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Blaski i cienie ...

Na balu w SP 11 bawiły się dzieci 
„ specjalnej troski ”,

Ponad 150 dzieci bawiło się 
w auli Zespołu Szkół Ekono
miczno-U sługowych na balu 
zorganizowanym przez Kościół 
Zielonoświątkowy.

„ Przebierańcy ” w Domu Kultury w Niedobczycach. 

„Z górki na pazurki” zjeżdżają dzieci w Ligockiej Kuźni.

Wspólna „praca ” zbliża 
- dzieci z Nowin lepią bałwana.

r  ahfc/ i, •, j
i -  ■

f i  ■' V * f. * Zimowe zabawy lubią również doroś 
~  " szczególnie łowiący pod lodem rybo

cy w Chwałęcicach.

Zimowe problemy 
zmotoryzowanych.

Miejskie służby 
tej zimy nie

9próżnują.

Zdjęcia: M. Szołtysek, Z. Keller
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Drodzy Rybniczanie!

Kończą się prace nad strategią rozwoju naszego mia
sta. Wytyczone zostały konkretne cele, które będą rozsąd
nie realizowane. Nasz „rozwój lokalny" jest więc proce
sem świadomie zainicjowanym i kreowanym.
Termin „lokalny" oznacza „ograniczony do danego miej
sca", czy też „związany z określonym miejscem". Społecz
ność lokalna to taka, która zajmuje konkretną przestrzeń, posiadającą własną 
nazwę i tradycję społeczną. Lokalność to utożsamianie się z tzw. małymi ojczy
znami, czyli dzielnicami miasta. Charakteryzują je silne więzi między mieszkań
cami, poczucie tożsamości z zamieszkiwanym terenem, zaspokajanie podsta
wowych potrzeb w jego obrębie oraz prawo do współdecydowania o sprawach 
dotyczących społeczności lokalnych. Prawo to odnosi się zarówno do zaspoka
jania bieżących potrzeb mieszkańców, jak i podejmowania decyzji co do roz
woju społeczno-ekonomicznego. Nie ma natomiast gotowych recept rozwoju 
lokalnego, gdyż każdy układ lokalny jest niepowtarzalną kombinacją czynników 
ludzkich, przyrodniczych, kulturowych oraz ekonomicznych. Dlatego też, 
na podstawie opracowanej strategii rozwoju miasta, powstaną koncepcje zago
spodarowania rybnickich dzielnic objęte w miarę możliwości ramami czasowy
mi. Twierdzę jednoznacznie, że nie można traktować rozwoju Rybnika w ode
rwaniu od dzielnic, które go tworzą. Szczególny nacisk położyć trzeba jednak 
na dzielnice południowe, które w ramach zrównoważonego rozwoju naszego 
miasta muszą być traktowane w sposób preferencyjny ze względu na znaczny 
stopień ich degradacji.

Jest sprawą oczywistą, że o wyborze kierunków strategii rozwoju lokal
nego decydują władze samorządowe. Nie oznacza to jednak ich władczej roli. 
Działania władz miasta nie mogą ograniczać się do informowania społeczności 
lokalnych o pracach nad strategią, negocjowania sprzecznych interesów i zasię
gania opinii w sprawie konkretnych jej ustaleń. Władze samorządowe powinny 
tworzyć i promować strategiczną ideę rozwoju układu lokalnego, z którą identy
fikowałyby się lokalne społeczności i utożsamiały różne grupy nacisku na rzecz 
rozwoju tego układu. Identyfikacja ta, mobilizując mieszkańców dzielnic, 
powinna być siłą napędową miejscowego rozwoju.

Budowa strategii jest procesem dynamicznym, ciągłą grą o kształt prze
strzeni, w której następuje weryfikacja przyjętych celów i sposobów ich osiąga
nia, a zatem dostosowywanie działań do zmieniającej się rzeczywistości w wa
runkach rozległego pola niepewności. Wśród celów strategii, które nie powinny 
być ze sobą sprzeczne, istotne znaczenie ma generowanie efektywnego rozwoju 
ekonomicznego, poprawa jakości życia społeczności lokalnych, edukacja, 
czy ochrona środowiska przyrodniczego i kulturowego.

Z wyrazami szacunku
Prezydent Miasta Rybnika
Adam Fudali
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Sesja Rady Miasta - 7 luty br.

Spór o kompetencje
G łosow an ie nad jed nym  

z pierwszych punktów sesji do
tyczącym wyboru banku prowa
dzącego obsługę budżetu Miasta 
Rybnika odbyło się bez udziału 
prasy i publiczności.

W oparciu o opinię Komisji Przetargowej, 
radni zdecydowali, że w okresie od 16 marca 
2000 r. do 15 marca 2003 r., wykonywaniem 
bankowej obsługi budżetu miasta ponownie 
zajmie się PBK SA. Warszawa, I Oddział 
w Rybniku.

Następnie radni wysłuchali sprawozdań 
z działalności społecznie niezbędnych insty
tucji, placówek i służb działających na tere
nie Rybnika. Jako pierwsza głos zabrała Da
nuta Mrozek z Miejskiej Stacji Sanitarno- 
Epidemiologicznej z Rybnika, dokonując 
oceny stanu sanitarnego miasta w roku ubie
głym. Wspomniała m.in. o skargach miesz
kańców na złą jakość wody i artykułów spo
żywczych, dewastacjach mieszkań i wind oraz 
awariach wodociągowych. D. Mrozek mówiła 
także o badaniach żywności oraz o stanie 
obiektów sportowych i służby zdrowia. Ze 
sprawozdania wynika, że w roku ubiegłym, 
podobnie jak w całym kraju, odnotowano 
większą niż dotychczas ilość zachorowań na 
wirusowe zapalenie wątroby. Korzystając 
z obecności przedstawiciela Sanepidu, radny 
Marian Szydło chciał poznać przepisy sanitar
ne dotyczące funkcjonowania letnich ogródków 
piwnych oraz ewentualne przeciwwskazania do
tyczące umieszczania na budynkach szkolnych 
anten telefonii komórkowych. Odpowiedzi 
na te pytania D. Mrozek obiecała udzielić po 
uzyskaniu szczegółowych informacji.

