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Fotograficzny kalejdoskop jest ilustracją do kalendarium, które tradycyjnie 
zamieszczamy w styczniowym numerze ,, GR ”. Przypomina też ubiegłoroczne 
wydarzenia, o których w wywiadzie mówi Prezydent Miasta.

Nasi czytelnicy nie powinni mieć kłopotu z dopasowaniem zdjęć do faktów...
Zdjęcia: M. Szołtysek, Z. Keller
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- Jest taki zwyczaj, że na każdej sesji Rady 
Miasta prezydent informuje o pracach, jakie 
Zarząd Miasta podejmował od czasu ostatnie
go posiedzenia rady. Chcielibyśmy poprosić, 
by tym razem, za naszym pośrednictwem, ze
chciał pan powiedzieć mieszkańcom naszego 
miasta, co w ciągu ub. roku zrobili samorzą
dowcy, by rybniczanom żyło się lepiej...

- Zdaję sobie sprawę, że oczekiwania są za
wsze większe niż możliwości, ale staraliśmy 
się tak gospodarować, by miasto funkcjonowało

kiedy ich zaawansowanie wynosiło 15%, dziś 
wynosi ono 90%, a efekt ekologiczny spodzie
wamy się osiągnąć w połowie roku. By jed
nak oczyszczalnie wykorzystywała wszystkie 
swoje moce, musimy kanalizować kolejne 
dzielnice. Roboty są prowadzone m.in. w Wie
lopolu, Golejowie, w dzielnicy Smolna.

I druga ogromna inwestycja - szpital w Orze- 
powicach. Jest on wprawdzie budowany ze 
środków państwa, ale samorząd wspiera tę 
inwestycję z własnej kasy już od paru lat, peł
niąc również funkcję inwestora. W roku ub.

różne opcje polityczne posłów naszego regio
nu: Cz. Sobierajskiego, W. Franka, R. Ostrow
skiego i A. Zająca do wywarcia presji na sej
mową podkomisję ds. inwestycji centralnych, 
czego efektem jest dodatkowe 5 min zł. Miasto 
dodaje 3 min, więc razem będzie ok. 28 min zł. 
Kwota ta jest nadal wysoce niewystarczają
ca, ale tu liczy się każda dodatkowa złotów
ka. I tu chciałem się podzielić radością z po
zyskania tych dodatkowych pieniędzy, bo jako 
samorządowcy wykazaliśmy się skuteczno
ścią, a to jest bardzo ważne.

Pod koniec ub. roku został oddany do użyt
ku Zamek po modernizacji, a więc sąd wró
ci już niebawem do swojej tradycyjnej sie
dziby. Zgodnie z podpisaną pod koniec 1998 
roku umową z Ministerstwem Sprawiedli
wości, w 1999 roku miasto dołożyło ze swo
jej kasy 1,5 min zł, zobowiązało się także 
do uporządkowania terenu wokół Zamku. 
Zarówno pracownicy sądu, jak i interesanci 
będą w końcu mogli załatwiać swoje spra
wy w godnych warunkach.

Jestem dumny 
z rybniczan...

Rozmowa z prezydentem Adamem Fudalim

na swoim normalnym poziomie. Rybnik nie 
tylko nie stracił swojej wysokiej pozycji w re
gionie, ale dzięki naszym zabiegom, czego nie 
kryję, uzyskał status stolicy jednego z czte
rech w Wojewódzkie Śląskim ośrodków re
gionalnych. Pozostałe to Bielsko-Biała i Czę
stochowa oraz Katowice - jako stolica woje
wództwa i aglomeracji katowickiej. Docenio
no zatem to, co w Rybniku już zrobiono za 
sprawą naszych poprzedników, a także kon
tynuację przez nas ich zamierzeń oraz per
spektywy miasta, zapisane w tworzonej przez 
nas strategii jego rozwoju. Zmiany kierunków 
perspektywicznego rozwoju są wymuszone 
niejako przez restrukturyzację górnictwa i od 
tego nie uciekniemy.

- Opozycja zarzuca wam brak własnych po
mysłów i skoncentrowanie się jedynie na 
kontynuacji inwestycji już rozpoczętych...

- Uważam, że czynienie z tego zarzutu jest 
nieporozumieniem. Inwestycje te wyniknęły 
z konkretnych potrzeb, a ich kontynuacja była 
naszym obowiązkiem. Wprowadzając się do 
remontowanego domu - że użyję takiej przeno
śni - trzeba najpierw remont zakończyć, a do
piero potem myśleć o kolejnych etapach. Koń
czymy zatem największą inwestycję w mie
ście, czyli modernizację oczyszczalni ście
ków, której koszt wynosi 40 min zl. Znaczna 
część tej inwestycji finansowana jest z prefe
rencyjnych kredytów z narodowego, woje
wódzkiego i gminnego funduszu ochrony śro
dowiska. Warto też podkreślić, że udało się 
nam pozyskać 450 tys. zł dotacji na ten cel od 
wojewody. Staramy się też w Ministerstwie 
Ochrony Środowiska o ulgi w spłacie kredy
tów. Przejmowaliśmy roboty w oczyszczalni,

uruchomiono w szpitalu nowoczesny Zakład 
Diagnostyki Obrazowej z nowoczesnym to
mografem, przygotowywane do uruchomie
nia są gabinety RTG i USG, powstała najno
wocześniejsza w kraju centralna sterylizator- 
nia, w trakcie odbioru od wykonawcy jest 
pawilon łóżkowy, gdzie znajdą się 2 oddziały 
wewnętrzne, ginekologia i położnictwo prze
niesione ze szpitala przy ul. Powstańców. 
Wielkim sukcesem jest wpisanie tej inwesty
cji na listę inwestycji centralnych na rok 2000, 
gorzej z pieniędzmi z budżetu państwa. Za
miast potrzebnych 60 min, otrzymaliśmy zale
dwie 19 min 800 tys. Jednak dzięki naszym za
biegom udało się zmobilizować prezentujących

Idea polepszenia warunków pracy miejskich 
urzędników oraz przychodzących tu w swo
ich sprawach rybniczan przyświecała budo
wie nowego skrzydła Urzędu Miasta. I tę in
westycję należało bezwzględnie przejąć i kon
tynuować, co jest zrozumiale dla wszystkich 
myślących po gospodarsku ludzi. , d

Do zakończonych w ub. roku inwestycji, 
należy budowa sali gimnastycznej w SP 28 i | |
i Gimnazjum 14 w Kamieniu, remont krytej 
pływalni przy ul. Powstańców (zamontowa
no mechaniczną wentylację, docieplono strop 
i wymieniono instalację c.o.) oraz moderniza
cja pawilonu na Placu Wolności. Ekologiczne 

c.d. na stronie 4.
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c.rf. ze strony 3.
kotłownie otrzymały SP 33 i Przedszkole 25, 
kompleksowej modernizacji poddano insta
lację elektryczną w SP 26 oraz sanitariaty 
w SP 10, SP 5, SP 20 i II LO. Wymieniono 
okna w SP 28 i SP 17 i gimnazjum 5 w Bogu- 
szowicach, o normalnych remontach w innych 
placówkach oświatowych nie wspominając. Je
śli już mówimy o szkołach - wiadomo, że pań
stwowa subwencja jest niewystarczająca. By 
szkoły mogły funkcjonować na przyzwoitym 
poziomie, musimy do niej dokładać z miej
skiej kasy. Cieszymy się, że dzięki naszym 
zabiegom, udało się zwiększyć przyznaną na 
1999 rok subwencję o 2 min zł. Jesteśmy w gru
pie bodaj 8 miast w Polsce, którym się to uda
ło. Z budżetu tegorocznego będziemy zaś 
mogli przyznać wszystkim nauczycielom nie
wielki dodatek motywacyjny.

- Wielokrotnie podkreślał pan wagę rozwią
zania problemów komunikacyjnych miasta. 
Co w tej dziedzinie udało się zrobić w ubie
głym roku?

- Jestem pewny, że władze Rybnika jeszcze dłu
go będą się z tym problemem borykać, bo jego 
rozwiązanie to proces długofalowy. W 1999 roku 
udało się oddać do użytku odcinek “autostra
dy” w kierunku Żor, a przede wszystkim za
kończyć kolejny etap budowy obwodnicy, za
kończony rondem na ul. Wodzisławskiej. Wio
sną tego roku ruszy budowa następnego od
cinka - od ul. Wodzisławskiej do Raciborskiej. 
Chcielibyśmy opasać miasto pierścieniem, co 
powinno zdecydowanie poprawić układ ko
munikacyjny. Dzięki obwodnicy “odsłonię
tych” zostanie wiele terenów pod inwestycje. 
Liczymy, że zainteresowane nimi będą rów
nież firmy rybnickie. Wykonano też łącznik 
między ulicą Przemysłową, a Stawową oraz 
wybudowano most przez Rudę.

Wielkie jest zaangażowanie społeczeństwa 
w budowę lokalnych dróg. W 1999 roku wy
konano 15 kilometrów dróg, na które zużyto 
prawie 500 tys. sztuk betonitów. Większe po
trzeby niż możliwości istnieją jeśli chodzi o re
monty dróg. W ub. roku wykonano remonty 
ulic Janasa, Staffa, Wołodyjowskiego, Mo
ścickiego oraz Placu Armii Krajowej. Zmo
dernizowano dwa skrzyżowania z ulicą Gli
wicką, gdzie zamontowano sygnalizację świe
tlną, kapitalny remont przeszedł wiadukt przy 
ul. Żorskiej. Przy ponad 30 ulicach powstały 
chodniki, a także kilka parkingów, w tym 
przed paroma szkołami. Wykonano kilkana
ście nowych zatoczek dla autobusów, co zde
cydowanie poprawiło płynność ruchu, podob
nie jak prawoskięt na rondzie z Gliwickiej w Wy
zwolenia. Roboty udrażniające ruch będą pro
wadzone nadal. Może przypomnę, że na inwe
stycje drogowe udało nam się w ub. roku po
zyskać dodatkowe 1 min 700 tys.zł z rezerwy

Ministerstwa Transportu. Trzeba przyznać, 
że umiejętność pozyskiwania dodatkowych 
środków z różnych źródeł jest dziś bardzo cenio
na, a nam udało się to na sumę ok. 14 min zł 
w różnych działkach, jeśli liczyć 5 min wy
negocjowane na kampus w ramach umowy 
między elektrownią "Rybnik", a Rybnicką 
Spółką Węglową. Nie zaniedbywaliśmy też 
możliwości pozyskania środków europej
skich. Jeden z wniosków dotyczący wykona
nia infrastruktury w Kamieniu jest już w Bru
kseli, jako jeden z 14 wybranych spośród 400 
zgłoszonych, nie jest więc źle.

- Studencki kampus w obiektach poszpital
nych przy ul. Rudzkiej to jedno z najciekaw
szych przedsięwzięć, jakie miasto, poprzez 
Fundację “Ekoterm Silesia”, podjęło wspól
nie z elektrownią "Rybnik”.

- Mogę zdradzić, że obok sumy o której już 
mówiłem, doszło kolejne 5 min od elektrow
ni "Rybnik", jest więc z czym zaczynać. 
Mamy nadzieję, że drugi rocznik specjali
zacji “energetyka komunalna”, jaką rybnic
kie Centrum Kształcenia Inżynierów uru
chomiło w ub. roku, będzie już miał zaję
cia na Rudzkiej. Elektrownia zapewniła nas, 
że obojętnie jaki inwestor wszedłby do zakła
du, pomoc dla kampusu zostanie zapisana 
w kontrakcie. Na „wielkim kapitaliście” prze
łomu wieków ciąży współodpowiedzialność 
za to co się dzieje w mieście i regionie. Tak 
się to przecież odbywa na całym świecie.

Przypomnijmy, że na mocy porozumienia 
między gminą Rybnik, a Rybnicką Spółką 
Węglową powstała Rybnicka Strefa Aktyw
ności Gospodarczej, mająca wykorzystać 
majątek poprodukcyjny kopalń. Są chętni in
westorzy, ale ruch zacznie się po wyposaże
niu spółki w majątek. Myślę, że wiosną już 
będziemy mogli odpowiedzieć, czy pocią
gnięcie to było słuszne.

- Jednym z poważniejszych problemów mia
sta jest głód mieszkaniowy. W pewnym stop
niu zaspakajają go zasoby komunalne...

- W ub. roku, miasto rozpoczęło preferencyj
ną sprzedaż mieszkań. Po likwidacji tzw. wspól
not mieszkaniowych będzie można łatwiej 
tymi zasobami administrować, a mieszkańcy, 
będąc właścicielami mieszkań, poczują się, 
miejmy nadzieję, prawdziwymi gospodarza
mi kamienicy czy bloku i będą o nie lepiej 
dbać. To jednak, co pozostanie w naszych 
zasobach wymaga ogromnych środków 
na utrzymanie. Budynki są najczęściej stare, 
wymagające remontów i modernizacji. W ub. 
roku wyremontowano prawie 12 tys. m2 da
chów, wymieniono setki okien i drzwi, o re
montach elewacji, instalacji i in. pracach nie 
wspominając. Niestety, w budżecie na rok

2000 dla Zakładu Gospodarki Komunalnej za
rezerwowano mniej pieniędzy niż w roku ub. 
Jest to budżet dalece niewystarczający i mamy 
świadomość, że w ciągu roku budżetowego 
będzie on wymagał korekt na korzyść ZGM. 
Kolejnym problemem są przekazywane mia
stu przez górnictwo całe osiedla, jak choćby 
to na Rymerze. Stare budynki, o niewątpli
wie ciekawej architekturze, są dokładnie 
zdewastowane. Nie jesteśmy w stanie doko
nać tak naprawdę znaczącej renowacji tego 
osiedla. Chętnie przekazalibyśmy te budynki 
za symboliczną złotówkę mieszkańcom, z dru
giej strony mamy świadomość, że tam mie
szkają starsi ludzie, których nie stać będzie 
na ich utrzymanie, nie mówiąc o remoncie. 
Ale przecież ci ludzie mają dzieci i wnuki, 
które mogłyby się zorganizować i doprowa
dzić je do stanu na miarę przełomu wieku. 
Mieszkań przecież wciąż brakuje.

- Ze sfery materialnej przenieśmy się w sferę 
ducha. Rybnik nigdy przecież nie był kultu
ralną pustynią...

- Nie był i, miejmy nadzieję, nie będzie. 
W ub. roku wiele było jubileuszy - po raz 30 
odbyły się Rybnickie Dni Literatury, 35-le- 
cie świętowały Teatr Ziemi Rybnickiej i DKF 
“Ekran”, 30 lat Miejska Biblioteka Publiczna. 
Kontynuowane były wszystkie stałe impre
zy, gościliśmy wielu świetnych artystów, kil
ka imprez udało się zorganizować wspólnie 
ze Stowarzyszeniem Kulturalno-Sportowym 
“Kuźnia” przy elektrowni “Rybnik”. Ubiegły 
rok był wyjątkowo urodzajny w dzielnicowe 
festyny, których celem, obok zapewnienia 
mieszkańcom rozrywki, była próba integra
cji dzielnicowej społeczności. Trzeba przy
znać, że rady dzielnic wykazały się wyjątko
wą aktywnością i festyny były bardzo udane.

Ważnym wydarzeniem kulturalnym ub. roku 
była reaktywacja Rybnickiej Filharmonii, która 
przyjęła imię braci Szafranków. Jestem pod 
wrażeniem profesjonalizmu ludzi, którzy tę pro
pozycję miastu przedstawili. Wiedzieli czego 
chcą i przedsięwzięcie doprowadzili do końca. 
Orkiestra ta z sukcesem zainaugurowała “Me
sjaszem” Haendla w rybnickiej bazylice Festi
wal Sztuki Rybnik 2000, który trwał będzie 
cały Rok Jubileuszowy.

Drugą ważną dla rozwoju kultury w na
szym mieście była decyzja o przekazaniu 
szkole muzycznej obiektu po szpitalu przy 
ul. Powstańców, po przeniesieniu oddziałów 
szpitalnych do Orzepowic. Nastąpi to nie
bawem i będzie można rozpocząć prace ada
ptacyjne. Jest to sprawa niezwykle prestiżo
wa dla naszego miasta i wierzę, że znajdzie 
się wiele ludzi dobrej woli, którzy to przed
sięwzięcie wspomogą. Sponsorowanie kul
tury staje się modne i jest to bardzo dobra 
n\oda...

Tel. 42-28-825



- Rybnik zawsze był otwarty na zewnątrz. Jak 
układały się stosunki z naszymi europejski
mi partnerami?

- Podtrzymaliśmy wszystkie dotychczasowe kon
takty: z Dorsten w Niemczech, z Saint Vallier 
i Mazamet we Francji, nawiązaliśmy nowe 
z Liévin w górniczym regionie Nord Pas-de- 
Calais. W ub. roku złożyliśmy wizytę w Dorsten 
i Saint Vallier, w tym roku na początku czerw
ca dorsteńczycy zaprezentują się u nas, 
w maju my w Mazamet.

Idei integracji europejskiej służył też Mię
dzynarodowy Turniej Piłki Nożnej Dzieci 
i Młodzieży, który chcielibyśmy organizować 
cyklicznie. Sport jest jedną z najlepszych form 
ochrony dziecka przed zagrożeniami współ
czesnego świata, czego jesteśmy świadomi.

Były czasy, kiedy my korzystaliśmy z po
mocy finansowej społeczeństw zachodnich, te
raz mamy okazję zrobić coś dla bardziej po
trzebujących od nas. Kontynuowaliśmy po
moc dla Stanisławowa na Ukrainie, goszcząc 
w Kamieniu dzieci i młodzież z tego miasta 
oraz zawożąc tam paczki tuż przed świętami. 
Pojawiło się też drugie miejsce, gdzie nasza 
pomoc jest oczekiwana - szkoła polska w Egli- 
szkach na Litwie. Tam również przed święta
mi trafiła pomoc rybniczan. (Czytaj na str. 11 ).

- Rozpoczął się rok 2000. Jakie nowe pro
blemy do rozwiązania, obok komunikacji, 
mieszkalnictwa itd. pojawią się przed władza
mi miasta?

- Trzeba się liczyć z ustawowym przejęciem 
przez samorząd Urzędu Pracy i problemów 
związanych z bezrobociem. W Rybniku wy
nosi ono około 8%. Z ponad 7 tys. bezrobot
nych z terenu działania rybnickiego Urzędu 
Pracy, ok. 5,5 tys. mieszka w Rybniku. Wiemy, 
że budżet rejonowych urzędów jest niedosza- 
cowany o ok. 30%, w tej sytuacji scedowanie 
tego problemu na samorząd to kolejny ma
newr ze strony administracji rządowej.

Przyjdzie nam również, wspólnie z Zakła
dem Lecznictwa Ambulatoryjnego, zmierzyć 
się z restrukturyzacją tej jednostki. Nie bę
dzie to łatwe bez dobrej woli wszystkich za
interesowanych.

W rok 2000 wszedłem jednak z nadzieją. 
Jestem dumy, że sprawuję urząd prezydenta 
w mieście, w którym żyją ludzie tak zaradni 
jak rybniczanie. Świadczy o tym liczba reje
strujących się podmiotów gospodarczych, sto
sunkowo niska stopa bezrobocia. Wszystko 
wskazuje na to, że wspólnie uda nam się spro
stać procesowi restrukturyzacji przemysłu 
górniczego. Czego wszystkim mieszkańcom 
i sobie życzę w nowym roku.
- Dziękujemy za rozmowę.

Rozmawiała: Wiesława Różańska

Sesja Rady Miasta - 27.12.1999

Budżet 2000 przyjęty
MNMMMNMNNMMMMMMNMNI

Sesja, zwana budżetową, jest jedną z najważniejszych w roku, na niej 
bowiem  radni decydują o podziale środków  z m iejskiej kasy w roku 
następnym . Z racji wyjątkowości sesji, radni zebrali się już o 10.00 rano, 
a nie tradycyjnie o 16.00.

W Rybniku termin sesji budżetowej przy
padł na okres świąteczny, toteż rozpoczęła się 
ona uroczyście - od życzeń i kolęd wykona
nych przez zespół “Przygoda”. Po nagrodzo
nym brawami występie i wręczeniu człon
kom “Przygody” upominków, radni przystą
pili do roboczej części sesji.

Jednogłośnie przyjęty został porządek obrad. 
Następnie radni wysłuchali informacji prezy
denta o pracach Zarządu Miasta. Prezydent 
Adam Fudali wspomniał m.in. o zakończe
niu remontu przychodni na Paruszowcu i sani
tariatów w II LO, przedstawił postęp prac 
modernizacyjnych w oczyszczalni ścieków 
i w szpitalu w Orzepowicach, poinformował
0 rozpoczęciu robót kanalizacyjnych m.in. 
w Boguszowicach i in. przedsięwzięciach 
w ramach gospodarki komunalnej przygoto
wywanych do realizacji. Wskazał też nowe 
punkty w centrum i w dzielnicach, które zo
stały świątecznie przystrojone. Informując rad
nych o wielu spotkaniach w różnych gremiach, 
prezydent podkreślił wagę rozmów z kierow
nictwem Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjne
go dotyczących jego restrukturyzacji. Prezy
dent widzi konieczność przygotowania jednej 
koncepcji przekształceń wypracowanej z uwzglę
dnieniem opinii wszystkich zainteresowanych, 
w tym kierownictwa i pracowników ZLA, 
związków zawodowych oraz miasta.

W następnym punkcie radni, przy wstrzymu
jących się głosach radnych RRR, zgodzili się 
na zmianę uchwały w sprawie wyboru człon
ków Zarządu Miasta, w konsekwencji czego 
nieetatowy dotąd członek Zarządu Miasta 
Leszek Kuska będzie wykonywał swą funk
cję na podstawie umowy o pracę na 1/2 etatu.

W kolejnym punkcie skarbnik Bogusław 
Paszenda przedstawił radnym projekt nie
wielkich zmian w budżecie miasta na rok 
1999. Dotyczą one zwiększenia dochodów i wy
datków w związku z przyznaniem dofinanso
wania z Woj. Funduszu Ochrony Środowiska
1 Gospodarki Wodnej na zakup samochodu ga
śniczego dla OSP w Chwałęcicach oraz pro
wizji od środków z Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 
Większe środki przeznaczono też na zagospo
darowanie otoczenia odremontowanej siedzi
by sądu oraz na remont DK w Niewiadomiu. 
Te dwa ostatnie zadania zostaną sfinansowane

z pieniędzy niewykorzystanych na inwesty
cje i remonty w szkołach podstawowych i za
wodowych. Fakt przeznaczenia środków nie- 
dofinansowanej oświaty na inne cele wzbu
dził wątpliwości radnego Mariana Szydły. 
Pociągnięcie to tłumaczył wiceprezydent Jerzy 
Frelich, który uważa, że jeżeli pewne zada
nia oświatowe wykonano tańszym kosztem, 
można zaoszczędzone pieniądze wykorzystać 
w innych działach. W dyskusji prezydent 
A. Fudali oraz wiceprezydent Ewa Urbanek- 
Chołuj podkreślili priorytetowe traktowanie 
oświaty w budżecie, szczególnie na 2000 rok. 
W efekcie projekt uchwały przegłosowano 
przy 2 wstrzymujących się głosach radnych 
RRR.

Następnie skarbnik B. Paszenda przedsta
wił projekt uchwały ustalającej wykaz wy
datków w budżecie na 1999 rok, które nie wyga
sają z upływem roku budżetowego. Skarbnik 
podkreślił, że dotąd nie było takiego prece
densu, dlatego służby finansowe miasta wzo
rowały się na przepisach dotyczących budże
tu państwa. Przeniesienie dotyczy w sumie 
kwoty 11 min zł. Jak zauważył prezydent A. 
Fudali, można było tej kwoty nie przenosić i 
pomniejszyć w ten sposób zadłużenie mia
sta, ale stworzenie wykazu wydatków niewy- 
gasających uznano za bardziej korzystne, 
szczególnie dla dzielnic miasta. Przy okazji rad
ny Jerzy Rożek przywołał temat zagospoda
rowania terenu po cegielni w sąsiedztwie ul. 
Kotucza. Jak poinformował radnych wicepre
zydent Marian Uherek, koncepcja ta nie zo
stała zarzucona i istnieje w budżecie 2000. 
Cała uchwała przeszła jednogłośnie.

Ponownie pod obrady radnych wróciły 
uchwały w sprawie wysokości stawek podat
ku w roku 2000 od nieruchomości, posiada
nia psów i od środków transportowych, które 
ze względu na brak rozporządzeń ministerial
nych, nie zostały rozpatrzone wcześniej. Dys
kusję wzbudził zbyt wysoki, zdaniem m.in. 
radnego Jana Kaczmarczyka, podatek od 
tzw. gruntów użytkowanych rolniczo, a nie 
wchodzących w skład gospodarstw rolnych. 
Radny ten wniósł formalny wniosek, by zmie
nić zapis w projekcie z 0,04 zł na 0,03 zł za 1 m2 
powierzchni. Radny Jan Mura przekonywał, 
że są to grunty, które nie przynoszą dochodu,

c.d. na stronie 6.
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c.d. ze strony 5.
bo są zbyt małe i rozproszone, a ich właściciele 
muszą pokrywać podatek z własnej pensji lub 
emerytury. Ponieważ podatki od tych grun
tów są i tak preferencyjne, radnych intereso
wał sposób kontroli czy są one rzeczywiście 
użytkowane jako rolnicze. Za wnioskiem rad
nego Kaczmarczyka głosowało 12 radnych 
RRR, przeciw 23 AWS, jeden radny SLD 
wstrzymał się od głosu. Całą uchwałę doty
czącą podatku od nieruchomości przegłoso
wano przy 10 głosach wstrzymujących się 
radnych RRR i jednym przeciw. Dyskusję 
wzbudziła też stawka podatku od posiadania 
psa. Wnioskodawcy przekonywali, że ko
nieczność zwiększenia tej kwoty z 20 zł do 
26 zł jest spowodowane m.in. łożeniem na 
uruchomione w ub. roku schronisko dla psów 
w Wielopolu, a także przeznaczenie ok. 100 
tys. zł dla służb weterynaryjnych, które w spo
sób zorganizowany będą przeprowadzać 
na terenie miasta szczepienie psów przeciw 
wściekliźnie. Radny SLD Kazimierz Zięba 
wyraził zdanie, że problemem szczepień nie 
powinny się zajmować władze miasta, jednak 
prezydent Fudali przekonywał, że tylko taka 
forma szczepień zabezpieczy rybnicką spo
łeczność przed ewentualnym zagrożeniem 
związanym z przypadkami wścieklizny. 
Uchwałę przegłosowano 33 głosami, przeciw 
był 1 radny, wstrzymało się 3. Kontrowersji nie 
wzbudziły natomiast stawki podatku od środ
ków transportu, choć 10 radnych RRR wstrzy
mało się od głosu, a jeden był przeciw. 
{Uchwały dotyczące stawek podatku na rok 
2000 od nieruchomości, posiadania psów 
i środków transportu drukujemy w Monitorze 
Miejskim).

