczka 
umożliwiającego korzystanie ze specjalnych 
miejsc parkingowych. Radni wyrazili również 
jednogłośnie zgodę na zawarcie przez ZM 
porozumienia komunalnego z gminą Kuźnia 
Raciborska, dzięki któremu niektóre kursy li
nii autobusowej do Rud zostałyby wydłużo
ne do Kuźni. Porozumienie to jest dla gminy 
Rybnik korzystne finansowo.

Następnie radni rozpatrywali uchwałę w spra
wie trybu udzielania dotacji z budżetu miasta 
podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów 
publicznych, które wykonują cele publiczne 
związane z realizacją zadań miasta. Zdaniem 
referującego zagadnienie Leszka Kuśki miasto 
może udzielić dotacji tym podmiotom, które 
działają w celach niezarobkowych i realizują 
ważne zadania własne gminy m.in. z dziedzi
ny ochrony zdrowia, edukacji, kultury, opie
ki społecznej czy kultury fizycznej. Aby sto
warzyszenia mogły taką dotację otrzymać, 
muszą spełnić określone kryteria. Przygoto
wana przez nie oferta powinna zawierać m.in. 
informację dotyczącą celu, na jaki ma zostać 
przeznaczona dotacja oraz harmonogram re
alizacji i kalkulację kosztów. Dotacja może 
być udzielana do wysokości 50% kosztów 
dotowanego zadania. W trakcie dyskusji nad 
tą uchwałą radni pytali, jak nowe formy do
tacji wpłyną na zakres współpracy z organi
zacjami pozarządowymi, jakie są kryteria i za
sady przyznawania dotacji oraz jaka jest róż
nica między dofinansowaniem, a dotacją. Po 
wyczerpujących wyjaśnieniach radni podjęli 
decyzję o przyjęciu tej uchwały.

Kolejnym punktem porządku sesji była 
uchwała w sprawie ustalenia zasad wydzier
żawienia nieruchomości gruntowych, stano
wiących własność komunalną Rybnika na 
okres dłuższy niż 3 lata. W uzasadnieniu tej 
uchwały referujący ją wiceprezydent Marian 
Uherek podkreślił, iż istnieje konieczność 
ustalenia zasad przekazywania i pobierania 
opłat za korzystanie z gruntów gminnych, na 
których znajdują się obiekty (pawilony, kio
ski czy garaże) wzniesione ze środków wła
snych osób fizycznych. Radny Michał Śmi
gielski przedstawił wniosek, by uchwałę tego 
typu podjąć dopiero po analizie tych zaga
dnień przez pracowników nowo powstałego 
Wydziału Mienia oraz po ustaleniu stanu ma
jątkowego gminy. W odpowiedzi M. Uherek 
zapewnił, że okres 3-letniej dzierżawy już się 
sprawdził i należy bazować na tych doświad
czeniach. Wniosek radnego M. Śmigielskie
go poddano pod głosowanie i jednym głosem 
zdecydowano, że uchwala będzie jednak roz
patrywana podczas tego posiedzenia. Ostatecz

nie rybniccy radni przyjęli ją 19 głosami za, 
przy 16 przeciwnych i 2 wstrzymujących się.

Sporo dyskusji wywołał projekt uchwały 
dotyczącej zasad bezprzetargowego zbywa
nia nieruchomości gruntowych, stosowania 
zasad pierwszeństwa i udzielania bonifikat 
przy zbywaniu lokali mieszkalnych oraz wy
sokości umownej stawki oprocentowania sto
sowanej w przypadku rozkładania na raty 
ceny nieruchomości. (Uchwałę w pełnym 
brzmieniu drukujemy w Monitorze Miej
skim). -To bardzo istotna uchwała - zapew
niał omawiający jej projekt M. Uherek. -  Waż
na zarówno dla lokatorów, jak i dla prawi
dłowego funkcjonowania miasta. Zdaję sobie 
sprawę, że nie rozwiążemy w ten sposób pro
blemów mieszkaniowych, kłopotów ZGM-u 
i gminy, ale należy podjąć jakieś kroki w tym 
kierunku. Do projektu uchwały zastrzeżenia 
zgłosił M. Śmigielski, uważając, że należy 
ustalić, czy bardziej opłacalna jest sprzedaż 
całego budynku czy pojedynczych lokali. 
Radny stwierdził również, że bonifikaty są 
zbyt wysokie. Jego zdaniem ludzie nie zdają 
sobie sprawy, że kupując relatywnie tanie mie
szkanie, prędzej czy później będą musieli sa
modzielnie przeprowadzić remont tych bu
dynków, co będzie dla nich niezwykle trudne. 
Glos w dyskusji zabrał również radny Józef 
Cyran, który poinformował zebranych, iż już 
w trakcie prac w Komisji Działalności Go
spodarczej i Komisji Gospodarki Komunal
nej, pojawiły się zarzuty o niedopracowaniu 
tego projektu: -  90% członków komisji wnio
sło swoje uwagi, a tylko dzięki głosom koali
cji udało się ją  przegłosować. Radny Jerzy 
Rożek zapewnił, że żadnej koalicji w głoso
waniu w komisji nie było. Podkreślił nato
miast, iż mieszkańcy muszą zdać sobie 
sprawę, że w przypadku wspólnoty będą ra
zem ponosić koszty remontów, a w sytuacji 
kiedy jeden z mieszkańców bloku nie zdecy
duje się na wykup, wówczas pozostali będą 
domagać się wsparcia ze strony miasta. Zda
niem wiceprzewodniczącego Rady Miasta Jana 
Bujaka należy dać szansę Zarządowi Miasta, 
gdyż opinie w tej sprawie i tak będą podzie
lone, a intencja uchwały jest słuszna. Z kolei 
przewodniczący RM Wiesław Zawadzki 
użył przykładu lokatorów Spółdzielni Mie
szkaniowej Południe, którzy tylko w nielicz
nym procencie skorzystali z możliwości wy
kupu mieszkań. Radny Kazimierz Zięba 
podkreślił, iż należy przyjąć tę uchwałę, gdyż 
jest to obopólny interes -  mieszkańców 
i gminy: - Im szybciej zaczniemy działać tym 
lepiej. I tak nie znajdziemy idealnych rozwią
zań. Następnie prezydent Fudali zgłosił for
malny wniosek o zwiększenie preferencji 
z 35% do 50% w przypadku jednoczesnego 
zbycia wszystkich nieruchomości lokalowych 
w budynku. Radny Stanisław Jaszczuk wy

stąpił z wnioskiem formalnym o przerwanie 
dyskusji i przyjęcie uchwały: -  ”Przećwicz
my ” jej funkcjonowanie. I tak dopiero po pew
nym czasie uda się zweryfikować efekty. Za
nim przystąpiono do glosowania tego wnio
sku, radny M. Śmigielski ponownie pod
k re ś lił k o n ieczn o ść  u m ie sz cze n ia  w 
uchwale zapisu o tym, by budynki, kiedy 
jest to ekonomicznie uzasadnione, wystawiać 
na przetargi otwarte, a nie sprzedawać oso
bom uprawnionym. Sytuację wyjaśnił M. 
Uherek, tłumacząc, iż uchwala ta nie doty
czy działań, o których mówi M. Śmigielski. 
W konsekwencji przegłosowano wniosek rad
nego S. Jaszczuka o zamknięcie dyskusji, a na
stępnie przyjęto proponowaną uchwałę wraz 
ze zgłoszoną przez prezydenta poprawką.

W dalszej części sesji radni zdecydowali 
o podjęciu uchwały w sprawie powołania ko
misji konkursowej do wyłonienia kandydata 
na dyrektora Przedszkola nr 5. Jednogłośnie 
też postanowiono zaciągnąć pożyczkę w wy
sokości 152.000 zł z Wojewódzkiego Fun
duszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej na modernizację gospodarki ciepl
nej w obiektach Zarządu Zieleni Miejskiej.

Następnie radni jednogłośnie przyjęli 
uchwały: w sprawie zatwierdzenia regulami
nu Organizacyjnego Miejskiego Inspektora
tu Weterynarii w Rybniku, nabycia, zbycia, 
oddania w wieczyste użytkowanie i wydzier
żawienie gruntu oraz w sprawie wystąpienia 
z wnioskiem do Wojewody o komunalizację 
lotniska w Gotartowicach i nieruchomości 
w dzielnicy Kamień. W komunalizacji lotni
ska w Gotartowicach miasto upatruje zwięk
szenie możliwości inwestycyjnych na tym te
renie, szczególnie, że lotniskiem zaintereso
wał się również Urząd Marszałkowski.

Kolejnym punktem obrad było powołanie 
Zespołu do spraw przygotowania ławników 
Sądu Rejonowego w Rybniku i Sądu Okrę
gowego w Katowicach oraz członków Ko
legium ds. Wykroczeń. W składzie zespołu 
znaleźli się Stanisław Jaszczuk, Andrzej 
Karwot, W iesław Zawadzki oraz Jan 
Kaczmarczyk.

Następnie radni zajęli się rozważeniem 
możliwości poszerzenia składów osobo
wych komisji Rady Miasta. Zgodnie ze sta
tutem, nowi radni są zobowiązani brać 
udział w pracach rady gminy i jej organów. 
Ustalono, więc że na następnej sesji 8 no
wych radnych zdecyduje, w której z komi
sji zechce zasiadać. Rybniccy radni przyjęli 
również uchwałę w sprawie zmian w Statu
cie samodzielnego publicznego zakładu 
opieki zdrowotnej pod nazwą Zakład Lecz
nictwa Ambulatoryjnego oraz w sprawie 
odwołania i powołania Rady Społecznej 
ZLA.

Tradycyjnie już ostatnim punktem sesji były
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Wizja ziemskiego globu zasypanego odpadami coraz bardziej prze

mawia do naszej wyobraźni. Nie pomogą akcje typu “Sprzątanie 
świata”, których zadaniem jest raczej uświadomienie ludziom 
problemu. W naszej rzeczywistości jego rozwiązania ocze
kujemy przede wszystkim od służb komunalnych.

Śmieci segregowane

wolne głosy i wnioski. Jako pierwsza głos 
zabrała radna Maria Adamczyk-Dudek,
przedstawiłając stanowisko Komisji Rewizyj
nej RM w sprawie powództwa Spółki Cywil
nej EKO (Marka Golika, Jana Serwotki, Ja
dwigi Serwotki, Jarosława Konska) przeciw
ko gminie Rybnik. Sprawa dotyczyła robót 
ziemnych przeprowadzonych w lecie ub. roku 
przy ul. Przemysłowej, a które firma “Eko” 
odebrała jako szykany i pozwała miasto do 
sądu. Wyrok nakazuje doprowadzenie drogi 
dojazdowej do firmy “Eko” do stanu pier
wotnego. Konsekwencje finansowe robót 
w wysokości 58.156,25 zł, musiałoby po
nieść miasto, a w budżecie brak na to środ
ków. W tej sytuacji, po zapoznaniu się z wy
rokiem Sądu Rejonowego w Rybniku - Wy
dział I Cywilny z dnia 10 czerwca br„ Komi
sja Rewizyjna RM złożyła wniosek, aby oso
by odpowiedzialne za ten stan rzeczy (poprze
dni Zarząd Miasta) poniósł odpowiedzialność 
finansową. Komisja Rewizyjna zawniosko- 
wała jednocześnie o wniesienie sprawy do 
prokuratury. Jak twierdzi M. Adamczyk-Du
dek kwestia podjęcia dalszych kroków zale
ży teraz od Zarządu Miasta. Radna zwróciła 
się również z wnioskiem o przesunięcie na 
wcześniejsze godziny sesji RM. Jednak pro
pozycja ta nie znalazła uznania w oczach po
zostałych radnych. W dalszej części sesji głos 
zabrał K. Zięba, który zaapelował o to, by 
przedstawione w wolnych głosach i wnio
skach problemy znajdywały swoje rozwiąza
nie. Ze stanowiskiem tym zgodził się prezy
dent Fudali, który zapewnił, że wszystkie gło
sy radnych będą gruntownie rozpatrywane. 
Radny Kazimierz Szydło wyraził swoje 
obawy o bezpieczeństwo na drodze dzieci 
uczęszczających do szkół. Jako ostatni w trak
cie sesji głos zabrał radny Jan Mura. który 
wyraził swoją dezaprobatę wobec lokalnych 
mediów. Radny J. Mura zarzucił m.in. naszej 
redakcji, że w relacji z czerwcowej sesji RM 
nie odnotowaliśmy jego wniosku o zmianę 
porządku obrad i umieszczenie w nim dysku
sji na temat przyjęcia przez posła Cz. Sobie- 
rajskiego odprawy górniczej i wypracowania 
stanowiska RM na ten temat. Ponieważ wnio
sek został odrzucony, sprawy nie komen
towaliśmy. Relacja z sesji nie jest proto
kołem ani stenogramem, może się więc 
zdarzyć, że umknie nam coś, co jest ważne 
dla konkretnego radnego. Ponieważ sesje 
Rady Miasta są jawne, protokoły są dostępne 
w Biurze Obsługi Rady. Może do nich zaj
rzeć każdy mieszkaniec. Po ponad 5-godzin- 
nych obradach sesję zakończono. (s, r)

Miasto jest zatem szczególnie zainteresowa
ne nowymi rozwiązaniami, które zmniejszyły
by rosnącą górę śmieci lub zamieniłyby ją 
w użyteczne półprodukty.

W Rybniku rysuje się szansa realizacji takiej 
właśnie wizji. Jak na razie, doszło do wstęp
nych rozmów między władzami miasta, “Ry- 
famą”, gdzie wizja ta miałaby zostać urzeczy
wistniona i firmą “Hartex”, reprezentującą 
w Polsce niemiecko-szwajcarską firmę "Orfa”, 
która dysponuje odpowiednią technologią. Po
lega ona na segregacji odpadów komunalnych 
wyodrębniającej produkty do dalszego prze
tworzenia. Metale trafią do hut; z odpadów 
pochodzenia organicznego (m.in. drewno, 
żywność), rozdrobnionych i wysuszonych, 
powstaje paliwo w formie granulatu lub bry
kietów o wartości opałowej podobnej do wę
gla brunatnego; odpady pochodzenia mine
ralnego (szkło, beton, cegła, popioły), również 
rozdrobnione, mogą być wykorzystywane do 
szeroko rozumianych celów budowlanych np. 
dróg lub gromadzone na wysypisku, ale już jako 
nieszkodliwe i zajmujące mniej miejsca; two
rzywa sztuczne zgodnie z technologią “Orfy” 
mogą być wykorzystane wtórnie jako półpro
dukt do wyrobu np. dachówek, wygłusżających 
ekranów przy autostradach itp.
-  Najważniejsze, że technologia ta spełnia eu
ropejskie standardy i jest całkowicie bezpiecz
na dla środowiska, gdyż. eliminuje procesy spa
lania - mówi wiceprezydent Romuald Niewelt, 
prowadzący projekt ze strony miasta. - Zależy 
nam, by nie trzeba było zwiększać powierzchni 
komunalnego wysypiska, a urządzenia “Orfy” 
są przygotowane do segregacji odpadów ko
munalnych dla 250-tysięcz.nego miasta. Moż
na więc wziąć p od uwagę również okoliczne 
gminy... Technologia uzyskała przychylną opi
nię naukowców Politechniki SI. w Gliwicach.

Kluczową rolę w projekcie odgrywa jednak 
“Ryfama”. Zakład ten przez długie lata pracu
jący na rzecz górnictwa i dziś borykający się z 
problemami związanymi z jego restrukturyza- 
cją, wykorzystuje każdą szansę, by w tych trud
nych warunkach przetrwać. - Aktualnie “ Ryfa
ma ” S.A.-firma “matka ”, zatrudnia ponad 500 
osób, a ok. 200 w spółkach “córkach ” - mówi 
prezes zarządu "Ryfamy” S.A. Józef Suchoń,
-  Umiejscowienie instalacji “Oifa ” na terenie 
“Ryfamy”, a konkretnie w mało wykorzystanej

hali kuźni, byłoby dobrym wykorzystaniem na
szego majątku i potencjału. Jeżeli ta technolo
gia, stosowana już w Szwajcarii i Japonii, 
“chwyci” w Polsce i będą nią zainteresowane 
inne miasta, bylibyśmy w stanie produkować 
części mechaniczne tego urządzenia. Byłaby to 
dobra perspektywa dla naszego zakładu i jego 
załogi.

Od pomysłu i pierwszych rozmów do wdro
żenia - droga daleka. Trzeba uzyskać szereg 
opinii i zezwoleń, w tym właściciela "Ryfamy” 
- Narodowych Funduszy Inwestycyjnych, za
tem proces decyzyjny może potrwać jeszcze 
długo. - Koszty urządzenia i jego montażu 
w “Ryfamie ”, które mogą wynieść ok. 50 min 
zł, poniesie inwestor czyli firma  “Hartex” - tłu
maczy R. Niewelt. - W biznesplanie założono, 
Że zwrócą się one w ciągu 10 lat, a potem urzą
dzenie będzie na siebie zarabiać. Również mia
sto będzie miało z tego korzyść...

Prezydent Adam Fudali uważa, że projekt 
wymaga jeszcze konsultacji z "Ryfamą", fir
mą reprezentującą "Orfę", a przede wszystkim 
szerokich konsultacji społecznych. O ich prze
prowadzenie wśród rybniczan miasto zwróci
ło się do przewodniczącego Rady Dzielnicy 
Śródmieście Andrzeja Waliszewskiego.

Postanowiliśmy obejrzeć miejsce ewentual
nego wdrożenia instalacji. Entuzjastycznie do 
pomysłu jest nastawiony Sylwester Marci
niak, młody inżynier pracujący w "Ryfamie”. 
To on rzucił pomysł, by jedną z hal wykorzy
stać do segregacji śmieci, bo przecież tego “su
rowca” nigdy nie zabraknie. Prowadzi do hali 
kuźni, gdzie praca trwa “na pół gwizdka”. Jest 
do niej dogodny dojazd dzięki kolejowej bocz
nicy, można również wjechać drogą od strony 
ul. Żorskiej. - Urządzenie to w żadnym stopniu 
nie będzie uciążliwe dla środowiska, bo insta
lacja stanowi zamknięty obieg. Odpady będą 
zsypywane do zamkniętego pomieszczenia i od 
razu przerabiane.