Kolejne sprawozdanie wygłosił Erwin Ja- 
worucki - komendant Państwowej Straży 
Pożarnej w Rybniku, który mówił m.in.
0 udziale jednostek OSP w działaniach inter
wencyjnych oraz o tym, jak pracuje i jak wy
posażona jest Komenda Miejska Straży Po
żarnej w Rybniku. Okazuje się, że na terenie 
miasta najwięcej, bo aż 28 razy, działania ra
townicze podejmowała jednostka OSP w Bo- 
guszowicach. W ubiegłym roku najwięcej 
pożarów odnotowano w budynkach wieloro
dzinnych w Boguszowicach i Niedobczycach, 
rybniccy strażacy odebrali też 36 fałszywych 
alarmów. E. Jaworucki mówił o najczęstszych 
przyczynach pożarów oraz o roli Powiatowe
go Centrum Zarządzania Kryzysowego. Radni 
pytali komendanta o losy OSP w Niedobczy
cach oraz o kontrole w dyskotekach i zabez
pieczenie ppoż. imprez masowych.

Poziom bezpieczeństwa na terenie miasta
1 powiatu przedstawił w swoim sprawozda
niu Zdzisław Kuczma, komendant Komen
dy Miejskiej Policji w Rybniku. Dzięki pro

wadzonym statystykom wiadomo, że w ciągu 
ostatnich 3 lat ilość przestępstw wzrosła. 
Zresztą taka tendencja utrzymuje się w całym 
kraju. Wynika z nich również, że miejscowi 
policjanci schwytali na gorącym uczynku 154 
sprawców i “wlepili” ponad 8 tys. mandatów. 
Komendant wspomniał także o milenijnym 
Sylwestrze, który był wyjątkowo spokojny 
oraz o akcjach przeprowadzanych w miej
skich dyskotekach: - Najmłodsza zatrzymana 
uczestniczka zabawy dyskotekowej była 
uczennicą klasy 8 szkoły podstawowej i mia
ła 1,76 promila alkoholu we krwi -  mówił 
Z. Kuczma. W policyjnym sprawozdaniu 
mowa była również o przestępczości wśród 
nieletnich, zabezpieczeniu imprez sportowych 
i kulturalnych oraz możliwościach kadrowych 
miejscowej policji.

- Jeżeli niewiele mówi się o weterynarii to 
znaczy, że jest dobrze -  zapewniał w kolejnym 
zaprezentowanym w trakcie sesji sprawozda
niu Ryszard Wilk z Miejskiego Inspektora
tu Weterynarii. Radni usłyszeli m.in. o zwal
czaniu chorób zakaźnych u zwierząt, wście
kliźnie, badaniu zwierząt domowych i leśnych 
oraz rozporządzeniach, jakie służby weteryna
ryjne będą obowiązywać w UE.

Podsumowania roku ubiegłego dokonał 
również Piotr Mikołajec z Powiatowego 
Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, któ
ry mówił m.in. o specyfice działania tej jed
nostki, jego budżecie i zatrudnieniu. W spra
wozdaniu mowa była także o kontrolach 
obiektów, przestrzeganiu prawa, złym stanie 
budynków, robotach budowlanych i prowa
dzonych postępowaniach.

Jako ostatnia głos zabrała Kazimiera Lalik
- Powiatowy Rzecznik Konsumentów:
- W trakcie 7 miesięcy pracy skierowano do mnie 
171 spraw pisemnych. 88 skarg udało się zała
twić pozytywnie. Ze względu na brak porozu
mienia stron, 25 spraw pozostało bez rozstrzy
gnięcia -  mówiła K. Lalik. Jak się okazuje, 
w relacjach klient -  sprzedawca najczęściej 
napotykamy na odmowy przyjmowania rekla
macji, zaś najbardziej skarżymy się na złą ja
kość obuwia, mebli, aparatów telefonicznych, 
niesolidną akwizycję i nierzetelność firm 
wysyłkowych. Pani rzecznik mówiła również 
o udzielanych przez nią poradach telefonicz
nych, prowadzonych mediacjach i przepisach 
handlowych. We wszystkich przedstawionych 
podczas sesji sprawozdaniach wielokrotnie 
podkreślano zasługi i pomoc okazane tym 
służbom przez miasto.

W dalszej części sesji prezydent Adam

Fudali przedstawił informacje o bieżących 
pracach Zarządu Miasta. Mówił m.in. o in
westycjach związanych z modernizacją sta
dionu przy ul. Gliwickiej, szpitalu w Orzepo- 
wicach, o opracowaniach koncepcji kanaliza
cji w dzielnicach miasta oraz o rybnickich 
wydarzeniach kulturalnych.

Następnie radni mieli w planie rozpatrze
nie projektu uchwały w sprawie przepisów po
rządkowych związanych z przewozem osób 
i bagażu taksówkami. Jednak ze względu na 
niedopracowanie projektu i błędy wskazane 
m.in. przez radnego Bolesława Korzeniow
skiego, wiceprezydent Romuald Niewelt 
wniósł o przełożenie tego punktu na następ
ną sesję. Radni jednogłośnie przychylili się 
do tej propozycji.