W kolejnym punkcie wiceprezydent J. Frelich 
omówił projekt uchwały podnoszącej wyso
kość diet dla radnych. Według zamieszczo
nego w prasie rankingu, rybniccy radni po
bierali dotąd najniższe diety w regionie, ma
jąc oczywiście na uwadze miasta porówny
walne z naszym. Projekt uchwały przewidy
wał następujące wysokości diet wypłaconych 
miesięcznie: radny - 600 zł, przewodniczący 
komisji RM - 800 zł, z-ca przewodniczącego 
RM - 1200 zł i przewodniczący RM - 1500 zł. 
Wnioskodawcy przytoczyli dla porównania 
diety radnych m.in. w Dąbrowie Górniczej 
(1300 zł), informując jednocześnie, że zgo
dnie z przygotowywaną nowelizacją przepi- 

|jK sów, maksymalna wysokość diety może się 
równać trzykrotnemu najniższemu wyna- 

6  grodzeniu, które w chwili obecnej wynosi 670 zł. 
Uchwałę przegłosowano bez dyskusji, przy 
kilkunastu głosach wstrzymujących się rad
nych RRR.

Po tym głosowaniu radny Piotr Szczyrbowski 
zaapelował do prezydium RM o dokładniej
sze liczenie głosów, ponieważ nie zawsze zga

dza się suma zasiadających w sali radnych. 
Przewodniczący RM Wiesław Zawadzki 
odpowiedział, że nie ma żadnych podstaw 
do stwierdzenia prawdziwości zarzutu niepra
widłowego liczenia, zauważył też, że praw
dopodobnie niektórzy radni nie biorą udziału 
we wszystkich głosowaniach.

Następnie przegłosowano projekt uchwały 
o dietach za udział w pracach komisji RM dla 
ich członków nie będących radnymi w wyso
kości 60 zł za jedno posiedzenie.

Kolejny temat dotyczył ustalenia zasad 
udzielania dotacji z budżetu miasta dla szkół 
niepublicznych o uprawnieniach szkół pu
blicznych, dla szkół i placówek niepublicz
nych, a także dla szkół publicznych prowa
dzonych przez podmioty lub organy niezali- 
czone do sektora finansów publicznych. Przy
bliżający radnym ten problem wiceprezydent 
J. Frelich stwierdził, że wprawdzie nie funk
cjonuje jeszcze tzw. bon oświatowy, ale pie
niądze już mają szanse iść za uczniem. Szcze
gółowe informacje o zasadach przydzielania 
dotacji uzyskać można w Miejskim Zespole 
Obsługi Szkół i Przedszkoli, do którego nale
ży się zwrócić z odpowiednim wnioskiem. 
Radni przyjęli uchwałę jednogłośnie.

Niespodziewaną dyskusję wzbudził zapis 
nazwy kolejnego projektu uchwały. Chodzi
ło w niej o podział dotychczasowej Komisji 
Oświaty i Kultury na Komisję Oświaty i Ko
misję Kultury. Ostatecznie, po przyjęciu po
prawki, zgodzono się, by zapis brzmiał: 
uchwała ...w sprawie powołania Komisji Kul
tury i Komisji Oświaty zamiast ...w sprawie 
powołania stałych komisji RM. Niektórzy ra
dni mieli wątpliwości czy podział taki jest 
potrzebny. Wiceprezydent J. Frelich przeko
nywał, że z racji istniejącej dotąd w ramach 
komisji podkomisji kultury, podział faktycz
nie i tak istniał, a oba gremia zajmują się zu
pełnie innymi problemami. Przy okazji dys
kusji o kompetencjach stałych komisji, radny 
P. Szczyrbowski złożył formalny wniosek
0 usunięcie z nazwy Komisji d/s Samorządu
1 Rozwoju Dzielnic ostatniego członu. Po wy
jaśnieniu radcy prawnego, że taka zmiana 
musiałaby pociągnąć za sobą inny zapis pro
jektu rozważanej uchwały, radny wniosek 
wycofał. Padło też pytanie o możliwość 
podziału Komisji Ekologu i Przemysłu Gór
niczego. W odpowiedzi przewodniczący RM 
Wiesław Zawadzki wyjaśnił, że jej członko
wie wyrazili chęć uczestniczenia w pracach 
obu powstałych po ewentualnym podziale ko
misji, nie ma więc sensu jej podział. Ostatecz
nie radni zgodzili się na powstanie odrębnych 
Komisji Oświaty i Komisji Kultury 25 głosa
mi za i przy 13 wstrzymujących się radnych 
RRR. Następnie radni zaakceptowali przed
stawioną przez J. Frelicha kandydaturę Wła
dysława Horabika na przewodniczącego Ko

misji Oświaty RM oraz zarekomendowanego 
przez wiceprezydent Ewę Urbanek-Chołuj 
Lesława Konkola na przewodniczącego Ko
misji Kultury. Przegłosowano też składy obu 
komisji, a następnie przyjęto wykaz przewo
dniczących wszystkich stałych komisji Rady 
Miasta. (Nazwiska drukujemy w Monitorze 
Miejskim).

Najważniejszym punktem porządku obrad 
ostatniej w roku sesji było przyjęcie budżetu 
na rok 2000. Jego założenia przedstawiła od
powiedzialna za sprawy finansów członkini 
Zarządu Miasta Jadwiga Deja. Przypomnia
ła ona, że projekt budżetu był szeroko dysku
towany w komisjach RM. Przyznała, że środ
ki, jakie ma do dyspozycji miasto, nie pozwa
lają na pokrycie wszystkich potrzeb, ale zbu
dowany budżet jest realny i pozwala miastu 
normalnie funkcjonować. (Omówienia budże
tu w Monitorze Miejskim) Konstrukcję budże
tu poddał krytyce radny RRR Józef Cyran: 
Analizując budżet roku 2000 można śmiało 
stwierdzić, że przy jego konstruowaniu nie
zbyt się wysilono. (...) w pełni należy docenić 
gigantyczną pracę Skarbnika Miasta i jego 
służb, gdyż jego matematyczna i formalna 
konstrukcja znamidnuje rękę mistrza. (...) 
Część merytoryczna budżetu to jednak inna 
sprawa. Pozytywne jest, że kontynuowane są, 
niejako, jak twierdzą niektórzy, z przymusu, 
wielkie zamierzenia poprzedniej ekipy (...) 
Można stwierdzić, że to co zasiała poprzednia 
ekipa, usiłuje na tym polu z wielkim trudem 
żniwować obecna. Oczywiście to nie to tem
po, nie ta determinacja, nie ten rozmach (...). 
Nie chcemy wchodzić w polemiki, gdyż bu
dżet wymagałby dużej ilości poprawek. Ogól
nie oceniamy go jako budżet stagnacji z dużą 
ilością niewiadomych. Czy budżet musiał być 
taki? Absolutnie nie, gdyby liczono się z opi
nią społeczeństwa, deklarowanymi ideałami, 
które tak zostały sponiewierane na tej sali 
i myślono realistycznie. Wszystko można po
prawić. Apelujemy do innych ugrupowań o my
śleniu o przyszłości Rybnika. RRR nie widzi 
możliwości poparcia budżetu w przedstawio
nej wersji, a dalsze jego dyskutowanie na se
sji uważa za bezcelowe.

J. Cyran stwierdził również, że budżet po
mija zawartą w programie AWS pomoc dla 
dzielnic, a wieloletnie plany inwestycyjne 
oparte są na niepewnych dotacjach i darowi
znach. Brak też jest w nim środków na za
mierzenia, o których było głośno w mediach, 
jak szybka kolej czy selekcja śmieci w "Ry- 
famie", a szereg przedsięwzięć, jak np. budo
wa 10 sal gimnastycznych w ciągu dwu lat 
jest według niego nierealne. Radny uważa też, 
że zlekceważono dotyczące budżetu opinie 
komisji branżowych.

Radny AWS Stanisław Jaszczuk odparł te 
zarzuty uważając, że stanowią one krytykę

Tel. 42-28-825
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dla samej krytyki i brak w nich konkretnych 
argumentów. W obronie projektu budżetu wy
stąpił też wiceprezydent Romuald Niewelt, 
przywołując m.in. zawarte w nim plany bu
dowy kolejnych sal gimnastycznych dla szkół 
i inne inwestycje, w tym drogowe. J. Frelich 
podkreślił priorytetowe potraktowanie w bu
dżecie problemów oświaty, przypomniał 
też, że kiedy AWS przejmowała władzę,

jedna z najważniejszych inwestycji miejskich 
czyli oczyszczalnia ścieków była zaawanso
wana w 15%, dziś - w 90%, a na efekty eko
logiczne nie trzeba będzie długo czekać, nie 
może być więc mowy o stagnacji. Radny Ka
zimierz Zięba zauważył, że zbyt duże pienią
dze zamierza się wydatkować na moderniza
cję stadionu. Radny Henryk Ryszka zauwa
żył, że również w czasie dwu poprzednich 
kadencji, dzielnice, w tym Niedobczyce, nie 
były zadowolone z ilości inwestycji. Sło
wa swoje poparł przykładami prac w dziel
nicy z lat 1991-1998.

W zdecydowanej obronie budżetu stanął 
przewodniczący Komisji Finansów Bolesław 
Korzeniowski. - Skoro wszystkie komisje 
przegłosowały w swoich gronach projekt bu
dżetu bez jednego głosu sprzeciwu, a tylko 
przy 11 wstrzymujących się, ten budżet nie 
może być zły. (...) Wcześniej sześć komisji 
branżowych skierowało do Komisji Finansów 
i zarządu Miasta wnioski o zwiększenie wy
datków na sumę “zaledwie” 8 min 341 tys.zł, 
przy deficycie sięgającym... 13 min. Zada
nie oczywiście niewykonalne (...). Wszyst
ko, co tutaj powiedziano na temat mizerii 
budżetowej jest prawdą. Tylko, że niestety, 
brakuje środków... Oczywiście, można było ten 
budżet inaczej zbudować i przyjąć zasadę, że 
nie dopłacamy do niczego, co powinno być

finansowane z państwowej subwencji, jak  
oświata, zdrowie itd. Tylko jak wtedy Rybnik 
by wyglądał? Trzeba te zadanie finansować, 
a nie ograniczać się tylko do subwencji! Obli
czyliśmy, że subwencja państwowa na zada
nia przekazywana samorządom jest zazwyczaj 
za niska o 30%. Podsumowując: Komisja Fi
nansów przyjęła i podpisała się pod projek
tem budżetu, a komisjom branżowym chciał

bym podziękować za wielki wkład pracy.
Radny Jerzy Rożek zauważył, że projekt 

nie uwzględnia wielu ważnych rzeczy, choć
by w dziedzinie inwestycji sportowych, a tak
że środków dla Rybnickiej Strefy Aktywno
ści Gospodarczej.

Do krytycznych ocen opozycji odniósł 
się również prezydent A. Fudali uważając, 
że kontynuacja inwestycji rozpoczętych przez 
poprzedników była niekwestionowanym obo
wiązkiem kolejnej ekipy rządzącej, zaś na 
nowe zadania przyjdzie na pewno czas. Szyb
ka kolej, o której mówiono na początku ka
dencji, została wpisana w strategię rozwoju 
Województwa Śląskiego jako część zintegro
wanego systemu transportowego w naszym 
regionie. Wbrew sceptycznym ocenom tej 
wizji przez opozycję, jest to więc przedsię
wzięcie realne. Prezydent podkreślił też fakt 
porozumienia ponad podziałami polityczny
mi posłów naszego regionu, którym udało się 
wspólnie wywrzeć nacisk na sejmową pod
komisję d/s inwestycji centralnych, którego 
efektem jest dodatkowe 5 min zł na budowę 
i wyposażenie szpitala w Orzepowicach. 
Stwierdził też, że europejskie środki pomo
cowe to pieniądze realne, pod warunkiem, że 
wnioski są dobrze umotywowane, a projekty 
solidnie przygotowane. Rybnik złożył już kil
ka wniosków i istnieją realne szanse na pozy

tywne odpowiedzi.
Radny Marian Szydło podniósł problem 

niewielkich nakładów na służbę zdrowia. 
W odpowiedzi prezydent Fudali przypomniał, 
że podstawowej opieki zdrowotnej nie finan
suje miasto, ale jest ona zadaniem Zakładu 
Lecznictwa Ambulatoryjnego, który pozysku
je środki z Kasy Chorych. Podkreślił, że mia
sto jest natomiast zainteresowane wspólnym 
projektem restrukturyzacji ZLA. Radna Ewa 
Czaja dodała jednak, że bez pomocy finan
sowej miasta, restrukturyzacja ta będzie bar
dzo trudna. Ostatecznie radni przyjęli budżet 
miasta na 2000 rok 23 głosami - za i 13 - 
przeciw radnych RRR.

Jednogłośnie radni opowiedzieli się za za
warciem porozumienia pomiędzy Samorzą
dem Województwa Śląskiego, a gminą Ryb
nik, na mocy którego miasto dalej pełniłoby 
funkcję inwestora bezpośredniego podczas 
kolejnych etapów budowy szpitala w Orze
powicach oraz przekazywania i uruchamia
nia obiektu. Radni zgodzili się także wyrazić 
zgodę na zawarcie porozumienia z Powiatem 
Rybnickim odnośnie wykonywania przez 
miasto Rybnik wspólnych zadań realizowa
nych przez Powiatowy Urząd Pracy w Ryb
niku. Zgodnie z ustawą, zadanie to od 1 stycz
nia br. przejęły samorządy. Rybnicki Urząd 
Pracy działa na terenie dwu jednostek samo
rządu terytorialnego - powiatu ziemskiego 
i grodzkiego, jednak większość bezrobotnych, 
bo 5.242 osoby z 7.107 zarejestrowanych, 
są mieszkańcami Rybnika, a więc i szkole
nia i przekwalifikowywanie bezrobotnych do
tyczyć będzie w większości rybniczan. Dla
tego radni uważają, że zadanie to powinno 
przejść pod kompetencje miasta. Jednak taki 
stan prawny obowiązuje na dzień sesji RM 
(27.12.99) i nie jest wykluczone, że zadanie 
to zostanie ustawowo powierzone starostom.

Następnie wiceprezydent J. Frelich przed
stawił projekt nadania II LO imienia Andrze
ja  Frycza M odrzewskiego. Imię dla tej 
szkoły było tematem kilkuletnich (!) dys
kusji w wielu gremiach po tym, jak zdecy
dowano się zrezygnować z imienia Hanki 
Sawickiej. W efekcie zarówno Rada Peda
gogiczna jak i Komitet Rodzicielski oraz Sa
morząd Uczniowski zgodzili się na patronat 
jednego z najznakomitszych myślicieli spo
łecznych XVI w. Również radni przy kilku 
głosach wstrzymujących się, projekt poparli.

Ożywioną dyskusją wzbudził kolejny punkt 
w sprawie ustalenia zasad i trybu zasiedlania 
lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Bor
ki 37A w Rybniku. Jak wyjaśnił wiceprezy
dent M. Uherek, chodzi o 5 trzypokojowych 
mieszkań o wysokim standardzie w budyn
ku przejętym i zmodernizowanym przez mia
sto, a pełniącym wcześniej funkcję hotelu 

dokończenie na stronie 8.

Ostatnią w roku sesję Rady Miasta rozpoczął występ "Przygody Zdj.: (r)
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dokończenie ze strony 7.
robotniczego. Zgodnie z normami zaludnienia udało się zasiedlić tylko 
mieszkania mniejsze. Chodziło więc o zgodę radnych na możliwość 
zasiedlenia bez zachowania tych norm większych lokali, których koszt 
eksploatacji jest wyższy i na które nie stać np. rodzin wielodzietnych. 
Radny Stanisław Jaszczuk sugerował sprzedaż tych mieszkań w for
mie przetargu, jak się jednak okazało, nie pozwalają na to nieuregulo
wane sprawy własnościowe. Większość radnych, biorąc pod uwagę 
"głód" mieszkaniowy zdecydowała, że mieszkania te trzeba zasie
dlić. (Uchwała w Monitorze Miejskim)

Kolejny punkt sesji dotyczył uchwalenia Statutu Rybnickich Służb 
Komunalnych z uwzględnieniem zmian, jakie są konsekwencją wy
dzielenia z RSK Służb Transportu Zbiorowego. Temat przedstawił 
wiceprezydent R. Niewelt, a radni uchwałę podjęli jednogłośnie.

W ramach interpelacji i pytań, radny K. Zięba nawiązał do swojego 
głosu na sesji listopadowej, a dotyczącego rozbiórki szpecącego teren 
budynku na Nowinach. Wiceprezydent M. Uherek odpowiedział, że 
decyzję o rozbiórce może podjąć jedynie Powiatowy Inspektor Nadzoru 
Budowlanego i tam należy z takim wnioskiem wystąpić. Wiceprezy
dent R. Niewelt odpowiedział radnemu J. Murze w sprawie uchwały 
RD Boguszowice postulującej przeznaczenie na kanalizację sanitarną 
sumy 350 tys. zł., zauważając, że RD nie może swoją uchwalą dyspo
nować środkami z miejskiego budżetu. Wyliczył też wszystkie przed
sięwzięcia, na które w Boguszowicach miasto przeznaczyło prawie 
1,5 min zł.

Radny K. Zięba złożył wniosek o rozpoczęcie starań w celu przeję
cia na rzecz miasta budynku przy ul. Kolejowej, dotychczasowej sie
dziby sądu, który lada tydzień rozpocznie działalność w odremonto
wanym Zamku. Wiceprezydent M. Uherek odpowiedział, że obiekt ten 
jest własnością Rybnickiego Przedsiębiorstwa Robót Budowlanych, ale 
przejęcie go przez miasto nie jest wykluczone. Radny Zygmunt Gajda 
postulował natomiast zmianę za wąskich, jego zdaniem, stołów w sali 
obrad, co jest powodem dyskomfortu w czasie pracy radnych. Pod
niósł też problem handlujących na targowisku cudzoziemców, co ja
koby zagraża rodzimemu rynkowi pracy. Sugestia co do stołów zo
stała przez władzę miasta przyjęta. Radny Roman Oleś zwrócił się 
z pytaniem dlaczego z przychodni kop. “Jankowice” w Boguszowi
cach “zniknęły”godziny przyjęć specjalistów - kardiologa, nefrologa 
i urologa. Odpowiedź członka ZM Leszka Kuśki oraz przewodniczą
cego RM W. Zawadzkiego, że nie podpisali oni umów z Kasą Cho
rych, bo jako specjaliści, nie chcą tracić kontaktu ze szpitalami, rad
nego nie przekonały. Temat podjął również radny Jan Mura. Jak za
pewnił L. Kuśka, problem ten będzie na pewno jeszcze przez władze 
miasta rozpatrywany. Radny M. Szydło zaapelował do władz, by wy
pracowały formulę wspierania szczególnie uzdolnionych młodych 
rybniczan. W odpowiedzi na pytania radnego Szydly na ostatniej se
sji, wiceprzewodnicząca Komisji Rewizyjnej RM Maria Adamczyk- 
Dudek odczytała protokół, z którego wynika, że wszystkie wyjazdy 
zagraniczne członków ZM były zasadne merytorycznie. Uchybień pro
ceduralnych nie stwierdzono też w trakcie przeprowadzania przez 
służby miejskie przetargów. Na pytanie radnego J. Mury o dalsze 
losy zatargu o drogę do siedziby firmy “Eko”, przewodniczący RM 
W. Zawadzki odpowiedział, że odstąpiono od pozwania do sądu przed- 

i stawicieli poprzedniej ekipy odpowiedzialnych za utrudnianie przeja- 
0  zdu samochodom firmy “Eko”.

Ostatnią sesję w roku zakończyły życzenia noworoczne prze
wodniczącego Rady Miasta Wiesława Zawadzkiego i prezydenta 
Adama Fudałego, wzajemne życzenia radnych i przełamanie się 
opłatkiem. Oby atmosfera następnych spotkań w gronie radnych 
była tak życzliwa i pełna dobrych słów, jak na ostatniej, przed 
nadejściem roku 2000, sesji.

(r)

S k r o  kem...
Świąteczne spotkania
Prezydent Adam Fudali i Jadwiga Deja z Zarządu Miasta wzięli 

udział w spotkaniu z członkami Śląsko-Dąbrowskiego Towarzy
stwa Gospodarczego. Opłatkowo-noworoczne spotkanie odbyło się 
w siedzibie Towarzystwa, a oprócz władz miasta uczestniczyli w nim 
m.in. przedstawiciele elektrowni “Rybnik”, Rybnickiej Spółki Węglo
wej, Rybnickiej Strefy Aktywności Gospodarczej, Kasy Chorych oraz 
firm, tworzących ŚDTG. Po tradycyjnej lampce szampana, życzeniach 
noworocznych i przełamaniu się opłatkiem, rozmawiano o współpra
cy lokalnej i wzajemnych kontaktach. Przypomniano również historię 
i dokonania ŚDTG, a prezydent podkreślił wagę dalszej współpracy 
w kontekście realizowanych w mieście inwestycji.

Sylw ester 2000
Mniej rybniczan niż w ostatnich latach zdecydowało się przywi

tać nowy, 2000 rok, na rybnickim Rynku, krócej też niż dotąd 
trwała tu zabawa. Trudno powiedzieć, czy obawiano się “milenij
nej pluskwy” czy raczej niekontrolowanego wybuchu “radości” tłu
mu. Ci jednak co przybyli, doskonale bawili się z zespołami “Mag
da Anioł Band” i “Łzy”, oraz obejrzeń pokaz sztucznych ogni.

Przed północą prezydent Adam Fudali krótko podsumował mijają
cy rok, zaś tuż po złożył życzenia wszystkim mieszkańcom miasta.

Będące w pogotowiu służby porządkowe nie zanotowały większych 
incydentów, oprócz ściągnięcia jednego “balowicza” z podstawy ryn
kowej choinki, na którą próbował się wspiąć. Wiele roboty z uprząt
nięciem rozbitego szkła miały za to służby komunalne, bo rozstawio
ne specjalne kontenery nie miały tradycyjnie wzięcia.

Nowe prawo górnicze?
13 stycznia w budynku Starostwa Powiatowego w Rybniku odbyło 

się spotkanie z udziałem prezydentów, burmistrzów i wójtów gmin 
górniczych oraz posłów województwa śląskiego. Jednym z głównych 
punktów spotkania była dyskusja nad omówieniem rządowego pro
jektu nowelizacji ustawy - Prawo geologiczne i górnicze. Głównym 
organizatorem spotkania było Stowarzyszenie Gmin Górniczych.

Na 100 dni przed maturą
Rybniccy maturzyści rozpoczęli studniówkowe bale. Od kilku 
już lat młodzież decyduje się na to, aby bawić się w restauracjach, 
a nie w szkolnych salach gimnastycznych, czy aulach. Zwiększa to 
koszt studniówek, ale młodzież stara się, aby tę jedyną w swoim ro
dzaju imprezę, spędzić w szczególny sposób, zważywszy, że mamy 
karnawał 2000. Na jednej z pierwszych studniówkowych imprez ba
wiła się młodzież II Liceum Ogólnokształcącego z Rybnika. Ucznio
wie sześciu maturalnych klas podzieleni zostali na dwie grupy. Miej
scem gdzie chcieli bawić się uczniowie tej szkoły był lokal “Echo” 
w Leszczynach. W tym samym miejscu, 19 stycznia tradycyjnego po
loneza odtańczyli uczniowie V Liceum Ogólnokształcącego, natomiast 
młodzież Liceum Medycznego 100 dni przed maturą świętowała w sali 
przyjęć “Rondo”. 14 stycznia w Cechu Rzemiosł Różnych w Rybniku 
bawili się licealiści z Zespołu Szkół Mechaniczno - Elektrycznych, 
a uczniowie czterech klas Technikum Mechanicznego tej placówki swoją 
studniówkę zorganizowali w lokalu “U Kochańskich” w Mszanie. Tra
dycyjnie już jednym z największych hitów studniówkowych bali był 
utwór “Czerwonych Gitar” -’’Matura”. r, (S)
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Spotkania świateczno-noworoczne

Tradycyjnie z przedstawicielam i różnych  środow isk  
spotkali się  członkow ie Zarządu Miasta. Wśród gości 
prezydenta Adama Fudalego byli jubilaci i emeryci z UM, 
duchowni, policjanci i strażacy, radni, szefowie firm i jed
nostek miejskich, przedsiębiorcy oraz media. Rozmowy to
czyły się wokół najbardziej żywotnych problemów miasta 
interesujących poszczególne grupy społeczne i zawodo
we, a kończyły się wzajemnymi życzeniami.

W dzielnicy Paruszowiec-Piaski już w połowie grudnia w “Harców
ce” spotkali się emeryci i renciści huty “Silesia”, koła przy Związkach 
Zawodowych huty “Silesia”. Kilka dni później opłatkiem przełamali się 
emeryci i renciści tego samego zakładu związani z NSZZ “Solidar
ność”, a ich gośćmi byli m.in. Ewa Urbanek-Chołuj i wiceprzewodni
czący sekretariatu Śląsko-Dąbrowskiego Regionu NSZZ “Solidarność” 
Marian Wiśniewski, a także przedstawiciele Rady Dzielnicy Paruszo
wiec-Piaski, która wspomogła te spotkanie finansowo. Rada Dzielni
cy była też organizatorem opłatkowego spotkania dla seniorów z Pa- 
ruszowca i Piasków, które odbyło się w Szkole Podstawowej nr 3. Był 
poczęstunek i występ szkolnego zespołu artystycznego. Impreza odby
ła się przy wsparciu miejscowych firm i sklepów, którym dzielnicowi 
samorządowcy bardzo dziękują. Zaś w podzięce za stały i aktywny 
udział w imprezach, Rada Dzielnicy ufundowała SP 3 i zespołom arty
stycznym w niej działającym dwa bezprzewodowe mikrofony.

Spotkanie koła emerytów i rencistów huty "Silesia".
Zdj.: B. Główka rowia i pomyś...