Ew entualne w drożenie pomysłu jest 
szansą dla “Ryfamy”, pomoże również roz
wiązać problem śmieci miastu. Wizja jest 
kusząca... W ub. tygodniu w "Ryfamie" 
odbyło się spotkanie wszystkich zaintere
sowanych stron. O jego wynikach poinfor
mujemy.

Wiesława Różańska
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Rok szkolny 1999/2000 zapisze się 
w dziejach polskiej edukacji w sposób 
szczególny: 1 września rozpoczęło nau
kę ponad 7 min dzieci i młodzieży, w tym 
4,5 min w zreformowanej szkole.

W Rybniku ruszyło 14 gimnazjów oraz gim
nazjum specjalne, zaś “ 1” opatrzono pla
cówkę w centrum miasta, w dawnej SP 9. 
I właśnie “jedynkę” , mającą siedzibę w 
jednym z najstarszych gmachów szkol
nych w Rybniku, wybrano na miejsce oficjal
nej inauguracji roku szkolnego w naszym mie
ście. Przybyli na nią przedstawiciele władz 
miasta, kuratorium oświaty, duchowieństwa, a 
wśród zaproszonych gości był również były 
długoletni dyrektor szkoły Marian Michno 
oraz Karol Miczajka, przed wojną uczeń tej 
szkoły, doskonale pamiętający czasy, kiedy ist
niały jeszcze reaktywowane dziś gimnazja.

W swoim wystąpieniu wiceprezydent Jerzy 
Frelich, sam pedagog i polonista, określił 
moment ruszenia reformy jako niezwykle 
ważny, rozpoczynający nowy rozdział w hi
storii polskiego szkolnictwa. - Nie zgódźcie 
się na rolę outsiderów - mówił do świeżo upie
czonych gimnazjalistów. - Życzę wam otwar
tych głów, pojemnej pamięci oraz dużo rado
ści na tropach wiedzy. Nie zabrakło też ży
czeń dla nauczycieli: - Przed wami wielkie 
zadanie, życzę zatem trafnych wyborów pro-

Z reformą trzeba
się zmierzyć...

Dyrektorka Gimnazjum nr 1 Romana 
Olszewska (na zd j.) jest pełna entuzjazmu 
i optymizmu. W jej stosunku do reformy 
systemu edukacji trudno dopatrzyć się czar
nowidztwa, tak powszechnego w ostatnich 
miesiącach, szczególnie w mediach. Pani

gramowych i pomocnych dłoni rodzicielskich 
i naszych - samorządowych - mówił, wręcza
jąc “na dobry początek” kwiaty dyrektorce 
gimnazjum Romanie Olszewskiej. Z rąk 
przewodniczącego Rady Miasta W iesła
wa Zawadzkiego bukiet otrzym ała też

dyrektor uważa, że wbrew obiegowym opi
niom, podobnie do reformy podchodzi wie
lu jej kolegów po fachu. Reforma to nowość, 
z którą trzeba się zmierzyć - mówi. A nau
czyciele, w tym przyszli dyrektorzy gimna
zjów, mieli czas, by się z nią zapoznać. Na 
dowód pokazuje książkę zawierającą za
sady reformy z autografem ministra Hand
ke z sierpnia 1998 roku. Już wtedy były 
szkolenia, warsztaty, publikacje. Trzeba tyl
ko chcieć, a nie wszystko zwalać na trud
ności obiektywne... Podręczniki? Kładzie na 
biurko stos książek. Proszę bardzo - oferta 
jest bardzo szeroka, a wydawcy od paru 
miesięcy przysyłają darmowe egzemplarze 
swoich pozycji. Kiedy nauczyciele zorien
tują się w poziom ie uczniów , wybiorą 
książki biorąc pod uwagę sugestie mło
dzieży. Stąd już w maju prośba do rodzi
ców, by podręczników na razie nie ku
pować. Pieniądze na remonty, inwestycje? 
Już w kwietniu ze strony Urzędu Miasta 
padły pytania o potrzeby inwestycyjne. Te 
najważniejsze zostały zaspokojone. Teraz 
R. Olszewska rozpoczęła starania o środ
ki na adaptację przylegającego do szkoły 
paw ilonu byłego przedszkola . M arzy
łaby się jej tam stołów ka z p raw dziw e
go zdarzenia, ale to jest na razie nierealne. 
Powstaną więc pomieszczenia do naucza
nia zintegrowanego dla najmłodszych klas 
"podstawówki". c  d  na s t r  w

dyrektorka SP 9 - Izabela Dzierżęga. “Pod
stawówka” będzie tu funkcjonować jeszcze 
dwa lata, aż do naturalnego wygaśnięcia.

Uroczystość uświetnił program artystyczny 
w wykonaniu gimnazjalnej młodzieży oraz 
chóru SP 9 “Andantino” pod dyr. Heleny Zaik.

"Edukacyjne"
publikacje

Wynikające z wdrażania reformy oświa
ty zmiany w organizacji i finansowaniu 
szkół oraz innych placówek oświatowych, 
wymagają ciągłego podnoszenia wiedzy, 
m.in. przez pracowników samorządo
wych. Pomocne w tej edukacji mogą być 
wszelkie publikacje, wśród nich wydaw
nictwa Fundacji Rozwoju Samorządno
ści i Prasy Lokalnej, przygotowywane 
przez Federację Związków i Stowarzy
szeń Gmin i Powiatów RP. Są one opra
cowywane z myślą o ważnych dziedzi
nach związanych z kompetencjami i za
daniami samorządu terytorialnego. Publi
kacje są niedostępne na rynku księgar
skim, można je natomiast otrzymać w biu
rze Federacji w Krakowie przy ul. Mi
kołajskiej 4 /fax 0-12 421-30-15. Jedna 
z ostatnich pozycji pt. Edukacja w gmi
nie, powiecie i województwie - z wzorami i 
regulaminów i uchwał stanowi podsumo
wanie pierwszego etapu wprowadzenia 
reformy, jakim było ustalenie sieci szkół.
W książce zamieszczono przykładowe 
uchwały rad gmin związane z tym tematem.

Inauguracja roku szkolnego 1999/2000

“Jedynka” zobowiązuje...

Oficjalna uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego odbyła się w Gimnazjum nr 1. Zdj.: szoł

Tel. 42-28-825
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Uroczyście w Kamieniu

Tutaj zdrowie
m ożna znalezc...

Pierwsza niedziela września br. była dla dzielnicy Kamień 
dniem wyjątkowym.

Dokładnie przed 10 laty powołano tu osobną parafię, której patronem 
został św. brat Albert Chmielowski. Po kolejnych pięciu latach poświę
cono nowy kościół, do którego budowy społeczność kamieńska wielce 
się przyczyniła. Nie sposób nie podkreślić tu roli budowniczego świą
tyni i proboszcza parafii, ks. Jerzego Korduły, a także wagi wsparcia 
duchowego ks. biskupa Gerarda Bernackiego, dawnego współpara- 
fianina z Książenic. W czasie uroczystej mszy św. odprawionej za para
fian i budowniczych kościoła, ks. biskup poświęcił również nową figu
rę Matki Boskiej Fatimskiej oraz koronę, którą założono na jej głowę.

Mszę, na której obecni byli przedstawiciele władz miasta z prezy
dentem Adamem Fudalim, odprawiono w jeszcze jednej intencji - za 
budowniczych nowej sali gimnastycznej, jaką otrzymało Gimnazjum 
nr 14 i Szkoła Podstawowa nr 28 mieszczące się w jednym obiekcie.

W uroczystości wziął udział ks. bp Gerard Bernacki, z lewej bu
downiczy kościoła, proboszcz parafii .SV. Brata Alberta ks. Jerzy 
Korduła.

Na salę nauczyciele, uczniowie i rodzice kamieńskiej szkoły czeka
li wiele lat. Jest ona jedną z pierwszych z 11, jakie władze miasta 
zaplanowały zbudować w najbliższych latach. Została rozpoczęta pro
cedura przetargowa na realizację 10 sal jednocześnie, co obniżyłoby 
koszty przedsięwzięcia. Istnieje również możliwość otrzymania na ten 
cel dodatkowych środków z Urzędu Kultury Fizycznej i Tutystyki oraz 
środków pomocowych z funduszu PHARE 2000. Jak powiedział po 
symbolicznym przecięciu wstęgi prezydent Adam Fudali, rozpoczęte 
przez poprzednie władze miasta dzieło budowy sal gimnastycznych 
będzie kontynuowane, bo stwarzanie warunków alternatywnego do 
“ulicy” spędzania czasu przez młodzież jest dla miasta ważnym zada
niem. Dziękując za przybycie na uroczystość wszystkim gościom: ks. 
biskupowi Bernackiemu, który salę poświęcił, proboszczowi Kordule,

Otwarcie nowej sali gimnastycznej w siedzibie Gimnazjum nr 14 
i SP 28 w Kamieniu. Zdjęcia: szot

przedstawicielom miasta, kuratorium oświaty ze Stanisławem Dro- 
sio, wykonawcom z firmy Peberow oraz rodzicom i dzieciom, dyrek
torka SP 28 Regina Dyka potwierdziła, że sala gimnastyczna będzie 
dostępna dla uczniów również poza czasem lekcyjnym.

Do chwili oddania do użytku nowej sali, dzieci z SP 28 chodziły 
do oddalonego o kilkaset metrów Miejskiego Ośrodka Sportu i Re
kreacji. Teraz mają do dyspozycji pełnowymiarową salę z koszami, 
bramkami do ręcznej i innym akcesoriami. Nowością jest tworzywo 
z jakiego wykonano posadzkę: nie jest to już tradycyjny, a niełatwy 
do utrzymania parkiet, ale syntetyczna posadzka sportowa pulastic 2000, 
mający właściwości szczególnie użyteczne w tego typu obiektach.

-  Tutaj zdrowie można znaleźć, kilogramy można zgubić... śpiewały 
dzieci, które przygotowały program artystyczny. Życzymy im zatem, 
by nowy obiekt dobrze im służył. (r)

Godafy

Ptok piyrszy
Downij kiedy ptoki uczyć sie niy chciały, j 

To za złe furganie fest w ż.ić dostowały, 
To czamu dziś ptoki dość kiepsko furgają, 
Choć bez.maia w szkole dobrze nauczają?

Ptok drugi
Ładują do gowy blank potrzebne rzeczy: 

Wie la sie statystycznie w Peru ludzi tyczy,
•  Co sie produkuje w północnyj Afryce owyj I jak Amazonki je ważne dorzycze.
Trza poznać nerwowy systym u minoga 
I jak romantykom ojczyzna jest droga...

Ptok trzeci
A jak już zrobiom reforma oświaty... 

świyczką niy znojdziesz ptoków gupkowatych!
< fra-s7oł-ka)

9
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Remonty w placówkach oświatowych

Stare jak  nowe
Tradycyjnie już w okresie wakacji w większości placówkach 

oświatowych w mieście prowadzone były prace remontowe.
Młodzież szkolna z kilkunastu rybnickich 

szkół podstawowych, średnich oraz gimnazjów 
rozpoczęła naukę w wyremontowanych budyn
kach, odnowionych pomieszczeniach lekcyj
nych oraz odpowiednio przygotowanych kla
sach przedmiotowych. W tym roku na remon
ty w placówkach oświatowych przeznaczono 
w budżecie miasta 2 min 900 tys. zł.

W SP 1 przeprowadzono prace malarskie 
i dekarskie, a w SP 5, SP 20 i II LO wyre
montowano sanitariaty. W czasie wakacji wy
mieniono również instalację elektryczną i oś
wietlenie w SP 26, pomalowano dach I LO, 
a uczniowie IV LO będą mogli korzystać ze 
zmodernizowanego boiska.

Sporo prac remontowych wykonano w no
wo powstałych gimnazjach. Przed pierwszym 
dzwonkiem w Gimnazjum nr 1 przeprowa
dzono renowację cokołu i roboty malarskie, 
a w Gimnazjum nr 2 w starej części budyn
ku wyremontowano sanitariaty, wymalowa
no korytarze oraz wymieniono drzwi. Prace 
ogólnobudowlane, malarskie i posadzkarskie 
miały miejsce również w gimnazjach nr 3,

4, 8, 9, 11, 12 i 13. W boguszo- 
wickim gimnazjum wymienio
no okna, posadzkę na II piętrze 
oraz przeprowadzono remont 
elewacji zewnętrznej. Prace 
związane z przystosowaniem do 
zajęć pracowni komputerowej 
wykonano w Gimnazjum nr 6, 
a w Zespole Szkół Budowla
nych zmodernizowano wymien- 
nikownię ciepła.

- W SP nr 28 w Kamieniu od
dano do użytku nową salę gim
nastyczną, a w starym budynku 
tej szkoły przeprowadzono mo
dernizację kotłowni, montując 
kotły ekologiczne. - mówi Dorota Bienek, na
czelnik Wydziału Inwestycji i Budownictwa 
UM w Rybniku. -  Przygotowywane są rów
nież. opracowania dokumentacji na moderni
zację kotłowni na paliwo ekologiczne w SP 
13, SP 16 i Gimnazjum nr 5.

W odnowionych pomieszczeniach będą 
miały zajęcia również przedszkolaki. Remon-

Zdj.: szoł

ty miały miejsce niemal w każdym z miej
skich przedszkoli. - Były to głównie prace ma
larskie i dekarskie - dodaje D. Bienek. - Naj
większy zakres miały remonty związane z ad
aptacją pomieszczeń SP 8 dla potrzeb Przed
szkola nr 16 oraz modernizacja poddasza 
H’ Przedszkolu nr 26 w Popielowie.

(S)

Modernizacja boiska w IV LO.

.......—*.p* }

[ 0

Z reformą trzeba się zmierzyć...
c.d. ze str. 9
A poza tym pani dyrektor jest też dobrym 

menedżerem, bo sponsorzy szkoły nie omi
jają. Jako osoba "poszukująca" chętnie pro
muje wszystko, co może pomóc rozwinąć 
skrzydła zarówno uczniowi jak i nauczycie
lowi. Stąd m.in. "innowacja pedagogiczna" 
w I klasie gimnazjum - program autorski Ma
rii Polok, który realizowany będzie w ramach 
geografii pod nazwą "Ekologia i krajoznaw
stwo". Co jeszcze panią dyrektor cieszy? Po
dział na małe grupki na lekcjach języków 
obcych (angielski, niemiecki), tylko jeden 
dzień w tygodniu, w którym uczniowie będą 
w szkole przebywać dłużej niż do 16.00, kół
ka zainteresowań i aż trzy pomieszczenia plus 
boisko do zajęć WF (sale gimnastyczna mała 
i duża, siłownia). Z tym ostatnim wiąże się 
powstanie chłopięcej klasy sportowej o pro
filu koszykarskim, do której uczęszczać będą 
również uczniowie spoza Rybnika. Co mar
twi? Brak pracowni komputerowej i świetlicy 
z choćby cząstką etatu dla opiekuna, a także 
trudności z przekonaniem rodziców, że "wy
rwanie ze społeczności" czyli przydzielenie 
dziecka do innej niż dotąd grupy rówieśni
czej, to nie tragedia...

Oby optymizm i entuzjazm pani dyrek
tor udzielił się całemu gronu pedagogicz
nemu, a wprowadzanie reformy nie było 
orką na ugorze... (r)

Sympozjum Stowarzyszenia Klubu Inżynierii Ruchu

Spotkamy się na rondzie
Nieodległe od Rybnika Rudy wybrali człon

kowie Stowarzyszenia Klubu Inżynierii
Ruchu na swoje kolejne szkolenie. Nasze 
miasto natomiast przyciągnęło zrzeszonych 
w nich fachowców oryginalnymi rozwiąza
niami komunikacyjnymi, jakimi są niewątpli
wie ronda. Uczestnicy szkolenia wzięli udział 
w seminarium zorganizowanym w Miejskiej 
Bibliotece Publicznej, na którym naczelnik 
Wydziału Komunikacji UM w Rybniku 
Jerzy Wróbel przedstawił działania w kie

runku poprawy stanu bezpieczeństwa na dro
gach w naszym mieście, uwzględniając oczy
wiście ronda. Dyskutowano również o prak
tycznych aspektach zastosowania sterowni
ków akomodacyjnych na skrzyżowaniach 
oraz nowych technologiach pokrywania na
wierzchni dróg.

Nie mogło też zabraknąć przejażdżki po ron
dach, co stało się już “żelaznym” punktem 
programu zwiedzania naszego miasta przez 
gości z zewnątrz. (r)

Tel. 42-28-825 mmmm
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Przedstawiciele Ministerstwa 
Gospodarki, Transportu, Ochro
ny Środowiska oraz Wojewódz
twa Śląskiego wzięli udział w sym
pozjum organizowanym przez 
Śląsko-Dąbrowskie Towarzystwo 
Gospodarcze, Urząd Miasta Ryb
nika i terenowe Koło AWS-u.

Sympozjum, które odbyło się w auli Cen
trum Kształcenia Inżynierów Politechniki SI. 
w Rybniku, dotyczyło restrukturyzacji gmin 
górniczych, rozwoju małych i średnich przed
siębiorstw oraz strategii zrównoważonego 
rozwoju aglomeracji rybnickiej czyli tematów 
żywo interesujących twórców dopiero co po
wstałej Rybnickiej Strefy Aktywności Go
spodarczej.

Wśród zaproszonych gości byli m.in. pre
zydenci, burmistrzowie i wójtowie okolicz
nych miast i gmin, radni, przedstawiciele naj
większych przedsiębiorstw, zakładów pracy 
i finn w regionie oraz mieszkańcy zaintere
sowani prezentowaną tematyką.

Seminarium połączono z otwarciem przy 
ulicy J.F. Białych 7 nowej siedziby Śląsko- 
Dąbrowskiego Towarzystwa Gospodar
czego oraz Rybnickiej Strefy Aktywności 
G ospodarczej. W uroczystości wzięli 
udział: wiceminister gospodarki Jan Szlą- 
zak, Marszałek Województwa Śląskiego 
Jan Olbrycht, prezes Górnośląskiej Agen
cji Przekształceń Przedsiębiorstw Paweł 
Podsiadło, prezes Górnośląskiego Fundu
szu Restrukturyzacyjnego S.A. Andrzej 
Raj, poseł Czesław Sobierajski i przewo
dniczący ŚDTG, prezes Rybnickiej Spółki 
Węglowej Franciszek  N iezgoda oraz 
przedstaw iciele władz miasta Rybnika, 
członkowie ŚDTG i założyciele strefy. - ...to 
chyba jedyny przypadek, kiedy Niezgoda 
buduje - żartował wiceminister J. Szlązak.