W kolejnym punkcie sesji członek Zarządu 
Miasta Leszek Kuska przedstawił projekt 
uchwały w sprawie wyrażenia zgody na za
warcie porozumienia z gminami Pilchowice, 
Gaszowice i Świerklany w sprawie powierze
nia Miastu Rybnik realizacji zadań w zakre
sie udzielania świadczeń rehabilitacyjnych 
dzieciom niepełnosprawnym z następstwami 
uszkodzenia centralnego układu nerwowego, 
mieszkającym w wymienionych gminach. 
Zadania, o których mowa, będzie wykonywał 
Ośrodek Leczniczo-Rehabilitacyjny dla Dzie
ci Niepełnosprawnych Ruchowo i Umysło
wo im. Jana Pawła II w Rybniku. Uchwała 
została przyjęta jednogłośnie.

Podobnym wynikiem zakończyło się gło
sowanie nad projektem dotyczącym odwoła
nia i powołania Rady Społecznej Zakładu 
Lecznictwa Ambulatoryjnego. Głosowanie 
było konieczne ze względu na zmianę osoby 
przewodniczącego tejże rady. Jak argumento
wano, z uwagi na trudności w pogodzeniu obo
wiązków z funkcji tej zrezygnował Marian 
Uherek, a jego miejsce zajął Leszek Kuska.

Następnie radni głosowali projekt uchwały 
w sprawie zawarcia porozumienia o objęciu 
działaniem Powiatowego Zespołu d/s Orze
kania o Stopniu Niepełnosprawności w Ryb
niku obszaru pow iatu m ikołow skiego. 
- Stwórzmy warunki, by nie był to ostatni po
wiat, którego mieszkańcy przyjeżdżają do Ryb
nika, by załatwić swoje sprawy. Im więcej 
będzie przyjezdnych, tym lepiej dla naszego 
miasta - apelował B. Korzeniowski. Uchwa
łę tę przyjęto jednogłośnie, podobnie jak pro
jekt dotyczący ustalenia najniższego wynagro
dzenia i wartości punktu, celem sporządzenia 
tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia 
zasadniczego dla pracowników Zarządu Trans-
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portu Zbiorowego. Ustalono, że najniższe 
wynagrodzenie zasadnicze w pierwszej kate
gorii zaszeregowania będzie wynosiło 450 zł, 
a wartość punktu - 5,50 zł.

Sporo kontrowersji wywołał projekt uchwa
ły w sprawie zatwierdzenia aneksu do statutu 
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej pod nazwą Zakład Lecznictwa 
Ambulatoryjnego. Jego przegłosowanie da
wałoby Zarządowi Miasta możliwość powo
ływania i odwoływania dyrektora ZLA. Do 
tej pory ZLA był jedyną miejską jednostką, 
w której powołanie i odwoływanie dyrektora 
wymagało przegłosowania przez Radę Mia
sta. O pozostawienie dotychczasowego stanu 
rzeczy wnioskowała radna Barbara Prusz
kowska z SLD: - Wieść gminna niesie, że 
w ten sposób chce się odwołać obecnego dy
rektora ZLA. W odpowiedzi referujący pro
jekt L. Kuśka odwoływał się do trudności wy
nikających z obecnego stanu rzeczy i inter
pretacji przepisów kodeksu pracy. O niedo
godnościach mówił również przewodniczący 
Rady Miasta, który zwrócił uwagę na fakt, iż 
wszystkie sprawy związane z ZLA trafiają do 
RM, choć ich rozwiązywaniem praktycznie 
zajmuje się Zarząd Miasta. - Nie ograni
czajmy kompetencji Rady Miasta - apelo
wał z kolei radny Marian Szydło, a radca 
prawny Łucja Pierchała wyjaśniła, że powie
rzenie tej kompetencji Radzie Miasta jest 
wprawdzie wyjątkiem, nie ma jednak prze- 
ciwskazań prawnych. Głos w dyskusji zabrał 
również prezydent A. Fudali, który zapew
nił, iż nie chodzi o żaden “zamach”, a jedynie 
o sprostowanie zawiłości: - Nie wyobrażam 
sobie, by taki stan rzeczy istniał nadal. Na
szym zamiarem nie jest wykorzystywanie tej 
kompetencji tylko do rozwiązywania spraw 
personalnych. Poza tym istnieje przecież 
Rada Społeczna, jako organ nadzorujący. 
Radna B. Pruszkowska ripostowała: - Chce
my jako Rada Miasta mieć wpływ na powoły
wanie i odwoływanie dyrektora ZLA. Rada 
Społeczna, o której mowa, jest jedynie ciałem 
opiniotwórczym. Doskonale pamiętam, jak  
poprzedni Zarząd w niezbyt elegancki sposób 
odwołał ówczesną dyrektor ZLA. Swoją opi
nią w tej sprawie podzielił się również Jerzy 
Frelich, który przekonywał radnych, że jest 
to jedyny przypadek, kiedy to przewodniczą
cy RM pełni rolę pracodawcy. Radny Stanisław 
Jaszczuk dodał: - Nie może być sytuacji, 
w której Zarząd nie może mieć wpływu na 
sprawy kadrowe. Gorącą dyskusję zakończy
ło głosowanie, w którym 17 osób opowiedzia
ło się za przyjęciem uchwały (AWS i dwóch 
radnych SLD), a 18 było przeciw (radni 
RRR i pozosta li cz łonkow ie SLD). 
W związku z tym uchwała nie weszła w życie.

Kolejny punkt sesji dotyczył wyznaczenia 
przedstawiciela miasta do udziału w Zgro

madzeniach Wspólników Rybnickiej Strefy 
Aktywności Gospodarczej sp. z o.o. Mimo 
iż członkowie RRR wstrzymali się od głosu, 
pozostali radni zdecydowali, iż funkcje tę 
pełnić będzie Jadwiga Deja. Decyzję Ruchu 
Rozwoju Rybnika motywował radny Jan 
Mura: - Nie wiemy jaka jest kondycja tej spół
ki, jak przejmowany jest majątek RSW. Już 
samo przyjęcie uchwały o powstaniu Rybnic
kiej Strejy Aktywności Gospodarczej budziło 
nasz niepokój ze względu na kondycję gór
nictwa. Dlatego też RRR wstrzyma się od gło
sowania.