Okres świąteczno-noworoczny to czas spo
tkań, dobrych myśli i serdecznych słów przy 
łamaniu się opłatkiem i składaniu sobie życzeń. 
W  rodzinie i wśród innych ludzi...

Tradycyjnie wigilię dla bezdomnych i samot
nych zorganizował rybnicki Ośrodek Pomo
cy Społecznej. W  przeddzień 24 grudnia w 
jadłodajni OPS przy ul. Chrobrego wigilijny 
posiłek zjadło ponad 30 osób, zaś w sto
łówce Miejskiego Domu Opieki Społecznej 
do wieczerzy zasiadło 75 osób. Podano 
tradycyjne wigilijne potrawy, które serwowa
ły pracownice OPS.

- Na naszej wigilii panowała prawdziwie 
świąteczna atmosfera - powiedziała Halina 
Szymańska z OPS. - Śpiewaliśmy wspólnie ko
lędy i podzieliliśmy się opłatkiem, który po
darowali ojcowie franciszkanie. W  wieczerzy 
wziął również udział proboszcz parafii św. 
Antoniego ks. Franciszek Musioł. Były wśród 
nas również matki samotne wychowujące 
dzieci, a również jeden samotny ojciec z  sy
nem. Miejsca nie zabrakło dla nikogo, nawet 
dla tych, którzy przyszli w ostatniej chwili. Były 
życzenia i serdeczne rozmowy, a samotne nie
sprawne osoby zostały odwiezione do domów.

>cb<scpe

Tradycyjną “Wigilijkę” zorganizowała dla 
swoich członków, przyjaciół i absolwentów 
“Przygoda”. Atmosfera nigdy jeszcze nie 
była tak ciepła i rodzinna, choć “Przygoda” 
to przecież jedna, wielka, rodzina. Były tra
dycyjne potrawy, kolędy oraz ... Omar, gość 
z Meksyku, który z zespołem zaprzyjaźnił się 
w czasie jego pobytu "Przygody" w tym eg
zotycznym kraju w 1998 roku.

15 grudnia w Orzepowicach odbyło się spo
tkanie opłatkowe z udziałem seniorów, miesz
kających w tej dzielnicy.

Wśród zaproszonych przez Radę Dzielnicy 
gości znalazły się m.in. członkinie chóru Gloria 
oraz szkolny zespół muzyczny. W spotkaniu 
uczestniczyło ponad 80 orzepowickich seniorów, 
którzy ukończyli 65 rok życia oraz przedstawi
ciele Rady Dzielnicy i duchowieństwa. Wspól

nie śpiewano kolędy, rozmawiano o świętach i 
nadchodzącym nowym roku, a atrakcją wieczo
ru była specjalnie przygotowana humoreska, 
opracowana przez członkinie chóru. Spotkania 
opłatkowe orzepowickich seniorów, odbywają 
się w tej dzielnicy co roku.

Podobne spotkanie, z udziałem przedstawicieli 
władz miasta, dla najstarszych mieszkańców zor
ganizowano w dzielnicy Maroko - Nowiny.

Besiada w Kłokocinie. Zdj.: szoł

Również Rada Dzielnicy w Kło
kocinie zorganizowała tradycyjne no
woroczne spotykanie ze swymi senio
rami. Mszę św. w ich intencji odpra
wił ks. prób. Eugeniusz Mencel. 
Następnie w kłokocińskiej remizie 
strażackiej, odbyła się biesiada przy 
muzyce. Obecni byli przedstawiciele 
kłokocińskiej OSP, chodowców gołę
bi, koła emerytów i rencistów, koła go
spodyń, Klubu Sportowego “Naprzód 
Kłokocin”. Przygrywały zespoły 
“Nasi” i “józefinki” oraz orkiestra dęta 
kop. "Jankowice".

- Na to spotkanie zaprosiliśm y 
mieszkańców K/okocina urodzonych 
w 1925roku i wcześniej - mówi Stanisław 
Stajer, przewodniczący RD w Kłokoci
nie. - Zebrało się ich 83. W tym roku 
je st ich o 15 więcej niż w roku ubie
głym, co m oże świadczyć, że  średnia 
wieku w naszej dzielnicy wydłuża 
się. Warto też podkreślić, że spotka
nie z  seniorami w Roku Jubileuszowym 
udało się nam zorganizować dzięki na
szym  sponsorom . Pragnę w ięc 
podziękować PTKiGK, Energo-inwe- 
stowi, WPRinż-Asfeity, firmie STO- 
KOL, kop. “Jankowice ” i restauracji 
■■Staropolska-. r,(S),(«o/>
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W izyta w  Liévin

Stok narciarski
Wizyta rybnickiej delegacji w Lievin, w skład 

której wchodzili prezydent Adam Fudali, ra
dni Michał Śmigielski i Jerzy Rożek oraz na
czelnik Wydziału Rozwoju Miasta Grzegorz 
Wolnik, zbiegła się z obchodami św. Barbary, 
patronki nie tylko polskich, ale, jak się okaza
ło, i francuskich górników. W tradycyjnie gór
niczym regionie Nord Pas-de-Calais jest to 
również święto ognia i straży pożarnej. Ryb-

Wizyta Konsula Generalnego Francji

Szansa na 
wsparcie

Rybnik, tradycyjnie otwarty na kontakty z 
przedstawicielami Francji, miał okazję gościć 
Konsula Generalnego Francji w Krakowie Ro
landa Blatman na, który przybył w towarzystwie 
eksperta przedakcesyjnego Unii Europejskiej 
Lionela Rimoux, stałego przedstawiciela regio
nu Nord Pas-de-Calais w Polsce Jean-Clauda 
Ebela. Goście spotkali się z władzami i prezy
dium RM, a także przedstawicielami elektrow
ni "Rybnik", fundacji "Ekoterm Silesia", samo
rządu gospodarczego oraz Alliance Français.

Prezydent Adam Fudali przedstawił Rybnik 
i jego tradycyjne partnerskie kontakty z mia
stami francuskimi. Do wspólnej historii i do
świadczeń nawiązał też konsul R. Blatma- 
nu, podkreślając zmianę punktu ciężkości 
stosunków partnerskich - z aspektu politycz
nego na gospodarczy.

Dyskusja koncentrowała się przede wszyst
kim wokół idei budowy kampusu studenckie
go, którą przedstawił Janusz Trojan z fundacji 
"Ekoterm Silesia" oraz dotyczącego tej kwestii 
problemu restrukturyzacji górnictwa, poruszo
nego przez dyrektora d/s eksploatacyjno-eko-

niccy samorządowcy wzięli m.in. udział w 
złożeniu wieńców pod tablicą upamiętnia
jącą tragiczną śmierć 42 górników w ko
palnianej katastrofie w latach 70. Do udzia
łu w uroczystości zaprosił rybniczan mer

nomicznych elektrowni "Rybnik" Bogusława 
Biegiesza.

Jak stwierdził Lionel Rimoux, budowa ze
społu uczelni to przedsięwzięcie bardzo tra
fione i ma ono szanse wsparcia przez Unię 
Europejską, jeśli tylko przedstawiony projekt 
będzie miał wystarczająco mocne oparcie w 
strategii miasta i dalej, regionu. Dodajmy, że

na... hałdzie
Liévin Jean-Pierre Kucheida, deputowa
ny do francuskiego parlamentu, którego 
przodkowie, podobnie jak wielu innych 
mieszkańców tego miasta, najprawdopo
dobniej wywodzi się z Wielkopolski.

Gospodarze Liévin mogą się pochwalić nie
zwykle bogatą, nawet jak na francuskie warunki, 
bazą rekreacyjno-sportową. Znajduje się tu hala 
sportowa, w której odbywają się wielkie impre
zy zaliczane do Grand Prix w lekkoatletyce. Tu 
pobił rekord świata w skoku o tyczce Siergiej 
Bubka, tu padło kilka innych światowych rekor
dów. W Liévin znajduje się też uczelnia o profi
lu sportowym, jest szkółka piłkarska, budowa
ny jest, przy współudziale gminy, aqua-park.

Liévin, jak wiele innych górniczych miast, 
przechodzi od prawie 20 lat proces restruktu
ryzacji, który wcale się jeszcze nie zakończył. 
We Francji główny ciężar przekształceń przy
jęło na siebie państwo, gmina partycypuje w ich 
kosztach zaledwie w 10-15%. Jak powiedział 
prezydent Fudali, o takim systemie finanso
wania restrukturyzacji w Polsce możemy tyl
ko marzyć... Na pogómiczych terenach osiadło 
w Liévin wiele światowych firm, istnieje też 
podobne przedsięwzięcie jak nasze inkubatory

niedawno pozytywnie do idei kampusu od
niósł się kolejny rektor wyższej uczelni - tym 
razem katowickiej Akademii Ekonomicznej.

Następnie goście zwiedzili teren przyszłego 
kampusu, złożyli wizytę w siedzibie Rybnic
kiej Strefy Aktywności Gospodarczej, w Mu
zeum oraz ośrodku Alliance Français.

(r)

Francuscy goście zwiedzają teren przyszłego kampusu. Zdj. Z.K.

Rybniccy samorządowcy wzięli udział w obchodach francuskiej "Barbórki", 
której jednym z elementów jest procesja z figurą św. Barbary.
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przedsiębiorczości, gdzie firmy mają prawo 
do pewnych ulg i priorytetów. Lievin nie wy
piera się jednak swojej górniczej przeszłości, 
a wręcz kultywuje dawne tradycje.

Na oficjalnym spotkaniu na merostwie 
Jean-Pierre Kucheida zadeklarował chęć na
wiązania przez Lievin partnerskich kontak
tów z Rybnikiem, co przedstawiciele naszych 
samorządowców powitali z zadowoleniem. 
Obie strony uzgodniły, że podpisanie oficjal
nej umowy partnerskiej nastąpi w 2000 roku. 
Część uroczystości odbędzie się w Lievin, 
część w Rybniku, w obecności przedstawicieli 
dyplomatycznych obu państw.

Partnerzy z Lievin już zadeklarowali pomoc 
przy opracowywaniu audytu energetycznego 
dla miasta i są otwarci na współpracę. Warto 
wykorzystać doświadczenie, których Francu
zi nabrali, restrukturyzując swój własny prze
mysł wydobywczy. Jednym z ciekawszych roz
wiązań wykorzystujących pokopalniany "spa
dek" jest stok narciarski na hałdzie. Zapowie
dziano też współpracę kulturalną i medialną, 
ale do sprecyzowania planów dojdzie później.

Pierwsza wizyta przedstawicieli rybnickie
go samorządu w Lievin nie miała więc wy
łącznie kurtuazyjnego charakteru, a jej efek
tem może być konkretna współpraca i wymia
na doświadczeń.

(r)

D zieci
ze Stanisław ow a  

d zięku ją
Tradycyjnie pod koniec roku wyruszyli 

do Stanisławowa na Ukrainie dyrektor 
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 
w Kamieniu Rafał Tymusz oraz Wiesław 
Sojka, od wielu lat zaangażowany w pomoc 
dla dzieci i polskiej parafii pw. Chrystusa 
Króla ks. Halimurki w tym mieście.

Tym razem świąteczne paczki, których przy
gotowano 1350, trafiły nie tylko do szkoły 
w Stanisławowie, gdzie uczą się polskie dzie
ci, ale także do dwu ośrodków dla dzieci nie
pełnosprawnych oraz do domu dziecka w Je- 
zupolu, położonym ok. 20 km od Stanisławo
wa. Rybniczanie nadal też wyposażają Dom 
Polski przy parafii Chrystusa Króla. Tym ra
zem, dzięki sponsorom, siłownia otrzymała 
wykładzinę.

Jesienią kilkadziesięcioro dzieci ze Stani
sławowa przebywało 3 tygodnie w Rybniku, 
bawiąc się i ucząc w rybnickich szkołach, 
a mieszkając u swoich rówieśników. Do na
szej redakcji nadeszły życzenia świąteczne dla 
rybniczan i list, w którym dzieci ze Stanisła
wowa dziękują wszystkim, którzy do organi
zacji ich pobytu się przyczynili. Drukujemy 
go z prawdziwą przyjemnością.

Jeszcze przed świętami dotarł do 
Egliszek w Rejonie Wileńskim na Litwie 
transport darów z Rybnika.

Jak już informowaliśmy, w polskiej szko
le w  Egliszkach, miejscowości położonej 
kilkanaście kilometrów od Wilna, jesienią

Droga Redakcjo!
Za Twoim pośrednictwem chcemy podzię

kować wszystkim Dobroczyńcom, którzy zor
ganizowali nasz 3-tygodniowy pobyt w Ryb
niku. Dziękujemy w pierwszej kolejności Za
rządowi Miasta Rybnika na czele z prezyden
tem panem Adamem Fudalim. Zdajemy sobie 
sprawę ile trudu trzeba było sobie zadać by
śmy mogli przyjechać. Dziękujemy probo
szczowi parafii św. Jadwigi dziekanowi ks. F. 
Skórkiewiczowi, który znalazł dla nas takie 
kochane rodziny oraz panu Tadeuszowi Szo- 
stokowi, naczelnikowi Wydziału Edukacji UM, 
który umieścił nas w szkołach. Bardzo serdecz
nie dziękujemy dyrektorowi MOSiR-u panu 
Rafałowi Tymuszowi i jego współpracowni
kowi panu Wiesławowi Sojce, którzy byli bez
pośrednimi naszymi opiekunami. Dziękujemy 
dyrekcjom szkół nr: 1, 2, 5, 9, 10, 11, 14, 16, 
31, 34 i nauczycielom, że tak nas serdecznie 
przyjęli. Było nam w tych szkołach bardzo

ub. roku wizytę złożyli wiceprezydent Ma
rian Uherek i w iceprzewodnicząca RM 
Maria Z. Smółka oraz Leszk Kuska, zapro
szeni na Litwę przez przedstawicieli litew
skiej Polonii.

Warunki, w  jakich egzystuje szkoła w Egli
szkach sprawiły, że rybniccy samorządowcy

miło. Nasze koleżanki i koledzy byli tacy przy
jaźni. Ściskamy ich mocno. Szczególnie jed
nak chcemy podziękować naszym Rodzinom, 
u których mieszkaliśmy w ubiegłym i w tym 
roku. Było nam tak dobrze. Oni byli tacy ko
chani. Tylko oni wiedzą, Że ze łzami w oczach 
ich żegnaliśmy. Nie bardzo chcieliśmy wra
cać do domów. Nieraz byliśmy niegrzeczni, 
więc przepraszamy. Wiedzcie, Rodziny, że 
mocno Was pokochaliśmy i naszym bliskim 
tutaj w Stanisławowie o Was opowiadaliśmy.

Serdecznie chcemy podziękować księdzu 
prałatowi Alojzemu Klonowi, który rozpoczął 
przed laty akcję opieki nad dziećmi w Stani
sławowie. Nasze koleżanki i koledzy, którzy 
nie mogli przyjechać do Rybnika są wdzięcz
ni rodzinom, które przesłały im upominki.

Mocno wszystkich Rybniczan całujemy i 
dziękujemy!

Dzieci ze Stanisławowa 
wraz z nauczycielkami Alicją i Heleną

Wileńska Ostra Brama.

postanowili zmobilizować ludzi do
brej woli i zorganizować akcję po
mocy dla tej placówki.

Po raz drugi do Egliszek pojechała 
M. Smółka, a także Zofia Golińska, 
wizytator rybnickich szkół, tym ra
zem jednak jako przedstawicielka 
Stowarzyszenia Współpracy Mię
dzynarodowej Rybnik-Europa. Do 
najhojniejszych ofiarodawców nale
żeli rybniccy uczniowie, ponieważ 
część pieniędzy zbieranych tradycyj
nie w  szkołach na paczki dla dzieci 
ze Stanisławowa na Ukrainie, prze
znaczono tym razem dla Egliszek. 
Przypomnijmy, że zbiórkę dla Stani
sławowa od kilku lat prowadzi Wy
dział Edukacji UM. Wśród darów dla 
Egliszek był komputer oraz drukar
ka, 50 krzeseł, 10 grzejników c.o., 
polskie książki i artykuły szkolne, kil
ka kompletów narzędzi oraz trwała 
żywność dla szkolnej kuchni. Dary 
oraz nasze wolontariuszki przewio
zła do Wilna rybnicka firma "Polcab",

dokończenie na str. 26

42-28-825
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I Spotkanie Integracyjne w ZSP w Boguszowicach

A słowo “przyjaźń” ciałem się stało...
Wśród wielu zmian w sferze społecznej ja

kie zaszły w naszym kraju w minionym dzie
sięcioleciu, do najważniejszego należy zaliczyć 
coraz bardziej pozytywny stosunek społeczeń
stwa do osób niepełnosprawnych. Wiele ludzi 
i organizacji zaangażowało się w działania na 
rzecz stworzenia żyjącym dotąd w cieniu oso
bom niepełnosprawnym warunków do godne
go uczestnictwa w życiu społecznym, a inte
gracja przestała być pustym słowem.

Przedsięwzięcia integracyjne nie są obce 
również naszemu miastu, a przykładem niech 
będzie działalność Warsztatów Terapii Za
jęciowej prowadzonej przez rybnickie koło 
Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledze
niem Umysłowym. Do powstania warsztatów 
walnie przyczyniło się miasto, również dzię
ki pomocy samorządu powstał i działa dom 
dziennego pobytu dla osób upośledzonych 
umysłowo w Niedobczycach, wspomagany 
przez gminę jest także ośrodek leczniczo-re
habilitacyjny dla dzieci im. Jana Pawła II.

Szczególnie aktywną placówką stały się 
w ostatnich kilkunastu miesiącach Warszta

ty Terapii Zajęciowej kierowane 
przez Danutę Reclik. Po wielkiej 
imprezie integracyjnej jaka mia
ła miejsce w maju ub.roku na 
Rynku, tuż przed świętami 
podobna odbyła się w Zespo
le S zkół P on ad p od staw o
wych w Boguszowicach. To wła
śnie ta szkoła, jako jedyna, odpo
wiedziała na apel D. Reclikowej 
skierowany do rybnickich szkół 
średnich o włączenie się do dzia
łań integracyjnych. Dyrektorka 
szkoły Teresa Szym ik  je s t 
dumna, że spośród uczniów 
ZSP, w skład którego wchodzą 
gimnazjum, liceum i ZSZ, udało 
się stworzyć grupę ok. 20 młodych 
wolontariuszy, którzy wspólnie z 
niepełnosprawnymi intelektualnie 
uczestniczą w zajęciach plastycz
nych, wychodzą z nimi na miasto, 
do Muzeum, do kina, prowadzą 
ćwiczenia fizyczne.

Spotkanie było prawdziwie integracyjne. Zdj.: r

mm ■ ■ ■ ■ i

Bal przebierańców z udziałem clowna z Narodowego Królewskiego Cyrku Ho
landii, warsztaty wokalno - aktorskie, wizyta w stadninie koni oraz wycieczki 
w góry - to tylko niektóre z atrakcji jakie rybnickie placówki kulturalne przygo
towały z myślą o dzieciach, które w okresie ferii zimowych pozostają w mieście.

W pierwszym tygodniu ferii w Domu Kul
tury w Chwałowicach odbywać się będą m.in. 
projekcje filmów i konkursy plastyczne. Dzieci 
będą mogły uczestniczyć również w warszta
tach wokalno - aktorskich, pod hasłem “Pol
skie piosenki filmowe” oraz wziąć udział w balu 
i wycieczce w Bieszczady. W drugim tygodniu 
zimowych ferii prowadzone będą zajęcia 
świetlicowe.

Pracownicy DK w Niedobczycach przygoto
wali dla najmłodszych mieszkańców tej dziel
nicy projekcje filmów, dyskotekę, wyjazdy na 
basen oraz zajęcia plastyczne i muzyczne. Dzieci 
wezmą również udział w wycieczce w góry oraz 
odwiedzą stadninę koni. Wyjątkową atrakcją 
będzie z pewnością bal przebierańców z udzia
łem clowna z Narodowego Królewskiego Cyr
ku Holandii “Alladyn Althoff ’ z Amsterdamu.

Cztery godziny dziennie trwać będą zajęcia 
w Domu Kultury w Niewiadomiu, w któ
rych weźmie udział 50 dzieci. Wśród atrakcji 
jakie dla nich przygotowano znajdą się m.in. 
zajęcia plastyczne i plenerowe, konkursy i tur
nieje oraz wycieczka na Kubalonkę i 4 wizy
ty na basenie w Biertułtowach.

Zajęcia sportowe i rekreacyjne, filmy, kon
kursy w lepieniu śnieżnych figur oraz bal 
przebierańców - to atrakcje, które przygoto
wano z myślą o dzieciach, które odwiedzą 
Harcówkę na Paruszowcu.

Atrakcyjny program przygotowała wypoży
czalnia i czytelnia dla dzieci Powiatowej i Miej
skiej Biblioteki Publicznej w Rybniku przy 
ul. ks. Józefa Szafranka 7, która zaprasza 
wszystkich chętnych do udziału w zajęciach

organizowanych w czasie ferii zimowych tj. 
od 24 stycznia do 4 lutego 2000 roku.

W poniedziałki, wtorki, środy i piątki od 
godz. 11.00 będą przeprowadzane konkursy, 
gry i zabawy. W czwartki od godz. 11.00, 
a w pozostałe dni od godz. 14.00 będą emito
wane filmy video dla dzieci.

O najmłodszych nie zapomniał również 
Klub Energetyka w Rybniku, który zorga
nizował dwutygodniowe, płatne zajęcia dla 
dzieci w wieku od 7 do 15 lat. W programie 
półkolonii znalazły się m.in. wyjścia na ba
sen, konkursy rzeźby w śniegu oraz trio ba
sket. Organizatorzy przygotowali również tur
niej tenisa stołowego, zabawę karnawałową, 
zajęcia z origami oraz kulig i przejażdżki kon
ne w Ośrodku Jeździeckim w Stodołach.

Codziennie od 8.00 - 20.00 odbywać się 
będą zajęcia w Młodzieżowym Domu Kul
tury w Rybniku, gdzie dla dzieci przygoto
wano m.in. konkursy plastyczne, gry i zaba
wy, wyjścia na basen i do kina oraz nieodzow
ne bale karnawałowe.

Tradycyjnie już w czasie ferii również Miej
ski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kamieniu

organizuje zajęcia dla dzieci, które pozo
stają w mieście. Będą one mogły aktywnie 
wypoczywać na terenie krytej pływalni 
przy ul. Powstańców SI. w Rybniku, gdzie 
odbędzie się kurs na stopień młodszego ra
townika oraz zimowa szkoła nauki i dosko
nalenia pływania. Na sali gimnastycznej 
tego ośrodka zorganizowane zostaną roz
grywki piłki nożnej, siatkowej i koszyko
wej oraz zajęcia szermierki. Natomiast na 
Hali Widowiskowo-Sportowej w Boguszo
wicach codziennie prowadzone będą gry 
i zabawy dla dzieci, a wśród pozostałych 
atrakcji, jakie przygotowano znalazły się 
m.in. turnieje tenisa stołowego, piłki nożnej 
i koszykówki. Najlepsi młodzi sportowcy 
otrzymają atrakcyjne nagrody.

Szczegóły imprez organizowanych przez 
MOSiR znajdują się na plakatach.

Zachęcamy młodych ludzi do ruchu, a 
wszystkim dzieciom życzymy prawdziwie 
białych ferii i dobrego wypoczynku.

(S)
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Gimnazjum nr 6, mieszczące się wspólnie z SP 31 i Szkołą Społecz
ną w jednym z największych w Rybniku obiekcie oświatowym na No
winach przy ul. Orzepowickiej, otrzymało nowoczesną, komputero
wą pracownię internetową.

Została ona zainstalowana w ramach jedno nauczycielskie. Program umożliwia

Program wolontariatu, opracowany wspólnie 
przez ZSP w Boguszowicach i WTZ, nazwano 
“Przyjaźń”, a jest on częścią cyklu działań inte
gracyjnych na rzecz pomocy osobom upośledzo
nym. Do współpracy udało się pozyskać Mu
zeum, gdzie cykliczne spotkanie integracyjne 
prowadzi Aniela Przeliorz, ośrodek Bushido, w 
którym odbywają się zajęcia rehabilitacyjne, 
ośrodek hipoterapii elektrowni “Rybnik”, a tak
że Zespół Szkół nr 7. Dyrektorka tej szkoły 
Halina Opalkowska oraz Teresa Szymik otrzy
mały w podzięce specjalne „lampki pokoju”.

Przedświąteczne I Spotkanie Integracyjne w 
ZSP w Boguszowicach pod hasłem “Na począt
ku było słowo... ” było przykładem jak razem 
można cieszyć się z nadchodzących świąt kolę
dując i odgrywając sceny z narodzenia pańskie
go. Wystąpili warsztatowcy, za nimi dzieci i mło
dzież z Zespołu Szkół nr 7 oraz licealiści z Bogu
szowie. Program przewidywał również aukcję 
prac plastycznych wykonanych przez uczestni
ków warsztatów oraz młodzież szkolną, z której 
dochód został przeznaczony na działalność warsz
tatów. Licytacja wzbudziła prawdziwe emocje, a 
niektóre prace osiągnęły sumę ponad 150 zł.

Następnie dzieci ZSP, które pięknie salę na tę 
okazję przygotowały, przełamały się opłatkiem 
z gośćmi - uczestnikami warsztatów i ucznia
mi “siódemki”, a także z zaproszonymi przed
stawicielami władz oświatowych i miasta oraz 
dzielnicowymi radnymi.

Słowo “przyjaźń”, które Danuta Reclik ro
zumie jako dobroć, zrozumienie, godność, to
lerancję i wzajemny szacunek, na tym spo
tkaniu “ciałem się stało’’. (r)

R ybniczanie  
w  statystykach

W ubiegłym roku w Rybniku na ślub
nym kobiercu stanęło ponad 800 par, 
a na świat przyszło ponad półtora ty
siąca nowych mieszkańców. Sakra
mentalne "tak" wypowiedziało kilka 
osób nie będących Polakami.