Wszyscy goście uczestniczący w otwar
ciu siedziby życzyli pomysłodawcom suk
cesów, zapału i pracy, zapewniali o swo
im poparciu oraz w yrażali podziw dla 
podjęcia tak ważnej inicjatywy. Zasługi 
w finalizacji tego zamierzenia spoczywają 
zarówno na pośle Czesław ie Sobieraj- 
skim, przedstawicielach Zarządu Miasta, 
jak i prezesie RSW Franciszku Niezgo
dzie. - To nasze wspólne przedsięwzięcie, 
dzięki któremu udało się stworzyć nowy 
podmiot gospodarczy  - mówił Adam Fu
dali. -  Miejmy nadzieję, że stanie się on 
pomocny w stworzeniu nowych miejsc pra
cy oraz efektywnym zagospodarowaniu  
majątku RSW. - Wszystko toczy się w do
brym kierunku - zapewniał Cz. Sobieraj
ski. - Ważne tylko, by nie zabrakło kom

petentnych osób, pieniędzy i pomysłów. 
Myślę jednak, że przyświeca nam wspól
ny, ważny cel.

Podczas sympozjum w samych superlatywach 
o powstaniu strefy wyrażał się wiceminister go
spodarki Tadeusz Donocik: - To wydarzenie 
w skali kraju. Z całego serca gratuluję wła
dzom tego regionu pomysłu i wytrwałości 
w jego realizacji. Cały resort będzie trakto
wał wasz projekt jako modelowy i będzie go 
popierać. To naprawę dobry pomysł.

W trakcie sympozjum prelekcje wygłosili 
m.in. przewodniczący AWS Województwa 
Śląskiego Wacław Marszewski, Marek 
Osiecki, który przedstawił zebranym zaga
dnienia związane z zagospodarowaniem prze
strzennym aglomeracji rybnickiej w zjedno-

- Jakie są główne zadania i cele stawiane 
sobie przez Rybnicką Strefę?
- Zasadniczym celem Strefy jest aktywiza
cja majątku, który pozostał po eksploata
cji górniczej. Chcemy w ten sposób pójść 
w kierunku organizowania nowych miejsc 
pracy. To jest podstawowe zadanie, które 
od pewnego czasu znajduje się w centrum 
naszych zainteresowań.
- Skąd zrodził się pomysł powstania Strefy?
- Pomysł powstał dosyć daw no, około 
dwóch lat temu. Cały ten okres poświęco
ny był wybraniu najlepszej drogi dojścia

czonej Europie oraz zaproszeni ministrowie. 
Mowa była m.in. o dotacjach ze strony UE, 
restrukturyzacji górnictwa i hutnictwa, pro
gramach rządowych, pakietach socjalnych, 
zatrudnieniu odchodzących z górnictwa, two
rzeniu nowych miejsc pracy oraz polityce eko
logicznej państwa. Sekretarz Stanu w Mini
sterstwie Transportu Krzysztof Tchorzewski 
mówił o potrzebie poprawy jakości dróg oraz 
obwodnicy rybnickiej. Wspomniano również 
o problemach Huty “Silesia” i Zakładzie In
frastruktury Kolejowej. - Mam nadzieję, że 
nasze sympozjum przyczyni się do stworzenia 
nowej jakości Ziemi Rybnickiej - podkreślał 
wagę sympozjum przewodniczący Śląsko- 
Dąbrowskiego Towarzystwa Gospodarczego 
poseł Cz. Sobierajski. (S)

do celu, czyli zorganizowaniu wszystkie
go w taki sposób, aby w szybkim tempie 
mogły pojawić się żądane efekty.
- Czy zadania jakie stawia sobie Strefa 
będą trudne do realizowania?
- Będą bardzo trudne. Istotne jest również to,
że jest to działanie pilotażowe, więc dopiero |  j 
przecieramy szereg ścieżek. Gdyby okazało 
się, że wszystkie zainteresowane strony, ucze
stnicy tutejszego rynku wzięli w tym udział, 
wówczas myślę, że to wystarczy.
- Życzymy powodzenia!

Rozmawiała: Sabina Horzela

“Niezgoda buduje”

Uczestnicy spotkania przed nową siedzibą Śląsko-Dąbrowskiego Towarzystwa 
Gospodarczego oraz Rybnickiej Strefy Aktywności Gospodarczej. Zdj.:

Rozmowa z dyrektorem Rybnickiej Strefy Aktywności Gospodarczej 
Piotrem Musiołem

r
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A« spotkaniu w Urzędzie Miasta (od lewej): Jean Rousseau, Didier Lepers, Barbara Szafir 
z Wydziału Rozwoju Miasta oraz prezydent Adam Fudali. Zdjęcia: szot

Goście z Lievin

Wspólne
doświadczenia
zbliżają

Wszystko wskazuje na to, że na
szemu miastu przybędzie kolejny 
francuski partner.

Roboczą wizytę w Rybniku złożyli przed
stawiciele leżącego w regionie Nord-Pas-de 
Calais miasta Lievin - wicemer Jean Rousseau 
oraz sekretarz generalny Didier Lepers. Kon
takty te wpisują się dokładnie w oficjalne 
porozumienie, jakie zostało niedawno podpi
sane między Województwem Śląskim, a tym 
górniczym regionem na północy Francji.

Tematykę rozmów jakie goście toczyli 
z przedstawicielami Zarządu Miasta zdomi
nował niezwykle dla nas aktualny problem re
strukturyzacji przemysłu górniczego. Region 
Nord-Pas-de Calais ma w swojej historii 
podobne doświadczenia, a przedstawiciele 
tamtejszego samorządu chętnie się nimi dzie

lą. Jak ocenili francuscy goście, restruktury
zacja rozpoczęła się u nich zbyt późno, a lu
dzie nie byli do niej przygotowani. W liczą

cym ok. 1,5 min mieszkańców regio
nie miejsca pracy straciło 200 tys. lu
dzi, do dziś zresztą bezrobocie jest tu 
wyższe niż średnia krajowa. Proces 
przemian jest długi, powolny i nadal 
trwa. W Lievin ostatnią kopalnię za
mknięto w 1974 roku. Miasto, liczące 
dziś ok. 35 tys. mieszkańców, przeszło 
przez ten trudny okres obronną ręką 
i odniosło sukces.

Naszych samorządowców intereso
wał system finansowania francuskiej 
gminy, a także problemy związane z 
zagospodarowaniem majątku po likwi
dowanych kopalniach. Jak powiedział 
wójt Marklowic Tadeusz Chrószcz, 
przebywający niedawno w Lievin na 
stażu, jest to miasto dynamicznego 
rozwoju i aktywnych ludzi, a sposoby 
zagospodarowania terenów pogórni- 
czych mogą stać się inspiracją dla na
szych samorządowców. W Lievin po
stawiono na sport - znajduje się tu kry-

ty stadion lekkoatletyczny, gdzie odbywają się 
wielkie, międzynarodowe imprezy, wiele jest 
boisk piłkarskich, hal sportowych i kortów te
nisowych, a także kompleks basenów.

Miasto to jest siedzibą grupującej francu
skie gminy górnicze organizacji ACOM, 
a właśnie Rybnik wybrano na siedzibę pol
skiego odpowiednika takiego stowarzyszenia 
- Związku Gmin Górniczych. Tak więc ist
nieją między naszymi miastami punkty stycz
ne, które dobrze rokują ewentualnemu part
nerstwu.

Francuscy goście obejrzeli nowe skrzydło 
Urzędu Miasta, zwiedzili Muzeum, złożyli 
wizytę w Izbie Przemysłowo-Handlowej Ryb
nickiego Okręgu Przemysłowego, Cechu Rze
miosł Różnych oraz w Miejskiej Bibliotece 
Publicznej i ośrodku Alliance Français. Po
znali też bazę rekreacyjną miasta oraz elek
trowni “Rybnik”, zwiedzili Pszczynę i Oświę
cim oraz Kraków.

J. Rousseau i D. Lepers wynieśli z Rybnika 
bardzo pozytywne wrażenia. Obie strony mają 
nadzieję, że pierwsza wizyta zaowocuje roz
wojem nawiązanej współpracy.

(r)Goście z Francji wraz z przedstawicielami władz mia
sta przed nowym skrzydłem Urzędu Miasta.

Wybrano władze Stowarzyszenia Rybnik - EuropaZgodnie z obietnicą, spośród czytel
ników którzy odpowiedzieli na ankie
tę czy "Gazeta Rybnicka" powinna być 
sprzedawana, nagradzamy albumami 

\2 o Rybniku dwie osoby: Marię Kru- 
czekoraz Stanisława Musika. Prosi
my o zgłoszenie się do redakcji.

Nasi respondenci opowiedzieli się 
w 66,26% za sprzedażą "Gazety Rybnic
kiej". Wszystkie za i przeciw rozważymy.

Członkowie zarejestrowanego w sierpniu 
br. Stowarzyszenia Współpracy Międzyna
rodowej Rybnik-Europa spotkali się na swo
im pierwszym walnym zebraniu, na którym 
wybrano władze. W skład Zarządu weszli: 
Elżbieta Paniczek, Barbara Szafir, Wiesława 
Różańska, Piotr Musioł i Bogusław Przeczek.

Deklaracje o chęci przystąpienia do Sto
warzyszenia złożyło dalszych kilkanaście 
osób i w ten sposób liczba członków

zwiększyła się prawie do 70 osób. Będzie 
więc komu krzewić ideę integracji euro
pejskiej, pracować na rzecz rozwijania 
współpracy z miastami partnerskimi czy or
ganizować spotkania z ich mieszkańcami, 
a to tylko niektóre zadania wyznaczone 
przez statut Stowarzyszenia.

Wszyscy chętni do włączenia się do pra
cy w Stowarzyszeniu proszeni są o kontakt 
z redakcją "Gazety Rybnickiej". (r)

Tel. 42-28-825
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Na zaproszenie ks. Kazimierza Halimur-
ki, proboszcza polskiej parafii p.wezw. Chry
stusa Króla w Stanisławowie, w mieście tym 
gościli przedstawiciele rybnickiego samorzą
du: wiceprezydent Ewa Urbanek-Chołuj, 
członek Zarządu Miasta Leszek Kuska oraz 
dyrektor MOSiR-u Rafał Tymusz. Wzięli oni 
udział w uroczystościach 10-lecia poświęce
nia kościoła Chrystusa Króla, którym przewo
dził Metropolita Lwowski abp Marian Jawor
ski. Rybniccy samorządowcy zwiedzili także 
miasto oraz spotkali się z wicemerem Stani
sławowa (dziś Iwanofrankowsk) Anną Karaś. 
Kontakty ze stroną ukraińską są dobrą progno
zą dla ewentualnej bliższej współpracy.

Obecność rybniczan w Stanisławowie trwa 
od dawna. Kontakty z polską parafią, nawiąza
ne przez urszulankę s. Krystynę, związaną 
kiedyś z urszulańskim liceum w Rybniku oraz

ks. prałata Alojzego Klona na początku lat 90., 
rozwinął m.in. nieżyjący już dyrektor MOSiR-u 
Józef Śliwka. Nasze miasto zaangażowało się 
w budowę i wyposażenie Domu Parafialnego 

przy kościele Chrystusa Króla, 
a do Kamienia do dziś przyjeżdżają 
na letni wypoczynek dzieci i mło
dzież ze stanisławowskich rodzin 
o polskich korzeniach.

Dziś wielofunkcyjny Dom Para
fialny z biblioteką, gabinetem sto
matologicznym i salą ćwiczeń, peł
nić może również rolę bazy hotelo
wej dla kilkudziesięciu osób. 
Ks. Halimurka chętnie przyjmie zor
ganizowane grupy chcące zwiedzić 
okolice tak bliskie naszemu sercu jak 
choćby Lwów czy Huculszczyznę - 
wystarczy wcześniejszy kontakt, 
choćby przez naszą redakcję.

Kontakty ze Stanisławowem są 
dowodem na to, że Rybnik pojęcie 
integracji europejskiej rozumie bar
dzo szeroko i jest otwarty na współpra
cę zarówno ze Wschodem, jak i Za
chodem. (r)

Dobre prognozy 
dalszej współpracy

^ Uroczystość 10 lecia poświęce
nia kościoła Chrystusa Króla. Na 
zdjęciu (od lewej): Leszek Kuśka, 
Ewa Urbanek-Chołuj, wicemer Sta
nisławowa Anna Karaś, ks. Kazi
mierz Halimurka i Metropolita 
Lwowski abp Marian Jaworski.

*DomParafialny przy kościelep.w. Chrystusa Króla w Stani
sławowie.

Pamiętać o przeszłości, 
patrzeć w przyszłość

Odpowiadając na wystosowane 
jeszcze w czerwcu br. zaproszenie 
burmistrza dr. Karla - Christiana Za- 
hna, prezydent Rybnika Adam Fudali 
wziął udział w specjalnej sesji Pre
zydium Niemieckiej Sekcji Władz 
Lokalnych i Regionalnych Europy, któ
ra odbyła się w Dorsten na przeło
mie sierpnia i września br.
Datę spotkania wybrano nieprzypadkowo, 

gdyż jego tematem była 60 rocznica wybu
chu II Wojny Światowej. W klimat tamtych 
dni miała uczestników sesji wprowadzić wy
stawa zdjęć wykonanych przez hitlerowskich 
żołnierzy w warszawskim getcie jesienią 
1939, na otwarcie której przybył m.in. amba
sador RP w Niemczech Andrzej Byrt.

Lecz to nie przeszłość, ale przyszłość zdo
minowała sesyjną dyskusję, do której impul
sem był referat dr. Dietera Bingena z Insty
tutu Polsko-Niemieckiego. Nawiązał on do 
stosunków polsko-niemieckich, porównując 
je z uważanymi za wzorcowe stosunkami nie

miecko-francuskimi. Zauważył wagę faktu, że 
Polska została uznana w Niemczech za part
nera, a niekorzystne dla obu stron stereotypy 
można przełamywać tylko poprzez osobiste 
kontakty. Stąd wielka rola wymian młodzie
ży i wzajemnego się poznawania. W czasie 
budowania tych kontaktów nie można wpraw
dzie zapominać o prze
szłości, ale przde wszy
stkim patrzeć przede 
wszystkim w przy
szłość... Przedstawiciel 
ambasady Polski Da
riusz Laska wspo
mniał o negatywnym 
obrazie Polski w nie
mieckich mediach, 
a zmienić go mogą tyl
ko ci, którzy nasz kraj 
w idzieli na własne 
oczy. Tak więc bazą ści
ślej szych związków 
może być tylko partner
stwo oparte na bezpo

średnich kontaktach, ale i większa promocja 
naszego kraju.

Prezydent A. Fudali, który był jedynym na 
sesji przedstawicielem miasta partnerskiego, 
dał przykład bardzo w tej dziedzinie bogatych 
doświadczeń Rybnika, w którym wielokrot
nie gościliśmy mieszkańców Dorsten, sami 
bywając w tym mieście, z którym kontakty 
partnerskie bardzo sobie cenimy.

Jednak zbyt wielu młodych ludzi z Niemiec, 
co potwierdziły głosy licealistów z Petrinum, 
Polskę zna bardzo słabo, nie uważa jej zresztą 

dokończenie na stronie 18.

Dyskusyjne podium z udziałem burmistrza Dorsten Karla-Christia- 
na Zahna i prezydenta Rybnika Adama Fudalego. Zdj. WAZ
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W sobotę 28 sierpnia kil
ka tysięcy ludzi bawiło się 
w ogrodzie parafii pw. Naj
świętszego Serca Pana Jezu
sa w Boguszowicach na trady
cyjnym Farskim Festynie.

Siódma już z kolei edycja tej imprezy wre
szcie doczekała się wspaniałej pogody.
Piękna sceneria parafialnego ogrodu zachę
cała do spacerów i rozmów. Właśnie rodzin
na atmosfera od samego początku cechuje 
Farskie Festyny. Wśród gości nie zabrakło 
też przedstawicieli władz miasta na czele 
z wiceprezydentem Jerzym Frelichem.

Na program artystyczny złożyły się m.in. 
występy zespołów “Art.-Ton” i “Cantate”.
Była godzina śląska prowadzona przez Slą- 
zaczkę Roku Annę Stronczek. Gwiazdą 
wieczoru był zaś zespół “Krywań” z Pod
hala. Przeprowadzono wiele konkursów: na
najlepszy przydomowy ogród, śląski kołocz, zdjęcie z wakacji... Właśnie w czasie festy
nu następuje ich rozwiązanie i nagrodzenie zwycięzców. Nie zabrakło dobrej gastrono
mii: do wyboru były krupniok, grochówka i kiełbasa z grilla. Główną nagrodą loterii 
festynowej był weekend w DW “Przodownik” w Ustroniu. Całość o godz. 22.15 za
mknęła wspólna modlitwa i pokaz sztucznych ogni. (k.d.)

W niedzielę 5 września br. w dzielnicy Chwałęcice miała miejsce 
uroczystość przekazania i poświęcenia sztandaru tamtejszej Ochot
niczej Straży Pożarnej.

Uczestnicy strażackiego święta wzięli udział we mszy, a potem 
w poczęstunku. Obecny na imprezie wiceprezydent Romuald Nie- 
welt zapewnił chwałęcickich strażaków, iż dołoży starań, by na prze
łomie lat 2001/2 w ich dzielnicy mogła wreszcie powstać nowa remi
za. Przekazał również dar od miasta - nową motopompę. Gospoda
rzem uroczystości był prezes chwałęcickiej OSP Tadeusz Bochenek, 
a wśród gości znaleźli się m.in. naczelnik OSP Antoni Piecha oraz 
Karol Prec z Wydziału Zarządzania Kryzysowego z Katowic, a także 
nowy chwałęcicki proboszcz ks. Tadeusz Strach.