Następnie radni jednogłośnie przyjęli 
uchwały w sprawie odwołania Zbigniewa 
Biczysko i Katarzyny Piechoczek, ławników 
Sądu Rejonowego w Rybniku.

W dalszej części sesji radni rozpatrywali 
projekt uchwały w sprawie określenia stawek 
czynszu regulowanego za lokale mieszkalne. 
W uzasadnieniu Marian Uherek podkreślił, 
iż proponowane stawki czynszów, w porów
naniu z największymi miastami Śląska, są 
w naszym mieście relatywnie niskie. Radni 
przyjęli uchwałę bez spodziewanej dyskusji 
23 głosami za, przy jednym przeciwnym i 17 
wstrzymujących się od głosu (RRR). Tak więc 
od 1 kwietnia 2000 stawka bazowa czynszu 
regulowanego za 1 m2 powierzchni użytkowej 
lokalu mieszkalnego będzie wynosiła 1,90 zł. 
(Uchwała w Monitorze Miejskim).

Kolejny punkt sesji dotyczył utworzenia 
Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 przy 
ul. Orzepowickiej w Rybniku. Zespół ma po
wstać w oparciu o połączenie Gimnazjum Nr 
6 i V LO, które opuści bazę szkolną Zespołu 
Szkół Medycznych. Uchwałę przyjęto jedno
głośnie. (Czytaj też na str. 7). Takim samym 
wynikiem zakończyło się głosowanie projek
tu uchwały w sprawie zbycia, nabycia, zmia
ny i oddania w wieczyste użytkowanie. Mowa 
była m.in. o wykupie działek pod planowaną 
budowę sal gimnastycznych przy szkołach, 
pod wysypisko śmieci i budowę obwodnicy. 
Radnych Stanisława Przeliorza i Jana Murę 
zaniepokoiła kwestia poszerzania wysypiska 
śmieci w Boguszowicach, ale R. Niewelt 
wyjaśnił, że rzecz dotyczy wykupu działek 
jedynie pod strefę ochronną.

W kolejnym punkcie M. Uherek przedsta
wił projekt uchwały w sprawie wystąpienia 
do Wojewody Śląskiego z wnioskiem o ko
munalizację terenów w Niedobczycach - 
skwerku u zbiegu ulic Rymera i Barbary oraz 
obszaru zabudowanego przy ul. Andersa. 
Uchwałę przyjęto jednomyślnie.

Podobną jednomyślnością radni wykazali się 
przy poparciu apelu do posłanek i posłów Zie
mi Śląskiej oraz do radnych Sejmiku Woje
wódzkiego o podjęcie działań mających na celu 
przyśpieszenie prac związanych z budową au
tostrady A-1. Biorąc pod uwagę problemy ko-

munikacyjne wynikające z p rzeciążenia 
dróg, termin rozpoczęcia budowy wyzna
czony na rok 2015 jest dla naszej społeczności 
nie do przyjęcia. Przedłuża się procedura wska
zania lokalizacji odcinka A-l Tuszyn-Gorzycz- 
ki, co oddala w czasie rozwiązanie tych pro
blemów. Wykonanie tej uchwały powierzono 
przewodniczącemu Rady Miasta.

Na zakończenie sesji radni złożyli szereg 
interpelacji i wniosków, padło też wiele py
tań do Zarządu Miasta. Radni RRR przedsta
wili 2 interpelacje - pierwsza dotyczyła wy
jaśnienia okoliczności przetargu na sprzedaż 
terenu między ul. 3 Maja a Miejską, gdzie 
powstać ma centrum biznesowe, druga - dzia
łalności powołanej rok temu Rybnickiej Strefy 
Aktywności Gospodarczej. Radni SLD zło
żyli wniosek o ponowne przeanalizowanie 
ceny wody, którą ustalono na sesji w listopa
dzie ub.roku na 2,45 zł za 1 m3. Radni uwa
żają, że po doliczeniu od 1 stycznia podat
ku VAT, cena jest zdecydowanie za wysoka 
i należałoby ten problem przedyskutować na 
forum Komisji Gospodarki Komunalnej.

Do członków Zarządu Miasta skierowano 
też szereg pytań dotyczących uchwał ZM- 
Dotyczyły one m.in. dofinansowania przydo
mowych oczyszczalni ścieków w kontekście 
budowy sieci kanalizacyjnej (radny J. Mura).
W odpowiedzi koncepcję kanalizacji w mie
ście przedstawił wiceprezydent R. Niewelt. 
Zaniepokojenie wzbudziło też wyłączenie 
z Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego opie
ki medycznej w szkołach i przejęcie tego za
dania, zgodnie z kontraktem podpisanym 
z Kasą Chorych, przez Niepubliczny Zakład 
Opieki Zdrowotnej „Puls-Med.” s.c. Rad
ny Korzeniowski wyraził obawy, że „Puls- 
M ed” stw orzył m onopol na te usługi, 
z czym nie zgodził się w iceprezydent 
M. Uherek, uważając, że nic nie stoi na 
p rzeszkodz ie , by w p rzysz ło śc i ZLA 
z „Puls-Medem” konkurowało.