Okazuje się, że zgodnie z tendencją pa
nującą w całym kraju, również w Rybniku 
wciąż maleje liczba urodzeń. W roku 1999 
w Urzędzie Stanu Cywilnego zarejestro
wano 1641 noworodków (w 1998 - 1742). 
W porównaniu z 1998 rokiem wzrosła 
natomiast liczba zgonów. Dwa lata temu 
było ich 1332, a w roku ubiegłym aż 1418. 
Chętniej niż zwykle pary małżeńskie stawa
ły na ślubnym kobiercu. W roku 1998 sa
kramentalne "tak" wypowiedziało 819 par, 
a w 1999 związek zawarło o 14 par więcej. 
- Przeważają śluby konkordatowe - potwier
dza Maria Cwenar, która od października 

c.d. na stronie 26.

programu edukacji komputerowej Mini
sterstwa Edukacji Narodowej, które wyło
żyło 30 tys. zł na sprzęt. Koszty technicz
nego przygotowania sali oraz przeszkole
nia nauczycieli w wys. 15 tys. zł wzięło

na siebie miasto. 5 tys. zł dołożył Komitet 
Rodzicielski, dzięki czem u pracow nia 
wzbogacona została o drukarki laserową i 
atramentową oraz skaner. Pracownia po
siada 10 stanowisk komputerowych, w tym

Redakcja "Gazety Rybnickiej" 
serdecznie dziękuje wszystkim 

osobom i instytucjom za przesłane 
życzenia świąteczne i noworoczne. 

Cieszymy się, że grono naszych 
przyjaciół jest coraz liczniejsze.

młodzieży "surfowanie" na poszczegól
nych monitorach na różnych stronach In
ternetu w tym samym czasie, oczywiście 
pod okiem nauczyciela, który może pew
ne strony zablokować. - Do gimnazjum nr

6 uczęszcza 220 uczniów - powiedział dy
rektor tej placówki Grzegorz Janik. - Ale 
korzystać z  pracowni internetowej będzie 
znacznie większa ilość młodzieży. Chce
my ją udostępnić również uczniom star
szych klas SP 31 oraz uczniom szkoły spo
łecznej. Chcemy by pracownia "żyła " cały . 
dzień , rów nież popołudniam i, dlatego  
w przyszłości przymierzamy się do stwo- |  i 
rżenia tzw. kawiarenki internetowej.

W otwarciu pracowni, które zbiegło się 
z uroczystością pasowania na gimnazjali
stę, wzięli udział przedstawiciele władz 
miasta z prezydentem Adamem Fudalim.

(r)

G i m n a z j a l n a  
pracownia internetowa

Tel. 42-28-825



Dla Państwowej szkoły Muzycznej 1 II st. 
w Rybniku, której w ub. roku nadano imię 
braci Szafranków, rok 2000 może być ro
kiem przełomowym.

Jak pamiętamy, władze miasta zadecydowa
ły o przekazaniu tej placówce obiektu po szpi
talu przy ul. Powstańców. Adaptacja po
mieszczeń może się rozpocząć po prze
niesieniu szpitalnych oddziałów do Orzepo- 
wic, a to z kolei zależy od tempa prac w no
wym szpitalu. Wszystko wskazuje jednak 
na to, że nastąpi to w najbliższych miesiącach.

w Teatrze Ziemi Rybnickiej. Szkołę można 
było również wesprzeć kupując wejściówki bę
dące jednocześnie “cegiełkami. Przed koncer
tem uroczyście wręczono stypendia artystycz
ne ministra kultury i sztuki, które przyznano 
absolwentowi szkoły Radosławowi Puszyle 
(akordeon), a także Piotrowi Boberowi (gita
ra) i uzdolnionemu pianiście, uczniowi prof. 
M arii W archoł, A rturow i Hesowi, który 
z towarzyszeniem orkiestry wykonał gorąco 
oklaskiwany Koncert e-moll Fr. Chopina. Dru
gim punktem programu koncertu była Suita

Koncert i aukcja na rzecz szkoły muzycznej

Kto da więcej?
Szkolnictwo, w tym również artystyczne, 

nigdy na nadmiar finansów nie narzekało, nic 
więc dziwnego, że także rybnicka szkoła mu
zyczna próbuje zebrać dodatkowe środki na 
swoją działalność. Taki też cel przyświecał kon
certowi szkolnej orkiestry oraz aukcji na rzecz 
szkoły, które odbyły się na początku grudnia

z czasów Holberga E. Griega, wykonana przez 
szkolną orkiestrę pod batutą dyrektora Euge
niusza Stawarskiego.

Zestaw przedmiotów zgromadzonych na 
aukcję przez przyjaciela szkoły M arka T. Wo
łoskiego, robił imponujące wrażenie. Było 
wśród nich pióro prezydenta Aleksandra Kwa

śniewskiego, replika oryginału 
Konstytucji 3 Maja, ofiarowana, 
wraz z autografem, przez marszał
ka Sejmu Macieja Płażyńskiego, 
przycisk do papieru ze statuetką 
lwa - własność Józefa Oleksego, 
album o parkach narodowych z li
stem Mariana Krzaklewskiego, 
strój sceniczny podarowany przez 
Marię Koterbską, obrazy Ludwi
ka Holesza, Jadwigi Mandery 
oraz Karolka Kurzydyma - auto
ra płótna podarowanego w czasie 
ostatniej pielgrzymki papieżowi. 
Był też “kosz obfitości” i porce
lana przywieziona z Lievin ofia
rowane przez prezydenta Adama 
Fudalego oraz pamiątki sportowe 
żużlowców Andrzeja Wyglendy 
i Antoniego Woryny oraz ArturaEugeniusz Dziwoki prezentuje ofiarowaną przez prezyden

ta A. Fudalego, przywiezioną z Lievin, porcelanę.

Rybnik kulturalny
Za nami...

#  ...szereg koncertów w TZR na powitanie 
nowego roku: 7 stycznia zespół “Kroke” 
z Krakowa prezentował muzykę klezmerską 
Żydów wschodnioeuropejskich. 13 stycznia 
miał miejsce “Koncert noworoczny ”, zor
ganizowany przez elektrownię "Rybnik", 
w którym wystąpili znakomici soliści ope
rowi Iwona Hossa, Marcin Bronikowski, 
Adam Zdunikowski, Bogusław Morka 
i Jerzy Karwowski (saksofon) z towarzy
szeniem Orkiestry Symfonicznej Filhar-

monii Zabrzańskiej pod dyr. Sławomi
ra Chrzanowskiego.

•  W pierwszym odcinku tegorocznej “Ma
lej akademii jazzu” w tajniki gry na wi
brafonie wprowadzał czołowy wirtuoz tego 
instrumentu - Bernard Massełi.

•  Koncert karnawałowy pt. ‘‘Powróćmy jak 
za dawnych lat" z  udziałem Sabiny Ol
brich, Grażyny Bieniek, Huberta Miśki 
i Adama Żaaka - w TZR 21 stycznia.

•  Kilka spektakli “lekturowych” w TZR dla 
młodzieży: “Tango" Sławomira Mrożka 
i “Kordian ” Juliusza Słowackiego Teatru 
Zagłębia z Sosnowca.

•  Dla dzieci spektakl Marzeny Kaszubiak

Z Koncertem e-moll Chopina wystąpił sty
pendysta ministra kultury i sztuki Artur Hes.

Kejzy. W niezbyt licznej grupie licytujących 
hojnością wykazali się Ewa Paszek, poseł An
drzej Zając, Paweł Herman, Eugeniusz Dzi
woki, Andrzej Waliszewski, pani wiceprezy
dent Ewa Urbnek-Chołuj oraz prezes Izby 
Przemysłowo-Handlowej Andrzej Żylak.

Wydaje się, że organizatorzy liczyli na 
większy udział w aukcji przedstawicieli ryb
nickich firm. Niestety, ta forma sponsoringu 
nie znalazła jeszcze w naszym mieście zbyt 
wielu zwolenników. A szkoda... W sumie 
aukcja przyniosła ponad 10 tys. zł., a ra 
zem z biletami-cegiełkami prawie 12 tys. zł. 
Pieniądze te zostaną przeznaczone na zakup 
instrumentów. Nie jest to zapewne ostatnia 
tego typu impreza, zatem środowisko bizne
su będzie miało okazję się zrehabilitować...

(r)

“Wigilijna noc Piotrusia” - w wyk. akto
rów scen krakowskich.

•  W Domach Kultury: w Boguszowicach 
kolędy i pastorałki wielokrotnie wykonywał 
dziecięcy zespól “Cantate”, m.in. 8 stycz
nia podczas akcji charytatywnej w SP 4. 
Miejscowy Chór “Seniorzy” wystąpił dwu
krotnie w kościele pw. Serca Jezusowego. 
W DK w Chwałowicach 9 stycznia kon
cert kolęd dla sponsorów “Wigilii dla satnot- 
nych ” oraz mieszkańców dzielnicy z udzia
łem zespołów “6 na 6”, Chóru im. J.Sło- 
wackiego z Radlina, zespołu “Cantate” z 
Boguszowie i solistek z miejscowego DK: 
Pauliny Szojer i Katarzyny Kozyrskiej.

Tel. 42-28-825 ■ m u í a
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Spotkanie z Jerzym Dudą-Graczem

Jestem wolny...
Uważając wernisaż za “zwyrodniałą” 

form ę kontaktu z odbiorcam i sztuki, 
Jerzy Duda-Gracz przyjechał do Ryb
nika na spotkanie zamykające jego wy
stawę w hallu Teatru Ziemi Rybnickiej.

Miał nadzieję, że porozmawia z ludźmi, któ
rzy wystawę naprawdę zobaczyli i chcieliby 
podzielić się swoimi wrażeniami. I chyba tak 
właśnie było. Artysta tłumaczył, że nie od
czuwa potrzeby spotykania się ze środowi
skiem plastyków, jak to na wernisażach bywa, 

bo swoją sztukę adresuje nie 
do nich, ale do publiczności.

Odpowiadając na pytania 
licznie zgromadzonych w Sali 
Kameralnej TZR sympaty
ków swojego malarstwa, bo 
tacy głównie przybyli, mówił 
o samotności artysty, która 
jest przekleństwem, ale i bło
gosławieństwem, bo jej efek
tem jest wolność. Zdradził też 
lęki artysty świadomego ota
czającej go rzeczywistości, bo 
to wiedza paraliżuje ręce i 
umysł. Najtrudniejsze jest bo
wiem przełożenie świata my-

Jerzy Duda-Gracz wśród 
rybniczan. Zdj.: (r)

Wielki Koncert Karnawałowy

z zespołem
Teatr Ziemi Rybnickiej 

15 lutego 2000, godz. 19.00 
pod patronatem 

Prezydenta Miasta Rybnika. 
Dochód z koncertu zostanie przekazany 

na rzecz Schroniska 
dla bezdomnych zwierząt w Rybniku.

Bilety w cenie 30,00 zł.
Sponsorzy mile widziani.

Na scenie Teatru Ziemi Rybnickiej 
6 lutego o godz. 17.00 
będzie można obejrzeć 

"Zemstę Nietoperza" 
w wykonaniu Opery Bytomskiej. 

Natomiast 22 lutego o godz. 18.00 
wystąpi francuska grupa jazzowa

' S o p h i a  D o m a n ic ic h  T r io ”
(fortepiaa kontrabas, perkusja). Koncert został zor
ganizowany przy pomocy ambasady francuskiej 
i rybnickiego ośrodka Alliance Français. Mamy 
nadzieję, że dla miłośników jazzu, a tych w Ryb
niku nie brakuje, będzie to kolejna okazja do kon
taktu z profesjonalnymi muzykami. Propozycja 
w sam raz na długi tegoroczny karnawał.

śli na znak - ale takie jest zadanie profesjonal
nego artysty.

Nawiązując do swojej ostatniej wystawy 
Obrazy prowincjonalno-gminne, będące efek
tem pleneru w 1998 roku, J. Duda-Gracz opo
wiedział o swoich ulubionych miejscach ple
nerowych, znajdujących się najczęściej na 
obrzeżach Polski, terenach szczególnie inte
resujących kulturowo, jak m.in. święte miej
sce prawosławia Góra Grabarka. - Polska jest 
jedynym miejscem, gdzie mogę i chcę malo
wać. Moje wszystkie eksperymenty zagranicz
ne kończyły się fiaskiem...- mówił artysta.

Duda-Gracz tłumaczył też dlaczego wycofał się 
z tematyki społecznej. - W tamtych latach chcia
łem nawiązać kontakt z ludźmi ponad cenzurą. 
Teraz to już nie jest potrzebne... Zrezygnował 
wtedy z wartości malarskich na rzecz porozumie
nia z ludźmi. A mając w pamięci odbiór tamtych 
płócień, w pełni mu się to udało.

Uprzedzając pytanie, dlaczego ludzie na 
jego obrazach są tacy jacy są, artysta tłuma
czył, że jego pierwszą szkołą malarstwa były 
trumienne portrety w kościołach w Często
chowie, gdzie się urodził i dorastał. Wspo
mniał też prof. Edwarda Mesjasza, który na
uczył go podstaw myślenia o sztuce i wierno
ści sobie. Podkreślił też wagę tożsamości kul
turowej, szczególnie w kontekście integracji 
europejskiej. - Trzeba połykać co dają, a pod 
kloszem trzymać co własne...

Jerzy Duda-Gracz pokazał się rybnickim 
miłośnikom swojego talentu jako człowiek 
niezwykłe ciepły, rodzinny (przybył na spo
tkanie z żoną, która w jego życiu i twórczości 
jest osobą bardzo ważną), o dużej wrażliwo
ści i poczuciu humoru. O postaciach ze swo
ich obrazów, homunkulusach czyli człowiecz
kach, jak się wyraził, mówił z miłością i czu
łością . - Bliskie jest mi wszystko co jest w 
gorszym gatunku, co jest zapyziałym ciemno
grodem. Każda ludzka ułomność jest piękna, 
a brzydota jest fascynująca. Ja ich po prostu 
kocham... I to się w obrazach Jerzego Dudy- 
Gracza czuje.

(r)

•  Wśród wystaw: w Wypożyczalni dla Dzie
ci i Młodzieży Powiatowej i Miejskiej Bi
bliotece Publicznej - wystawa japońskich 
książek dla dzieci “Książka Kraju Kwitną
cej Wiśni ” do 15 stycznia, w Muzeum od 
14 stycznia do końca lutego “Portret i pej
zaż nienamalowany ” - wystawa malarska 
Marii Budny-Malczewskiej, w TZR od 14 
stycznia do 8 lutego “4 x malarstwo” - wy
stawa Grażyny Zarzeckięj-Czech, Beaty 
Wąsowskiej, Krzysztofa Pasztuły i Cze
sława Romanowskiego.

•  W Klubie Energetyka od 10 stycznia pro
ponował wystawę modelarską pt. “80 lat 
lotnictwa polskiego" a 21 stycznia spektakl

dla dzieci pt. “Gargamel i Smurfy" akto
rów scen krakowskich.

•  “Śląsk” zaśpiewał w “starym” kościele 
Matki Boskiej Bolesnej. W ten sposób 
księża podziękowali parafianom i sponso
rom za pomoc w remoncie kościoła.

•  W kościele św. Jadwigi Śląskiej na Nowi
nach odbył się organizowany przez miasto 
koncert kolęd "Od renesansu do współcze
sności" w wykonaniu Młodzieżowego Chó
ru Mieszanego "Resonans eon tutti" z Za
brza.

Przed nami...
•  ...w TZR spektakl Macieja Wojtyszki

HHMHHMMMMNMMHMNNI

“Wakacje smoka Bonawentury " - dla dzie
ci, w wykonaniu Teatru 3/4 Zusno z Biel
ska Białej, 30 stycznia o godz. 16.00.

•  W Powiatowej i Miejskiej Bibliotece 
Publicznej wystawa prac Jana Karwo- 
ta "Moje kwiaty" - otwarcie 28 stycz
nia o godz. 17.00.

•  Również w TZR - koncert walentyn- 
kowy w wykonaniu Golec uOrkiestry |  t
- 13 lutego, godz. 17.00

•  W DK w Niewiadomiu - do 12 lutego 
wystawa Marii Piech z Zebrzydowic, 
związanej ze Stowarzyszeniem Plastyków 
"Ondraszek" w Bielsku-Białej.

(gw)

Tel. 42-28-825
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Drugie życie 
Towarzystwa 

Miłośników Rybnika

cielka historii w  Liceum Rolniczym Urszu
la Motyka, sekretarzem Ewa Ściubidło zaś 
skarbnikiem Mieczysław Korbasiewicz.
Jednym z głównych założeń programu re
aktywowanego towarzystwa jest szersze 
zainteresowanie rybnickiej społeczności

Towarzystwo Mi
łośników Rybnika ist
nieje wprawdzie od 
1962 roku, w  ostat
nim jednak czasie  
jego działalność była 
mniej ożyw iona. 
Zmobi I izowało to gru
pę osób, które posta
nowiły działania zin
tensyfikować. Pod 
koniec ub. roku w y
brano nowe władze 
TMR: prezesem zo
stał rybnicki przed
sięb io rca  Norbert 
Kwaśniok, wicepre
zesami dyrektorka 
Muzeum Genowefa 
Grabowska i nauczy

Prezes Norbert Kwaśniok oraz panie wiceprezes: Genowefa Gra
bowska (z lewej) oraz Urszula Motyka. Zdj.: Z.K.

sprawami miasta - jego historią, ale i współ
czesnością. Chęć współpracy z TMR w y
raził również jego dotychczasowy, długo
letni prezes Zygmunt Podleśny.

Na noworocznym spotkaniu na począt
ku stycznia br., którego gościem był m.in. 
prezydent Adam Fudali, członkowie TMR 
omówili m.in. plan pracy na rok 2000. 
Zakłada on współpracę z władzam i mia
sta oraz ze szkołam i, a przede w szyst
kim z nauczycielami historii, od których 
oczekuje się zachęcenia młodzieży do czyn
nego uczestnictwa w  życiu miasta i pozna
wania jego dziejów. Towarzystwo planuje 
organizację konkursów międzyszkolnych 
o tematyce rybnickiej oraz liczy na włącze
nie się w swoje działania młodzieży. Będą 
spotkania ze znanymi i cenionymi ludźmi 
ze świata sztuki, kultury i polityki związany
mi z Rybnikiem, planowane są również dzia
łania przybliżające mieszkańcom dzieje, 
a także plany rozwoju dzielnic miasta.

Siedzibą Towarzystwa Miłośników Ryb
nika jest Muzeum w Ratuszu, gdzie człon
kowie zarządu pełnią dyżury w  środy od 
16.00 do 18.00.

(r)

O koło 500 w olontariuszy zbierało na ulicach Rybnika pieniądze, prze
znaczone na zakup urządzeń m edycznych dla dzieci z chorobam i nerek. 
Taki był bowiem  cel tegorocznej akcji W ielkiej Orkiestry Świątecznej Po
m ocy Jurka Owsiaka.

Orkiestra zagrała w  Rybniku
Do wczesnych godzin rannych młodzież 

pracująca w rybnickim sztabie WOŚP podli
czała zebrane w mieście pieniądze. W ubiegło
rocznej akcji udało się uzbierać ponad 42 tyś. 
złotych, a w tym roku, dzięki hojności mie
szkańców Rybnika, konto akcji wzbogaciło 
się o 80 tysięcy złotych. Podobnie jak w la
tach ubiegłych rybniczanie wspierali akcję 
WOŚP ofiarując również wyroby ze złota oraz 
walutę zagraniczną.

Po raz kolejny główną atrakcją WOŚP 
w Rybniku była aukcja, na której licytowano 
przedmioty przygotowane specjalnie z my
ślą o Orkiestrze. W restauracji “Pod orłem” 
można było nabyć m.in. przywiezione od 
J. Owsiaka książki, serca - poduszki oraz 
kubki. Po raz pierwszy w Rybniku pod mło
tek poszło również jedno z dwóch i pół ty
siąca złotych serduszek o numerze 448.
Jego właścicielem został rybnicki przedsię
biorca Andrzej Zarański. Wśród uczest
ników licytacji znaleźli się m.in. przedsta
wiciele władz miasta oraz rybnickich firm 
i instytucji. Dzięki Stowarzyszeniu Motocykli
stów Polskich i Salonowi Motocyklowemu

“Szpila” na rybnickim Rynku można 
było podziwiać, a co najważniejsze 
“dosiąść” i zrobić sobie zdjęcie na jed
nym z wybranych motocykli i skuterów. 
Oczywiście pod warunkiem, że przeka
zano dowolny datek na rzecz akcji Jur
ka Owsiaka. Tego typu prezentacja 
odbyła się w Rybniku po raz pierwszy. 
Obok kwestujących motocyklistów, którym 
udało się zebrać ok. 2,5 tys. zł., na uli
cach miasta tradycyjnie już zbiórkę 
przeprowadzili uczniowie rybnickich 
szkół. Młodzież, która włączyła się do 
akcji Jurka Owsiaka co piątek brała 
udział w spotkaniach organizowanych 
w MDK w Rybniku. - W trakcie tych 
spotkań staraliśmy się jak  najlepiej przy
gotować do akcji. Mobilizowano wolonta
riuszy i przygotowywano dla nich identyfika
tory - mówi uczestnik WOŚP Marcin Gajda. 
- Zależało nam na tym, by rozpropagować 
WOSP wśród uczniów, w ich szkołach. Jeszcze 
przed  o fic ja lnym  rozpoczęciem  a k 
cji,organizowane były koncerty, dyskoteki 
i wypieki ciast. 9 stycznia wśród kwestujących

na ulicach osób znaleźli się młodzi ludzie 
w różnym wieku, niemal z każdej rybnickiej 
szkoły, a także z dzielnic i miast ościennych 
m.in. z Wodzisławia, Żor i Radlina.
Tegoroczna akcja WOŚP po raz kolejny 

pokazała, że rybniczanie potrafią hojnie 
wspierać inicjatywy, mające nieść pomoc 
w ratowaniu zdrowia i życia dzieci.

(S)

Tel. 42-28-825
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Pomoc dla Karoliny
"Małą orkiestrą całorocznej pomocy" 

dla swojej koleżanki Karoliny stworzyli 
uczniowie oraz nauczyciele V LO w Ryb- 
niku-Orzepowicach. Karolina, uczennica 
IV klasy, zapadła na nieuleczalną chorobę 
- stwardnienie rozsiane, której postępy ha
mują tylko bardzo drogie lekarstwa.

Samorząd Uczniowski przy wsparciu pe
dagoga Aleksandry Chudzik oraz nauczy
cielek Małgorzaty Wróbel, Barbary Padu- 
li i Grażyny Szynol, rozpoczął akcję po
mocy dla Karoliny i jej rodziców. Organi
zowano kwesty, również w  innych rybnic
kich szkołach, kiermasze, dyskoteki i kon
certy, z których dochód zasilał konto Ka
roliny.

Kulminacją dotychczasowych działań 
był koncert charytatywny "Zabawa dla 
Was - zdrowie dla Karoliny", który odbył 
się na początku stycznia w  Teatrze Ziemi 
Rybnickiej. Wystąpili uzdolnieni artystycz
nie rówieśnicy Karoliny. Udziału w  kon
cercie nie odmówił żaden z zaproszonych 
zespołów. Obecny był również prezydent 
Rybnika Adam Fudali. Publiczność bawi
ła się świetnie, mając jednocześnie świa
domość celu, jaki przedsięwzięciu przy
świecał. Jak mówią organizatorzy, dzięki 
obecności Karoliny, wszyscy przeżyli wiele 
wzruszających chwil. W pływy z biletów, 
loterii fantowej i aukcji obrazów wyniósł 
około 3 tys. zł. Razem z uzbieranymi już 
wcześniej pieniędzmi daje to już przyzwo
itą sumę.

Koleżanki i koledzy Karoliny zapowia
dają kontynuację akcji pomocy. Może się 
do niej dołączyć każdy, wpłacając pienią
dze na niżej podane konto:
Bank PKO SA Katowice 12401330- 
20026583-27000-401112001 z dopiskiem 
Dla chorej Karoliny. (r)

Złoty Jubileusz
Zespołu Szkół 

Technicznych w Rybniku
(1950-2000)

Absolwenci!!!
Organizujemy jubileusz naszej szkoły 

(50 lat Technikum Górniczego
i 15 lat Technikum Energetycznego).

Bądźmy znowu razem
10 czerwca 2000 roku. 

Proponujemy bajecznie kolorowy festyn na 
szkolnym boisku do późnych godzin wie
czornych.
O szczegóły pytajcie w sekretariacie szkoły 
(tek 42-21813)

Cech Rzemiosł oraz Małej i Średniej 
Przedsiębiorczości w Rybniku został wyty
powany do zorganizowania w zakładach rze
mieślniczych na swoim terenie części prak
tycznej Wojewódzkiego Türnieju na Najlep
szego Ucznia w Zawodzie, którego organi
zatorami są Śląskie Kuratorium Oświaty 
w Katowicach i Izba Rzemieślnicza oraz Ma
łej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach.

W zawodzie cukiernika do przeprowadze
nia turnieju został wytypowany zakład Pio
tra Niewelta z Rybnika, który nie tylko udo
stępnił swój zakład, ale zaopatrzył uczniów 
w produkty. Do konkursu przystąpili również 
przygotowujący się do zawodu cukiernika 
uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych przy 
ul. Karłowicza w Rybniku - Kinga Tecler,

W grudniu ub. roku w Teatrze Ziemi Ryb
nickiej odbył się XIV Konkurs Gawędzia
rzy. W eliminacjach wzięło udział ponad 
60 uczestników. Wysokie jury, w którym za
siadali tacy znawcy przedm iotu jak  Maria 
Pańczyk PR Katowice oraz aktorzy - Ber
nard Krawczyk i znany wszystkim rybnicza- 
nin Józef Polok, nie przyznali pierwszego 
miejsca w kategorii młodzieży. Drugie zdo
była Brygida Ławnik z Modzurowa, trze
cie - Remigiusz Rączka z Radlina, przyzna
no też dwa wyróżnienia dla Agnieszki Mań
ki z Knurowa i Ewy Kolorz z Rybnika.

W grupie dorosłych bezkonkurencyjna 
była Anna Stronczek z Kłokocina, mająca 
już na swoim koncie tytuł Wice-Ślązaczki 
Roku. Mówiła ona przygotowany przez sie
bie tekst, jak  to trzeba się wystrzegać dia
bla i...gorzoly. Przyznano aż dwie drugie na
grody, a otrzymali je  Anna Krypczyk z Ryb
nika i Benedykt Rek z Wodzisławia. Nagro-

Małgorzata Majndok, Agnieszka Kania, 
Dawid Kocur i Mariusz Marek. Do konkur
su przygotowywał ich nauczyciel zawodu 
Szymon Konkol.