Obecny był też oczywiście przewodniczący Rady Dzielnicy Chwa
łęcice Andrzej Gaszka, który kierował przygotowaniami do popołu
dniowego festynu, na którym wystąpili m.in.: orkiestra kop. “Chwa- 
łowice”, chwałęcicka młodzież, Arek Dera, zespół Koła Gospodyń 
Wiejskich, Bogdan Dzierżawa, zespół Blue-Mix. Odbyły się również 
pokazy spadochronowe. szoł

Kwiaty w Niewiadomiu
W połowie sierpnia br. w wyremontowanym hallu Domu Kultury w Rybniku- 

Niewiacłomiu odbyła się II Międzynarodowa Wystawa Mieczyków i Dalii. -
Robimy co możemy, by wystawa była dobrze przygotowana i miała piękną opra
wę - powiedział na chwilę przed jej otwarciem jeden z organizatorów, dyrektor 
Domu Kultury w Niewiadomiu Stanisław Jeszka. - Chcę podkreślić, że przy aran
żowaniu sal wystawowych bardzo pomógł nam rybnicki Zarząd Zieleni M ie j
skiej, któremu bardzo za to dziękujemy. Natomiast organizatorem od spraw "kwia
towych" był Piotr Wistuba, prezes Rybnickiego Klubu Miłośników Kwiatów. - 
Naszą wystawę można nazwać międzynarodową, gdyż jeden z wystawców przy
jechał z  Czech - tłumaczy prezes Wistuba. - Swoje kwiaty pokazali również 
hodowcy z Rybnika, G liw ic oraz działkowicze z Rybnika-Niewiadomia. W  su- 

Organizatorzy wystawy kwiatów w Rybniku-Niewia- mie wystawców było dwunastu. Zaprezentowali oni 113 odmian dalii, 88 odmian 
domiu: Stanisław Jeszka i Piotr Wistuba. m ieczyków oraz 38 kom pozycji kwiatowych. szoł

Festyn w Chwałęcicach

VII Farski Festyn 
w Boguszowicach

Tf>\ F%
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Na sesji 21 czerwca br. 
w sprawie zamiaru wyłączenia z Rybnickiego 

Centrum Kultury samodzielnej instytucji kultury 
o nazwie Dom Kultury w Niewiadomiu 

Rada Miasta postanowiła:

§1
Podjąć działania organizacyjne mające na celu wyłączenie z rybnic
kiego Centrum Kultury, obecnego Domu Kultury oraz Klubu “Olimp” 
w dzielnicy Niewiadom i utworzenia na ich bazie samodzielnej insty
tucji kultury o nazwie “Dom Kultury w Rybniku-Niewiadomiu”.

§2
Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Miasta i dyrektorowi Ryb
nickiego Centrum Kultury, celem przygotowania wymaganych doku
mentów do końca sierpnia br. i podania do publicznej wiadomości 
informacji o ustalonym wyżej zamiarze, zgodnie z wymogami po
wyższej ustawy o działalności kulturalnej.

§3
Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.

Na sesji Rady Miasta w dniu 6 września br. 
w sprawie: zasad bezprzetargowego zbywania nieruchomości 

gruntowych, stosowania zasad pierwszeństwa i udzielania 
bonifikat przy zbywaniu lokali mieszkalnych oraz wysokości 
umownej stawki oprocentowania stosowanej w przypadku 

rozkładania na raty ceny nieruchomości, 
na wniosek Zarządu Miasta, Komisji Działalności Gospodarczej 

i Rolnictwa oraz Komisji Gospodarki Komunalnej 
 ̂ Rada Miasta postanowiła:

§1
1. Uchwała reguluje zasady bezprzetargowego zbywania stanowią
cych własność Miasta Rybnika nieruchomości gruntowych, na których 
wzniesione są budynki z lokalami mieszkalnymi tworzącymi zasób

v mieszkaniowy Miasta Rybnika.
2. Uchwała reguluje ponadto zasady pierwszeństwa stosowane przy 
bezprzetargowym zbywaniu lokali, o których mowa w ust. 1 i udzie
lania bonifikat nabywcom tych lokali.
3. Uchwała określa również wysokość umownej stawki oprocentowa
nia stosowanej w przypadku rozkładania na raty ceny nieruchomości

„ zbywanych w jej trybie.
§2

Zarząd Miasta Rybnika w formie uchwały przeznacza do zbycia kon
kretne nieruchomości kierując się następującymi zasadami:
1) przede wszystkim należy eliminować sytuacje, polegające na tym, 
iż tylko niektóre lokale mieszkalne w budynku stanowią nieruchomo
ści lokalowe związane ze współwłasnością ułamkowej części nieru
chomości gruntowej; w takim przypadku należy dążyć do zbycia po
zostałych lokali mieszkalnych jako nieruchomości lokalowych zwią
zanych ze współwłasnością ułamkowych części nieruchomości grun
towej, doprowadzając tym samym do współwłasności nieruchomości 
gruntowej,
2) należy eliminować również sytuacje, polegające na tym. iż tylko

niektóre lokale mieszkalne w budynku stanowią nieruchomości loka
lowe związane z użytkowaniem wieczystym ułamkowej części nieru
chomości gruntowej; w takim przypadku należy doprowadzić do zby
cia pozostałych lokali mieszkalnych jako nieruchomości lokalowych 
związanych z użytkowaniem wieczystym ułamkowej części nierucho
mości gruntowej, doprowadzając tym samym do współużytkowania 
wieczystego nieruchomości gruntowej,
3) w odniesieniu do budynków, w których w dniu wejścia w życie 
niniejszej Uchwały żaden z lokali mieszkalnych nie stanowi nieru
chomości lokalowej, dokonuje się zbycia lokali mieszkalnych jedynie 
wówczas, gdy wszystkie uprawnione do ich nabycia osoby złożą wnio
sek w tej sprawie; w takim przypadku należy wszystkie lokale zbyć 
jednocześnie jako nieruchomości lokalowe związane ze współwłasno
ścią ułamkowej części gruntu doprowadzając tym samym do współw
łasności nieruchomości gruntowej,
4) koszt wyceny lokalu mieszkalnego oraz sporządzenia aktu nota
rialnego dotyczącego przeniesienia własności nieruchomości lokalo
wej związanej odpowiednio ze współwłasnością ułamkowej części nie
ruchomości gruntowej (pkt 1,3 i 4) lub użytkowaniem wieczystym 
ułamkowej części nieruchomości gruntowej (pkt 2) ponosi nabywca,
5) na poczet kosztów, o których mowa w pkt 4 Zarząd Miasta Rybnika 
pobiera od wnioskodawców zadatek w wysokości 500 złotych, na za
sadach określonych odrębną umową.

§3
1. Z zastrzeżeniem ust.2 najemcom lokali mieszkalnych - innym niż 
określeni w art. 34 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o 
gospodarce nieruchomościami - przeznaczanych do zbycia, przyznaje 
się pierwszeństwo w ich nabyciu.
2. Pierwszeństwo, o którym mowa w ust. 1 nie przysługuje najem
com:

1) posiadającym jakikolwiek tytuł prawny do:
a) lokalu mieszkalnego lub
b) nieruchomości budynkowej lub
c) nieruchomości lokalowej,

2) z którymi najem zawarto na czas określony.
§4

1. Zbywając przeznaczoną do tego w trybie paragrafu 2 nieruchomość, 
Zarząd Miasta Rybnika stosować będzie następujące bonifikaty od ceny 
nieruchomości ustalonej zgodnie z obowiązującymi przepisami:
1) 10% przy zbyciu nieruchomości lokalowej, o której mowa w para

grafie 2 pkt 1 i 2,
2) 25% oprócz bonifikaty określonej w pkt 1, przy jednoczesnym zby

ciu wszystkich nieruchomości lokalowych, o których mowa w pa
ragrafie 2 pkt 1 i 2,

3) 50% przy jednoczesnym zbyciu wszystkich nieruchomości lokalo
wych, o których mowa w paragrafie 2 pkt 3,

4) 15 % przy jednorazowym uiszczeniu całej należności oprócz boni
fikat, o których mowa w pkt 1,2 i 3. -

2. Pod pojęciem “jednoczesności”, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 i 3 
należy rozumieć sytuację, gdy tego samego dnia dochodzi do zbycia 
wszystkich zakwalifikowanych do tego w myśl niniejszej Uchwały 
nieruchomości lokalowych w danym budynku, wskutek czego nie 
pozostaje w danym budynku żaden lokal mieszkalny kwalifikujący 
się do zbycia w trybie niniejszej Uchwały.

dokończenie na str. II  MM
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3. Pod pojęciem “jednorazowości”, o którym mowa w ust. 1 pkt 4 
należy rozumieć wpłatę na rachunek Miasta Rybnika najpóźniej 
w dniu zawarcia umowy zbycia całej należności za nabywaną 
nieruchomość po zastosowaniu bonifikat.

§5
Rozkładając należności przysługujące Miastu Rybnik za zbywane 
w trybie niniejszej Uchwały nieruchomości, Zarząd Miasta Rybnika 
może stosować do nie spłaconej części należności umowne stawki 
oprocentowania odpowiadające wysokości stopy procentowej kredy
tu lombardowego, obowiązującej w dniu zawarcia umowy zbycia.

§6
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu 
w gazecie lokalnej.

Zarząd Miasta Rybnika 
ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora 

Przedszkola Nr 11 w Rybniku 
przy ul. Westerplatte 10

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 stano
wiska kierownicze w poszczególnych typach szkół i placówek opu
blikowanym w Dz.U. Nr 14 z 1999 r. poz. 126 /do wglądu w Wydziale 
Edukacji/.
Oferty kandydatów zawierające:
1. Życiorys z opisem pracy pedagogicznej.
2. Dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe:
* wykształcenie
* odbyte kursy
* specjalizację zawodową.
3. Ocenę pracy z ostatnich pięciu lat, którą wystawiają:
- dla nauczycieli - dyrektorzy szkół
- dla dyrektorów szkól - 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 Maja 27 
(pokój 9) w kopertach opisanych imieniem, nazwiskiem oraz nazwą 
placówki w terminie do dnia 8 października 1999 r.

Miasto Rybnik ogłasza przetarg dwustopniowy na:

zaprojektowanie i wykonanie “Pod klucz” 10 sal sporto
wych przy szkołach na terenie miasta Rybnika.

Oferty należy składać do dnia 4.10.1999 r. do godz. 11.00 w Wy
dziale Inwestycji i Budownictwa Urzędu Miasta Rybnika przy ul. Chro
brego 2.

Przetarg odbędzie się dnia 4.10.1999 r. o godz. 12.00 w siedzibie 
Urzędu Miasta Rybnika, ul. Chrobrego 2, sala 137.
Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajo
wych.

Szczegółowe informacje oraz istotne warunki zamówienia można 
uzyskać w Wydziale Inwestycji i Budownictwa Urzędu Miasta Ryb
nika, ul. Hallera 10a, tel. 42-23011 w. 77-06 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 Miasta Rybnika ogłasza 
przetargi nieograniczone na:

1)
wykonanie kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami 

w Rybniku-Boguszowicach ul. Nowomiejska, 
Dunikowskiego, Kruczkowskiego i Szeptyckiego.

Oferty należy składać do dnia 28.09.1999 r. do godz. 10.00 w Wy
dziale Inwestycji i Budownictwa Urzędu Miasta Rybnika przy ul. 
Hallera 10a.

Przetarg odbędzie się dnia 28.09.1999 r. o godz. 12.00 w siedzibie 
Urzędu Miasta Rybnika, ul. Chrobrego 2, sala 137.
Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajo
wych.

Szczegółowe informacje oraz istotne warunki zamówienia można 
uzyskać w Wydziale Inwestycji i Budownictwa Urzędu Miasta Ryb
nika, ul. Hallera 10a, tel. 42-23011 w. 77-06 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.

2)
opracowanie dokumentacji budowlanej i wykonawczej 

na modernizacją kotłowni węglowych na gazowe 
w przedszkolach miasta Rybnika.

Zad.l) Modernizacja kotłowni na gazową w Przedszkolu Nr 10 
w Rybniku, ul. św. Józefa 9

Zad.2) Modernizacja kotłowni na gazową w Przedszkolu Nr 11 
w Rybniku, ul. Bohaterów Westerplatte 10 

Zad.3) Modernizacja kotłowni na gazową w Przedszkolu Nr 13 
w Rybniku-Chwałowicach, ul. 1 Maja 29 

Zad.4) Modernizacja kotłowni na gazową w Przedszkolu nr 20 
w Rybniku-Boguszowicach, ul. Czwartaków 1.

Oferty należy składać do dnia 30.09.1999 r. do godz. 10.00 w Wy
dziale Inwestycji i Budownictwa Urzędu Miasta Rybnika przy ul. 
Hallera 10a.

Przetarg odbędzie się dnia 30.09.1999 r. o godz. 12.00 w siedzibie 
Urzędu Miasta Rybnika, ul. Chrobrego 2, sala 137.

Szczegółowe informacje oraz istotne warunki zamówienia można 
uzyskać w Wydziale Inwestycji i Budownictwa Urzędu Miasta Ryb
nika, ul. Hallera 10a, tel. 42-23011 w. 77-06 lub 42-23989 od ponie
działku do piątku w godz. od 8.00 do 15.00.

Cena formularza specyfikacji: 18,30 zł (15,00 zł + 22% VAT). 
Należność płatna w kasie Urzędu Miasta, ul. Chrobrego 2.

■ ■ ■
3)

na druk “Przewodnika przyrodniczego po Rybniku”
Oferty należy składać do dnia 11 października 1999 r. do godz. 

10.00 w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Rybnika 
przy ulicy Chrobrego 2, pokój 254.

Przetarg odbędzie się dnia 11 października 1999 r. o godz. 11.00 
w siedzibie Urzędu Miasta Rybnika ul. Chrobrego 2, sala 137.

Szczegółowe informacje oraz istotne warunki zamówienia można 
uzyskać w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Rybni
ka ul. Chrobrego 2, pokój 254, tel. 42-23011 wew. 7222 od ponie
działku do piątku w godz. 8.00 - 15.00 

Cena formularza specyfikacji: 12,20 (10.00 + 2,20 VAT)
Należność płatna w kasie Urzędu Miasta ul. Chrobrego 2.

II
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Oskar Pawlas i Jerzy Czapa - animatorzy przedsięwzięcia.

Zaolziacy w  rybnickim Muzeum

"Śpiewający " w ern isaż
To był wernisaż inny niż wszystkie. Tym razem zaproszeni goście sami 

byli “wykonawcami” muzycznego wprowadzenia, jakie tradycyjnie towa
rzyszy otwarciu wystaw plastycznych w rybnickim Muzeum.

A to za sprawą bohaterów wernisażu - Pola
ków z Zaolzia, członków Stowarzyszenia 
Artystów Plastyków przy Polskim Związku 
Kulturalno-Oświatowym w Republice Cze
skiej, którzy u nas pokazali swój artystyczny 
dorobek. Towarzyszył im dr Józef Wierzgoń, 
działacz polskiego ruchu śpiewaczego na Za
olziu, autor śpiewnika pieśni i piosenek, dziś 
zwanych biesiadnymi, wydanego w czeskim 
Cieszynie z pomocą m.in. polskiego Minister
stwa Kultury i Sztuki oraz Urzędu Miejskie
go w Karwinie. Dzięki temu wydawnictwu 
wernisaż rozpoczął się, ale również zakoń
czył, “śpiewająco”... Piosenkom towarzyszyła 
poezja ludowa autorów z obu stron naszej po-

Przygoda w Peru

Nagrodzone 
"Kiszenie kapusty"

Sukcesem zakończył się udział Zespołu 
Tańca Ludowego "Przygoda" w X Świato
wym Festiwalu Folkloru w Truj i I lo w Peru. 
Z egzotycznej podróży młodzi tancerze 
przywieźli główną nagrodę za taniec "Ki
szenie kapusty" oraz mnóstwo wrażeń.

Występy odbywały się w zawsze wypeł
nionej hali dla 7 tys. widzów, a trzygodzin
ny koncert finałowy oraz wręczenie nagród 
były transmitowane przez ogólnokrajową 
telewizję. Szerszą relację z imprezy w na
stępnej "GR".

(r)

łudniowej granicy w wykonaniu aktorki Sce
ny Polskiej w czeskim Cieszynie Haliny Pa- 
sekowej. Wśród gości z Zaolzia na wernisa
żu obecni byli animatorzy przedsięwzięcia Li
dia i Oskar Pawlasowie, a także Jerzy Cza
pa - przewodniczący Zarządu Głównego Pol
skiego Związku Kulturalno-Oświatowego 
oraz redaktor “Głosu Ludu” Władysław  
Owczarzy, który przypomniał zebranym hi
storię oraz współczesność polskiej grupy na
rodowej na Zaolziu. Liczy ona obecnie około 
40 tys. osób, z czego 16 jest zrzeszonych 
w PZK-O. Przywiązanie tej grupy do języka 
i kultury polskiej czyli więź z Macierzą była 
i jest bardzo żywa. O aktywności zaolziańskich

“Dawid Ben Gurion” 
dla rybniczanina

Mieszkaniec Rybnika, Piotr Rakowski 
(wlaśc. Piotr Reinhardt) zdobył wyróżnienie 
w międzynarodowym Konkursie Pamięci 
Polsko-Żydowskiej o Nagrodę im. Dawida 
Ben Guriona w Płońsku za cykl esejów pt. 
“Moje spotkania z dr. Romanem  
Brandstätterem - Na skrzyżowaniu kultur”.

Na Konkurs o Nagrodę im. Dawida Ben 
Guriona zgłoszono prace z ponad 16 krajów 
świata, m.in. ze Stanów Zjednoczonych, Fran
cji, Anglii, Izraela, Niemiec, Litwy, Ukrainy, 
pisane w językach - angielskim, francuskim, 
hebrajskim, jidisz i polskim. Finał konkursu 
oraz Dni Kultury Polsko-Żydowskiej odbyły

dokończenie na stronie 18.

Polaków świadczą również inicjatywy Stowa
rzyszenia Artystów Plastyków, jak choćby ta 
zbiorowa wystawa w Rybniku. Zgromadzo
no na niej prace 16 plastyków kilku genera
cji, reprezentujące różne style, tematykę 
i techniki. Wielu z nich ukończyła szkoły ar
tystyczne w Polsce.

Na wstępie wernisażu gości, w tym przed
stawicieli miasta - wiceprezydentów Ewę 
Urbanek-Chołuj oraz Romualda Niewelta, 
powitała dyrektor Genowefa Grabowska, zaś 
o uniwersalności sztuki i roli artystów w jed
noczącej się Europie mówiła komisarz wysta
wy Maria Budny-Malczewska. Obecność na 
wernisażu gości z Lievin we Francji sprawiła, 
że słowa te zabrzmiały szczególnie aktualnie.