Radny Roman Berger przedstawił problem 
uprzątania tzw. śmieci wielkogabarytowych, 
tj. sprzętów czy mebli, które mieszkańcy po
zostawiają na skrajach lasów, w rowach czy 
na poboczach dróg, co wiąże się też z powsta
waniem dzikich wysypisk. R. Niewelt wyja
śnił, że jest to zadaniem firm oczyszczających 
dany obszar, które powinny śmieci takie wy
wozić raz w miesiącu. Przy okazji pojawił się 
problem selektywnej zbiórki śmieci, która 
mija się z celem, jeżeli brak jest odbiorcy wy- ^  
selekcjonowanych śmieci. Dlatego miasto zli
kwidowało przeznaczone do tego darmowe 
kubły, które były zapełniane niezgodnie z ich 
przeznaczeniem. Radny Jerzy Rożek poru- ^  
szył problemy dzielnicy Rybnik-Północ, 
gdzie rozpoczęto i nie zakończono wielu 
prac, m.in. modernizacji oświetlenia.

dokończenie na stronie 6.
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Droga do współpracy otwarta
W obecności prezesa Izby Rzemieśl

niczej oraz Małej i Średniej Przedsię
biorczości w Katowicach, posła Jana 
Klimka, w rybnickim Urzędzie Miasta 
odbyło się uroczyste podpisanie umo
wy o współpracy między Cechem Rze
miosł oraz Małej i Średniej Przedsię
biorczości w Rybniku a miastem.

sze tego typu porozumienie na Śląsku.
Pierwszą konkretną płaszczyzną wspólne

go działania może być zmodernizowane tar
gowisko, gdzie przewiduje się również sto
iska rzemieślnicze. Cech z kolei dysponuje 
bazą lokalową, gdzie można prowadzić wszel
kiego rodzaju kursy i szkolenia. W porozu
mieniu wspomina się m.in. o wspólnej pro

Podpisy pod umową składają prezydent Adam Fudali 
i Starszy Cechu Józef Gawliczek. Zdj.: (r)

Sygnatariuszami 
umowy ze strony 
miasta byli prezy
dent Adam Fudali 
oraz wiceprezydent 
Marian Uherek, 
zaś ze strony Ce
chu - Starszy Cechu 
Józef Gawliczek 
oraz dyrektor 
Edward Szweda.

Obie strony wy
raziły wolę rozwo
ju rzemiosła oraz 
małych i średnich 
przedsiębiorstw , 
które w najbliższej 
p r z y s z ł o ś c i ,  
w związku z re
strukturyzacją prze
mysłu wydobyw
czego, mogą się stać alternatywnym źródłem 
miejsc pracy dla mieszkańców naszego regionu.

Ilość i rola takich przedsiębiorstw w naszym 
kraju wciąż rośnie. Jeszcze 10 lat temu przy
nosiły one 7% dochodu narodowego, dziś 
ponad 50%. Władze samorządowe również 
w Rybniku liczą na potencjał rzemiosła oraz 
małych i średnich firm, zaś Cech zapewnia, 
że wezmą one chętnie współodpowiedzial
ność za rozwój miasta. - Miasto i Cech po
trzebują siebie nawzajem, ale najbardziej tego 
porozumienia potrzebuje społeczeństwo - po
wiedział poseł J. Klimek, komentując pierw-

mocji towarów i usług, współorganizowaniu 
imprez kulturalnych, sportowych oraz misji 
gospodarczych. Miasto rozważy możliwości 
stosowania ulg w podatkach i opłatach lokal
nych, różnicowanie stawek najmu i dzierża
wy oraz ułatwienia dostępu do rynków zamó
wień publicznych, oczywiście w granicach 
obowiązującego prawa.

Wielopunktowe porozumienie otwiera dro
gę do niezwykle szerokiej współpracy. Jeden 
z jego punktów wspomina również o roli na
szej gazety w upowszechnianiu jej efektów.

(r)

Spór o kom petencje
dokończenie ze strony 5.
Wiceprezydent Niewelt zapewnił, że będą 
one kontynuowane. Radny J. Mura jeszcze 
raz upomniał się o pocztę dla Boguszowie, 
ale to niejako przekracza kompetencje władz 
miasta. Drogę do “własnej” poczty w Niewia- 
domiu przedstawiła wiceprzewodnicząca RM 
Maria Z. Smolka, zachęcając do wzięcia przy
kładu z mieszkańców tej dzielnicy. Radny Ka
zimierz Zięba zgłosił wniosek o uporządkowa
nie, szczególnie utwardzenie, targowiska na No
winach. Jak zapowiedział wiceprezydent Nie
welt, prace takie są już zaplanowane. Radny 
Piotr Szczyrbowski poruszył kwestię odmowy

przez miasto udzielenia dotacji dla młodych pił
karzy z Kamienia. Problem próbowali wyjaśnić 
wiceprezydent Ewa Urbanek-Chołuj i radny 
Henryk Frystacki, lecz radny Szczyrbowski z 
przedstawioną argumentacją się nie zgodził.

Radny Józef Cyran zaapelował do prezy
dium Rady Miasta o dokładniejsze liczenie gło
sów, gdyż w następujących po sobie głosowa
niach zdarza się, że suma wszystkich głosów 
nieustannie się różni, choć radni sali nie opusz
czają. Przewodniczący Wiesław Zawadzki 
winą za ten stan rzeczy obarcza samych rad
nych, którzy po prostu nie podnoszą ręki...

Następna, absolutoryjna sesja odbędzie 
się 27 marca. (S, r)

Skrótem...
Wejście do Urzędu Miasta 
od ulicy Miejskiej

W związku z trwającym remontem parte
ru “starej” części Urzędu Miasta, od 25 
stycznia wejście do urzędu od strony 
ul. Chrobrego jest nieczynne. Jedynym  
czynnym wejściem na czas remontu jest 
główne wejście od ul. Miejskiej (nowe 
skrzydło urzędu).

Koniec remontu przewiduje się na wio
snę br. Docelowo znajdą się tam wydziały: 
dróg, ekologii, gospodarki komunalnej, in
formatyki oraz referat gospodarczy Wydzia
łu Organizacyjnego.