Kandydaci na piekarzy przedstawili swoje 
umiejętności w zakładzie Emilii Kristof 
w Żorach przy ul. Rybnickiej. Komisja oce
niła ich wypieki - chleby, plecione chałki, ro
gale, bułki i kołaczyki. Pierwsze miejsce za
jął Mariusz Hyla, uczeń ZSZ w Żorach, prak
tykę zawodową odbywający w zakładzie pań
stwa Pośpiechów w Rybniku.

Do turnieju przystąpiła młodzież III roku 
nauki zasadniczych szkół zawodowych z te
renu województwa śląskiego, które w elimi
nacjach szkolnych weszły do eliminacji wo
jewódzkich. (r)

dy trzecie były aż trzy, a zdobyli je  Henryk 
Cieślar z Wisły, Czesław Czajka z Czyżowic 
i Krzysztof Zaremba z Kobióra, który jest 
Ślązakiem Roku ’98. W yróżniono też 9 
osób, wśród nich znanego naszym czytel
nikom Bogdana Dzierżawę, autora “Utop- 
ka z W ielopola”. W yróżnienie specjalne 
otrzymała najstarsza uczestniczka konkur
su Franciszka Palowska. Gościnnie wystą
piła Ślązaczka Roku ’99 Pelagia Górecka 
z Lędzin oraz Lwowska Kapela Podwórko
wa "Fidelis”.

Jak powiedziała organizatorka konkursu 
Krystyna Pysz z Biura ds. Kultury i Sportu 
UM, poziom konkursu jest bardzo wysoki, 
zabawa wspaniała, a i cel, czyli propagowa
nie tradycyjnych śląskich wartości, szczytny. 
Trochę szkoda, że w gronie tych najlepszych 
nazwiska się powtarzają, a trudniej znaleźć 
prawdziwie gawędziarski talent wśród mło
dzieży. Może za rok? (r)

M ło d z ie ż  m n ie j  g a w ęd z i?
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► Odbył się VI Bal Charytatywny w Kamieniu, z którego 
dochód w wys. 31 tys. zł przeznaczony został na organiza
cję letniego wypoczynku dla dzieci z rodzin potrzebują
cych wsparcia.

► Zmarła zasłużona dla rybnickiego szkolnictwa prof. Wanda 
Różańska.

► Rozpoczęły się wybory do rybnickich rad dzielnic.
► Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zebrała w Rybniku 
prawie 44 tys.zł.

► W kulturze m.in.: koncert noworoczny w wykonaniu Orkie
stry Symfonicznej Filharmonii Śląskiej pod batutą Macie
ja Niesiołowskiego; wystawa prac Jacka Malczewskiego 
w rybnickim Muzeum.

Sesja RM, na której m.in. podwyższone został 
za czynsz.
Wybory do rad dzielnic zakończone.
103 urodziny obchodziła najstarsza mieszkanka Rybnika 

Anna Skrzypiec.
Zmarł o. Rufin Halszka, werbista, wieloletni proboszcz 

parafii pw. Królowej Apostołów.
W kulturze nruin»* premiera “Ogniem i mieczem” w Kinie 
Premierowym TZR; wizyta w Rybniku pisarki dla dzieci 
Wandy Chotomskiej; 111 Ogólnopolski Festiwal Piosenki 
Artystycznej w Klubie Energetyka; zmarł Ludwik Holesz, 
malarz-samouk słynący z fantazyjnych, barwnych płócien.

Marzec l i i i w i l l i ■■■■■■■■■■Hi
❖  Sesja RM (1 marca) - wybór PBK SA na obsługę finanso

wą miasta, przyjęcie projektu sieci gimnazjów w związku z 
wprowadzaną reformą oświaty.

❖  Sesja RM (29 marca) - część radnych RRR z byłym prezy
dentem Józefem Makoszem deklaruje rezygnację z man
datu radnego.

❖  Spotkanie nowowybranych przewodniczących rad dziel
nic z Zarządem Miasta i prezydium RM.

❖  W budowanym w Orzepowicach szpitalu uruchomiono 
Oddział Diagnostyki Obrazowej z nowoczesnym tomogra
fem komputerowym.

❖  Nadanie Państwowej Szkole Muzycznej I i II st. w Rybniku 
imienia Karola i Antoniego Szafranków.

❖  Rozpoczęto remont elewacji Zamku - siedziby sądu.
❖  Wizyta w Rybniku ministra Leszka Balcerowicza.
❖  W kulturze m.in: w bazylice św. Antoniego Misterium Pasyj

ne w wyk. Zabrzańskiej Orkiestry Symfonicznej; w Muzeum 
wystawa “Dawna sztuka sakralna od XIV do XVIII wieku”.

Kwiecień
❖  Specjalna objazdowa sesja RM - radni sprawdzili stan miej

skich inwestycji.
❖  Rybnik jest OK! - prezentacja Rybnika w ramach Między

narodowych Targów Turystycznych “Glob”, w której ucze
stniczyli przedstawiciele mediów.

❖  Pierwsze z serii spotkań Rady ds. Strategii Miasta Rybnika.
❖  IV Giełda Budownictwa i Wyposażenia DOM.
❖  VI Dni Promocji Zdrowia.

Prezesem Rybnickiej Spółki Węglowej został Franciszek 
Niezgoda.
Finał konkursu wiedzy ekologicznej “Eko Rybnik ’99". 
Obchody 50-lecia Miejskiej Biblioteki Publicznej.
W kulturze m.in.: IV Festiwal Sztuki Teatralnej w KE 
i TZR, recital Krystyny Jandy, Marek Szołtysek laureatem 
nagrody im. W Korfantego, Festiwal Kultury Młodzieży 
Szkolnej, wystawy malarskie Jadwigi Mandery w TZR 
i Grażyny Zarzeckiej-Czech w

Maj
Sega RM - mandatu radnego zrzekło się ostatecznie 8 radnych 
RRR, radni wyrażają zgodę na zawarcie porozumienia 
z fundacją “Ekoterm Silesia” w celu utworzenia kampusu 
wyższych uczelni przy ul. Rudzkiej.
Obchody Święta 3 Maja.
Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektual
ną - impreza integracyjna na rybnickim Rynku.
Otwarcie schroniska dla psów w Wielopolu.
Wręczenie dorocznych nagród Prezydenta Miasta w dzie
dzinie kultury.
Zakończono modernizację ul. Prostej.
Powstało Stowarzyszenie Gmin Górniczych z siedzibą 

w Rybniku.
II Rybnicki Zlot Motocyklowy.
W wielu dzielnicach udane festyny - “majówki”.
W ostatnim dniu maja - na Rynku wielki festyn z okazji 

Dnia Dziecka.
W kulturze m.in.: w M uzeum  w ystaw a m anekinów  
z przedwojennej fabryki braci Zająców, XIV Dni Muzyki 
Organowej i Kameralnej, w DK w Chwałowicach - XVII 
Festiwal Piosenki Dziecięcej im. Tadeusza Paprotnego, 
W KE - III Międzynarodowy Salon Fotografii Artystycznej.

Czerwiec
❖  Sesja RM - wolne mandaty radnych obsadzone.
❖  Liczny udział rybniczan w krótkim spotkaniu z Janem 

Pawłem II w Gliwicach.
❖  Wyjazdowe posiedzenie Komisji Komunikacji RM.
❖  Rozpoczął się remont wiaduktu na ul. Żorskiej.
❖  Spotkanie prezydenta Rybnika z prymusami.
❖  Wizyta wiceministra edukacji Wojciecha Książka.
❖  Dni Rybnika w Dorsten.
❖  Wizyta rybnickich samorządowców w Dorsten, Eurasbur- 

gu i Saint-Vallier.
❖  Funkcję Komendanta Komendy Miejskiej Policji objął 

Zdzisław Kuczma.
❖  VIII Międzynarodowy Festiwal Orkiestr Dętych “Złota Lira” 

i Mistrzostwa Polski Majoretek.
❖  W kulturze mim w TZR koncerty Piotra Palecznego, zespołu 

Carrantuohilu i “Przygody”, w Muzeum wystawa prac 
Danuty Muszyńskiej-Zamorskiej, w Galerii TZR wystawa 
fotograficzna Mariana i Bartka Rostkowskich.

Lipiec - Sierpień£ £

1 lipca - obchody rocznicy powrotu Rybnika do Macierzy 
w 1922.
Na Placu WJnośd rozpoczął działalność Punkt Informacji Mińskiej. 
Wizyta wiceministra Jana Szlązaka.
Od 1 lipca - rozszerzenie kompetencji Straży Miejskiej.

Teł. 42-28-825
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❖  Powstało Stowarzyszenie Współpracy Międzynarodowej 
Rybnik-Europa.

❖  Do użytku po modernizacji oddano wiadukt przy ul. Żorskiej.
❖  Funkcję dyrektora Rybnickich Służb Komunalnych objęła 

Irena Jarząbek.
❖  Obchody Święta Policji (24.07.) i Święta Wojska Polskie

go (15.08.)
❖  W Centrum Kształcenia Inżynierów - pierwsi dyplomanci 

specjalności budowlano-architektonicznej.
❖  Letnie festyny w dzielnicach m.in. Golejowie, Grabowni, 

Boguszowicach.
❖  Dzieci i młodzież ze Stanisławowa na Ukrainie oraz z Litwy 

na wypoczynku w Rybniku.
❖  Nagroda w konkursie na Budowę Roku dla kuchni w szpi

talu w Orzepowicach.
❖  W sierpniu pierwsze prace związane z budową kampusu 

studenckiego przy ul. Rudzkiej.
❖  Ostatnie w tym wieku (11 sierpnia) zaćmienie słońca.
❖  Tragiczna śmierć Eugeniusza Biskupka - przedsiębiorcy, 

animatora działań charytatywnych.
❖  W kulturze m.in.: w Muzeum wystawa fotograficzna obrazu

jąca architekturę i sztukę sakralną bazyliki św. Antoniego, 
IX Wystawa Lilii i Kompozycji Kwiatowych w TZR, w MBP 
- wystawa plastyczna Anny Oleś, w Muzeum wystawa 
polskich plastyków z Zaolzia, zespół “Przygoda” w Peru.

Wrzesień
❖  Sesja Rady Miasta - radni przyjęli nowy regulamin organi

zacyjny miasta oraz uchwałę o sprzedaży komunalnych 
mieszkań.

❖  Udział prezydenta Rybnika w sesji Prezydium Niemieckiej 
Sekcji Władz Lokalnych i Regionalnych Europy w Dorsten.

❖  Inauguracja roku szkolnego w Gimnazjum nr “
❖  Otwarcie nowej sali gimnastycznej w SP 28 i 

nr 14 w Kamieniu.
❖  Obchody rocznicy Września 1939.
❖  Wizyta przedstawicieli miasta Lievin , -
❖  Wózki dla niepełnosprawnych rybniczan od fundacji Joni 

and Friends Ministries.
❖  Rozstrzygnięcie konkursu “O ładniejszy Rybnik”.
❖  Otwarcie siedziby Rybnickiej Strefy Aktywności Gospo

darczej prfy ul. Białych.
❖  35-lecie Aeroklubu ROW
❖  Przeprowadzono korektę granicy dzielnic Śródmieście 

i Smolna.
❖  Pierwsze pieniądze na koncie budowy kampusu studenc

kiego.
❖  Uczniowie I LO w Niemczech i Danii.
❖  W dzielnicach “Pożegnanie lata” na festynach.
❖  Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej Dzieci i Młodzieży 

Rybnik ’99.
❖  Drużynowe Mistrzostwa Polski w szachach juniorów.
❖  W kulturze miru Jubileuszowe, XXX Rybnickie Dni Literatury, 

w TZR skomputeryzowano kasy biletowe, w Miejskiej 
Bibliotece Publicznej wystawa witraży Joanny Cieślik, 
charytatywny koncert “3 tenorów” w TZR, w Galerii TZR 
wystawa Krzysztofa Szuły, 35-lecia DKF “Ekran, w DK 
Niewiadom wystawa plastyczna G. Rotter i A. Kały, pierw
szy “czwartek jazzowy” w “Mimozie”.

- 1f'V«9jt

Październik
• Sesja Rady Miasta - restrukturyzacja Przedsiębiorstwa 
Wodociągów i Kanalizacji, przystąpienie Rybnika do Stowa
rzyszenia Gmin Górniczych.

- Oddanie do użytku nowego skrzydła Urzędu Miejskiego.
> Nadanie imienia Józefa Rymera Zespołowi Szkół Ponad
podstawowych nr 2 w Niedobczycach.

- 50-lecie rybnickiego pogotowia ratunkowego.
> Branżowa edycja Giełdy Budownictwa DOM.
• 40-Iecie 6.Harcerskiej Drużyny Żeglarskiej.
• Obchody Dnia Edukacji Narodowej.
> Obchody 100-lecia rybnickiego sportu - Gala Mistrzów 
Sportu.

> Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego została Maria Cwenar.
> Oficjalne otwarcie rybnickiej redakcji Radia Katowice.
- XIX wystawa psów rasowych w Kamieniu.
• W kulturze min: IV Rybnicka Jesień Kabaretowa “Ryjek ’99", 
w DK w Niewiadomiu - wystawa twórczości Krzysztofa 
Czadera, Festiwal Filmowy “Muzyka i film”.

Listopad
i odpro-❖  Sesja Rady Miasta - podwyższenie 

wadzenie ścieków.
❖  Obchody Święta Niepodległości.
❖  Rybnik na Investcity w Poznaniu.
❖  Izba Przemysłowo-Handlowa Rybnickiego Okręgu Prze

mysłowego wręcza po raz pierwszy Czarne Diamenty.
❖  Otwarcie centralnej sterylizatomi w szpitalu w Orzepowicach.
❖  Krótka wizyta w Rybniku Mariana Krzaklewskiego.
❖  Odsłonięcie obelisku poświęconego pamięci ks. Rufina 

Halszki.
O1 wmurowanie na cmentarzu tablicy poświęconej ofiarom 

totalitaryzmu w latach 1945-1989.
❖  Oddanie do użytku 14. w Rybniku ronda przy ul. Wodzi

sławskiej i części obwodnicy.
❖  Po remoncie oddano do użytku krytą pływalnię przy uL Po

wstańców.
❖  W kulturze m.in.: w TZR koncert Lidii Grychtołówny, Inau

guracja Festiwalu Sztuki Rybnik 2000 - pierwszy koncert 
reaktywowanej Filharmonii Rybnickiej w bazylice św. An
toniego, Silesian Jazz Meeting.

Grudzień
❖  W Rybniku gościł burmistrz Dorsten.
❖  Wizyta rybnickich samorządowców w Lievin we Francji.
❖  Przeniesienie posterunku celnego na ul. Brzezińską.
❖  Oficjalne otwarcie po modernizacji Zamku - siedziby ryb

nickiego sądu.
❖  W Zarządzie Zieleni Miejskiej oddano do użytku ekolo

giczną ciepłownię.
❖  Sylwester na Rynku.
❖  W kulturze m.in.: 35-lecie Teatru Ziemi Rybnickiej - “Gala 

gal” i wystawa malarstwa Jerzego Dudy-Gracza.

— Teł. 4-2-28-825
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^czf aąskićH Kpt. Kotucz, losy obrońcy Rybnika
Kilka miesięcy temu, w  październiku 1999 roku, 90 urodziny obcho

dziła pani Elżbieta, wdowa po kapitanie Janie Kotuczu, dowódcy obro
ny Rybnika w pierwszym dniu drugie) wojny światowej. Jego imie
niem ok. 1970 roku nazwano jedną z ważniejszych rybnickich ulic.

Jan Kotucz urodził się w 1908 roku w pol
skiej rodzinie w Gliwicach. Ojciec był kole
jarzem. Rodzina zaangażowała się w Powsta
nia Śląskie i kiedy po podziale Śląska, Gliwi
ce pozostało po niemieckiej stronie, rodzina 
Kotuczów przeniosła się do Katowic. Tam Ja
nek chodził do szkoły i wykształcił się na nau
czyciela. Jednak wrodzone poczucie dyscy
pliny nie pozwoliło mu znaleźć zadowolenia 
w zawodzie nauczyciela. W szkole pracował 
tylko rok, po czym wstąpił do Szkoły Pod
chorążych Piechoty w Ostrowii Mazowiec
kiej, którą ukończył w 1931 roku. Wówczas, 
jako zawodowy żołnierz, wrócił na Śląsk, naj
pierw do Chorzowa, a w 1932 roku do Ryb
nika, gdzie zamieszkał w garnizonie, który 
zajmował część budynków dzisiejszego szpi
tala przy ulicy Gliwickiej. W trakcie pracy cią
gle się szkolił i awansował do stopnia kapita
na. W Rybniku też poznał swoją przyszłą 
żonę, rok młodszą od siebie Elżbietę Winkler. 
Ślub odbył się w 1936 roku i młodzi zamie
szkali w wynajętym mieszkaniu przy ulicy 
Poniatowskiego, blisko garnizonu. Wysokie 
zarobki ówczesnych wojskowych wróżyły 
młodej parze stabilną i dostatnią, piękną przy
szłość. Los zdecydował jednak inaczej!

Kiedy 1 września 1939 roku wybuchła druga

wojna światowa, kpt. Jan Kotucz jako dowód
ca 1 kompanii 75 pułku batalionu garnizonu 
rybnickiego, bronił Rybnika przed nacierający
mi wojskami niemieckimi. Jeszcze tego samego 
dnia, podczas wycofywania się, kpt. Kotucz do
stał się do niewoli pod Woszczycami i zamknięto 
go w obozie w Nieborowicach, w połowie 
drogi między Rybnikiem a Gliwicami. Roz
strzelano go skrytobójczo 5 lub 6 września 
1939 roku w nieborowickim lesie. Jego ciało 
pochowano w dziurze pod leśną drogą.

Ponieważ pani Elżbieta Kotucz była bliska 
rozwiązania, kilka dni przed rozpoczęciem 
wojny, wraz z innymi rodzinami rybnickich 
wojskowych, wyjechała na bezpieczne tere
ny, na wschód Polski. W drodze, 30 sierpnia 
1939 roku urodziła syna - Stanisława Jana 
Kotucza, którego później po ojcu będą nazy
wać w domu “Janek”. Paradoksalnie ta trud
na sytuacja uratowała jej życie, kiedy bowiem 
Rosjanie zaatakowali Polskę od wschodu, 
wszyscy inni zostali aresztowani i wywiezie
ni do łagrów. Słabej matce w połogu i chore
mu noworodkowi Rosjanie kazali zostać! Póź
niej w cudowny prawie sposób pani Elżbiecie 
udało się spotkać z bratem i na przełomie paź
dziernika i listopada 1939 roku wróciła do 
Rybnika, zamieszkując w rodzinnym domu

Ślubne zdjęcie Elżbiety Winkler i Jana Ko
tucza, rok 1936.

przy ulicy św. Jana. Tutaj dostała od Niem
ców fałszywą informację, że jej mąż poległ 
podczas działań wojennych. Ponieważ jed
nak były podejrzenia, że został zamordowa
ny gdzieś w okolicy, zaczęto poszukowania. 
Wówczas mówiło się wiele o niemieckich 
zbrodniach w nieborowickich lasach. Jak 
już wspomniano, Niemcy pochowali roz
strzelanego kpt. Kotucza przy leśnej dro
dze, przez którą konie nie chciały przecho
dzić. Zatem rolnicy z okolic Nieborowie i Pil
chowic nakłonili Niemców do ekshumacji 
zwłok z lasu na cmentarz parafialny do 
Pilchowic. Przy przeniesieniu zwłok był 
obecny tamtejszy stary kościelny, który po 
wojskowym ubraniu poznał kpt. Kotucza 
i w tajemnicy poinformował rodzinę.

W powojennej Polsce komunistyczne rzą
dy nie pozwoliły na publiczne upamiętnienie 
żołnierza II RP. O Kotuczu pamiętała tylko 
rodzina i znajomi, zapalano świece na mogi
le na cmentarzu w Pilchowicach. Dopiero ok. 
1970 roku sprawą upublicznienia pamięci 
o ojcu zajął się syn - Stanisław Jan Kotucz, 
sędzia z Katowic (zmarł w 1999 roku). Nie 
było łatwo, ale udało się. Wówczas imieniem 
“Kotucza” nazwano jedną z rybnickich ulic, 
zaś na rogu ulic Kotucza i Gliwickiej usta
wiono kamień z pamiątkową tablicą. Dzisiaj 
znajduje się on kilka metrów dalej, na wy
sepce ronda.

Marek Szołtysek
Pani Elżbieta, wdowa po kapitanie Kotuczu, ukończyła 90 lat. Mieszka w Rybniku przy ul.

św. Jana. Po drugim mężu nosi nazwisko Kobylańska.
Zdjęcia z prywatnego archiwum pani E. Kobylańskiej.

Tel. 42-28-825
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Połączył swoim długim życiem dwie epoki - rok 1900, 
w którym się urodził i rok 2000, w którym obchodził 
setne urodziny.

Tak pięknego jubileuszu w równie jubileuszowym roku do
czekał Antoni Mrozek, ostatni żyjący w  naszym mieście ucze
stnik III Powstania Śląskiego. Urodził się 4 stycznia w  Roszko- 
w ie koło Chałupek, ale od 1924 roku m ieszka z rodziną 
w Rybniku, gdzie pracował wiele lat jako urzędnik na kolei.
Uczestniczył w III Powstaniu Śląskim. Był społecznikiem - opie
kował się stacją meteorologiczną, udzielał się jako terenowy 
opiekun społeczny.

Wspólnie z żoną Gertrudą, która dożyła również sędziwego 
wieku 88 lat i zmarła parę lat temu, wychował dwóch synów - 
Henryka i Mariana oraz córkę Irenę. Doczekał się sześciorga 
wnuków i siedmiorga prawnuków. Mimo problemów z poru
szaniem się, Jubilat jest w ciąż sprawny umysłowo - czyta pra
sę, interesuje się polityką i sportem, ogląda telew izję. M ie
szka z córką, ale nie ma dnia żeby nie odwiedzili go synowie.
W  dniu urodzin mszę w intencji solenizanta odprawił w domu 
jego wnuk, ks. Wojciech Mrozek, aktualnie słuchacz Akade
mii Papieskiej w  Rzymie.

Rodzina otacza go szacunkiem i miłością, co można było 
zauważyć na uroczystości urodzinowej, na którą został zapro
szony również prezydent Adam Fudali. Złożył on w imieniu 
wszystkich rybniczan dostojnemu Jubilatowi życzenia 200 lat 
w zdrowiu i pomyślności, wręczył kwiaty i okazały tort. Toast 
za pomyślność szacownego solenizanta wzniósł wzruszony syn, 
a gromkie 200 lat podchwycili wszyscy goście. Do życzeń do
łącza się także redakcja "GR". (r)

uznano gromadę zuchową “Wesołe Jagódki” 
z Jejkowic. Nagrodę specjalną przyznano za 
piosenkę świąteczną 35 DH “Zawsze wier
ni” , zaś nagrodę publiczności za najlepiej 
wykonany pląs zdobyła 20 ŻDH “Trakt” 
z Boguszowie. Specjalnym wyróżnieniem 
uhonorowano Krąg Seniora z Chwałowic za 
oryginalność występu. Organizatorzy ufundo
wali za najlepiej wykonany utwór w jednym 
z beskidzkich schronisk 2-dniowy biwak, któ
ry zdobyła 8 SDH “Jo nie wiem” przy SP 31. 
Drużyny, którym nie udało się zdobyć nagro
dy otrzymały nagrodę pocieszenia w formie 
pięknych albumów oraz dyplomy za udział 
w imprezie. Na festiwal przybyło 260 rozśpie
wanych harcerzy z Rybnika i okolic, każdy 
z nich otrzymał paczkę od Mikołaja.

Wśród gości byli przedstawiciele władz 
miasta - wiceprezydent Ewa Urbanek-Cho- 
łuj, oraz wiceprezydent Jerzy Frelich, który 
jako były harcerz włączył się do wesołej za
bawy z dziećmi.

Impreza udała się dzięki hojnym sponsorom, 
którym organizatorzy wyrażają serdeczne 
podziękowania. Harcerze opuścili “Harców
kę” ze sprzętem sportowym, świetlicowym 
i RTV, albumami o Rybniku i Śląsku, albu
mami na zdjęcia i słodyczami.

Przewodnicząca Kręgu 
phm Wiesława Gorywoda

W  K lubie “H arcówka” w Ligocie odbył się w grudniu ub.roku Festiwal 
Piosenki Harcerskiej i Świątecznej organizowany przez Krąg “N ieprze
m akalni” , działający przy Hufcu Ziem i Rybnickiej w Rybniku.

Harcerskie śpiewanie
Wzięło w nim udział 15 zespołów, w tym 

drużyny harcerskie, gromady zuchowe, 
drużyny starszoharcerskie i Krąg Seniora 
z Chwałowic. W kategorii drużyn harcerskich

zwyciężyła 35 DH “Zawsze wierni” z Chwa
łowic. W kategorii drużyn starszoharcerskich 
I miejsce zdobyła 14 RDH “Lotna” przy SP 5. 
W kategorii gromady zuchowe za najlepszą

Zdj.: J. Mandrela

200 lat!

Jubilat przyjmuje gratulacje od prezydenta Adama Fudalego.
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Parafie Rybnika
Rozpoczynamy dzisiaj cykl publi

kacji pod wspólnym tytułem “Para
fie Rybnika”. Nie chcemy jednak 
dać zwykłego wyliczenia rybnic
kich parafii z podaniem podstawo
wych zdarzeń i dat. Zależy nam 
na ukazaniu tworzenia się rybnickiej 
struktury parafialnej jako procesu 
historycznego.

A jest o czym pisać, gdyż rybnicka parafia 
na przestrzeni dziejów należała do jednych 
z największych i najbardziej złożonych na 
Śląsku. Sięgała od Jejkowic, Chwałęcic, Ryb
nickiej Kuźni przez Radoszowy, Przegędzę aż 
po Ochojec. Wszyscy wierni z tych miejsco
wości pochodzili z jednej parafii czyli cho
dzili do jednego kościoła.

A czym jest parafia? Według aktualnie 
obowiązującego (od 1983 rok) Kodeksu Pra
wa Kanonicznego: “Parafia jest określoną 
wspólnotą wiernych, utworzoną na sposób 
stały w Kościele partykularnym, nad którą pa
sterską pieczę, pod władzą biskupa diecezjal
nego, powierza się proboszczowi jako jej wła
snemu pasterzowi” (kanon 515.1). Natomiast 
z socjologicznego punktu widzenia, parafia 
to społeczność religijna skoncentrowana wo
kół świątyni, kapłana i kultu religijnego.