(r)

Halina Pasekowa i Józef Wierzgoń.
Zdjęcia: szol

Interesująco zapowiada się tegorocz
ny odpust w parafii św. Teresy w Chwa- 
łowicach.

Odpustowa biesiada 
z "Antykami"

Przypadającej na 3 października uroczy
stości po raz pierwszy towarzyszyć będzie 
Charytatywna Biesiada Śląska.

Od godziny 15.00 do 20.00, w specjal
nie ustawionym namiocie, odbędzie się bez
alkoholowa zabaw a, w programie której 
przewidziano występy grup dziecięcych 
oraz loterię fantową. Dochód z loterii prze
znaczony zostanie na p rzyparafialną  
"ochronkę" - Domek świętej Tereski, a szcze
gólną atrakcją imprezy będzie prowadzą
cy ją śląski zespół "Antyki". L.T.

Tel. 42-28-



Wrzesień 1999 KULTURA

OD 26 WRZEŚNIA 
DO 3 PAŹDZIERNIKA

XXXRYBNI
DNI

37 lat m inie w  październiku br. od “Rybnickich Dni Poezji”, które 
dały początek cyklicznym  “Rybnickim D niom  Literatury”. W znowio
ne po przerwie w  latach 1975-1982, doczekały obecn ie trzydziestej, 
jubileuszowej edycji.

Jubileuszowe RDL

Rybnik
kulturalny

•  ...otwarcia i wernisaże wielu wystaw: 
w M iejskiej B ibliotece Publicznej
“Esperanto - międzynarodowy język przy

jaźn i” - wystawa ze zbiorów własnych 
Jana Skiby w opracowaniu merytorycz
nym Elżbiety Kaszuby i plastycznym 
Hanny Stępień. Wystawę można było 
oglądać do połowy września br. Galeria Ryb
nickiego Centrum Kultury zaprosiła na wy
stawę rysunku i malarstwa Krzysztofa 
Sztuły pt. "Człowiek”. Autor jest wycho
wankiem Państwowego Ogniska Pla
stycznego w Rydułtowach i absolwentem 
Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego 
Uniwersytetu Śląskiego - Filia w Cieszy
nie. Do końca września potrwa wystawa 
“Witraży"  Joanny Cieślik w Galerii 
MBP w Rybniku. Z kolei w Domu Kul
tury w Niewiadomiu do 18.09. trwała 
wystawa malarstwa Jerzego Szindlera.

•  7 września na scenie TZR odbył się reklamo
wany w ogólnopolskim programie TV “Kon
cert trzech tenorów”. (Omówienie obok)

•  11 września na scenie TZR Anna Seniuk 
i Zofia Saretok, aktorki “Teatru Woli” 
z Warszawy, wystąpiły w komedii Chri
stiana Giudicellego “pierwsza młodość”.

•  ...jubileuszowe, XXX Rybnickie Dni Lite
ratury (o czym w osobnym tekście), a także:

•  29 września w rybnickim Muzeum reci
tal fortepianowy Wojciecha Stysza - 
z cyklu koncertów organizowanych przez 
Biuro Koncertowe RCK z okazji Roku 
Chopinowskiego. 150 rocznicę śmierci 
genialnego kompozytora uczci także 
Miejska Biblioteka Publiczna w Rybni
ku otwarciem okolicznościowej wystawy 
15 października br.

•  Muzeum zapowiada otwarcie w paździer
niku wystawy z okazji 100-lecia rybnic
kiego sportu.

•  Biuro koncertowe RCK na przełomie wrze
śnia i października msza z cyklem koncer
tów umuzykalniających dla szkół. Temat 
pierwszy: “Muzyka w filmie i musicalu”.

•  20 września o godz. 18.00 Dom Kultury 
w Niewiadomiu zaprasza na wystawę fo-

6  tografii, grafiki i malarstwa Gabrieli Ro- 
ter i Adama Kały.

•  23 września o godz. 10.00 z młodzieżą 
szkolną spotka się autor wystawy ok. 130 
fotogramów, Czesław Guzy. Wystawa ma 
miejsce w niedobczycłdm Domu Kultury.

(gw)

Uroczysta inauguracja imprezy odbędzie 
się w Teatrze Ziemi Rybnickiej w niedzielę 
26 września o godz. 18.00.

Piętnastym laureatem Honorowej Złotej 
Lampki Górniczej, przyznawanej od 1985 roku 
zasłużonym dla Rybnika artystom i działaczom 
kultury, będzie w tym roku Tadeusz Kijonka 
- poeta, redaktor i animator życia społeczno- 
kulturalnego na Górnym Śląsku. Przypomnę, 
że już w drugim roku RDL zdobył on Złotą 
Lampkę Górniczą w Konkursie Jednego Wier
sza, a później uzyskał ją jeszcze dwukrotnie.

Na inauguracji obecni będą zapewne nie
którzy z tegorocznych gości - literatów. 
W poniedziałek i wtorek spotykają się oni 
z czytelnikam i oraz m łodzieżą szkolną 
Rybnika i okolicznych miejscowości. Zapro
szeni zostali: Teresa Ferenc (laureatka pierw
szej Złotej Lampki Górniczej z 1962 r. w kon
kursie poetyckim), Marta Fox, Jerzy Janic
ki, Zbigniew Jankowski (współzałożyciel 
RDL, laureat Złotej Honorowej Lampki Gór
niczej z 1994), Marian Kisiel, Hanna Krall, 
Paweł Majerski, Andrzej Mularczyk, Wie
sław Myśliwski, Jerzy Szymik, Olga Tokar
czuk. W chwili zamykania tego numeru “Ga
zety Rybnickiej” pewne były jedynie niektóre 
terminy spotkań z publicznością Hanny Krall 
(MBP Żory. 27.09., godz. 17.00 i MBP Ryb
nik 28.09., godz. 10.00) i Wiesława Myśliw
skiego (MBP Rybnik, 27.09., godz. 17.00).

Samą inaugurację XXX RDL poprzedzi 
otwarcie w Galerii Teatru Ziemi rybnickiej 
wystawa fotogramów Anny Foltynowicz- 
Koterskiej z Rybnika, laureatki Pucharu Pre
zesa Warszawskiego Cechu Fotografów oraz 
złotego medalu w kategorii fotografii studyj

nej podczas V Fotograficznych Mistrzostw 
Polski ’98 w Warszawie. To w niedzielę, 26 
września o 16.30. Po inauguracji - recital 
dawno już nie widzianej w Rybniku Ewy 
Demarczyk - legendy polskiej piosenki estra
dowej. Recital ten będzie zapewne najważ
niejszym wydarzeniem artystycznym wśród 
imprez towarzyszących Dniom Literatury. 
Nawiązuje do najwspanialszych tradycji im
prezy, gdy w Rybniku gościliśmy np. Piotra 
Skrzyneckiego z “Piwnicą pod Baranami”. 
Rozpocznie się o godz. 19.00, a jest to (głosi 
plotka) wyjątkowo wczesna pora jak na przy
zwyczajenia artystki.

Organizatorzy jak zwykle zadbali o to, aby 
wśród imprez towarzyszących każdy poten
cjalny widz znalazł coś dla siebie. Propozy
cją dla dzieci jest baśń muzyczna “Sezam 
Alibaby” Teatru Muzycznego z Gliwic. 
Autorzy libretta i muzyki - Michał Wroński 
i Andrzej Zubek - łączą motywy znanej 
wschodniej baśni z elementami musicalu i mu
zyki Orientu po to, by w barwnym i egzotycz
nym widowisku zaskakiwać małego widza. 
Zapowiada się spektakl pełen rozmachu - 
w środę 29 września o godz. 10.00.

Do szerokiej grupy widzów adresowany jest 
“Maraton kabaretowy” w piątek 1 paździer
nika o godz. 19.00. Rozśmieszać publiczność 
będą Marek Sobczak i Antoni Szpak, czyli 
kabaret “Klika”, grupa “Tak Jest, Panie Ko
mendancie” - znana dobrze w Rybniku z ka
baretowych “Spotkań z balladą” oraz kabaret 
“Wyrwigrosz” - 7-osobowa grupa artystów 
krakowskich, którym także “Spotkania z bal
ladą” nieobce.

dokończenie na stronie 18.

Tel. 42-28-825



k u l t u r a Wrzesień 1999

Gdyby w sali Teatru Ziemi Ryb
nickiej były okna, a w nich szyby, 
kto wie czy by nie zadrżały od siły 
głosów Trzech Polskich Tenorów, 
którzy wystąpili tu 7 września br. 
Bogusław Morka, Dariusz Stachu
ra i Adam Zdunikowski, wielkie 
głosy polskiej, i nie tylko, sceny 
operowej, byli gwiazdami Koncer
tu Charytatywnego organizowane
go pod patronatem Fundacji Jo
lanty Kwaśniewskiej “Porozumie
nie bez barier”, przez elektrownię 
“Rybnik” S.A. i nasze miasto.

Całkowity dochód z koncertu został prze
znaczony na organizację turnusów rehabi
litacyjnych dla dzieci niepełnosprawnych 
w kompleksie rekreacyjnym elektrowni 
“Rybnik”.
-  Napawa mnie dumą fakt, że jestem prezy
dentem miasta, w którym rodzą się takie ini
cjatywy i są ludzie, którzy je  realizują. Jako 
miasto włączyliśmy się w to przedsięwzięcie 
m.in. udostępnieniem Teatru Ziemi Rybnickiej
- powiedział prezydent Adam Fudali na spo
tkaniu organizatorów i artystów z przedsta
wicielami mediów. Spiritus movens całego 
przedsięwzięcia, człowiek o wielkim sercu - 
jak nazwano go w finale koncertu, prezes Za
rządu elektrowni “Rybnik” Tadeusz Sopicki 
podziękował sponsorom i zapowiedział, że nie 
będzie to na pewno ostatnia tego typu impre
za. Znając niekonwencjonalne działania pre
zesa na rzecz wspierania kultury, sportu i wie
lu jeszcze innych “pozaprodukcyjnych” dzie
dzin - wierzymy na słowo... Wielkie podzię
kowania należą się również ludziom stojącym 
w cieniu czyli pracownikom TZR i "Ener- 
go-Relaxu", bo bez ich starań impreza nie 
byłaby tym, czym była. List Jolanty Kwa
śniewskiej, w którym dziękuje ona za możli
wość patronatu jej fundacji nad imprezą słu
żącą urzeczywistnianiu idei wyrównywania 
życiowych szans dzieci niepełnosprawnych, 
przeczytała dyrektor generalny Fundacji “Po
rozumienie bez barier" Małgorzata Zielińska.

Prowadzący koncert, znany nam “wodzirej” 
ze spotkań z piosenką biesiadną Krzysztof 
Tyniec, odczytał listę ponad 40 sponsorów, 
dzięki którym dzieci dotkliwie pokrzywdzo
ne przez los będą mogły uczestniczyć w lecz
niczych turnusach. Wśród “darczyńców” 
najwięcej było oczywiście rybnickich firm 
i przedsiębiorstw, ale i sami artyści wnieśli 
swój wkład w to zbożne dzieło. Zarówno so
liści jak i towarzysząca im Orkiestra Filhar
monii Zabrzańskiej pod dyrekcją Sławomi
ra Chrzanowskiego znaleźli się w gronie spo
nsorów. W hallu TZR można było kupić wyroby 
uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej

Organizatorzy i soliści (od lewej): prezes Zarządu "Energo-Relcucu" Bogusław Graca, pre
zydent Adam Fudali, przedstawicielka Fundacji "Porozumienie bez barier" Małgorzata 
Zielińska, Dariusz Stachura, Bogusław Morka i Adam Zdunikowski - jeszcze w "cywilu" oraz 
prezes Zarządu elektrowni "Rybnik" SA Tadeusz Sopicki. Zdj.: szoł
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oraz otrzymać wykonane 
przez niepełnosprawnych 
błękitne serduszka przezna
czone dla Ludzi Dobrej Woli.

W ukwieconej sali TZR było 
pełno i... elegancko, a koncert 
z w łaściwą sobie swadą 
i błyskotliwością poprowa
dziła Kamila Kiełbińska.
Znakomity pomysł wspólne
go występu trzech tenorów 
światowego formatu: Do
mingo, Pavarottiego i Carre
rasa, powielony przez naszą 
doborową “trójkę”, nic nie 
stracił ze swej atrakcyjności.
Co więcej, jakby zyskał, a to 
za sprawą młodszych gło
sów i niewątpliwego uroku 
scenicznego wszystkich trzech panów. W pro
gramie znalazły się najpiękniejsze solowe arie 
operowe, operetkowe oraz pieśni śpiewane 
wspólnie - z repertuaru m.in. Jana Kiepury 
i te najbardziej oczekiwane - neapolitańskie. 
I tu entuzjazm publiczności sięgnął szczytu - 
pieśń O sole mio zaśpiewana w lekko pasti
szowej interpretacji sprawiła, że owacja na

stojąco trwała kilka minut, co zaowocowało 
oczywiście bisem. Poszczególne punkty pro
gramu przedzielała znakomita orkiestra, pre
zentując kompozycje m.in. Straussa i Verdiego.

Tak więc poziom artystyczny imprezy do
równał jej szczytnej idei, można więc mó
wić o całkowitym sukcesie organizatorów.

(r)

Tel. 42-28-825
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Jubileuszowe
RDL

dokończenie ze strony 16.

W czwartek 30 września w Sali Kameral
nej TZR o godz. 19.00 z recitalem rosyjskiej 
pieśni poetyckiej, m.in. autorstwa Włodzimie
rza Wysockiego i Bułata Okudżawy, wystąpi 
Żanna Gierasimowa z Rosji. Warto spraw
dzić na ile żywe jest dzisiaj zjawisko kulturo
we, które tak ceniliśmy dziesięć i dwadzie
ścia lat temu.

Niezwykłą propozycją dla młodzieży szkół 
średnich może okazać się trzyosobowy ze
spół “Polish Szekspir Company”, który 
zagra w TZR 30 września do południa. Jego 
“Dzieła wszystkie Szekspira (w nieco skróco
nej formie)’’ zdobyły wyróżnienia specjalne 
tegorocznego Konkursu Teatrów Ogródko
wych w Warszawie i świetne recenzje praso
we. W spektaklu m.in. rapujący “Otello”, 
“Makbet” po góralsku, “Romeo i Julia” grani 
przez samych mężczyzn i “Hamlet” w trzy- 
minutowej wersji.

Na zakończenie RDL 3 października o godz. 
18.00 w TZR spektakl z Joanną Żółkowską 
i Januszem Gajosem pt. “Ttitam” . Artyści 
znani i łubiani z Teatru Powszechnego 
w Warszawie - tym razem w komedii Bogu
sława Schaeffera. Na życzenie publiczności 
para popularnych aktorów może wystąpi tak
że po raz drugi.

Rybnickim Dniom Literatury będzie towa
rzyszył obszerny informator, w którym m.in. 
znajdziemy 35-letnią historię teatru w Ryb
niku i przegląd przez 30-letnie dzieje im
prezy, która stała się wizytówką miasta. 
Dzięki uprzejmości księgami “Sowa” z Ryb
nika i hurtowni “Matras” w Katowicach na 
spotkaniach z pisarzami będą do nabycia 
książki zaproszonych gości. Patronami me
dialnymi imprezy są “Dziennik Zachodni” 
oraz Radio Katowice, a sponsorami - rybnic
kie oddziały Banku Śląskiego oraz Powszech
nego Banku Kredytowego.

Grzegorz Walczak

Od 1 czerwca br. działa Powiatowy Rzecznik  
Konsumentów powołany dla powiatów: rybnickie
go, wodzisławskiego oraz miast Rybnika, Żor i Ja
strzębia Zdroju. Siedzibą rzecznika jest Jastrzębie 
Zdrój, Aleja Piłsudskiego 60, teł. 71-07-04 lub 
471-71-41, wewn. 351,
* Rzecznik udziela bezpłatnego poradnictwa i in

formacji prawnej w zakresie ochrony interesów 
konsumentów - osobiście w swojej siedzibie bądź 
telefonicznie.

* Rzecznik rozstrzyga spory pomiędzy klientem 
a sprzedawcą poprzez mediacje bądź na wnio
sek klienta kieruje sprawę do rozpatrzenia przez 
Polubowny Sąd Konsumencki.

* Rzecznik posiada także kompetencje do składa-

Imponująco zapowiada się najnowsza 
wystawa rybnickiego Muzeum, zatytułowa
na “100 lat sportu w Rybniku”, dokumen
tująca wspaniałą kartę dziejów rybniczan, 
którzy skupiali się i skupiają wokół sportu 
- od chwili powstania Towarzystwa Sporto- 
wo-Wychowawczego “Sokół” 23 lutego 
1898 roku do dzisiaj.

100 lat sportu
w Rybniku

A przecież dokumentom towarzyszyć będą 
eksponaty - dowody sukcesów w licznych i nie
raz zaskakujących dyscyplinach sportowych - 
od trójboju siłowego po speedrower. nie omi
jając żużla, lotnictwa, piłki nożnej, narciarstwa, 
lekkiej atletyki, kolarstwa, boksu, gimnastyki, 
żeglarstwa, jeździectwa i innych. Kurator wy
stawy Renata Paryzek, ma prawdziwy kło
pot bogactwa eksponatów.

Oficjalny patronat nad wystawą sprawuje 
Prezydent Miasta Rybnika, a patronatu medial
nego podjęło się Radio Katowice. Otwarcie 
wystawy nastąpi 5 października o godz. 
13.30 w Muzeum, a o 15.30 w Teatrze Zie
mi Rybnickiej rozpocznie się Gala Mi
strzów... Będzie jej towarzyszyła okoliczno
ściowa broszura, przedstawiająca krótką hi
storię rybnickiego sportu oraz ludzi zasłużo
nych dla jego rozwoju.