Zbiornik - Racibórz
W raciborskim Urzędzie Miasta odbyło 

się spotkanie poświęcone budowie zbiorni
ka “Racibórz Dolny”. Jego organizatorem 
było Śląsko-Dąbrowskie Towarzystwo 
Gospodarcze z siedzibą w Rybniku. W spo
tkaniu wzięli udział przedstawiciele Mini
sterstwa Gospodarki, Ministerstwa Ochro
ny Środowiska oraz prezydenci, burmistrzo
wie i wójtowie gmin naszego regionu, w tym 
prezydent Rybnika Adam Fudali.

Laury ’99
Prezydent Miasta Adam Fudali wziął udział 

w uroczystości wręczenia Laurów Umiejęt
ności i Kompetencji ’99 organizowanej przez 
Regionalną Izbę Gospodarczą w Katowicach 
oraz Kapitułę Laurów. Impreza odbyła się 
w Górnośląskim Centrum Kultury w Katowi
cach. Jak co roku wręczono laury diamento
we, platynowe oraz złote. Najważniejszym - 
diamentowym - laurem uhonorowani zostali: 
Sekretarz Generalny Rady Unii Europejskiej 
Javier Solana oraz Minister Spraw Zagranicz
nych RP Bronisław Geremek.

Olimpiada w „urszulankach”
Liceum Ogólnokształcące s. urszulanek 

w Rybniku było gospodarzem elimina
cji okręgowych XXVI Olimpiady Geo
graficznej i N autologicznej. W zięło 
w niej udział 43 uczniów szkół średnich 
z terenu województwa śląskiego. W pierw
szej turze trzeba było zmierzyć się z testem, 
w drugiej - odpowiedzieć na pytanie ust
nie. Najlepszym „geografem” okazał się 
Szymon Nawrath z I LO w Chorzowie, 
jednak komisja doceniła też umiejętności 
pozostałej 11, która weszła do II tury i wy
typowała ich do rozgrywki ogólnopolskiej. 
Kto w finale wystąpi zadecyduje komisja 
główna olimpiady. Szanse mają również 
rybniczanie - uczniowie I LO: Łukasz Kału
ża (kl. II) i Grzegorz Szulik (kl. HI).

Tel. 42-28-825
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uczęszczającego obecnie do SP 31, który rów
nież będzie musiał przenieść się do SP 11. 
- Nie można myśleć tylko przez pryzmat wła
snego interesu. Uważam, że dzielnica zyska 
na prestiżu, kiedy pojawi się tu liceum. Mają 
licea Boguszowice, Niedobczyce, Chwałowi- 
ce - czy nasza dzielnica jest gorsza? Oklaski 
po tej wypowiedzi były dowodem, że część 
zgromadzonych dało się do koncepcji prze
konać. (Jak zadecydowali radni na sesji 7 lu
tego, w obiekcie będzie się mieścić Gimna
zjum nr 6 oraz V LO).

I chociaż dyskusję na spotkaniu zdomino
wała sprawa szkoły, podjęto też inne tematy. 
Przewodniczący Rady Dzielnicy Marian 
Bywalec przedstawił sprawozdanie z rocznej 
działalności rady, wymieniając zrealizowane 
przedsięwzięcia - m.in. remonty dróg, budo
wę chodników, a także te niezrealizowane, 
które czekają na swoją kolej. Miarą aktyw
ności Rady Dzielnicy były też imprezy orga
nizowane dla lokalnej społeczności - w tym 
wakacyjne wycieczki dla dzieci, festyny, spo-

zasad wprowadzonej reformy systemu edu
kacji jest rozdzielenie uczniów szkół podsta
wowych od młodzieży gimnazjalnej. Zgod
nie z przygotowanym przez Wydział Eduka
cji UM i zatwierdzonym przez Radę Miasta 
planem sieci gimnazjów, uwzględniającym 
również fakt niżu demograficznego, jedno 
z gimnazjów zlokalizowano w SP 31 pod wa
runkiem, że do dwóch lat przestanie w obiek
cie tym funkcjonować szkoła podstawowa. 
Władze oświatowe oraz dyrekcja szkoły 
twierdzi, że rodzice o tym fakcie zostali po
informowani, a propozycja przeniesienia 
uczniów klas początkowych do SP 11 i SP 34 
nie wzbudziła większych protestów. Jednak
że jesienią ub. roku rybnickie władze zostały 
poinformowane, że od roku szkolnego 2000/ 
2001 w obiekcie przy ul. Borki, planuje się 
powstanie Centrum Szkolenia Medycznego. 
Zatem V LO, które tam się mieści musi opu
ścić swoją dotychczasową siedzibę. Po wielu 
dyskusjach i symulacjach, władze postanowi
ły, że skoro SP 31 i tak przestanie istnieć, 
można ten fakt przyśpieszyć o rok i przenieść 
V LO do dzielnicy Maroko-Nowiny, gdzie 
funkcjonowałoby wspólnie z Gimnazjum nr 
6. Plany te wzbudziły jednak protesty rodzi
ców obawiających się, że w SP 11, do której 
przeniesionych zostanie najwięcej oddziałów, 
lekcje będą trwać do późnych godzin wieczor
nych, zaś droga do szkoły stanie się bardziej 
niebezpieczna.

Zaproszony na spotkanie naczelnik Wydzia
łu Edukacji UM Tadeusz Szostok wytłuma
czył obecnym przyczyny podjęcia takiej de
cyzji, próbował też rozwiać wątpliwości do
tyczące tzw. wielozmianowości, zapewniając, 
że w “jedenastce” zajęcia w najgorszym przy-

Dzielnica Maroko-Nowiny będzie miała liceum ogólnokształcące. Zdj.: szoł
Ireneusz Zimon. - Jej obecność nie ma jed
nak wpływu na rozważany tu problem - pod
stawówka czy liceum - dodał Tadeusz Szostok. 
- Protesty społeczności lokalnej należy brać 
pod uwagę, ale, jak się wydaje, w tej sytuacji 
niezbyt dobrze zostały zrozumiane intencje re
formy. Gdyby podstawówka miała tu pozostać, 
podobny opór stawiliby rodzice uczniów klas 
gimnazjalnych, bo wtedy to gimnazjaliści 
musieliby obiekt opuścić. Nic natomiast nie 
stoi na przeszkodzie, by współistniało gimna
zjum i liceum.