Zanim jednak w Rybniku utworzono pierw
szą parafię, teren ten musiał zostać zchrystia- 
nizowany czyli - dawni rybniczanie musieli 
stać się chrześcijanami. Dlatego nasz cykl 
rozpoczynamy od omówienia tego tematu. 
Kiedy zatem ochrzczono Rybnik?

Badania historyczne dowiodły, że tereny 
dzisiejszego Rybnika leżały w granicach jed
nego ze śląskich plemion o nazwie “Gołęszy- 
ce”. Potwierdza to “Geograf bawarski” oko
ło 890 roku n.e. Wymieniając plemiona sło
wiańskie pisał po łacinie: “Golensizi, civita- 
tes V.” (Golęszyce mają pięć miast). Rybnik 
w tych czasach mógł być zaledwie małą osa
dą i w żadnym wypadku nie należy go szu
kać w tej piątce gołęszyckich miast. Można 
jednak przyjąć hipotezę, że początki tworze
nia się rybnickiej osady przypadają najpóźniej 
na IX .wiek. Świadczy o tym stare podanie, 
zapisane w “Krótkim zarysie historii miasta Ryb- 

§1 nika ”, wydanym w Rybniku w 1922 roku. Przy 
« 2  okazji opisu kościoła Wniebowzięcia Najświęt

szej Marii Panny czytamy: “(...) zbudowany 
prawdopodobnie (...) na miejscu pogańskiej 
kantyny (świątyni), zamienionej podług trady
cji na świątynię chrześcijańską przez pierwsze
go w tych stronach misjonarza Osława, ucznia 
św Metodego. ” Podanie o “misji metodiańskiej”

zgadza się z informacjami o chrystianizacji Ślą
ska przez Państwo Wielkomorawskie w cza
sach świętych misjonarzy Cyryla (zm. 869 r.) 
i Metodego (zm. 885 r.). W drugiej połowie 
IX wieku to potężne państwo obejmowało 
m.in. Śląsk, gdzie Wielkomorawianie krzewili 
chrześcijaństwo. Proces chrystianizacji mu
siał się jednak zakończyć przed 906 rokiem,

Można więc przyjąć, że chrzest Rybnika 
nastąpił ok. 900 roku w obrządku greckim. 
Potem jednak, wraz z upadkiem Państwa 
Wielkomorawskiego na przełomie 906 i 907 
roku, upadła też misja cyrylo-metodiańska. 
Wówczas Śląsk (czyli również Rybnik) 
przejęli najpier Czesi, a potem ok. 990 roku 
książę polski Mieszko I. Bez najmniejszych

Według tradycji Rybnik ochrzcił ok. 900 roku mnich Osław z Mo
raw, uczeń św. Metodego. Rys. Franciszek Kucharczak

gdyż wtedy Państwo 
W ie lk o m o ra w s k ie  
przestało istnieć. Kie
rujący rybnicką misją 
Osław mógł mieć do 
pomocy jednego bądź 
dwóch braci zakon
nych, paru zbrojnych 
oraz kilka osób do po
sługiwania. Przyjeżdża
jąc na miejsce - co wie
my z innych opisów 
chrztu - m isjonarze 
udawali się na teren lo
kalnego kultu pogań
skiego. W Rybniku 
była to prawdopodob
nie górka przy zbiegu 
dzisiejszych ulic Gli
wickiej i Cegielnianej.
Misjonarz tłumaczył, 
że bóstwa, w które do
tąd wierzyli są złymi duchami, diabłami. Na
stępnie po około tygodniowym nauczaniu 
wszyscy przyjmowali chrzest. Później misjo
narze odjeżdżali do innej osady, zostawiając 
na dawnym pogańskim miejscu wielki drew
niany krzyż. Z czasem w miejscach pierwszych 
misji budowano kaplice bądź kościoły para
fialne. Miejsce to w Rybniku nazwano “górką 
kościelną” bądź “Górą Cerekwicką” (“cer
kiew” znaczy “kościół”). Dzisiaj jest tam ka
plica "akademicka".

wątpliwości można stwierdzić, że w tym 
okresie cały Śląsk został objęty nową chry
stianizacją w obrządku łacińsmkim (rzym
skim). Niestety, nie wiemy ile do dawnego 
Rybnika musiały jeszcze przybyć misji, za
nim osada przyjęła kształt naprawdę chrze
ścijański. Prawdopodobnie stało się to dopie
ro wtedy, gdy w Rybniku powstała pierwsza 
parafia, ale o tym w kolejnej "GR"...

M. Szołtysek

“Caritas” 
w Chwało wicach

Od 3 stycznia br. przy parafii św. Te
resy w Chwałowicach działa Stacja 
Opieki “Caritas”.

W pomieszenlu parafialnym przy kapli
cy obok kościoła dyżuruje pielęgniarka, na 
której darmową pomoc liczyć mogą po
trzebujący chwałowiczanie. Do punktu 
pomocowo-infbrmacyjnego zgłaszać się 
mogą zarówno chorzy wymagający opie
ki w  domu, jak i pacjenci chcący skorzy

stać z doraźnej pomocy, np. zrobienia za
strzyku.

W najbliższym czasie planuje się prze
kazanie na potrzeby “Caritasu” remonto
w anego obecnie przez miasto budynku 
przy ul. Szulika, gdzie można będzie roz
szerzyć działalność charytatywną. Wiąże 
się to jednak, jak twierdzi pomysłodawca 
i opiekun całej akcji - ks. proboszcz Teo
dor Suchoń - z koniecznością zatrudnie
nia dodatkowych pielęgniarek. Będzie 
również potrzbna grupa wolontariuszy, ale 
ks. Suchoń nie ukrywa, że bardzo liczy i na 
tę cenną współpracę.

Tel. 42-28-825
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21.500.000 zł 
10.493.100 zł 
4.000.000 zł 
4.800.000 zł 

49.816.448 zł

BUDŻET NA 2000 ROK  
(om ów ienie)

Dochody
Budżet po stronie dochodów zamyka się kwotą 237.842.061 zł. 
Najpoważniejszymi źródłami dochodów miejskiej kasy są:

- subwencja ogólna z budżetu państwa 86.557.879 zł
w tym na utrzymanie:
szkół - 71.920.619 zł i dróg - 13.418.985 zł
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

54.432.607 zł
- podatek od nieruchomości od osób prawnych
- podatki i opłaty lokalne od ludności
- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego
- wpływy z opłaty skarbowej
- dotacje celowe
- z budżetu państwa na zadania własne oraz rządowe gminy i powiatu, 
a także realizowane na podstawie porozumień między jednostkami 
samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej. 
Pozostałe dochody (6,2 min zł) obejmują między innym i: wpływy z

wieczystego użytkowania i dzierżawy terenów (555 tys. zł), wpły
wy z opłat rejestracyjnych (600.000 zł), wpływy z opłat koncesyj
nych z ustawy antyalkoholowej (1.200.000 zł), odpłatność za pobyt 
dzieci w przedszkolach (900.000 zł) i odsetki od lokat bankowych 
(200 tys. zł).

Wydatki
Wydatki budżetu miasta zaplanowano w wysokości 251.106.082 z ł , 

z czego na realizację inwestycji przeznacza się 52.062.155 zł 
(tj. 20,7% budżetu). W działalności bieżącej najważniejszymi dzie
dzinami finansowanymi przez miasto są:

- oświata i wychowanie
- opieka społeczna
- administracja rządowa zespolona
- gospodarka komunalna i mieszkaniowa
- drogi
- administracja samorządowa
- kultura i kultura fizyczna
- ochrona zdrowia 
Oświata i wychowanie
Oświata stanowi tradycyjnie największą pozycję wydatków budżetu 

i obejmuje m.in.:

96.524.000 zł (38%)
17.197.000 zł (7 %)

19.508.000 zł (8 %)
15.308.000 zł (6 %)
12.380.000 zł (5% )
13.100.000 zł (5% ) 
11.853.918 zł (5% )
3.496.900 zł (2% )

- szkoły podstawowe 34.267.170 zł
- gimnazja 5.769.660 zł
- szkoły zawodowe 18.083.660 zł
- przedszkola 13.103.861 zł
- licea ogólnokształcące 7.925.950 zł
- świetlice dziecięce 3.092.810 zł
- Internat Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego

- Dom Dziecka
1.415.870 zł 
1.287.000 zł

- Zespół Ognisk Wychowawczych 1.161.300 zł
- Rodzinne Domy Dziecka 315. 000 zł

W budżecie oświaty na inwestycje przeznaczono 5.410.00C
zł, w tym między innymi na:

- dokumentację techniczną sal gimnastycznych dla szkół podstawo-

wych (nr 8,19,25,27,32,33 i 35) 700.000 zł,
- modernizację kotłowni węglowych na gazowe w SP nr 13 w dz. Chwa- 

łowice - 320.000 zł, w SP nr 16 w dz. Boguszowice Stare -  320.000 
zł, SP nr 18 w dz. Boguszowice Osiedle -  200.000 zł i w Zespole 
Szkół Budowalnych - 300.000 zł

- wymianę okien oraz remont elewacji zewnętrznej w LO nr 1 przy 
ul. Kościuszki - 400.000 zł i w Zespole Szkół Mechaniczno -Elek
trycznych - 200.000 zł

- budowę sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ekonomiczno -  Usłu
gowych -  350.000 zł

- wymianę pokrycia dachowego w Przedszkolu nr 18 w dz. Boguszo
wice -  250.000 zł.

Na remonty placówek oświatowych przeznaczono kwotę 2.721.500 zł (szko
ły podstawowe 1316.000 zł, gimnazja 495.000 zł. przedszkola 430.000 
zł, szkoły zawodowe 205.500 zł, licea ogólnokształcące 165.000 zł).

Na remont pomieszczeń Szpitala nr 2 przy ul. Powstańców, z przezna
czeniem dla Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Rybni
ku, przewidziano kwotę 1 min zł.

Drogi
Na utrzymanie i remonty dróg przewidziano 12.380.000 zł, natomiast 

na inwestycje drogowe - 7.400.000 zł, w tym na budowę : obwodni
cy Gliwicka - Rudzka -  4.000.000 zł, obwodnicy Wodzisławska -  
Raciborska - 3.500.000 zł, średnicowej regionalnej W-Z - 200.000 zł 
oraz ulic z kanalizacją deszczową w dz. Wawok - 200.000 zł.

Z dniem 1 stycznia 2000 r. został powołany nowy zakład budżetowy 
Zarząd Transportu Zbiorowego, dla którego dotacja z budżetu mia
sta na działalność bieżącą wynosi 2.740.000 zł, a na pierwsze wy
posażenie - 49.500 z ł .

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

- zasiłki i pomoc w naturze
- Ośrodek Pomocy Społecznej
- Miejski Dom Pomocy Społecznej
- Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób Chorych Psychicznie

463.000 zł
- dodatki mieszkaniowe 2.210.000 zł
- usługi opiekuńcze 450.000 zł
- zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne 404.000 zł
- dożywianie dzieci w szkołach podstawowych 300.000 zł
- pomoc dzieciom w rodzinach zastępczych i własnych 2.014.000 zł
- zespół do spraw orzekania o stopniu

niepełnosprawności 222.220 zł
Na remont dachu oraz wymianę okien w Miejskim Domu Pomocy 

Społecznej na ul. Żużlowej przeznacza się kwotę 200.000 zł, zaś na 
adaptację pomieszczeń na rzecz Caritasu i hostelu w budynku przy 
ul. Szulika 7 w dz. Chwałowice 300.000 zł.

Gospodarka komunalna
Na inwestycje komunalne przeznaczono kwotę 8.491.155 zł, w tym 

między innymi na zadania :
- modernizacja i rozbudowa oczyszczalni w Orzepowicach 3.729.155 zł

c.d. na stronie II

4.106.000 zł 
3.410.780 zł
3.185.000 zł

I



c.d. ze strony I

- budowa wodociągów (m.in. w ul. Rudzkiej nad Zalewem, ul. ul. Na
rutowicza, Arki Bożka, Małachowskiego oraz w dz. Niewiadom)

600.000 zł
- budowa kanalizacji sanitarnych i deszczowych (m. in. Gwarków, 

Narutowicza, Raciborska oraz w dz. Golejów, Zamys3ów -  Niedo-
bczyce , Wielopole) 1.900.000 z3

- dokumentacja i modernizacja wysypiska cemieci 200.000 z
- uzbrojenie osiedli domków jednorodzinnych 

(ul. Wierzbowa, Broniewskiego, Raciborska,
Lektorska, Rybacka, Gołej owska) 600.000 z3

- budowa domu przedpogrzebowego w dz. Boguszowice 150.000 zł
- budowa dworca autobusowego komunikacji miejskiej

przy ul. Budowlanych 100.000 zł
Na oczyszczanie dróg przeznacza się kwotę 2.350.000 zł, zaś na ich 

oświetlenie 3.202.000 zł.
Zarząd Zieleni Miejskiej na utrzymanie domu pogrzebowego oraz 

ogrzewanie szklarni w okresie zimowym dostanie dotację w wyso
kości 260 tys. zł. Na zakup samochodu ciężarowego marki Lublin 
dla Zarządu Zieleni Miejskiej przeznaczono 72.000 zł.

Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne
W ramach tego działu mieszczą się m.in.:

- dotacja dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej
na remonty kapitalne budynków 4.300.000 zł

- środki na wykup gruntów i budynków 300.000 zł
- środki na opracowanie studium uwarunkowań i kierunków

zagospodarowania przestrzennego gminy 640.000 zł
- finansowanie ochotniczych straży pożarnych 457.000 zł

Administracja państwowa i samorządowa oraz bezpieczeństwo pu
bliczne
Działy te obejmują m.in. środki na :

- funkcjonowanie Urzędu Miasta
- działalność Straży Miejskiej
- adaptację strychu na pomieszczenia biurowe w 

Miasta
- administrację rządową zespoloną

w tym :
- Inspektorat Nadzoru Budowlanego
- Komendę Miejską Policji
- Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej

Kultura i sztuka
Na finansowanie instytucji kultury przeznacza się następujące kwoty:

- Miejska Biblioteka Publiczna 3.200.354 zł
- Rybnickie Centrum Kultury 1.292.364 zł
- Domy Kultury w dzielnicach miasta 1.488.000 zł
- Muzeum 846.000 zł

Na zadania wyodrębnione w zakresie kultury przeznaczono kwotę
590.000 zł.

13.600.000 zł
1.590.000 zł 

budynku Urzędu
1.500.000 zł

17.626.000 zł

127.000 zł
14.231.000 zł
3.233.000 zł

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

- przebudowę stadionu żużlowego 2.000.000 zł
- upowszechnianie kultury fizycznej 2.416.500 zł
- dotację bieżącą dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

w Kamieniu 1.049.600 zł
oraz na wydatki inwestycyjne 20.000 zł
- dotację dla Centrum Rekreacji i Rehabilitacji “Bushido” 76.000 zł

Ochrona zdrowia
Przewidziano środki na funkcjonowanie Miejskiej Stacji Sanitarno - 

Epidemiologicznej (1.593.000 zł), Ośrodka Leczniczo - Rehabilita
cyjnego na Nowinach (1.226.900 zł) i żłobków społecznych (520.000 
zł) oraz na przeciwdziałanie alkoholizmowi (1.200.000 zł) - zgo
dnie z programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alko
holowych.
Budowa szpitala miejskiego w Orzepowicach jest nadal największą 
inwestycją realizowaną w mieście; nakłady w 2000 roku wyniosą
22.800.000 zł, z czego 3.000.000 zł stanowią środki własne miasta. 
W wyniku działalności posłów Ziemi Rybnickiej kwota dotacji 
z budżetu państwa będzie zwiększona o 5 min zł.

Planowany na 2000 r. deficyt budżetowy (różnica pomiędzy dochoda
mi a wydatkami) wynosi 13.264.021 i będzie pokryty pożyczką 
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej oraz kredytem bankowym .

Rada Miasta przyjęła również plan finansowy Gminnego oraz Po
wiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod
nej. Ze środków tych funduszy w łącznej kwocie 5.170.000 zł 
finansowane będą m.in. :

- rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków
w dz. Orzepowice 1.200.000 zł

- budowa kanalizacji sanitarnej w dz. Wielopole, Golejów
oraz w ul. Narutowicza i Gwarków 810.000 zł

- modernizacja wysypiska śmieci 600.000 zł
- dofinansowanie modernizacji lokalnych kotłowni 300.000 zł
- zakup samochodu polewaczki dla RSK 300.000 zł
- modernizacja kotłowni w szkołach podstawowych 200.000 zł

- ekrany dźwiękochłonne dla obwodnicy południowej 200.000 zł
- remont kompaktora na wysypisku śmieci 100.000 zł
- modernizacja kotłowni w przedszkolach 70.000 zł
- modernizacja systemów grzewczych w mieszkaniach komunalnych

70.000 zł
- zakup samochodu marki “Lublin” do przewozu odpadów

poszpitalnych 67.000 zł
- kontynuacja realizacji ścieżek rowerowych 50.000 zł
- zagospodarowanie zielenią otoczenia Sądu Rejonowego 50.000 zł

Przez Radę Miasta przyjęty został również plan Powiatowego Fun
duszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, któ
ry jest tworzony m.in. z wpływów ze sprzedaży map oraz wypisów 
z rejestru gruntów (170.000 zł) i przeznaczony na prowadzenie bie
żącej działalności Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno -  Kartogra
ficznej. 20 % wpływów odprowadzane jest do Centralnego i Woje
wódzkiego Funduszy Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Karto
graficznym.

Na sesji 27 grudnia 1999 r.
w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2000 

na wniosek Zarządu Miasta i Komisji Finansów 
Rada Miasta Rybnika postanowiła  

§1
Roczne stawki podatku od nieruchomości na rok 2000 wynoszą:

1) od budynków mieszkalnych lub ich części (od lm 2 powierzchni
użytkowej)______________________________________ - 0,40 zł

2) od budynków lub ich części związanych z działalnością gospodar
czą inną niż rolnicza łub leśna oraz od części budynków mieszkal
nych zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej (od 1 m2 
powierzchni użytkowej)__________________________ - 14,36 zł

3) od budynków gospodarczych osób fizycznych (od 1 m2 powierzchni



użytkowej)________________________________________ - 2,50 zł
4) od pozostałych budynków łub ich części (od 1 m2 powierzchni użyt

kowej)____________________________________________ - 4,79 zł
5) od budowli (od ich wartości)__________________________- 2 %
6) od 1 n r  powierzchni gruntów związanych z prowadzeniem działal-

ności gospodarczej innej niż rolnicza lub leśna, z wyjątkiem zwią- 
zanych z budynkami mieszkalnymi____________________- 0,50 zł

7) od gruntów:
a) będących użytkami rolnymi nie wchodzącymi w skład gospo

darstw rolnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 listopada 
1984 r. o podatku rolnym, wykorzystywanych na cele rolnicze (od 
1 m2 powierzchni) - 0,04 zł

b) pozostałych (od 1 m2 powierzchni) - 0,07 zł
§2

Zwolnić z podatku - niezależnie od zwolnień określonych w art. 7 
ustawy z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych - nieru
chomości komunalne będące we władaniu miejskich jednostek orga
nizacyjnych działających w formie zakładów budżetowych i jednostek 
budżetowych, z wyjątkiem części oddanych w najem, dzierżawę lub 
inną formę posiadania zależnego celem prowadzenia działalności go
spodarczej, oraz nieruchomości spółek z większościowym udziałem 
gminy powstałych w związku z ustawą z dnia 26.11.1998 r. o dostoso
waniu górnictwa węgla kamiennego do funkcjonowania w warunkach 
gospodarki rynkowej oraz szczególnych uprawnieniach i zadaniach 
gmin górniczych (Dz U. Nr 162, poz. 1112).

§3
Zarządzić pobór podatku od nieruchomości od osób fizycznych w 

drodze inkasa w sposób określony w uchwale Nr 323/XL/93 Rady 
Miasta Rybnika z dnia 17 listopada 1993 r.

§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2000 r. po uprzednim 

ogłoszeniu w prasie lokalnej.

Na Sesji Rady Miasta 27 grudnia 1999 r. 
w sprawie podatku od środków transportowych na rok 2000 

na wniosek Zarządu Miasta i Komisji Finansów 
Rada M iasta Rybnika postanowiła  

§1
Roczne stawki podatku od środków transportowych na rok 2000 

wynoszą:
1) od autobusów o liczbie miejsc do siedzenia, łącznie z miej

scem kierowcy:
a) do 15 miejsc 351,00 zł
b) powyżej 15 do 30 miejsc 651,00 zł
c) powyżej 30 miejsc 1 368,00 zł
2) od samochodów ciężarowych o ładowności samochodu:
a) od 2 t do 4 t włącznie 549,00 zł
b) powyżej 4 t do 6 t włącznie 741,00 zł
c) powyżej 6 t do 8 t włącznie 889,00 zł
d) powyżej 8 t do 10 t włącznie 1 263,00 zł
e) powyżej 101 do 12 t włącznie 1 608,00 zł
f) powyżej 121 1 881,00 zł
3) od ciągników siodłowych o nacisku na siodło ciągnika:
a) do 0,5 t włącznie 252,00 zł
b) powyżej 0,5 t do 1 t włącznie 402,00 zł
c) powyżej 1 t do 2 t włącznie 465,00 zł
d) powyżej 2 t do 4 t włącznie 597,00 zł
e) powyżej 4 t do 6 t włącznie 810,00 zł
f) powyżej 6 t do 8 t włącznie 963,00 zł
g) powyżej 8 t do 101 włącznie 1 377,00 zł
h) powyżej 101 do 121 włącznie 1 758,00 zł
i) powyżej 12 t 1 773,00 zł
4) od ciągników balastowych
5) od przyczep i naczep:

1 728,00 zł

a) o ładowności powyżej 5 t do 20 t włącznie 255,00 zł

b) o ładowności powyżej 20 t 453,00 zł
§2

Zwolnić od podatku środki transportowe będące w posiadaniu jed
nostek i zakładów budżetowych miasta oraz Ochotniczych Straży 
Pożarnych.

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2000 r. po uprzednim 

ogłoszeniu w prasie lokalnej.

Na Sesji Rady Miasta 27 grudnia 1999 r. 
w sprawie podatku od posiadania psów na rok 2000

na wniosek Zarządu Miasta i Komisji Finansów 
Rada M iasta Rybnika postanowiła  

§1
1. Ustalić w roku 2000 roczną stawkę podatku od posiadania psów w 
wysokości 26 zł.
2. Stawka ta obowiązuje od każdego posiadanego psa.

§2
Przyjąć zasadę, że podatek pobiera się w połowie stawki w przypad
ku, gdy podatnik wszedł w posiadanie psa po 30 czerwca 2000 r.

§3
Ustalić ostateczny termin płatności podatku bez wezwania na dzień 

30 kwietnia, a od nowych psów na 15. dzień po wejściu w posiada
nie psa.

§4
1 .Zarządzić pobór podatku od posiadania psów w drodze inkasa w 
sposób określony w uchwale Nr 323/XL/93 Rady Miasta Rybnika z 
17 listopada 1993 r.
2.Inkasentami podatku od posiadania psów, poza określonymi w pkt 
1, są administracje domów mieszkalnych.

I §sPrzyznać administracjom domów mieszkalnych, poza działający
mi w ramach miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej, pro
wizję za pobór podatku od posiadania psów w wysokości 5% zain- 
kasowanych kwot.

§6
Zobowiązać ADM-y do odprowadzania zainkasowanych kwot, po 

potrąceniu prowizji za inkaso, na rachunek Urzędu Miasta Rybnika 
nr 11101284-2017-3600-4-23 w Powszechnym Banku Kredytowym 
S.A. w Warszawie I Oddział Rybnik w terminie do 15 maja, a na
stępnie w okresach miesięcznych do 15. dnia każdego miesiąca.

§7
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2000 r. po uprze

dnim ogłoszeniu w prasie lokalnej.

Na sesji Rady Miasta 27 grudnia 
w sprawie: ustalenia zasad i trybu zasiedlania lokali mieszkal

nych w budynku przy ul. Borki 37A w Rybniku 
na wniosek Zarządu Miasta i Komisji Gospodarki Komunalnej 

Rada Miasta Rybnika postanowiła:
§1

1. Mieszkania położone w nowo przejętym budynku (z windą) przy 
ul. Borki 37A wyposażone w: centralne ogrzewanie, centralnie cie
płą wodę, łazienkę z w.c. mogą być także zasiedlane przez osoby:

a) przekwaterowane z budynków przeznaczonych przez miasto 
do sprzedaży,

b) znajdujące się na liście skierowań na rok 2000, a w dalszej 
kolejności chronologicznie oczekujących na mieszkanie.

2. Z uwagi na wysoki standard i koszt eksploatacji dopuszcza się moż
liwość zasiedlenia mieszkań wyszczególnionych w ust. 1 bez za
chowania norm zaludnienia.

§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w prasie lokalnej.

III



Przewodniczący stałych komisji Rady Miasta:
Bolesław Korzeniowski - przewodniczący Komisji Finansów 
Kazimierz Zięba - przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej 
Henryk Frystacki - przewodniczący Komisji Kultury Fizycznej i Sportu 
Stanisław Jaszczuk - przewodniczący Komisji Praworządności 
Władysław Horabik - przewodniczący Komisji Oświaty 
Lesław Konkol - przewodniczący Komisji Kultury 
Henryk Ryszka - przewodniczący Komisji Komunikacji 
Piotr Kusz - przewodniczący Komisji ds. Samorządu i Rozwoju Dzielnic 
Jerzy Rożek - przewodniczący Komisji Działalności Gospodarczej 

i Rolnictwa
Maria Adamczyk-Dudek - przewodnicząca Komisji Gospodarki 

Przestrzennej
Stanisław Lenert - przewodniczący Komisji Rewizyjnej 
Ewa Czaja - przewodnicząca Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej 
Roman Ołeś - przewodniczący Komisji Ekologicznej i Przemysłu 

Górniczego
Skład Komisji Oświaty RM
Władysław Horabik 
Maria Smółka 
Jan Bujak 
Jerzy Frelich 
Ewa Czaja 
Henryk Ryszka 
Ireneusz Zimon 
Urszula Szynol

Skład Komisji Kultury RM
Lesław Konkol 
Maria Adamczyk-Dudek 
Roman Oleś 
Ewa Urbanek-Chołuj 
Henryk Frystacki 
Ewa Ryszka 
Czesław Wajner 
Romuald Niewelt

Spoza RM:
ZoFia Mokry 
Sławomir Studnik 
Michał Myszor 
Wojciech Bronowski 
Janusz Rzymanek 
Gabriela Kuźniak 
Alicja Klimek

Spoza RM:
Zofia Golińska 
Urszula Grzonka 
Kazimierz Piekarz 
Szymon Konkol 
Piotr Świtała 
Teresa Zielonka 
Jerzy Grabski

M iasto R ybnik,
44 - 200 Rybnik, woj. śląskie, ul. B. Chrobrego 2, 

tel. (032) 4223011, fax (032) 4224124, tlx 315873, 
ogłasza  przetargi n ieog ra n iczo n e  na:

. wykonanie kanalizacji deszczowej
'  wraz z modernizacją nawierzchni ulicy Arki Bożka.