Ale może nie zdradzajmy wszystkich niespo
dzianek... (gw)

Ogólnopolskie 
zawody szermiercze
Po raz pierwszy w Rybniku odbyła się ogól

nopolska impreza szermiercza. Od 8 do 12 
września w obiektach Energo-Relaxu miały 
miejsce Drużynowe Mistrzostwa Polski Junio
rów Młodszych w Szermierce. W  zawodach 
wzięło udział około 500 zawodniczek i za
wodników do lat 15, którzy walczyli w trzech 
rodzajach broni: szpadzie, florecie i szabli. 
Więcej o imprezie w kolejnym numerze "GR".

nia wniosków w sprawie stanowienia i zmiany 
przepisów prawa miejscowego służące ochronie 
interesów konsumentów.

* Współpracuje z właściwymi terytorialnie delega
turami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumen
tów oraz z Inspekcją Handlową oraz organiza
cjami konsumenckimi.

* Posiada możliwość żądania wszczęcia postępo
wania antymonopolowego.

* Ma prawo występowania przeciwko czynom nie
uczciwej konkurencji.
W drugą i czwartą środę każdego miesiąca 

rzecznik udziela porad oraz przyjmuje skargi 
w siedzibie Starostwa w Rybniku, ul. 3 Maja 31 
w godz. od 10.00 do 14.00.

Regaty dobrej woli
Od 15 do 17 października trwać 

będą na rybnickim akwenie regaty że
glarskie o Puchar Miasta Rybnika, 
będące oficjalnym zakończeniem sezo
nu żeglarskiego w Polsce.

Głównymi sponsorami imprezy będą elek
trownia “Rybnik” S.A., miasto Rybnik oraz 
MS Zasada. W Regatach Dobrej Woli, bo 
tak je nazwano ze względu na ich specjalny cha
rakter, wezmą udział również żeglarze niepełno
sprawni. Gościem imprezy będzie mistrz olim
pijski z Atlanty Mateusz Kusznierewicz. W so
botę 16 października w elektrownianym Ośrod
ku Sportów Wodnych odbędzie się towarzyszą
ca regatom impreza rozrywkowa. (r)

Pamiętać o przeszłości, 
patrzeć w przyszłość
dokończenie ze strony 13.
za zbyt atrakcyjną turystycznie np. w porów
naniu z Włochami czy Francją. Szczególnie 
ten ostatni kraj młodzi odbierają przez wiel
kość wydarzenia historycznego, jakim była 
Rewolucja Francuska, która zmieniła jakość 
stosunków społecznych w Europie. W od
powiedzi dr Bingen podkreślił, że to w Polsce 
w 1989 roku rozpoczęły się wydarzenia, które 
też zapoczątkowały szereg zmian w Europie, 
w tym upadek muru berlińskiego... Dzięki temu 
wydarzeniu, które swoje źródło miało w “pol
skiej rewolucji”, taka dyskusja Polaków 
i Niemców jak w Dorsten, w ogóle była możliwa.

Specjalna Sesja Prezydium Niemieckiej 
Sekcji Władz Lokalnych i Regionalnych, choć 
zwołana z okazji historycznej rocznicy, była 
przyczynkiem do dyskusji o współczesności 
i przyszłości Polaków i Niemców w zintegro
wanej Europie. (r)

“Dawid Ben Gurion” dla rybniczanina
dokończenie ze strony 15. 
się w Płońsku na początku września br. i zo
stały odnotowane szeroko w mediach.

Piotr Rakowski jest absolwentem polonisty
ki Uniwersytetu Jagielońskiego oraz Podyplo
mowego Studium Dziennikarskiego przy In
stytucie Filologii Polskiej UJ w Krakowie. 
Jest dziennikarzem i literatem, autorem czte
rech tomów wierszy i poematów. Jego utwo
ry znajdują się w dziewięciu antologiach kra
jowych, ma na swym koncie zagraniczne pu
blikacje w Stanach Zjednoczonych i Kana
dzie. Należy do Stowarzyszenia Pisarzy Pol
skich oraz Stowarzyszenia Dziennikarzy Pol
skich w Katowicach, a także do International 
Federation of Joumalists - Międzynarodowe
go Stowarzyszenia Dziennikarzy w Brukseli.

Piotr Rakowski jest laureatem niemieckiej 
Fundacji Reinholda Schneidera w Hambur
gu. Od trzech lat współpracuje z dwutygodni
kiem “Dos jidisze Wart’’ - “Słowo Żydow
skie’’ w Warszawie oraz fundacji zachodnich.

(pir)

Konsumenci! Mamy rzecznika!
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Na kolonie do ...Żor

Franciszkańska parafia św. Józefa oraz działające przy niej Sto
warzyszenie Rodzin Katolickich byli organizatorami 8-dniowe- 
go turnusu kolonijnego dla ponad 30 dzieci z rodzin potrzebują
cych szczególnego wsparcia. Kolonie zorganizowano niedale
ko, bo w sąsiednich Żorach, w zajeździe "Bies" w dzielnicy Ro- 
wień. Dzieci miały tu dobre warunki do wypoczynku - wygodne 
pokoje i wiele zielonej przestrzeni oraz opiekę pracujących tu 
społecznie osób z kręgu SRK. Wśród sponsorów przedsięwzięcia 
była również Rada Dzielnicy Smolna, której przedstawiciele zna
leźli czas, by jedno z kolonijnych popołudni spędzić z dziećmi, 
uczestnicząc m.in. w przejażdżce konnym zaprzęgiem.

Wspomnienie o śp. Eugeniuszu Biskupku

Skromny, otwarty, serdeczny
W sierpniu br. zginął tra

gicznie w wypadku drogo
wym ś.p. Eugeniusz Bisku-
pek, rybnicki przedsiębiorca, 
przyjaciel dzieci i młodzieży, 
miłośnik koni, zaangażowany 
w działalność charytatywną, 
człowiek o wielkim sercu.

Przez ostatnich kilka lat nie 
było w mieście prawie żadnej 
imprezy dla dzieci, by wśród 
sponsorów nie znalazło się na
zwisko Eugeniusza Biskupka 
i Jego “Rancha Gena”. To 
dzięki Niemu nasze pociechy 
mogły, najczęściej po raz 
pierwszy, pojeździć na kucyku czy zaprzężoną w parę koni bryczką, to 
dzięki Niemu na dziecięcych buziach pojawiał się uśmiech, a wspomnienia 
o wspaniałej zabawie trwało przez wiele miesięcy.

Szczególnie wiele do zawdzięczenia temu niepospolitemu człowiekowi 
mają działacze dzielnicy Smolna. W programie festynów tu organizowa
nych nigdy nie zabrakło konnej przejażdżki, ostatnio skorzystały z niej rów
nież dzieci przebywające w Rowniu na organizowanych przez parafię św. 
Józefa Robotnika charytatywnych koloniach. Prośby o zorganizowanie “kon
nych” atrakcji dla dzieci nigdy nie spotkały się z odmową Eugeniusza Bi
skupka. Razem z dzielnicowymi działaczami snuł on plany, by w przyszłości 
zabawy te jeszcze uatrakcyjnić. Miał wiele ciekawych pomysłów działań 
charytatywnych, których, niestety, nie zdążył już wprowadzić w życie.

Środowisko skupione wokół “Rancha Gena” poniosło niepowetowaną 
stratę. Odszedł człowiek, na którego zawsze można było liczyć, otwarty, 
serdeczny, chętnie służący bezinteresowną pomocą.

Pozostanie na zawsze w naszej pamięci.
Rada Dzielnicy Smolna

przypadek, ale efekt pracy członków Rady Dzielni
cy oraz fakt, że chcecie być razem. Życzą wam uda
nej zabawy. I do zobaczenia na drugim spotkaniu.

Zabawa była naprawdę udana. Prowadził ją 
Józef Polok, a największy aplauz wśród mie
szkańców Smolnej wywołali “Masztalscy”.

-  Spotkanie zorganizowano z inicjatywy 
Rady Dzielnicy - mówi Janusz Kowacki, za
stępca przewodniczącego RD Smolna. - Chcie
liśmy w ten sposób zintegrować wszystkich 
mieszkańców. Jestem przekonany, że jeżeli 
znajdą się sponsorzy, podobne biesiady będą 
odbywać się cyklicznie.

Z myślą o I spotkaniu Smolnioków przygoto
wano również książkę pt. “Nasza Mała Ojczy
zna - Kronika gminy Smolna, od 1907r. dzielnicy 
Rybnika”. Wspólna biesiada była również oka
zją do przypomnienia historii dzielnicy oraz roz
mów o tym co słychać u sąsiadów i znajomych.

-  Nie dopuśćmy, by było to pierwsze i ostat- 19 
nie spotkanie! - apelował przewodniczący
Rady Dzielnicy Smolna Kazimierz Salamon.

Jeżeli “Smolnioki” będą nadal bawić się 
z takim animuszem, to z pewnością kolej
nych spotkań nie zabraknie...

(S)

Tak bawi się Smolna!!!
Przy tradycyjnym krupnioku 

i piwie spotkali się w sierpniu mie
szkańcy dzielnicy na I Spotkaniu 
Smolnioków.

Bawili się słuchając dowcipów wciąż po
pularnych “Masztalskich” i piosenek rodzi

mych “Rymeroków”. Było mnóstwo dobre
go humoru, morze śmiechu, a atmosfera 
sprzyjała sąsiedzkim pogawędkom.

Wśród gości dzielnicowej biesiady znaleźli 
się m.in. prezydent Adam Fudali i wicepre
zydent Romuald Niewelt oraz radni - Józef 
Cyran, Walter Borek, Andrzej Konsek oraz 

sponsorzy - przedsta
wiciele firmy MULTI- 
DOMEX, bez których 
I Spotkanie Smolnioków 
nie mogłoby się odbyć.

-  Jest mi niezwykle 
miło, że mogę być tu
taj z wami - zapewniał 
uczestników biesiady 
Adam Fudali. -  Pa
miętam podobne spotka
nia organizowane na 
początku lat 90., na które 
ludzie przychodzili 
mniej licznie, a dzisiaj 
jest was tutaj tak wie
lu. Myślę, że to nie jest

* Tel. 42-28-825
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Szacowna Jubilatka przyjmuje życzenia w imieniu rybniczan z rąk wiceprezydent Ewy Urba- 
nek-Choluj. Na zdjęciu również przedstawiciele dzielnicy Smolna Irena Szyczewska i Kazi
mierz Salamon oraz syn solenizantki ks. Bogumił Sokołowski.

W poniedziałek 16 sierpnia br. mie
szkanka dzielnicy Smolna pani Hele
na Sokołowska obchodziła swoje 99 
urodziny.
Z tej okazji sędziwej solenizantce życzenia 

w imieniu władz miasta złożyła wiceprezydent 
Ewa Urbanek-Chołuj, a także przedstawiciele 
Rady Dzielnicy - przewodniczący Kazimierz Sa
lamon i Irena Szyczewska. Dopełnieniem życzeń 
były piękne kwiaty i okazały “delikatesowy” kosz. 
Pani Helena cieszy się dobrym zdrowiem, nie stra
ciła też poczucia humoru. - Skoro już teraz, na 99 
lat, zrobiliście mi taką uroczystość, to na setkę już 
nie czekam - podsumowała wizytę. Urodzinowym 
gościem był również syn pani Heleny - ks. Bo
gumił Sokołowski, franciszkanin, kapelan Domu 
Pomocy Społecznej w Gorzycach.

Jubilatka wychowała w sumie siedmioro 
dzieci. W czasie rozmów przy urodzinowym 
stole o. Bogumił zapytał matkę: - Maminko, 
powiedz jak to było, gdy cysorz Franc Józef 
przejeżdżał przez Jabłonków? Przypomniano 
wtedy, że w 1914 roku, kiedy cesarz Austro- 
Węgier Franciszek Józef I przejeżdżał przez 
rodzinną miejscowość dzisiejszej Jubilatki, 
licząca wtedy 14 lat pani Helena witała wier
szem zacnego monarchę.

Solenizantka była nauczycielką na Zaolziu, 
czyli dzisiejszym czeskim Śląsku. Później 
wyszła za mąż za leśnika, który otrzymał pra
cę w Rybniku. Od tej pory cała rodzina mie

szkała w naszym mieście, najpierw w służbo
wym mieszkaniu nadleśniczego przy ul. Ko
ściuszki, a później w dzielnicy Smolna.

Z okazji urodzin życzymy dostojnej Jubi
latce wiele zdrowia i już zapowiadamy się na 
następne, setne urodziny w sierpniu 2000 roku.

Warto przy tak specjalnej okazji dodać, że 
w Rybniku mieszkają jeszcze cztery równie 
sędziwe 99-letnie osoby oraz cztery, które 
przekroczyły setny rok życia. W 9-osobowej 
grupie jest siedem kobiet i dwóch mężczyzn.

Zdj. i tekst: szoł

Dofinansowanie 
dla niepełnosprawnych

Dział Opieki nad Niepełnosprawnymi Ośrodka Pomocy Spo
łecznej w Rybniku przy ul. Żużlowej 25 informuje, że od wrze
śnia do 31 grudnia 1999 roku ze środków Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w ra
mach programu celowego, można otrzymać dofinansowa
nie do kosztów nabycia oraz refundację wydatków ponie
sionych przez osoby niepełnosprawne na zakup przedmio
tów ortopedycznych i środków pomocniczych udokumen
towanych fakturami i rachunkami wystawionymi w 1999 r.

W ramach zadań bezpośrednio dotyczących osób niepełno
sprawnych można składać wnioski indywidualne na:
a) udzielanie pożyczek na rozpoczęcie działalności gospo

darczej lub rolniczej,
b) dofinansowanie do wysokości 50% oprocentowania kre

dytu bankowego zaciągniętego na kontynuowanie dzia
łalności gospodarczej lub rolniczej,

c) dofinansowanie na likwidację barier architektonicznych 
i w komunikowaniu się,

d) dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych.
W ramach wspierania zatrudnienia osób niepełnosprawnych 

pracodawcy mogą składać wnioski na:
a) zwrot kosztów poniesionych w związku z organizacją no

wych lub przystosowaniem istniejących stanowisk pracy,
b) zwrot kosztów wynagrodzenia wraz ze składką ZUS dla 

zatrudnionych osób niepełnosprawnych,
c) zwrot kosztów związanych z wynagrodzeniem wypłaca

nym osobom niepełnosprawnym oraz składką ZUS za
trudniającym do 24 pracowników,

d) zwrot kosztów szkoleń organizowanych przez pracodaw
ców dla osób niepełnosprawnych.

Kontakt telefoniczny: 42-21111 wew. 32

Stowarzyszenie Amazonek "Odnowa" w Rybniku

Spod znaku 
rożowej wstążeczki

Noszona w klapie maleńka broszka w kształcie różowej wstążeczki jest dowodem 
znajomości problemu oraz solidarności z kobietami, które zmagają się z rakiem piersi 
- chorobą zbierającą w naszym kraju wciąż jeszcze zbyt duże żniwo. Jak wynika 
z badań, 75 proc. polskich kobiet zgłasza się do lekarza za późno, wtedy, kiedy jedy
nym wyjściem jest amputacja piersi.

Operacja taka, a wcześniej diagnoza, jest dla kobiety ogromnym wstrząsem. Zmienia 
się jej hierarchia wartości, kobieta zaczyna rozumieć co tak naprawdę jest w życiu 
ważne. W tak trudnym okresie może ona, obok rodziny, liczyć na pomoc Stowarzy
szenia “Amazonek” grupującego kobiety po zabiegu mastektomii. Jego zadaniem 
jest wspieranie swoich podopiecznych w tak trudnym dla nich okresie. Sprzyjają 
temu wspólne doświadczenia i przeżycia, których uzewnętrznienie jest częścią te
rapii. Koło Stowarzyszenia “Amazonek” pod nazwą “Odnowa” działa rów
nież w Rybniku. Obejmuje ono teren naszego miasta, a także Wodzisław, Jastrzę
bie, Żory, Racibórz i okoliczne gminy. Koło pomaga w zakupie specjalnych akceso
riów, organizuje zajęcia oraz turnusy rehabilitacyjne. “Amazonki” przy kawie dzielą 
się swoimi doświadczeniami, znajdując wśród klubowych koleżanek zrozumienie 
i siły do dalszego pokonywania choroby. Uczestniczą też w zajęciach z psycholo
giem, dzięki którym pozbywają się stresu i są zdolne do zaakceptowania siebie 
w nowej życiowej sytuacji. Wiele kobiet po mastektomii czerpie wiele satysfakcji 
z niesienia pomocy koleżankom, które spotkał taki sam los. Paradoksalnie - choroba 
często wzmocniła je i wzbogaciła wewnętrznie.

Rybnicki Klub Amazonek “Odnowa” pełni dyżury przy ul. Raciborskiej 20 - 
w poniedziałki od 10.00 - 12.00, w piątki od 15.30 - 17.30. A oto inne ważne adresy 
i telefony: przewodnicząca Klubu teł. 4342901, telefon zaufania - 4235511, Pora
dnia Onkologiczna - ul. Klasztorna tel. 4227221, sklep ze specjalistycznymi akceso
riami znajduje się przy ul. Sobieskiego 11. (r)

Tel. 42-28-825
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A becadło
rzeczy śląskich

Wskrzeszenie Izydora Pochcioła

Izydor Pochcioł, syn Wiktorii i Augusta, 
urodził się w Jankowicach w 1921 roku. 
Oprócz Izydora ...w chałpie u Pochciołów 
były same synki: Franciszek, Józef, Eugeniusz 
i nojmodszy Bronek. Ojciec rodziny zajmo
wał się kryciem dachów w całej okolicy. Żyli 
se spokojnie, aż prziszła drugo wojna świato
wo. Nojstarszych synków Niymce wziyni do 
wojska. Brat Franek miał więcej szczęścia, 
gdyż Niemcy wysłali go na front zachodni, 
skąd zdezerterował i przedostał się do II Kor
pusu Polskiego gen. Andersa. Izydora zaś 
wysłali Niemcy na front wschodni... Tam po 
roku walk, stało się coś niezwykłego....

Pewnego dnia, w lipcu 1943 roku, na 
froncie w okolicach Kurska w Rosji, Izydor 
dostał rozkaz przedarcia się na stronę nieprzy
jaciela i zorientowania się w położeniu wro
ga. Został jednak złapany przez Rosjan. ...Noj- 
przod tak tnie sprali i skopali, iech mioł coł- 
ko sino żić - będzie opowiadał później Izy
dor. Potym tnie postawili pod drzewem i już 
chcieli zastrzelić... , kiedy jeden z ruskich ofi
cerów kapnoł sie, że jo  je  Polokiym. On mi 
uratowoł życie! Posłali mie wtedy yno do ła
gru czyli obozu. Izydor Pochcioł miał wiel
kie szczęście. W obozie też długo nie sie
dział, bo dostał się do Armii Polskiej 
w ZSRR i walczył przeciwko Niemcom “na 
szlaku do Berlina”. Cały czas nie miał jednak 
kontaktu z rodziną, która była po drugiej stro
nie frontu.