Radny Kazimierz Zięba opowiedział się za 
pozostawieniem tu podstawówki, uważając, 
że będzie jednak można znaleźć sposób, by 
mogła ona funkcjonować wspólnie z gimna
zjum. W dyskusję włączyła się także wice
prezydent Ewa Urbanek-Chołuj - mieszkan
ka dzielnicy Maroko-Nowiny i matka 3-klasisty

tkania dla seniorów. Były one wspomagane 
finansowo przez sponsorów, wśród których 
szczególnie należałoby wyróżnić firmę “Ak- 
sel”, PPH “Dim”, firmę budowlaną “Insbu- 
dex”, a także przewodnika górskiego Leszka 
Wolnego, Ewę Urbanek-Chołuj, Jolantę i Jó
zefa Klinków i wielu innych. Przewodniczą
cy poinformował też o planach zagospodaro
wania tzw. Księżoka, gdzie powstanie kom
pleks rekreacyjno-kulturalny dla dzielnicy.

W tegorocznym budżecie miasta są pienią
dze na realizację dokumentacji technicznej. 
Niezbędny jest też w tym roku remont, a wła
ściwie, jak się wyraził radny I. Zimon, budo
wa ul. Św. Józefa wraz z mostem, a także utwar
dzenie targowiska u zbiegu ulic Budowlanych 
i Kard. Kominka. Pilnie należałoby się również 
zająć ulicą Gajową, której mieszkańcy dotąd 

dokończenie na stronie 22.

Około setki mieszkańców dzielnicy Ma
roko-Nowiny wzięło udział w spotkaniu 
z przedstawicielami dzielnicowych i miej
skich władz samorządowych, które odbyło 
się w jednej z największych w mieście pla
cówek oświatowych przy ul. Orzepowic- 
kiej. Jak na prawie 28-tysięczną dzielnicę - 
reprezentacja mieszkańców była dość 
skromna...

-Ludzi byłoby jeszcze mniej, gdyby nie 
orientowali się, że jednym z tematów będzie 
problem przyśpieszenia “wygaśnięcia ” w tym 
obiekcie szkoły podstawowej. Wzbudza on 
wśród rodziców dzieci, które uczęszczają tu 
do podstawówki, wielkie emocje... powiedział 
jeden z członków Rady Dzielnicy.

Przypomnijmy zatem fakty: jedną z głównych

padku trwać będą do 17.00. Zapewnił też, że 
drugie i trzecie klasy (pierwszoklasistów  w 
SP 31 nie ma już w ogóle) przejdą do 
“ 11” wraz ze swymi nauczycielami. Dzieci 
nie zmienią zatem środowiska, a tylko budy
nek. - Dlaczego nie może tu być “naszej ” pod
stawówki, skoro w jednym ze skrzydeł uloko
wała się podstawówka szkoły społecznej? - py
tali mieszkańcy dzielnicy. Faktem jest, że 
puste i zdewastowane skrzydło wynajęła 
szkoła prowadzona przez Stowarzyszenie 
Oświatowe Rodzice Dzieciom. Jest ona cał
kowicie oddzielona od pomieszczeń zajmo
wanych przez SP 31 i Gimnazjum nr 6. - 
Uważam, że bardzo dobrze się stało, że mia
sto znalazło gospodarza dla niszczejącego obiek
tu - powiedział obecny na spotkaniu radny

Z ebranie m ieszkańców  dzielnicy M aroko-N ow iny

Podstawówka czy liceum?

Tel. 42-28-825
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Kampus przy Rudzkiej

Kamień węgielny wmurowany
Idea pow stania zespołu szkół w yższych  w budynkach po szp ita

lu przy ul. Rudzkiej zaczyn a nabierać realnych kształtów.

W połowie stycznia wmurowano kamień 
węgielny pod modernizację pierwszego 
obiektu - dawnej szpitalnej kuchni. Już nie
długo przeobrazi się ona w amfiteatralną 
salę wykładową dla ok. 100 studentów spe
cjalizacji energetyka komunalna, prowadzo
nej od października ub. roku przez rybnic
kie Centrum Kształcenia Inżynierów Po
litechniki Śląskiej. Na terenie przyszłego 
kampusu działa już zmodernizowana wę-

niósł się bardzo pozytywnie.
Rolę wieloprofilowego zespołu uczelni dla 

przyszłości nie tylko miasta, ale całego re
gionu podkreślił rektor Politechniki Śląskiej 
prof. Bolesław Pochopień. Dyrektor ad
m inistracyjny Uniwersytetu Ś ląsk iego  
dr Jan Jelonek przypomniał, że również ta 
humanistyczna uczelnia wyraziła chęć par
tycypowania w projekcie, planując urucho
mienie w Rybniku kierunku socjologii oraz

Rektor Politechniki SI. prof. Bolesław Pochopień odbiera gotowy do wmurowania „ka 
mień węgielny” z rąk prezesa Tadeusza Sopickiego. Na zdjęciu również (od lewej): prezes 
Fundacji Ekoterm Silesia M ichał Śmigielski, prorektor Politechniki SI. prof. Woj
ciech Zieliński i doc Szczepan Wyra - CKI. Zdj.:

głowa, ekologiczna kotłownia, która spełniać 
będzie również funkcję dydaktyczną. Na ra
zie ogrzewa budynki, w których wciąż mieści 
się szpital.