Termin realizacji -  31 maja 2000 r.
Wadium - 20 000 zł. Specyfikację istotnych warunków zamówienia (cena -  

24,40 zł) można odebrać w Wydziale Dróg Urzędu Miasta Rybnika, ul. Hallera 
10 a, pok. 137 lub za zaliczeniem pocztowym.

Uprawniony do kontaktów z oferentami -  inż. Andrzej Kopka, tel. 4223011 
w. 7204, pok. 012, w godz. 800 - 1500.

Oferty należy składać w Wydziale Dróg Urzędu Miasta, ul. Hallera 10 
a, pok. 137. Termin składania ofert upływa dnia 05.02.2000 o godz. II00. 
Otwarcie ofert nastąpi dnia 05.02.2000 r.

Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych. 
Postępowanie nie zostało poprzedzone wstępną kwalifikacją.
W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 

19 i art. 22 ust. 7, spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 2 ustawy o za
mówieniach publicznych oraz warunki dodatkowe:

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:
1. cena (koszt) - 60%
2. wiarygodność, doświadczenie i przygotowanie fachowe - 40%

^  ^  ^  2

2 )  wykonanie i montaż indywidualnie projektowanych
elementów wyposażenia wraz z ciągiem kuchennym zaplecza bufetu w 

sali wielofunkcyjnej segmentu “B” w nowym skrzydle budynku Urzędu 
Miasta Rybnika, ul. B.Chrobrego 2.

Termin realizacji -  do dwóch miesięcy od dnia podpisania umowy. 
Wadium - 6 000 zł. Specyfikację istotnych warunków zamówienia (cena -  

122 zł) można odebrać w siedzibie zamawiającego, pok. 254 lub za zaliczeniem

pocztowym. Uprawniona do kontaktów z oferentami - Dorota Bienek, tel. 4223011 
w. 7256, pok. 256, w godz. 8°"-l 5(M).

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, pok. 254. Termin 
składania ofert upływa dnia 08.02.2000 o godz. 1000. Otwarcie ofert nastąpi 
dnia 08.02.2000 r. o godz. 1200 w siedzibie zamawiającego, pok. 256.

Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych.
Postępowanie nie zostało poprzedzone wstępną kwalifikacją.
W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 

19 i art. 22 ust. 7, spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 2 ustawy o za
mówieniach publicznych oraz warunki dodatkowe:

1. udzielą minimum 3 letniego okresu gwarancji
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:
1. cena (koszt) - 45%
2. wiarygodność oferenta - 15%
3. warunki gwarancji - 5%
4. jakość techniczna - 35%

wykonanie:
Zad. nr 1 Opracowanie koncepcji kanalizacji sanitarnej dla dzielnic Pa- 
ruszowiec - Piaski, Ligota - Ligocka Kuźnia i Raszowiec w Rybniku 
Zad. nr 2 Opracowanie koncepcji kanalizacji sanitarnej dla dzielnic Nie- 
dobczyce z wyłączeniem zlewni grawitującej do oczyszczalni BOSS i Nie- 
wiadom z wyłączeniem zlewni grawitującej do oczyszczalni Niewiadom w 
Rybniku

Termin realizacji: 31 sierpnia 2000 roku.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w Wy

dziale Gospo-darki Komunalnej Urzędu Miasta Rybnika, ul. B. Chrobrego 2, 
pokój nr 202.

Koszt specyfikacji: 20,00 zł.
Oferty w zaklejonej kopercie opisanej zgodnie z wymaganiami specyfika

cji należy złożyć do dnia 29.02.2000 r. do godz. 11:00 w Wydziale Gospodarki 
Komunalnej Urzędu Miasta Rybnika.

Przetarg odbędzie się w dniu 29.02.2000 r. o godz. 12:00 w siedzibie Urzę
du Miasta Rybnika, ul. B. Chrobrego 2 w sali nr 056.

Szczegółowe informacje dotyczące warunków zamówienia można uzyskać 
w Wydziale Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta w Rybniku, ul. B. Chro
brego 2 tel. 42 23 011 wew. 7202 w godzinach od 7:30 do 15:30 od poniedział
ku do piątku.

0  ^  #

Ośrodek Pomocy Społecznej w Rybniku, 
ul. Żużlowa 25

ogłasza przetarg nieograniczony
na dostawę środków czystości i artykułów dezynfekujących dla 

placówek wchodzących w skład OPS w Rybniku.
Termin realizacji zamówienia: sukcesywnie począwszy od 10.02.2000 do 

31.12.2000
Małą specyfikację istotnych warunków zamówienia można otrzymać w OPS 
w Rybniku, ul. Żużlowa 2 5 ,1 piętro - Zaopatrzenie, od poniedziałku do 
piątku w godz. 7.30 -14.30.

Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentem jest mgr Maria Kurpanik. 
Oferty w zaklejonej kopercie i opisanej zgodnie z wymogami małej specy

fikacji należy złożyć do dnia 3.02.2000 do godz. 10.00 w siedzibie Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Rybniku, ul. Żużlowa 25 ,1 piętro - Zaopatrzenie. 

Przetarg odbędzie się 3.02.2000, godz. 12.00
Postępowanie prowadzone będzie z zastosowaniem preferencji krajowych. 

Postępowanie nie zostało poprzedzone wstępną kwalifikacją. W przetargu mogą 
wziąć udział oferenci, którzy spełniają warunki określone ustawą o zamówie
niach publicznych z dnia 10 czerwca 1994 r.

IV



ASZE DZIEJE Styczeń 2000

Tai przed świętami w Sali Ślubów ryb
nickiego Urzędu Stanu Cywilnego odbyła 
się kolejna uroczystość Złotych Godów.

Prezydent Adam Fudali wręczył przyzna
ne przez Prezydenta RP “Medale za Długo
letnie Pożycie Małżeńskie” 10 parom, życząc 
jubilatom długich jeszcze lat w zdrowiu i po
myślności.

Jubileusz 50-lecia wspólnej życiowej drogi 
obchodzili: Emilia i Henryk Banko wie, Kla
ra i Florian Biadaczowie, Maria i Ryszard 
Gojny, Róża i Alojzy Niesłańczykowie, Irena 
i Paweł Pachowie, Elżbieta i Alojzy Pawelowie, 
Łucja i Jan Porwołowie, Klara i Reinhold 
Rugorowie, Róża i Władysław Skrzypcowie, 
Elżbieta i Brunon Szymiczkowie

Wśród “Złotych” jubilatów znaleźli się

20 grudnia rybniccy harcerze odebrali 
na Jasnej Górze w Częstochowie ogień be
tlejemski. Dzień później na rybnickim ryn
ku odbyły się uroczystości przekazania 
ognia na ręce władz kościelnych i przed
stawicieli miasta.

W ten sposób ogień z Betlejem, jako sym
bol pokoju i przyjaźni, trafił do księdza prała
ta Alojzego Klona oraz wiceprezydent Rybni
ka Ewy Urbanek-Chołuj. W czasie uroczysto
ści, w której licznie uczestniczyli nie tylko 
harcerze, ale również mieszkańcy miasta, głos 
zabrał m.in. ks. A. Klon oraz Anna Wąż - za
stępca Komendanta Hufca ZHP w Rybniku. 
Przedstawiła ona historię betlejemskiego świa
tła oraz jego znaczenie, a wyjątkowy nastrój 
świąt podkreśliło wspólne kolędowanie. Uro
czystości na rybnickim Rynku poprzedziło 
specjalne wykonanie kolędy na trąbce.

Za pośrednictwem rybnickich harcerzy ogień

Klara i Florian Biadaczowie. Jako młodzi 
ludzie należeli do jednej parafii - gdyż Klara 
pochodzi z G olejowa, a pan F lorian  z 
Ochojca. A poznali się na zabawie w sali “U 
Szlezingera”. Wojenne losy Floriana Biada- 
cza nie odbiegały od losów innych Ślązaków 
- powołanie do Wehrmachtu, rosyjska niewo
la. Po powrocie pracował w kop. “Knurów”, 
potem “Szczygłowice”. Dotknęło go przezna
czenie wielu górników - wypadek na dole... 
Pani Klara prowadziła domowe gospodar
stwo. Państwo Biadaczowie mają jedną cór
kę i dwoje wnucząt, mieszkają wspólnie z 
nimi. - Dziękujemy Bogu że mogliśmy docze
kać tego jubileuszu - powiedzieli.

Wszystkim jubilatom życzymy dalszych 
dni w zdrowiu i szczęściu. (r)

Światełko
nadziei

z Betlejem trafił do kościołów, szkół, szpitali, 
urzędów i innych instytucjach miasta.
- Zainteresowanie ogniem betlejemskim było 
bardzo duże - wspomina Teresa Knura ko
mendantka Hufca ZHP z Rybnika. - Z  utęsk
nieniem czekali na ogień zarówno chorzy 
w szpitalach, jak i mieszkańcy, którzy sami 
zaopatrywali się w lampiony, z  myślą o tym, 
by zapłonął on także w ich domach. Z  roku 
na rok coraz więcej osób jest zainteresowa
nych, go zdobyć.

Rybniccy harcerze dzielą się ogniem z Be
tlejem od 1992 roku. Od 1993 - uroczyste 
przekazanie betlejemskiego "światełka" 
odbywa się na Rynku miasta. (S)

55 rocznica Marszu Śmierci

Pam ięć o 
Tych co zginęli,
Tych co przeżyli 
i Tych co ratowali...

W ydarzenia związane z “M arszem  
śm ierc i” , k tórego  55 roczn ica  m ija  
w styczniu br., zapisały się w pamięci 
wielu rybniczan.
“Jużeśmy się przygotowywali do snu (...) gdy 
nagle rozległo się stukanie w szybę... a za chwi
lę weszła do izby chmara ludzi. Aż się przera
ziłam, gdy ich ujrzałam, a serce bólem się 
rwało. Wymarznięci, sini z zimna, wychudli, 
niektórzy bosi, nogi tak czerwone jak krew, 
oczy błyszczące z gorączki, głowy ogolone...
Byli w obozowych pasiakach, niektórzy mieli 
na sobie jakieś dodatkowe marynarki, pła
szcze, chusty, jeden był tylko w samych spo
dniach, więc mu przyniosłam  coś na 
wierzch... ”. Tak wspominała w 1988 roku ten 
styczniowy wieczór 1945 roku Bronisława 
Jurytko z przysiółka Lasoki w Książenicach*. 
Wspólnie z mężem, nie zważając na konse
kwencje, ukryli 14 zbiegłych z kolumny ewa
kuacyjnej więźniów KL Auschwitz.

Jan Kaczmarczyk wspomina swojego 
przyrodniego brata Antoniego Stajera  
związanego z AK, który pod koniec wojny 
ukrywał się w specjalnym schowku w stodole 
w rodzinnym gospodarstwie w Ligocie Ryb
nickiej. W czasie przemarszu ewakuowanych 
z Oświęcimia więźniów, czterech z nich 
uciekło i znalazło się, wspólnie z A. Stajerem 
i z jego kolegami z polskiej organizacji 
podziemnej, w kryjówce w stodole. Niemcy 
podążyli tropem zbiegów do stodoły i uży
wając metalowych prętów dźgali związaną 
w ciasne snopy słomę, pod którą znajdowała 
się kryjówka. Na szczęście, bez rezultatów. 
Sytuacja byłaby zapewne inna, gdyby do ak
cji wkroczyły psy... Po nadejściu Rosjan ro
dzina przekazała im ocalonych z “Marszu 
śmierci” Polaka, dwóch Żydów i Niemca - 
ponoć śpiewaka operowego z Berlina. Rodzi
na J. Kaczmarczyka miała później kontakt li
stowny z pochodzącym z Wielkopolski Pola
kiem. Nie odpisali pozostali, uratowani od nie
chybnej zagłady... Mający AK-owską prze
szłość Antoni Stajer po umocnieniu się wła- ^  
dzy komunistycznej chciał zbiec na Zachód. 
Niestety, nie udało mu się... Zginął prawdo- 2 3  
podobnie w 1947 roku.

Czas zaciera pamięć zdarzeń i już tylko we 
wspomnieniach starszych mieszkańców Rzędów
ki, Książenic, Rybnika żyją dramatyczne chwile 
sprzed 55 lat z dni 22 i 23 stycznia 1945 roku.

c.d. na stronie 24.
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c.d. ze strony 23.
W te bardzo mroźne dni wśród odgłosów zbli
żającego się frontu, kiedy czekano z nadzieją 
na wolność, dotarła do stacji kolejowej w 
Rzędówce grupa ok. 2500 więźniów z podo
bozów KL Auschwitz - Birkenau. Załadowa
ni poprzedniego dnia w Gliwicach, do otwar
tych wagonów towarowych dotarli tam oko
ło północy. Dopiero następnego dnia w go
dzinach popołudniowych kazani im opuścić 
wagony. Wielu z nich pozostało - zmarli 
z wycieńczenia, zamarzli, a także ci którym 
nie starczyło siły aby wyjść, tych zmasakrowa
no ogniem z karabinów maszynowych. Na ram
pie stacji w Rzędówce pozostało 288 trupów.

Więźniów, którzy z trudem utrzymywali się 
na nogach, uformowano w kolumny marszo
we. Jedną z nich w lesie między Kamieniem 
a Wielopolem esesmani ostrzelali - zginęło 
wówczas 39 więźniów, zaś 370 udało się 
zbiec. Z pozostałych ponownie sformowano 
kolumnę, która wieczorem 22 stycznia dotar
ła do Rybnika. Tu zatrzymano się na nocleg - 
więźniów spędzono na stadion nad Rudą, do 
sali restauracji “Wypoczynek” oraz do sto
jących w pobliżu szop. 20 stopniowy mróz 
i wycieńczenie zebrały znowu obfite żniwo. 
Gestapo rozstrzelało także ujętych koło Ka
mienia zbiegów. W pobliskim lesie pochowa
no w zbiorowej mogile 446 więźniów zmar
łych w Rybniku, Paruszowcu, Wielopolu, 
Rybnickiej Kuźni. Rankiem 23 stycznia ko

lumny więźniów ruszyły dalej, znacząc szlak 
kolejnymi zwłokami.

Od tej pory minęło 55 lat. Rzadko kto prze
chodząc ulicą Gliwicką, zmierzając na kąpie
lisko “Ruda” czy stadion zatrzyma się przy 
niepozornym pomniku postawionym w miej
scu przedwojennej restauracji “Wypoczynek”, 
jeszcze rzadziej ktoś dotrze niespełna kilometr 
dalej, do lasu nad Rudą i w zadumie zapali 
świecę na zbiorowej mogile więźniów. Mija
jące styczniowe rocznice gromadzą jednak 
zawsze w tych miejscach ludzi,którym leży 
na sercu przekazanie pamięci o tych, często 
bezimiennych ludziach, których śmierć dosię
gła, jakże bez sensu, u progu wyzwolenia spod 
okupacji niemieckiej.

Obchody 45 i 50 rocznicy Marszu Śmierci 
(1990,1995) nabrały specjalnego charakteru. 
Na zaproszenie Muzeum w Rybniku, dzięki 
niestrudzonym staraniom i tropieniu ponurych 
śladów sprzed pół wieku przez Jana Delowi
eża, zjechali żyjący bezpośredni uczestnicy 
tych tragicznych wydarzeń. Spotkali się byli 
więźniowie - uczestnicy Marszu oraz ludzie, 
mieszkańcy okolicznych miejscowości, któ
rzy pomagali z narażeniem życia zbiegom. 
Łzy wzruszenia, wspomnienia towarzyszyły 
ich spotkaniu. Okolicznościowe uroczystości, 
przygotowane wówczas przez Muzeum pod 
patronatem Prezydenta Miasta: wystawy, 
konferencje, a przede wszystkim odsłonięcie 
tablic pamiątkowych w 199 r. w miejscu, które

do tej pory nie zostało upamiętnione, zapadły 
w pamięć uczestników uroczystości. Silne, 
pozytywne emocje towarzyszące odsłonięciu 
tablic na terenie ośrodka MOSiR w Kamie
niu nie wygasły, a ich wyrazem są utrzymane 
do tej pory kontakty pracowników Muzeum 
w Rybniku z byłymi więźniami obozów kon
centracyjnych. Mieszkający w Bielsku Leon 
Foksiński odwiedza co roku rybnickich mu
zealników, a mieszkające w Izraelu małżeń
stwo Liii i Zenka Maorów nie zapomina w 
pełnych ciepła i serdeczności listach o prze
żytych w Rybniku w styczniu 1995 roku nie
zapomnianych dla nich chwilach.

Podobnie jak w poprzednich latach, tak i w 
tym roku przed pomnikami zapłoną znicze - 
znaki pamięci, złożone zostaną kwiaty, a har- 
cerskietwarty będą dawały uroczystą oprawę. 
Bo warto to wszystko czynić, aby nie prze
minęła pamięć o:
Tych co zginęli 
Tych co przeżyli 
I  tych co ratowali
jak głosi tablica w Kamieniu, bo przecież to 
jest nasza własna, nie cudzej ziemi historia.

Elżbieta Bimler Mackiewicz *

* Fragmenty wspomnień B. Jurytkowej za
mieszczone w artykule L. Wyrzykowskie
go: Kamień by się zlitował w Dz.Zach. nr 77 
z 1988 r.

Ocalić od zapomnienia...W połowie grudnia ub.roku w wieku 
90 lat zmarł Tadeusz Trawiński, zasłu
żony dla miasta, szczególnie dla rybnic
kiego sportu, człowiek. Urodził się w 1909 
roku w miejscowości Oporówka w pow. 
leszczyńskim. Ukończył studia ekono
miczno-prawne na Uniwersytecie Po
znańskim. Już przed wojną przeniósł się 
na Śląsk. Początek działań wojennych za
stał go w Mikołowie, skąd z Armią Kra
ków wziął udział w Kampanii Wrześnio
wej jako oficer. Następnie przedostał się 
do Francji, a potem do Anglii, gdzie przez 
cały okres II Wojny Światowej podejmo
wał szereg niebezpiecznych zadań spe
cjalnych w Afryce i Turcji na zlecenie 
Rządu Londyńskiego. Jako kierownik

polskiej placówki łączności w Belgra
dzie został aresztowany, torturowany i 
uwolniony dzięki organizacji podziem
nej. Do 1945 roku w Rządzie Emigra
cyjnym kierował sprawami personalny
mi działaczy zamieszkałych w kraju i 
zagranicą. Po powrocie do kraju w la
tach 1946-47 był dyrektorem Biura Bu
downictwa Przemysłu Węglowego w 
Zabrzu, a następnie do 1959 roku na
czelnym dyrektorem w Zakładach Nafto
wych w Krakowie.

Osiadł w Rybniku, gdzie przyjął stano

wisko dyrektora ekonomicznego Rybnic
kiego Zjednoczenia Przemysłu Węglowe
go oraz nadzór nad sportem, a konkret
nie rozbudowę stadionu przy ul. Gliwic
kiej. Potraktował to jako wyzwanie - dzię
ki jego determinacji powstał tor żużlowy, 
płyta boiska dla piłkarzy, powiększono wi
downię. Za jego prezesury, przy pomo
cy wielu oddanych działaczy, Rybnicka 
Sekcja Żużlowa 12 razy zdobywała ty
tuły mistrzowskie, przynosząc wiele ra
dości i chwały rybniczanom. W dowód 
uznania T. Trawińskiemu nadano tytuł Ho
norowego Prezesa Klubu. Dewizą preze
sa były słowa ...trudności są po to, żeby 
je  pokonywać. Tej dewizie był wierny do 
końca życia. Cechował Go ogromny pa
triotyzm, wielka troska oraz miłość do 
rodziny i umiłowanie miasta, w którym 
przyszło mu przeżyć większość praco
witego życia. Będzie brakowało w ryb
nickim pejzażu Jego wysokiej, wypro
stowanej sylwetki...

Serdeczne podziękowania pracownikom 
Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rybniku, 

instytucjom kulturalnym, przyjaciołom i znajomym 
za wyrazy współczucia, złożone kondolencje 

oraz udział w pogrzebie,
ojca Jana Opoki

składa
Halina Opoka

Tel. 42-28-825
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koszykówka

K r y z y s  w  C o lo r  C a p ie
Pod koniec ubiegłego roku w Koszykarskim Klubie Sportowym 

Color Cap Rybnik powiało grozą.

I.Ose już nie zobaczym y w tym sezonie  
w Rybniku.

Szachiści Miejskiego Klubu Szacho
wego Rybnik kilka przedświątecznych 
dni spędzili w Paryżu, gdzie reprezen
towali barwy Polski w spotkaniu sza
chowym młodzieży Francja-Niemcy- 
Polska.

Powołanie zawodników z Rybnika było na
grodą za zdobycie Drużynowego Mistrzostwa 
Polski Juniorów w 1999 r., jak również za 
całokształt wzorowej pracy z młodzieżą w 
Miejskim Klubie Szachowym w Rybniku. 
Wczesne nauczanie szachów w przedszkolu, 
którego prekursorem od lat jest Rybnik, w peł
ni się sprawdza i daje wspaniałe efekty. W 
ostatnich dwóch latach w różnych kategoriach 
wiekowych reprezentanci MKSz Rybnik wal
czyli o medale w Mistrzostwach Świata i Eu
ropy na zawodach odbywających się w takich 
krajach jak: Brazylia, Indie, Kałmucja, Szwe
cja, Estonia, Armenia, Grecja i Hiszpania.

W Paryżu dziesięcioosobowa reprezentacja 
rybnickiego klubu poza wrażeniami sporto
wymi, doznała także wielu innych, zwiedza
jąc najciekawsze zakątki.

W rywalizacji sportowej rybniczanie bez
apelacyjnie zwyciężyli. Wygrali klasyfika
cję drużynową, a i w klasyfikacji indywi
dualnej zajęli bardzo dobre miejsca. Agnie
szka Matras była druga, Jan Adamowski 
trzeci, Adrian Wiśniewski czwarty, a Ala 
Chmielińska piąta. Na zakończenie imprezy

Prezes firmy Color Cap, głównego sponso
ra koszykarek z Rybnika, z powodu serii sze
ściu kolejnych porażek w lidze (4 przegrane) 
i rozgrywek pucharowych (odpadnięcie z dal
szej rywalizacji) postanowił obniżyć wszyst
kim zawodniczkom ich kontrakty. Nowa sy
tuacja finansowa, według koszykarek była nie 
do przyjęcia i groziła rozpadem zespołu. Po 
ciężkich rozmowach obie strony doszły jed
nak do porozumienia. Ustalono, że koszykar- 
ki otrzymają pełną wypłatę za grudzień i 50% 
pensji za styczeń. Dalsze wynagrodzenia, 
a właściwie ich wysokość będą zależały od 
wyników drużyny. Po awansie do II rundy 
rozgrywek play off (tzn. awans do czołowej 
czwórki) zawodniczki otrzymywać będą 
100% wynagrodzenia. Na takowe warunki nie 
zgodziły się dwie zawodniczki: Iłże Ose i Ewa 
Rucińska, wskutek czego tuż po Nowym

rybniczanie otrzymali puchar za zwycięstwo 
w klasyfikacji drużynowej oraz puchary i na
grody za indywidualne II i III miejsce. Barw 
Polski na turnieju w Paryżu bronili: Agnie
szka Matras, Ela Janiszyn, Ala Chmieliń
ska, Małgorzata Wróbel, Beata Bobrowska, 
Jan Adamowski, Adrian Wiśniewski, Bar
tek Becker, M ichał Ucherek i Maciej 
Chmieliński. Opiekunem grupy był Piotr 
Bobrowski.

Otwarte szachy
Do połowy czerwca trwać będą rozpoczę

te na początku stycznia Otwarte Druży
nowe Mistrzostwa Okręgu Rybnickiego 
w szachach.

Ich organizatorem jest sekcja szachowa 
Zefira Boguszowice. W rozgrywkach startu
je 11 zespołów, w których skład wchodzi 8 
zawodników, w tym minimum jedna kobieta 
oraz dwóch juniorów. W pierwszej kolejce 
rozgrywek padły następujące rezultaty: UKS 
Pionier Jastrzębie pokonał UKS “Fair Play” 
Rybnik 5:3, Śląski Klub Niesłyszących Ryb
nik przegrał z Hetmanem Pawłowice 0:8, 
Społem Wodzisław zwyciężył DK Chwało- 
wice 5:3, Rymer Niedobczyce pokonał Pło
mień Żory 7,5:0,5 a UKS Nowiny Rybnik 
zremisował z Zefirem Boguszowice 4:4. Pau
zował Energetyk Rybnik.

Roku pożegnały się z zespołem. O ile decy
zja Łotyszki Ose jest uzasadniona powodem 
występowania w polskiej lidze, tj. zarabia
niem pieniędzy, o tyle postawa E. Rucińskiej 
jest dość zaskakująca. Obie zawodniczki w tym 
sezonie nie mogą już grać w Polsce, bo okres 
transferowy w polskiej lidze skończył się już 
w grudniu. Szczególnie brak I. Ose może od
bić się niekorzystnie na grze rybnickiej dru
żyny. Przez niecałe trzy sezony Łotyszka była 
czołową zawodniczką drużyny. Choć w tym 
sezonie grała słabiej i pozostawała trochę w cie
niu Amerykanki N. Domond, w 59 spotka
niach zdobyła dla rybnickiego zespołu 745 
punktów.

Po okresie nerwowych rozmów i ciężkich 
decyzji rybniczanki udanie wznowiły roz
grywki ligowe, pokonując w Warszawie 
stołeczną Polonię 69:65, i z dorobkiem 18 
punktów plasują się na 5 miejscu w tabeli.

Czy obniżenie kontraktów jest skutecznym le
karstwem na słabe wyniki sportowe, czy też je
dynie doraźną pomocą - o tym przekonamy się 
już w niedługim czasie. Jedno jest pewne, sytu
acja w rybnickim klubie nie jest zbyt zdrowa.