Tymczasem Niemcy uznali, że Izydor 
zginął “za Hitlera i niymiecki Rajch” i ofi
cjalnie przesłali tę wiadomość do domu

Pochciołów do Jankowie. Cała rodzina opła
kiwała śmierć 22-letniego syna. W jankowic- 
kim kościele odbyło się nabożeństwo i msza 
żałobna. Na marach leżała symboliczna, pu
sta trumna. Wokół stały dziewczyny z narę
czami białych kwiatów, a żołnierze w nie
mieckich mundurach zaciągnęli honorową 
wartę. Było wiele łez, a potem stypa...

Minęły dwa lata. Wojna się skończyła, 
a rodzina oswoiła się z tragiczną myślą 
o śmierci syna. Izydor zaś, zwolniony z pol
skiej armii, jedzie do Jankowie, do domu. 
...Było to przed połedniym. Mama struże

w kuchni kartofle. Wchodzi do chałpy synek.... 
Jezusie Maryjo świynto! - krzyczy matka... Tej 
radości nie da się opisać! Tego dnia, w lipcu 
1945 roku matka Izydora Pochcioła zrozumia
ła, co czuli ludzie widzący wskrzeszenie bi
blijnego Łazarza czy młodzieńca z Nain.

Izydor po wojnie zamieszkał w Jankowi
cach, tak jak ojciec został dekarzem, ożenił 
się, a jego dzieci i wnuki do dzisiaj tam mie
szkają. Zmarł “po raz drugi” w 1984 roku. 
Jego grób znajduje się na cmentarzu w Jan
kowicach.

Marek Szołtysek

Rodzinne zdjęcie Pochciołów sprzed drugiej wojny światowej. Izydor stoi drugi od prawej.

21

S Tel. 42-28-825
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Dzielnica Rybnik-Śródmieście 
to potocznie mówiąc centrum 

Rybnika. Obszaru tego nie należy 
jednak utożsamiać z historycznym 
Rybnikiem, który zajmował trzy 
dzisiejsze dzielnice: Rybnik Pół- 
noc z Wawokiem, Meksyk z Brze
zinami Miejskimi oraz oczywiście 
dzielnicą Śródmieście.

Trzeba jednak dodać, że prawie do 1900 
roku Meksyk czy Północ to były pola, lasy 
i pastwiska. Natomiast cała historia miasta 
“działa się” na terenie dzisiejszego Śród
mieścia. Spróbujmy więc w skrócie prze
śledzić dzieje Rybnika od czasów najdaw
niejszych do współczesności.

Początki najstarszej osady nad rzeką Na- 
cyną sięgają najprawdopodobniej IX wieku. 
Od samego początku “sypano” tu stawy ryb
ne czyli “rybniki”, skąd pochodzi nazwa mia
sta. Stawy były wszędzie, a zwłaszcza po obu 
stronach Nacyny, na odcinku od dzisiejszej 
komendy policji po granice z Orzepowica- 
mi. Jeden z nich znajdował się w miejscu 
dzisiejszego Rynku, inne - poczty oraz szpi
tala przy ul. Rudzkiej. Około 900 roku osa
da przyjęła chrzest z rąk misjonarzy pocho
dzących z Moraw. Punktem, wokół którego 
kształtował się Rybnik były okolice dzisiej
szego kościoła MB Bolesnej oraz górki przy 
ul. Gliwickiej, miejsca kultu religijnego, naj
pierw pogańskiego, potem chrześcijańskiego. 
Rybnicka osada mogła wtedy liczyć ok. 100. 
mieszkańców, zaś w 1000 roku - ok. 200 mie
szkańców. Jednak przełomowy dla Rybnika 
był czas rządów księcia opolsko-raciborskie- 
go Mieszka I Plątonogiego (1163-1211).

Krótkie dzieje 
Śródmieścia

Panorama Rybnika od strony Rud, widok z 1765 roku.

Książę, tracąc na jakiś czas kontro
lę nad swymi głównymi gro

dami w Raciborzu i Opolu, 
postanowił wybudować 
nową siedzibę - w Ryb
niku. Tak powstał ryb
nicki zamek (dzisiaj sąd) 

i prawie równocześnie ko
ściół NMPanny na górce. 

Wprawdzie książę z czasem 
zmienił plany i w Rybniku nie 

zamieszkał, jednak przestrzeń mię
dzy zamkiem, a kościołem dała począ

tek organizmowi miejskiemu. Stawy zasy
pano, wytyczono Rynek, wyznaczono dzień 
środowego targu i roczne jarmarki. Rybnik już 
od XIII wieku zaczął się przekształcać z osa
dy “rybackiej” w centrum handlowo-rzemie- 
ślnicze.

Następne wydarzenia już tylko tę pozycję 
Rybnika ugruntowały. W 1818 roku miasto 
stało się siedzibą powiatu, zaś w 1856 wy
budowano tu kolej żelazną. Przełomowym 
etapem rozwoju miasta był koniec XIX wie
ku, kiedy powstał tu wielki przemysł. Choć 
zlokalizowano go nie w Rybniku, lecz na 
jego obrzeżach (np. huta w Paruszowcu, ko
palnie w Boguszowicach. Chwałowicach, 
Niedobczycach), to jednak miasto korzysta 
z takiego obrotu spraw gospodarczych. Od 
początku XIX wieku do 1914 roku powstały 
budowle, nadające Rybnikowi bardziej miej
skiego charakteru: kościół MBBolesnej 
(1801), Ratusz przy Rynku (1822), starostwo 
(1887), kościół św. Antoniego (1906) i więk
szość wspaniałych kamienic.

Wtedy też, na początku XX wieku, zaczy
na się naturalny proces poszerzania się ad
ministracyjnych granic miasta przez wchła
nianie okolicznych wsi. W 1907 roku pierw
szą dzielnicą Rybnika została wieś Smolna. 
Po niej przyszedł czas na Ligotę z Ligocką 
Kuźnią, Raszowcem, Piaskami i Zastawem. 
Taki pozostał Rybnik do 1945 roku, zaś po
tem powiększał się o coraz to nowe dzielni
ce i dzisiaj liczy ich aż 28, tworzących 26 
jednostek reprezentowanych przez Rady 
Dzielnic (Raszowiec i Ligota nie ma osob
nych Rad Dzielnic).
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Panorama śródmieścia widziana z wież kościoła św. Antoniego, zdjęcia z początków XX wieku i współczesne.

Co się dzieje w aródmieśdu?
Na temat bieżących zagadnień dotyczących dzielnicy Rybnik- Śród

mieście rozmawialiśmy z przewodniczącym Rady Dzielnicy Andrze
jem Waliszewskim. -  Czasami słyszy się, że w  naszą dzielnicę władze 
miasta “ładują ogromne pieniądze”. Trzeba sobie jednak uświado
mić, że dzielnica ma charakter reprezentacyjny, ale również - co wyni
ka z bilansu gminnego skarbca - przynosi wspólnej miejskiej kasie 
największe dochody. Mylą się natomiast ci, którzy sądzą. Że cała dziel
nica Śródmieście wygląda jak Rynek - podkreśla Andrzej Waliszew- 
ski. -  Są w naszej dzielnicy ulice nie skanalizowane, np. ul. Hutnicza. 
Jest również, wiele miejsc niezagospodarowanych, np. teren na rogu 
ul. Hallera i Nacyny, wykorzystywany doraźnie na parking. Nie wszy
scy zdają sobie sprawę, że mieszkanie w śródmieściu jest dosyć uciąż
liwe. Spokój zakłócają imprezy organizowane na Rynku, panuje tu duży 
ruch pieszy i samochodowy, mieszkańcy centrum nie zawsze mogą sta
wiać samochodów przed swą posesją. Bardzo przeszkadza też emisja 
spalin samochodowych i z domowych kotłowni. Najgorzej pod tym 
względem jest na Rynku i Placu Wolności, gdzie “opada” m.in. dym z 
kotłowni z okolic ulicy Wysokiej. Na terenie śródmieścia jest też wiele 
miejsc czekających na uporządkowanie np. pocegielniane wyrobisko 
przy ulicy Kotucza czy teren przy ul. Kwiatowej po przedsiębiorstwie 
budowlanym. Wydaje się jednak, że najważniejsze dla dzielnicy jest 
poszerzenie w śródmieściu strefy wolnej od ruchu samochodowego na

W sierpniu br. oficjalnie otwarto najnowszą inwestycję drogową na 
terenie dzielnicy Śródmieście - rondo na ul. Chwałowickiej połączo
no z ul. Jankowicką. Droga ta stanowi pierwszą część obwodnicy.

Zdjęcia i tekst: Marek Szołtysek

Panorama Rybni
ka widziana od 
strony dzielnicy 
Sm olna, zd jęcie  
Z ok. 1910 roku.

W spó łczesn y w i
dok na śró d m ie 
ście z wieży kościo
ła MBBolesnej.

korzyść obszarów spacerowo-handlowych. Tak się stanie po urucho
mieniu planowanego pasażu łączącego sąd z ulica 3 Maja oraz po 
rozciągnięciu śródmiejskiej strefy handlowej w kierunku lepiej zago
spodarowanej ulicy Kościuszki.

W najbliższym czasie - mówi A. Waliszewski -  zostanie wykonana 
kanalizacja ściekowa na ul. Jankowickiej i bocznych, dokończona bę
dzie obwodnica pomiędzy ulicą Jankowicką i Wodzisławską, powsta
nie chodnik przy ulicy Miejskiej, zaś metodą gospodarczą mieszkańcy 
utwardzą nawierzchnię ulicy Grzybowej. Czeka nas też wykonanie 
projektów i wyposażenie boisk szkolnych oraz wykonanie dobrych pla
nów zagospodarowania ulicy Kościuszki. Chcielibyśmy też boisko 
szkolne przy Ryfamie “włączyć” do posesji l LO. Liczymy również, Że 
w nowym skrzydle Urzędu Miasta znajdzie się miejsce na biuro naszej 
Rady Dzielnicy.

W następnym miesiącu - specjalnie przygotowaną mapką - za
kończymy trzyletni cykl omawiania dziejów rybnickich dzielnic. 23 

Natomiast w grudniu 1999 roku ukaże się książka “Rybnickie 
dzielnice”, która będzie poszerzoną i poprawioną wersją “dzielni
cowych” tekstów publikowanych na łamach “Gazety Rybnickiej'’.
Jeżeli ktoś z Czytelników uważa, że w tekście o jego dzielnicy po
jawił się brak, błąd lub nieścisłość - prosimy o pisemną informa
cję. Czekamy tylko do końca września br.

■ ■ H Tel. 42-28-825
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24 zespoły wystąpią w I Międzynarodowym Turnieju Piłki Nożnej Dzieci 
i Młodzieży Rybnik ’99. Jego organizatorem jest Miejskie Towarzystwo Pił
ki Nożnej w Rybniku, któremu prezesuje Jan Kluczniok. Patronatem im
prezę objęli poseł Czesław Sobierajski i prezydent Rybnika Adam Fudali.

Powitanie uczestników turnieju odbędzie się 
24 września o godz. 10.00 na Rynku. Następ
nie przemaszerują oni przez miasto na ryb
nicki stadion w towarzystwie Miejskiej Or
kiestry Dętej "Rybnik”. Na stadionie, po ofi
cjalnym otwarciu turnieju i krótkim progra
mie sportowym, zespoły, podzielone na dwie 
grupy wiekowe, przystąpią do sportowej ry
walizacji.

Początek pierwszych meczy przewidziano 
na godz. 12.30. Na płycie głównej w pierw
szym spotkaniu zespół MTPN-u Rybnik spo
tka się z niemieckim Eurasburgiem. Mecze 
grupy starszej poza płytą główną obywać

się będą na boisku bocznym i na boisku KS 
Wielopole, zaś grupa młodsza rywalizować 
będzie na boiskach KS Energetyk. Przez dwa 
dni tj. 24 i 25 na tych boiskach toczyć się będą 
spotkania grupowe. W ostatni dzień turnieju 
26 września od 9.45 na płycie głównej ryb
nickiego stadionu toczyć się będą mecze fi
nałowe. Mecz finałowy grupy młodszej za
planowano na godz. 11.40, zaś spotkanie fi
nałowe grupy starszej rozpocznie się ok. godz. 
13.45.

Na godz. 15.00 zaplanowano zakończenie 
turnieju i wręczenie nagród a następnie 
koncert zespołu LO 27 i dyskotekę.

lekkoatletyka
P odczas rozegran ych  

w Białymstoku Mistrzostw 
Polski juniorów w lekkoatle
tyce, dwie zawodniczki 
RMKS-u Rybnik wywalczy
ły srebrne medale.

Beata Bech (na zdj.- nr 705) 
wynikiem 2 min. 09,15 s. zajęła 
drugie miejsce w biegu na 800 m, 
a Aleksandra Ceglarska posyła
jąc młot na odległość 49.61 m nie 
tylko wywalczyła srebro, ale tak
że ustanowiła nowy rekord Śląska 
i makroregionu zarówno juniorek 
jak i seniorek. Obie zawodniczki 
na co dzień są uczennicami klasy 
maturalnej w Zespole Szkół Tech
nicznych w Rybniku, a ich trene
rami są: Michał Olszar oraz Józef 
i Ryszard Rękasowie. Obie za
wodniczki szukają swoich szans 
na arenie ogólnopolskiej, gdyż na 
Śląsku i w makroregionie są bez
konkurencyjne.

Srebrne juniorki

W telegraficznym  skrócie..,
•  Dżudoka Polonii Rybnik Artur Kejza zdo

był brązowy medal na II Olimpiadzie Ar
mii.

•  Rafał Pluciński zdobył złoty i brązowy 
medal, Łukasz Kolasiński złoty, zaś Mi
chał Grzech srebrny i brązowy, a podczas 
rozegranych na jeziorze Jeziorak w Iławie 
Mistrzostw Polski w modelarstwie szkut
niczym.

•  Z kilkoma medalami powrócili z rozgry
wanych w austriackim Niederóblarn Mi
strzostw Świta w akrobacji szybowcowej 
piloci Aeuroklubu ROW. Dwa złote meda
le zdobył Jerzy Makula, zaś Adam Mi
chałowski zdobył brąz w programie dowol
nym. W programie "nieznanym" zwyciężyła 
Małgorzata Margańska, zaś Krzysztof 
Brząkalik zdobył medal złoty i brązowy.

żużel
Po raz drugi w tym sezonie zarząd 

RKM-u i prezes spółki “Motoring” 
Janusz Woźniak zorganizowali na to- 
rze w Rybniku turniej z udziałem  
gwiazd polskiego i światowego żużla.

Speedway Gala
Rozegrany 22 maja Memoriał red. Jana 

Ciszewskiego był sukcesem sportowym i orga
nizacyjnym. Nie inaczej było podczas rybnic
kiej Speedway Gali, jaka odbyła się w pierw
szą sobotę września. Na wspaniale przygoto
waną imprezę przybyło ok. 9 tys. kibiców, 
którzy byli świadkami stojącego na najwyż
szym poziomie turnieju. Po 20 biegach lide
rem klasyfikacji był multimedalista Duńczyk 
Hans Nielsen, który w tym roku kończy spo
rtową karierą. Tuż za nim plasowali się: To
masz Gollob, Sam Ermolenko oraz R. Holta 
z Norwegii. Ci czterej zawodnicy spotkali się 
w wielkim finale. Po pasjonującym pojedyn
ku zwycięzcą biegu oraz całego turnieju zo
stał Tomasz Golob, drugie miejsce przypadło 
H. Nielsenowi, a trzecie S. Ermolence. Star
tujący w turnieju głównym jedyny rybnicza- 
nin Adam Pawliczek z dorobkiem 6 punktów, 
zajął w doborowej stawce 10 miejsce, 12 miej
sce zajął zawodnik RKM-u, aktualny wice
mistrz świata juniorów Aleś Dryml z Czech.

koszykówka

Przed ligą puchar
10 października koszykarki Color 

Cap-u Hugart spotkaniem w Rybniku 
z Polfą Pabianice zainaugurują swój 
trzeci sezon w ekstraklasie.

Zanim jednak stoczą swój pierwszy ligowy 
pojedynek, cztery dni wcześniej rozegrają 
pierwszy mecz w ramach rozgrywek pucharu 
Ronchetti. W spotkaniu wyjazdowym spoty
kają się z zespołem Kozaczka Zaporoże 
(Ukraina). Oba te zespoły wraz ze zwycięz
cą spotkania Nerike Orebro (Szwecja) - Ta- 
piolan Nonka Espoo (Finlandia) tworzyć będą 
grupę A pucharowych rozgrywek.

Przygotowania do nowego sezonu zespół 
pod wodzą duetu trenerskiego Kazimierz 
Mikołajec - Grzegorz Pinkowski, rozpoczął 
obozem w Brennej, a potem w Darłowie. 
Następnie wziął udział w trzech turniejach: 
w Brzegu (2 miejsce), w Bańskiej Bystrzycy 
(2 miejsce) oraz w Pabianicach (3 miejsce). 
W zespole pojawiły się trzy nowe zawodnicz
ki: Amerykanka Nadine Dimond, Ukrainka 
Julia Liaszenko oraz rozgrywająca Dorota 
Kępa z SMS Warszawa. W porównaniu z se
zonem ubiegłym, rybniccy działacze zapowia
dają obniżenie cen biletów wstępu.

Tel. 42-28-825
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Krzyżówka
Nagroda za rozwiązanie krzyżówki

- dwa bony towarowe 
wartości 50 zł każdy
ufundowane przez Klub 

Międzynarodowej Prasy i Książki

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

Rozwiązania na kartkach pocztowych pro
simy przysyłać do 8 października pod adre
sem redakcji: "Gazeta Rybnicka", Rynek 
12a, skr. poczt. 96, 44-200 Rybnik, lub wrzu
cić do naszej "żółtej skrzynki" (ulica Ko
ściuszki), a zwycięzców zapraszamy do re
dakcji.

Płyń po morzach 
i oceanach 
"Nathalie"

Klub żeglarski "Ciosek" działający 
przy kop. "Dębieńsko", przekazał 
uczniom II LO w Rybniku jacht "Na
thalie".

- Jacht został odkupiony przez KŻ "Cio
sek" w 1985 roku od Jacht Clubu Stoczni 
Gdańskiej. Po kilku latach eksploatacji 
jacht musiał p rze jść  gruntowny remont, 
który z  powodu problemów finansowych 
trwał bardzo długo - mówił na uroczysto
ści przekazania jachtu komandor KŻ "Cio
sek" Andrzej Owsiak. W ubiegłym roku II 
LO dzięki uporczywości Komitetu Rodziciel-

KOMPAS AUTOMAT CO PIERZE

RYBACKI
STATEK

OKRES ERY 
PALE0Z01CZNEJ MIESZKANIEC SYBERII

•

▼

NIE AKTYWA

•

HOTEL DLA 
KIEROWCÓW ►

•

SKÓRA
►

•
“POCZCIWA' 
, PRALKA

•

Rozwiązanie krzyżówki z nr. 7/8 "GR" - 
ROWER . Nagrody, dwa bony towarowe, 
po 50 zł każdy, otrzym ują: JADWIGA  
REGETA z Rybnika oraz MAŁGORZATA 
ŁOJEK Z Rybnika.

szachy

Rybnik
mistrzem Polski

Szachiści MKSz-u Rybnik w składzie: 
Agnieszka Matras, Izabela Tekielak, Kari
na Szczepkowska, Marcin Szeląg, Adrian 
Wiśniewski, Bartłomiej Heberla i Mateusz 
Kulesza zdobyli tytuł Drużynowego Mistrza 
Polski Juniorów na 1999 rok. W końcowej 
klasyfikacji rybniccy szachiści o 5 pkt wy
przedzili zespół ze Skierniewic, a o 6 
Polonię Warszawa. Dopiero po zwycię
stwie w ósmej rundzie 5,5 : 0,5 nad dru
żyną z W rocław ia, rybniccy szachiści 
objęli prowadzenie, którego nie oddali 
już do końca zawodów.

skiego zdobyło potrzebne na remont środki 
finansowe, dzięki czemu jacht prezentuje 
się obecnie bardzo okazale.

Pomysłodawcą całego przedsięwzięcia 
jest Krzysztof Sachs, nauczyciel języka nie
m ieckiego w II LO i zapalony żeglarz. 
- Bardzo się cieszę że nasza współpraca 
z  KŻ "Ciosek" ułożyła się tak pomyślnie 
i mam nadzieję, że  wciąż będzie się roz
wijała. W latach 1948-72 jachty typu Dra
gon, bo do tej klasy zalicza się także "Na
thalie", były jachtami olimpijskimi. O be
cnie są rzadkością na żeglarskich przysta
niach. D zięki temu jachtow i uczniow ie  
naszej szkoły będą mogli zdobywać ko
lejne stopnie wtajemniczenia żeglarskie
go - powiedział K. Sachs.

Sp Z 0.0
Klub Międzynarodowej Prasy i Książki 

Rybnik, ul. Sobieskiego 18

Joni Eareckson Tada, 
Nowa Joni. Wyd. Funda
cja “Polska bez barier”, 
W-wa 1999.

Kolejna, autobiograficz
na książka niepełnospraw
nej Joni, która swoją po
stawą w walce z kalec
twem podbiła miliony lu

dzi na całym świecie. Niedawno Joni, kie
rująca organizacją dla niepełnosprawnych, 
po raz wtóry odwiedziła Polskę.

Księga rekordów Guin- 
nessa 1999. Wyd. Panteon.

Zawarte w 12 działach 
i wpisane do słynnej 
“księgi... ” rekordy. Mo
żemy się zatem dowie
dzieć gdzie rośnie naj
wyższy kaktus, kto jest 
najsławniejszym fikcyj
nym szpiegiem (oczywiście...007 czyli Ja- 
nes Bond), ale też znajdziemy poważniej
sze wiadomości dotyczące zdrowia, tech
niki czy kultury.

PC World Komputer 
extra. Fotografia kom
puterowa, Nr 2/99.

Czasopismo dla wielbi
cieli nowych technik wy
korzystywanych w foto
grafii. Do pism a do łą
czony je s t  k a len d arz  
2000 z reklamą sprzętu 

fotograficznego i zdjęciami na nim wykonany
mi oraz CD Rom z programami graficznymi.

CD Michał Zebrowski 
jako zakochany Pan Ta
deusz.

Fragmenty “Pana Tade
usza” w wykonaniu jed
nego z najlepszych “ro
mantyków” wśród akto
rów młodego pokolenia Michała Żebrow
skiego.

HHHHHHHHHHHI Tel. 42-28-825
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Gabinet
lekarski

Mirosława Meisner-Wrona

lekarz chorób zakaźnych 
leczenie schorzeń wqtroby 

i dróg żółciowych

lekarz uprawniony do przeprowadzania badań 
profilaktycznych świadczy usługi w zakresie

- badania profilaktyczne pracowników 
(wstępne, okresowe, kontrolne)

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

- badania w zakładzie pracy po uprzednim uzgodnieniu

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

F.U.H. FORKUP

Ś W I A T  M I C D Z I
PIOTR KUPKA

44-200 RYBNIK 
r  ul. Ceaielniana 2

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

OFERUJE:
ZAWSZE PEŁNY ASORTYMENT 

RUR I ŁĄCZNIKÓ W  MIEDZIANYCH

PONADTO:
•  GRZEJNIKI •  POMPY
•  ZAWORY •  PVC
•  KOTŁY DAKO N  •  BLACHY
•  KOTŁY KIELAR-ECO

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY INSTALATORÓW 
ORAZ FIRMY BUDOWLANE

?6

STOKOL P R O D U C EN T  O KIEN  I DRZW I 
Z P C V  I ALUMINIUM

z p h u  STOKOL s.c.
Produkcja:
ul. Kłokocińska 51,
tel. (032) 7394893

44-251 Rybnik-Kłokocin 
ul. Włościańska 87 

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

FIRMA PRODUKUJE OKNA TYPOW E 
- 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!

Skład Fabryczny

Gamrat
Hurt - Detal

6AMRAT £  
IJ

BRUDNIOKA O

POWSTAŃCÓW

W YKŁADZINY O BIEKTO W E  
- ponad 50 wzorów,

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

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

CHODN IKI
RYNN Y SIDING, W ĘŻE, KLEJE, LISTWY 
I INNE ARTYKUŁY W Y K O Ń C Z EN 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

Tel. 42-28-825
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Ogłoszenia drobne
Nadzory budowlane. Tel. 42-104-93

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

* * *

Firm aREW DN e  n  ul Wiejska 49b
1 V ł-  w w V -J  ^ O .U . 44-200 Rybnik 

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

Proponujemy jako autoryzowany 
punkt sprzedaży najtańsze

PANELE - ścienne, - podłogowe 
OKNA PCV - profil KBE,

- profil Panorama 
DRZWI - KMI PORTA,

- antywłamaniowe

USŁUGI - transport, montaż, 
pomiar

Zapraszamy do współpracy 
projektantów 

oraz firmy budowlane

Czynne
poniedziałek- piątek od 900 do 1700, 

sobota od 800 do 1300

Do wynajęcia pomieszczenie na I piętrze Ryb- 
nik-eentrum. Tel. 42-28-672 (pon., śr„ pt 11-14).

* * *
Umysłowa praca częściowo wykonywana w 
domu. Tel. 410-34-96 (9-11).

KURSY X ’99!
•  j. polski, matematyka - 2.10.99 r.

- przygotowawczy do egzaminów dla i • VIII klas, zajęcia w II LO\

•  LO eksternistycznie (1,5 roku) - 9.10.99 r.
\ - zajęcia w II LO, w tygodniu lub w soboty, matura

•  j. angielski, j. niemiecki, j. francuski, j. włoski
•  obsługi komputerów
•  księgowo-podatkowy
•  obsługi kas fiskalnych 

Zapisy: Firma Oświatowa
Rybnik, uL Rynek 6, teL 42-35470.
Zapraszamy w godz, 9.00 -17.00 en

SKUP SUROWCÓW 
WTÓRNYCH S.C.

44-206 Rybnik-Chwałowice 
ul. 1 Maja 57 (za kopalnią) 

przyjmuje:
- złom stalowy i żeliwny
- złom akumulatorów  

z elektrolitem
- butelki

Czynne od poniedziałku do piątku 7#,l-150< 
Tel. 739-37-54

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

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

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

POSESOR s.c.
R ze czo zn aw ca

m ajątkowy
szkody,

audyt,
porady,
w ycenyRybnik, 3 Maja 30/709, 

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

WYCENA
NIERUCHOMOŚCI
Uprawniony Rzeczoznawca Majątkowy 
mgr inż. Krzysztof URBAŃCZYK  
________tel. 42-35-323________

Nauka gry
na instrumentach klawiszowych

Rybnik-centrum, tel. 42-28-672 
zapisy: pon, śr, pt. 1 100 - 1400

Huriownin

zaprasza na zakupy

W sprzedaży oferujemy: 
PANELE
- podłogowe od 21,40 zł/m2
- ścienne MDF od 9,99 zł/m2

- ścienne PCV od 13,50 zł/m2

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

Rzuchów, 
ul. R ybn icka  1, 

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

Rybnik,
ul. G otartow icka 18

Za wszechstronną pomoc 
udzieloną w czasie długotrwałej choroby 

ś.p.
Eugeniuszowi Lemańskiemu 

Dyrekcji Elektrowni ,,Rybniky’ 
Zarządowi Spółdzielni Mieszkaniowej „SM ER” 

Lekarzom Oddziału Onkologii w Rybniku 
serdeczne podziękowania 

składają 
żona, syn, córka

Za słowa otuchy, kwiaty, wieńce 
i wspólną modlitwę wszystkim, 

którzy towarzyszyli w ostatniej drodze 
ś.p.

Eugeniusza Lemańskiego 
serdeczne podziękowania 

składają 
żona, syn, córka

_______■ Teł. 42-28-825
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TELEFONY ALARM O W E
Pogotow ie Ratunkowe: 
Straż Pożarna:
Policja:
Straż M iejska:

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

Pogotowie Weterynaryjne: 42-22-461 
Pogotow ie G azowe: 42-23-419 po godz.
1500 45-53-791
Pogotow ie Energetyczne: 42-210-71 
Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne: 42-23-681, 
42-26-192, 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

TELEFO NICZNE SŁUŻBY INFORM ACYJNE
Informacja: PKS 42-22-242, PKP 9436,
KM 42-230-58 w. 123 (7°°-15()0)
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 
Postój taxi: 42-23-660,

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

r FU JIC O LO R
Autoryzowane laboratorium Fuji Film Polska^N 

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

V

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

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

BEZPŁATNE PORADY PRAWNIKA
r — ;— — -----—

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

,

Urząd Miasta Rybnika oraz Izba Przemysłowo-Handlowa 
Rybnickiego Okręgu Przemysłowego zapraszają do odwiedzenia 

Branżowej Edycji Giełdy DOM „Oszczędność Energii i Ochrony Środowiska”

ogrzewanie ocieplanie oświetlenie wentylacja
1-3 października

Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych
ul. Św. Józefa 30

Przyjmujemy jeszcze zgłoszenia wystawców !
Kontakt: Izba Przemysł.-Handl., tel. 42 21 168, 42 37 566. 

Zwiedzających zapraszamy w godz. 10.00-18.00

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

K.---------- moi nr------------—----- ---------- --- --- 2

„G A ZETA ^  £  
R Y B N IC K A  7 )

~  12.000 
A/MMDM (¡RA77$/

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

MJm/cszyiomw /vwad 
Twoją/) oęoszmA
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

/mam B&po&mtf 
B&póAr/wmpomż

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

ceny netto + 22% VAT

Biuro ogłoszeń: INFOMAX» 
Rybnik, Rynek 12a, 

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

f

> GAZETA,
„ RYBNICKA ,7

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

na zlecenie Rady Miasta.
REDAKTOR NACZELNA: Wiesława Różańska. 
REALIZACJA: IMFOMAX
BIURO OGŁOSZEŃ: INFOMAX, Rybnik, Rynek 12a, 
tel. 423-80-88, tel./fax 423-80-90 od 8.00 do 15.00

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

ADRES REDAKCJI: 
44-200 Rybnik 

Rynek 12a (oficyna) 
Skrytka pocztowa 96 

tel./fax 42-28-825 
Redakcja czynna 

od poniedziałku do piątku

Tel. 42-28-825 mmmmmm



TŁUMIKI

HAKI-
PUNKTY SPRZEDAŻY A  ^  
DETALICZNEJ I MONTAŻU
RYBNIK ^  ^  ^  ^
ul. Długosza 7 
tel. 0 604 484 857
ŚWIERKLANY
ul. Żorska 2& ^  ^  
tel. 43 04 333, 0601 455,763

tel. 266 54 3# §

SPRZEDAŻ HURTCftflt
ŚWIERKLANY \  A
ul. Kośgiftpa 86
(trasa Zofy - Wodzisław Śl.)
tel. 43 04 9Q4, 43JM 7QŁL^ 6 ^ 6 8 ^ 8
fax 43 55 10o

Sp. z o.o.

PRZEDSIĘBIORSTWO PREFABRYKACJI GÓRNICZEJ

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

KLIMATYZACJA
WENTYLACJA

SYSTEMY ALARMOWE
Kontrola dostępu, telewizja przemysłowa

Koncesja MSW i A
DOMOFONY,

VIDEODOMOFONY
Regionalny dealer Miwi-Urmet

P R O D U K U J E M Y :
□  kręgi betonowe o śr. 80 0 , 1 0 0 0 ,1 2 0 0  x 6 0 0  ze stopniam i włazowym i lub bez
□  okładziny górnicze A W -1 2 0 ,100, 75 , 50  Samson
□  pokrywy z otworem na w łaz żeliw ny i bez otworu o śr. 1 0 0 0 ,1 2 0 0 ,1 4 0 0 ,1 6 0 0 ,1 8 0 0
□  rury żelbetowe podwójne zbrojenie o śr. 80 0 , 1 0 0 0 ,1 2 5 0 ,1 5 0 0 ,  dł. 1 m
□  wodościek terenowy, trylinka
□  betonity chodnikowe, szybowe, fundam entowe, rynny trapezowe RT-50, 5 5 .6 0 , płyty ściekowe 70 x 50 x 6
□  rury betonowe kielichowe ze stopką o śr. 20 0  do 60 0 , dł. 1 m
□  kręgi zbrojone o śr. 8 0 0 ,1 0 0 0 ,1 2 0 0  x 60 0  

ze stopniami włazowym i lub bez
□  betonity klinowe pod studzienki kanalizacyjne
□  pierścienie obciążające o śr. 1 5 30  i śr. 1330
□  obrzeża chodnikowe, płytki chodnikowe, kraw ężn ik  drogowy, 

autostadowy obrzeża trawnikowe, płyty ażur. Meba
□  płyty drogowe i skarpow e wielootworowe 100 x 75  x  12 ,5  cm
□  płyty drogowe pełne 30 0  x 90  x 15 cm
□  płyty m elioracyjne 75  x  50 x 8
□  mury oporowe 30 0  x 150 cm
□  płyty stropowe na garaże 2 9 9 ,5  x 2 9 ,5  x 11 DZK 30 0  x 60 0  x 10
□  masę betonową B-75, B-10, B-15, B-20
□  kostka brukowa, starobruk, Holland, Behaton, Verona
□  lance monolityczne do odsiarczania i argonow ania stali
□  włazy żeliwne o śr. 60 0 , typ ciężki, kratk i ściekowe
□  pustaki betonowe, nodprożo L 1 2 0-27 0 , donice skarpowe
□  ogrodzenia ażurowe
□  oraz w szelkie inne w yroby na życzenie odbiorcy

D o m  s.c.
Rybnik, ul. Żorska 10 
tel./fax 422 55 07, 422 11 84, 

422 92 30, 422 92 31
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It C S B
1 DRZWI

I O MY! Brügmann

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

•  niemiecki:
BRUGMANN, GOLDEN LINĘ

•  austriacki profil licencyjny 
PANORAMA

•  parapety zewnętrzne 
i wewnętrzne

Doradztwo, transport, 
montaż, serwis, raty

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

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

OKNA I DRZWI
Poszukujemy partnerów 

handlowych
Wyrób posiada certyfikat zgodności 

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

dla systemu VEKA SOFTLINE

VEKA - niemiecki profil 
Wybrałeś to co najlepsze

KUPNO U PRODUCENTA 
NIŻSZA CENA + LEPSZY 

I PEWNY SERWIS

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

Zapraszam y do  naszego  
salonu  AGI). R TV

44-200 Rybnik, PI. Wolności 15
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P.P.U.H.
,THERMODOM”
Sp. z o.o.
44-240 Żory 
ul. Boczna 6 
woj. ś lą sk ie
tel./fax (0-32) 43-42-873, 73-40-440 
E-mail: thermod@silesia.top.pl 
http://www.thermodom.com.pl

Budowanie 
które 
sprawia 
radość

B ezpłatny transport!
(na terenie całej Polski przy jednorazowym 
zakupie powyżej 700 elementów).

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

| J U o - 0 , 2 8 w / m 2 K

N o w o ś ć !  S y s t e m  T H - 3 0 0

U 0 < 0 , 2 0  W /m 2 K

„THERMOMUR” jest nowoczesnym systemem 
budowy domów z elementów styropianowych. 

Polega na niezwykle prostym i szybkim 
montażu styropianowych elementów 

szalunkowo-ociepleniowych, wypełnianych 
następnie betonem. 

Powstaje w ten sposób solidna konstrukcja 
ścian o rewelacyjnych właściwościach izolacyjnych 

(U0=0,28W/m2K). 
Elementy dachowe systemu zapewniają 

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

30% w stosunku do innych technologii. 
Kolejne oszczędności wynikają ze znacznego 
zredukowania kosztów ogrzewania budynku. 

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

przyjazny dla środowiska i użytkowników. 
,,... > System posiada aprobaty

“""c techniczne ITB, atest PZH, 
spełnia wymagania 

normy DIN 
i znajduje się 

pod nadzorem LGA 
w Norymberdze.

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