Tor
speed rowerowy 

wSP 31
Zakończyły się rozgrywki speedro- 

werowe w Rybniku, a ich zwycięzcą 
zostali zawodnicy SKZ Jarpol Zebrzy
dowice.

W  następnym sezonie Rybnickie Towa
rzystwo Speedrowera planuje zgłoszenie re
prezentacji Rybnika do rozgrywek na szcze
blu ogólnopolskim. W najbliższym czasie 
przy SP 31 w Rybniku powstanie tor spee- 
drowerowy, który spełniać będzie okre
ślone w regulaminie rozgrywek wymogi. 
Poza budową toru, potrzebne będą także 
środki finansowe na pokrycie kosztów 
utrzymania Towarzystwa na krajowym po
ziomie. W  zamian Towarzystwo oferuje 
m.in. reklamę firmy na zawodach, w  któ
rych będą brali udział rybniccy zawodnicy. 
W  zakończonym sezonie rybniccy spee- 
drowerowcy odnieśli w iele sportowych 
sukcesów. Andrzej Bromboszcz jest Dru
żynowym Mistrzem Świata, zajął 11 miej
sce na Indyw idualnych Mistrzostwach 
Świata a także jest Indywidualnym M i
strzem Śląska, Grzegorz Pawliczek jest In
dywidualnym Mistrzem Polski juniorów, 
a para Jakub Korus - Szymon Kowolik za
jęli 4 miejsce na Mistrzostwach Polski Par 
Klubowych.

szachy ś w ią te c z n y  p r e z e n t

Í
;
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Z okazji 80-Iecia Lotnictwa Polskiego w Klubie Energetyka 10 stycz
nia otwarto wystawę kartonowych modeli samolotów, na których wal
czyli i latali polscy lotnicy w latach 1918-98.

oraz dyrektor elektrowni 
“Rybnik” d/s eksploata- 
cyjno-ekonomicznych 
Bogusław Biegiesz.

Wystawa, prezentująca ponad 70 modeli po
wstała dzięki współpracy Górnośląskiego 
Klubu Modelarstwa Kosmicznego, grupy 
modelarskiej UNO z Rybnika oraz elektrowni 
“Rybnik”. Autorami prac są: Ryszard Bisek, 
Grzegorz i Katarzyna 
Wala, Zdzisław i Łukasz 
Kołoda, Adrian Wolnicki,
Andrzej i Szymon Janas.
Wystawa czynna będzie 
do 7 lutego, wstęp bez
płatny.

Na uroczystym otwar
ciu wystawy obecni byli 
m.in. wiceprezydent 
Rybnika Ewa Urbanek- 
Chołuj, starosta rybnic
ki Damian Mrowieć

S k r z y d la ta
w y s ta w a

Rybniczanie w  statystykach
dokończenie ze strrony 13. 
ubiegłego roku pełni funkcję kierownika Urzę
du Stanu Cywilnego w Rybniku. - W  roku ubie
głym związki małżeńskie zawarło również kil
ku obcokrajowców. Tym razem wśród nowo
żeńców byli m.in. mieszkańcy Ukrainy i Wiel
kiej Brytanii. W  rybnickim Urzędzie Stanu Cy
wilnego udzielono ślubu czterem parom, 
wśród których był jeden pan młody z Anglii 
oraz dwie panny młode z Ukrainy i jedna z Mon

golii. - W  tym roku odbędzie się również 
kilka ślubów z  udziałem osób spoza nasze
go kraju. Wiemy już, że wśród młodych pa
nów będzie Kubańczyk i Hindus - mówi M. 
Cwenar.

W  1999 r. 125 par, które przeżyły wspól
nie 50 lat, odebrało z rąk Prezydenta Mia
sta medale za długoletnie pożycie małżeń
skie. Ostatnie ubiegłoroczne spotkanie sza
nownych jubilatów miało miejsce 17 gru
dnia, a już 18 i 21 stycznia złote gody świę
towali kolejni mieszkańcy miasta. (S)

Pomoc dla Egliszei
dokończenie ze strony 11.
udająca się z transportem do Kowna. Fun
datorami darów było miasto, a także RD 
Niewiadom i Stowarzyszenie Rybnik-Euro- 
pa. Dołączyły się I LO, SP 20 z Gotartowic 
i Przedszkole nr 15 z Boguszowie.

Szkoła w Egliszkach liczy 141 uczniów. 
Podobnie jak inne polskie szkoły na Litwie, 
istnieje dzięki miejscowym, polskim firmom 
oraz pomocy z zewnątrz. Niewielkie sale 
mieszczące po kilkunastu uczniów znajdują 
się w 3 budynkach wymagających gruntow
nego remontu, który już zresztą rozpoczę
to. Gości dzieci przyjęły bardzo serdecz
nie programem artystycznym w sali, w któ
rej nowe krzesła bardzo się przydadzą. Po
dobnie zresztą jak inne dary, bo potrzeby 
są ogromne.Polacy żyją tu w  bardzo trud
nych warunkach materialnych oraz nieprzy

chylnej dla mniejszości narodowych atmo
sferze, czekając na uregulowanie tych 
spraw między rządami Polski i Litwy.

Kolejnym krokiem w zacieśnieniu kontak
tów między Rybnikiem, a szkołą w  Egli
szkach, której dyrektorem jest radny w Sa
morządzie Rejonu Wileńskiego Zbigniew 
Czech, będzie prawdopodobnie zaprosze
nie dzieci z Egliszek i okolicy na wakacje 
do Rybnika.

Mimo tego, że TIR "Polcabu" oznakowa
ny był symbolem "Czerwonego Krzyża", 
transport nie uniknął problemów na grani
cy. Ale świadomość przyczynienia się, 
choćby w  małej części, do polepszenia bytu 
rodaków na Wschodzie oraz możliwość 
zwiedzenia Wilna z Ostrą Bramą i cmenta
rza na Rossie , p o zw o liły  zapom nieć 
M. Smółce i Z. Golińskiej, które do wyjaz
du głosiły się "na ochotnika", o wszelkich 
niedogodnościach.

(r)

Izba Przemysłowo-Handlowa 
Rybnickiego Okręgu Przemysłowego 

oraz Urząd Miasta zapraszają
do udziału w organizowanej po raz piąty

Giełdzie Budownictwa 
i W yposażenia

Odbędzie się ona od 7 do 9 kwietnia 2000 
roku w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usłu- 
gowych w Rybniku przy ul. św. Józefa 30 
oraz w ustawionym na terenie szkoły spe
cjalnym namiocie wystawowym z podło
gą i ogrzewaniem.

Zakres tematyczny tegorocznej Giełdy 
obejmuje tradycyjnie materiały i usługi bu
dowlane, technikę grzewczą i sanitarną oraz 
wyposażenie wnętrz i ogrodów. Celem jest 
stworzenie inwestorom możliwości pozna
nia firm działających na naszym terenie, ich 
potencjału, stosowanych technologii, ma
teriałów, a wystawcom zaprezentowania i pro
mocji swoich przedsiębiorstw. Giełda cieszy
ła się dotąd ogromnym powodzeniem i uzna
niem zarówno wystawców jak i odwiedza
jących. Ubiegłoroczną Giełdę odwiedziło 
ponad 15000 osób z terenu Rybnickiego 
Okręgu Przemysłowego, a prezentowało się 
ponad 140 firm. Na naszej Giełdzie wysta
wiały się również firmy z Francji.

Patronat medialny objęły Dziennik Zacho
dni i Radio 90 FM zapewniając odpowie
dnie nagłośnienie imprezy, promocję i rekla
mę firmom oraz fundując nagrody dla wy
stawców. Przewidywane są również liczne 
imprezy towarzyszące jak Forum Gospodar
cze, konkursy dla wystawców, bankiet oraz 
nagrody dla odwiedzających.

Organizatorzy zapraszają do udziału w Gieł
dzie z przekonaniem, że uczestników po
przednich edycji nie trzeba do tego zachę
cać, bowiem znają oni korzyści jakie im gieł
da przyniosła.

Karty informacyjne, regulamin oraz 
formularze kart zgłoszeń można otrzy
mać w Biurze Organizacyjnym, które 
mieści się w siedzibie Izby Przemysłowo- 
Handlowej Rybnickiego Okręgu Przemy
słowego, Rynek 12, teł. 422 11 68, 
423 75 66.

Informujemy, że o uzyskaniu powierzch
ni wystawienniczej decyduje kolejność zgło
szeń. Organizatorzy proszą też o terminowe 
dostarczenie zgłoszeń do biura Izby.

Tel. 42-28-825
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Rozwiązanie
‘Konlqirsu Świątecznego

Bombki do pierników:
A-III, B-V, C-VI, D-IV, E-I, F-II

Hasło:
NASZE CZASY  

Nagrody wylosowali:

Powszechny Bank Kredytowy SA. w Warszawie 
I Oddział w Rybniku 

Rybnik, ul. Chrobrego 8, tel. 42-27041
- elektroniczna waga kuchenna

wartości 380 zł 
Barbara Mika z Rybnika

- czajnik bezprzewodowy Tefal
wartości 220 zł 

Grzegorz Gruszka z Rybnika 
☆☆☆

KREDYT BANK
Kredyt Bank SA. 
Oddział Rybnik

Rybnik, ul. 3 Maja 30, tel. 42-245-49 
- radiomagnetofon z odtwarzaczem 

CD firmy Sony wartości 469 zł 
Jadwiga Łowisz z Rybnika

Okna z PCV  
Biuro Ż O R Y
Informacyjno-Handlowe
Rybnik, ul. Gliwicka 1, 
tel/fax 42-25693
- zestaw kosmetyczny wartości 300 zł 

Maria Orzoł z Jastrzębia Zdroju

FIRMA a D T T C  
JUBILERSKA A J t v  1 1 |3

S.C.IWONA I DARIUSZ KOZŁOWSCY 

Rybnik, ul. Powstańców 14, tel./fax 42-21-926 
Korfantego 3, tel. 42-35-462 

S.D.T. "real" stoisko jubilerskie, tel. 42-41 -901
- 100 zł w  wyrobie jubilerskim 

Helena Łojek z Rybnika

S p  2  0 .0

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

- bon towarowy wartości 100 zł 
Adam Jaśkiewicz z Rybnika

Sponsorom serdecznie dziękujemy.
Po odbiór nagród prosimy zgłosić się 
w redakcji.

Nagroda za rozwiązanie krzyżówki
- dwa bony towarowe 
wartości 50 zł każdy
ufundowane przez Klub 

Międzynarodowej Prasy i Książki

Sp 200

Rozwiązaniem krzyżówki będzie wyraz, 
który powstanie z liter w polach oznaczonych 
kropkami.
Rozwiązania na kartkach pocztowych pro

simy przysyłać do 9 lutego pod adresem re
dakcji: "Gazeta Rybnicka", Rynek 12a, skr. 
poczt. 96, 44-200 Rybnik, lub wrzucić do na
szej "żółtej skrzynki” (ulica Kościuszki).

K rzyżó w ka

! Konwencjonalne 
i alternatywne 

metody leczenia

Sp z o.o
Klub Międzynarodowej Prasy i Książki 

Rybnik, ul. Sobieskiego 18

Józef Tischner. Ksiądz 
na manowcach. Wyd. 
Znak 1999.

Manowcami ulubiony 
duchowny intelektuali
stów i górali nazywa 
przestrzenie, na których 
drogi wytyczali ludzie 
błądzący ..heretycy, schi- 

zmatycy, sofiści i uwodziciele wszelkiej ma
ści, którzy szli pociągając za sobą naśladow
ców (...) ale są też “tnanowce" typowo pol
skie, swojskie, tubylcze. Jakie - warto prze
czytać

•  •  •
Wielki poradnik medy
cyny dla każdego. Ze
spół naukowo-redakcyj- 
ny Tim e-Life Books.
Wyd. Amber.

Lekarzu, lecz się sam - 
mówi przysłowie, ale au
torzy zapewniają, że po zapoznaniu się z 
konwencjonalnymi oraz alternatywnymi 
metodami leczenia - od drobnych dolegli
wości do najpoważniejszych chorób - zawar
tymi w tym poradniku, można będzie rów
nież powiedzieć - pacjencie, lecz się sam!

•  •  •
Computer Arts. Krea
tywny magazyn o sztuce 
komputerowej. Edycja 
polska. Nr 6, 1999.

Pismo dla wszystkich, 
dla których komputer jest 
narzędziem działa, twór
czych. Pomaga obsługi

wać popularne programy graficzne, poka
zuje osiągnięcia znanych grafików kompu
terowych. Do numeru nr 6 dołączone 2 CD 
z pełnymi wersjami programów PhotoFra- 
me 1, Mask Pro 1 oraz Bryce 4.

•  •  •
CD Buena Vista Social 
Club. A World Ciraint 
Production.

Latynoskie rytmy 
w wykonaniu kubańskich 
muzyków - seniorów, 
o których film zrobił Wim Wenders. Ich mu
zyka, na przekór wiekowi wykonawców jest 
całkiem rześka i młoda.

Tel. 42-28-825



Styczeń 2000 I MS I CK A

Skład Fabryczny

Gamrat
Hurt - Detal

\

W YKŁADZINY OBIEKTOWE 
- ponad 50 wzorów,

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

W YKŁADZINY DO M OW E PCV 
I DYW ANOW E - ponad 300 wzorów, 

CHODNIKI
RYNNY SIDING, WĘŻE, KLEJE, LISTWY 
I INNE ARTYKUŁY W YKOŃCZENIOW 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

STOKOL PRO D U CEN T OKIEN I DRZWI 
Z PCV I ALUMINIUM

zph u  S T O K O L  s.c.

Rybnik-Kłokocin 
Włościańska 87 

d^fax (032) 42-201-29 
i\. kim . 0602-57-02-96

Produkcja: |
ui. Kłokocińska 51, 
teł. (032) 7394893

•  FIRMA PRODUKUJE 
- do natychmiastowe 

I NA ZAMÓWIENIE be 
dodatkowych opłat

•  PRODUKUJEMY NA PROFILU 
produkcji KÓMMERLING 
I profilu PANORAMA

pełną paletę barw 
wybór parapetów 

transport, pomiar, montaż 
I PROMOCJA SZYB K 1,1

KORZYSTNE RATY!

'N a d i i

"Ekonomie" s.c.
ogłasza zapisy 
na semestr pierwszy do
P ryw atnego  
P olicea ln ego  
S tu d iu m  
M en ad żersk iego

Informacji
udziela
sekretariat
szkoły

Na życzenie 
wysyłam y  
bezpłatny 
informator

Rozpoczęcie
nauki
14 lutego 2000 r.

Rybnik, ul. Hallera 19, tel. 42-28-108 
www.ekonomic.rybnik.pl

FIRMA USŁUG KOMUNALNYCH

s p ó ł k a  c y w i l n a

44-200 Rybnik, ul. Hallera 9

Oferujemy usługi w zakresie wywozu nieczystości 
stałych z pojemników

•  1101
•  2401
•  11101

Podstaw iam y duże kontenery  na w yw óz gruzu 
budowalnego i inne odpady komunalnopochodne, 
dzierżawimy i sprzedajem y pojemniki na śmieci 
wszelkich typów (110 1, 240 1, 1110 1).

Zapraszamy do zawierania um ów na w /w  usługi 
do naszego biura przy ul. Hallera 9 

(obok targowiska) czynnego: 
poniedziałek od 14.00 do 17.00  
w torek-sobota od 9 .00  do 12.00  

Te. (0-32) 4 2 -2 5 -6 6 0

U nas najkorzystniejsze warunki płatności!

Tel. 42-28-825

http://www.ekonomic.rybnik.pl
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Ogłoszenia drobne Ogłoszenia drobne

Parkiet dąb, buk, olcha. Sprzedaż, pro- Szw ajcarsko-austriacka firm a zatru- 
m ocja. P odłoga i podbitka sosnow a. dni do działu obsługi klienta. Informa- 
Teł. 42-47-003, 0-601-488-626 ę ja : teł. 0-604-57-35-79 pon.-pt. godz.

10.00-15.00

SKOK
-CZA KASA OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWA

V, UL. GÓRNICZA 1, TEL. (0-32) 239-38-51, FAX 236-79-34

RYBNIK, UL. DĄBRÓWKI 
przystanek"Maroko“ na osi 
JORY, UL. AL. ZWYCIĘSTW  
KNURÓW, UL. GÓRNICZA 

-DOBCZYCE, UL.
Jdzłał m ieści sie  

łY, UL.

Zatrudnim y do pracy chałupniczej z 
p o w ierz o n e g o  m a te r ia łu . Z arob ek  
8000 złotych. O ferta spraw dzona na 
100% . Dostawa i odbiór surowca. M a
teriał próbny po otrzym aniu znaczka  
za 6,50 zł. "Procter", skr. 16/G6, 66- 
520 Dobiegniew.

KURSY I ’2000
•  J. polski, matematyka 7.02.2000 r.

- przygotowawczy do egzaminów dla uczniów VIII klas, zajęcia w IILC

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

•  księgowo-podatkowy Zapisy
•  i. angielski, i. niemiecki ... . ._ J , , r  intuí Oświatowa•  obsługi komputerów
•  Przygotowawczy do matury
•  wychowawców i kierowników kolonii
•  obsługi kas fiskalnych 
Rybnik, uL Rynek 6, teL 42-35470. j 
Zapraszamy w godz. 9.00 - 17.00 Atenó

WYCENA
NIERUCHOMOŚCI
Uprawniony Rzeczoznawca Majątkowy 
mgr inż. Krzysztof URBAŃCZYK 

teł. 42-35-323, 
ul. Plac Wolności 2

F.U.H. FORKUP

Ś W I A T  M I E D Z I
PIOTR KUPKA

44-200 RYBNIK 
r  ul. Cegielniana 2

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

OFERUJE:
ZAWSZE PEtNY ASORTYMENT 

RUR I ŁĄCZNIKÓW MIEDZIANYCH

PONADTO:
•  GRZEJNIKI •  POMPY
•  ZAWORY •  PVC
•  KOTŁY DAKON t  BLACHY
t  KOTŁY KIELAR-ECO

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY INSTALATORÓW 
ORAZ FIRMY BUDOWLANE

Zawiadamiamy, 
że Apteka św. 
Antoniego 
przy ul. 
Raciborskiej 3 
w Rybniku 
(obok Rynku) S W .

ANTONIEGO

CZYNNA JEST 
CODZIENNIE 

PRZEZ CAŁĄ DOBĘ X

Zapraszam y! Tel. 422-35-37

Tel. 42-28-825
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CENY REKLAM I OGŁOSZEŃ:
wewnątrz numeru strony czarno
białe
ogłoszenia drobne 
słowo - 0,99 zł
słowo wytłuszczone - 1,49 zł 
w ramce, z tłem - 1,99 zł

Ceny ogłoszeń drobnych z 
podatkiem YAT

- 1990 zł
- 999 zł
- 549 zł

cała strona - 990 zł
1/2 strony - 499 zł
1/4 strony - 299 zł
poniżej 1/4 strony - 2,99 zł/cm2 

Artykuł sposnorowany 
1 strona - 890 zł

OKŁAD KA (tylna - pełny kolor): 
strona ostatnia 
cała strona 
1/2 strony 
1/4 strony 
strona wewnętrzna 
cała strona 
1/2 strony 
1/4 strony
RABATY:
cykl 3 emisji - 5 %
cykl 6 emisji -10%
cykl 12 emisji - 15%

- 1590 zł
- 799 zł
- 449 zł

ceny netto + 22% VAT

A m epm  8&P0Ś22DMS&P6AT/WmP0mŻ
Biuro ogłoszeń: INFOMAX» Rybnik, Rynek 12a, 

teł. 423-80-88, telefax 423-80-90

Zarząd Zieleni Miejskiej w Rybniku
Dział Usług Pogrzebowych 

ul. Rudzka 70 b
(Cmentarz Komunalny - tel. 42-28-991) 

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

wanie zwłok w chodni - I doba 
bezpatnie,

* wynajęcie kaplicy do pogrzebu z moż
liwością odprawienia mszy św.,

* usługi cmentarne,
* zamówienie wieńców, palm, wią

zanek, kwiatów,
* możliwość załatwienia orkiestry,
* wynajęcie autobusu,
* umieszczanie urny z prochami 

zmarych w kolumbarium na te
renie cmentarza

Ceny konkurencyjne

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

Profesjonalna obróbka zdjęć amatorskich w ośmiu formatach, 
możliwość kadrowania, nagrywanie zdjęć na dyskietki PC, index print, 
zdjęcia ze slajdów, reprodukcja, zdjęcia czarno-białe oraz inne usługi 
fotograficzne.

k ____________ Zdjęcia legitymacyjne 4 szt. - 10 zł____________ J

BEZPŁATNE PORADY PRAWNIKA
Bezpłatnie prawnik dyżuruje również 
W każdy czwarty czwartek miesiącaJ 
pd godz 15.00 na PI. Wolności 7 
Biurze Poselskim KPN Ojczyzna

piątki w godz. 15.00 -17.00 w 
siedzibie redakcji "Gazety Rybnickiej" 
i  Rynek 12a, tel 42-28-825) dyżuruje 
prawnik udzielający bezpłatnie porady

ADRES REDAKCJI:
44-200 Rybnik  ^  ®

Rynek 12a (oficyna)
Skrytka pocztowa 96 i  J

te l/fax  42-28-825  [  f §j RYBNICKA,
Redakcja czynna

GAZETA »

od poniedziałku do piątku  
GAZETA RYBNICKA. Miesięcznik samorządowy. 
WYDAWCA: "Mała Scena Rybnicka" na zlecenie Rady Miasta. 
REDAKTOR NACZELNA: Wiesława Różańska. 
REALIZACJA: INFOMAX
BIURO OGŁOSZEŃ: INFOMAX, Rybnik, Rynek 12a, 
tel. 423-80-88, tel./fax 423-80-90 od 8.00 do 15.00 
Zastrzegamy sobie prawo skracania tekstów i zmiany tytułów.

^Za treść ogłoszeń redakcja nie odpowiada. J

poniedziałek, środa od 15.00 
wtorek, czwadek, sobota od 7.00 

BADANIA ENDOSKOPOWE -  GASTROSKOPIA, KOLOSKOPIA
dr MARIAN KUCZERA

czwartek od 16.00

dr MAREK BYRCZEK
pon., śr. od 8.00 wtorek, piqtek od 16.00

dr JAN PAWLIKOWSKI
poniedziałek, środa od 16.00

__________
dr ANDRZEJ KUPCZAK

poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek od 15.00 
sobota od 8.00 do 12.00 

diagnostyka niepłodności i sutka

LABORATORIUM 
ANALIZ LEKARSKICH

czynne codziennie rano 
od 7.00 do 8.00

STOMATOLOG
dr JAN KULOK

poniedziałek, środa, piątek od 16.00
wmmmmmm

GABINET CHIRURGII 
DZIECIĘCEJ
dr ANDRZEJ PLUTA

czwartek od 17.00 do 18.00 

wtorek od 16.00 do 17.00

Tel. 42-28-825
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D u r a m B l r a l

RYBNIK 
Niedobczyce 

ul. Obrońców Pokoju 10 
tel. 0 32 /  422 31 97, 421 25 05

BIELSKO-BIAŁA 
ul. Księdza Kusia 151 

tel. 0 3 3 / 8 1 4  63 16 (DGA) 
kom. 0 601 /  424 562

STABLA Przedsiębiorstwo 
Remontowo Budowlane

Zbigniew i Ewa Stabla
44-274 Rybnik, ul. Popielowska 34, tel. (032) 425 07 12

Wykonujemy

• ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE
• roboty dekarskie
• roboty posadzkarskie
• instalacje c.o.
• instalacja wod.-kan.

• ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
• malarsko-tapeciarskie
• wykończenie wnętrz

SPECJALIZACJA
OSUSZANIE BUDYNKÓW 

METODĄ INIEKCJI 
KRYSTALICZNEJ

PUNKTY SPRZEDi 
DETALICZN EJ I M
RYBNIK % _
ul. Długosza 7
tel. 42 38 095, 0 604 484 857

ŚWIERKLANY
ul. Żorska 28
tel. 43 04 333, 0601 455,763
GLIWICE #  ^
ul. Rybnicka 11 
tel. 232 07 06
SOSNOWIEC *
ul. Sienkiewicza 13 /

ZAPRASZAMY DO KORZYSTANIA 
Z NASZYCH USŁUG

ffTil
i l ń 1
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Brügmann
44-240 Żory

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.
Polecamy również rolety i moskitiery 
okienne.

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

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

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

PRZEDSIĘBIORSTWO 
PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE 

KONSEK s.c.
PRODUCENT 

OKIEN I DRZWI

VEKA - niemiecki profil 
Wybrałeś to co najlepsze

ZANIM KUPISZ OKNA VEKA 
U POŚREDNIKA SPRAWDŹ CENY 

U SWOJEGO LOKALNEGO 
PRODUCENTA

KUPNO U PRODUCENTA = 
NIŻSZA CENA + LEPSZY 

I PEWNY SERWIS
POMIAR -  TRANSPORT GRATIS! 

RATY -  RATY -  RATY

DOMEX s.c.

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

422 92 30, 422 92 31

KLIMATYZACJA
WENTYLACJA

C e n t r u m  Z a o p a t r z e n i a  F i r m
W M A S Z Y N Y  I U R Z Ą D Z E N I A

EL£Cr=KHł£łWił
47-400 RACIBÓRZ 
ul. Pracy 22 
tel./fax (032) 419 08 81

44-200 RYBNIK 
ul. Młyńska 4 
tel./fax (032) 423 68 56

SPRZEDAŻ ELEKTRONARZĘDZI 

SPRZEDAŻ OSPRZĘTU 
(wiertła, dłuta, tarcze)

B O S C H

F//7f7;
©Melabo

FE STO

REGIONALNY
DEALER
DAIKIN

CENTRAL
EUROPE

■ AUTORYZOWANY SERWIS 
NAPRAWCZY

■ WYPOŻYCZALNIA 
MŁOTÓW I WIERTAREK

■ BEZPŁATNE DORADZTWO 
TECHNICZNE

■ SPRZEDAŻ 
RATALNA

Z A P R A S Z A M Y  od 7 00 do 17°" 
w s o b o t y  od 8 0U do 1200

PRZEZWAJANIE SILNIKÓW
DO 200 kW

SPAWARKI - REMONTY i SPRZEDAŻ 
Racibórz, ul. Bosacka 58, tel. (032) 419 01 80

FLEX

O
ELEKTRA BECKUM

h f o n

WVCCER

HONDA

E N D R E S S «"