W uroczystości wmurowania kamienia 
węgielnego wzięli udział przedstawiciele 
jednostek i instytucji, którzy szansę dla na
szego regionu widzą w upowszechnieniu 
wykształcenia - samorządowcy z Rybnika 
i miast ościennych, starostwa, urzędu mar
szałkowskiego, wojewody, firm i przedsię
biorstw oraz śląskich uczelni.

Historię wspólnej inicjatywy elektrowni 
“Rybnik” i miasta, realizowanej poprzez Fun
dację Ekologiczną “Ekoterm Silesia”, przed- 

8  stawił prezydent Adam Fudali. Przeczytał 
w Ls on też list zaproszonego na uroczystość pre

miera Jerzego Buzka, który pogratulował 
inicjatorom podjęcia tak cennego przedsię
wzięcia, do którego, jako pracownik nauki 
związany z Politechniką Śląską, a współpra
cujący niegdyś z elektrownią “Rybnik”, od-

neofilologii. Zainteresowana rozszerzeniem 
działalności dydaktycznej na Rybnik jest tak
że katowicka Akademia Ekonomiczna.

Inicjator przedsięwzięcia, prezes elek
trowni “Rybnik” Tadeusz Sopicki powie
dział: - Robimy coś, co je s t potrzebne 
i jeżeli jest to zgodne z  odczuciem społecz
nym, czujemy tym większą satysfakcję. Pre
zes nie podziela obaw, że plany finanso
wania kampusu może skomplikować pry
watyzacja elektrowni.

Przytwierdzona do ściany granitowa ta
blica skrywa wnękę, w której spoczęło 
ozdobne naczynie wykonane z węglowej 
elektrody. Umieszczono w nim okoliczno
ściowy tekst, dyskietkę z informacjami oraz 
długą na kilka metrów listę obecnych na 
uroczystości. Animatorzy przedsięwzięcia 
zapewniają, że w miejscu wmurowania 
kamienia węgielnego czyli dawnej kuch
ni, w październiku tego roku rozpoczną się 
zajęcia dla studentów. (r)

Ciekawą propozycję przygotowało 
Śląsko-Dąbrowskie Towarzystwo Go
spodarcze w Rybniku. Inicjatywa ta 
ma pomóc działającym na terenie mia
sta firmom, przedsiębiorstwom i zakła
dom pracy sprostać wymaganiom Unii 
Europejskiej, zwiększyć ich konkuren
cyjność na rynku oraz pomóc w two
rzeniu nowych miejsc pracy.

Pomóc firmom
Wychodząc naprzeciw wyzwaniom, przed 

jakimi stoją miejscowe firmy, ŚDTG posta
nowiło zorganizować cykl szkoleń, które 
w sposób przystępny poprowadzą profesjo
nalni wykładowcy. Dzięki nim będzie można 
poznać jak profesjonalnie prowadzić księgo
wość i rachunkowość, jakie są prawa i obo
wiązki podatników w trakcie kontroli skar
bowych oraz jak funkcjonuje ustawa o po
datku dochodowym.

- Priorytetowa staje się konieczność tworze
nia nowych miejsc pracy oraz odpowiednie 
przygotowanie do wejścia w struktury UE. Tam 
działają zupełnie inne mechanizmy - począw
szy od prawa, a na funkcjonowaniu rynku skoń
czywszy - mówi poseł Czesław Sobierajski, 
przewodniczący ŚDTG. - Dlatego też nasze 
Towarzystwo chce wesprzeć rodzimą przedsię
biorczość i pomóc małym i średnim firmom, 
by stawały się bardziej konkurencyjne.

Coraz częściej to właśnie rynek wymusza 
konieczność pogłębiania wiedzy w takich 
dziedzinach jak działalność gospodarcza, or
ganizacja i zarządzanie, ulgi inwestycyjne, or
dynacja podatkowa, czy wydatki za koszty 
uzyskania przychodów. Stąd też pomysł tego 
typu szkoleń. Ponadto Śląsko-Dąbrowskie To
warzystwo Gospodarcze planuje uruchomić 
punkt konsultacyjny na temat funkcjonowa
nia firm w obecnych warunkach, a także 
udzielać porad jak założyć własną firmę. 
Zdaniem pomysłodawców, obowiązujące 
od szeregu lat przepisy podatkowe są skompli
kowane i trudne do interpretacji, a ich płynność 
dodatkowo utrudnia zapoznanie się z nimi.

W celu rozpoznania stopnia zainteresowa
nia poszczególnymi tematami, rybnickie fir
my, przedsiębiorstwa i zakłady pracy otrzy
mają specjalną ankietę. Ma ona pomóc 
w określeniu zainteresowania firm propono
waną formą oraz tematyką szkoleń.

Wszyscy zainteresowani ankietami oraz 
szczegółami dotyczącymi szkoleń, prosze
ni są o kontakt ze Śląsko-Dąbrowskim To
warzystwem Gospodarczym w Rybniku 
lub z biurem poselskim Cz. Sobierajskie- 
go przy ul. Sobieskiego 14a, tel. 42-388-33

(S)

Tel. 42-28-825



“Przy kawie” o inwestycjach

Rybnickie targowisko jeszcze przed modernizacją... Zdj.: Z.K.

Pierwszymi w tym roku gośćmi or
ganizowanych tradycyjnie przez Izbę 
Przemysłowo-Handlową “Spotkań przy 
kawie” byli członkowie Zarządu Mia
sta Rybnika. Celem spotkania było 
przybliżenie środowisku biznesowemu 
głównych założeń inwestycyjnych bu
dżetu miasta na rok 2000 oraz plany 
zagospodarownia targowiska.

Gospodarz spotkania prezes Andrzej Ży
lak podkreślił, że samorząd to nadal najlep
szy płatnik, dlatego miejskie przedsięwzięcia 
inwestycyjne znajdują się w centrum zainte
resowania rodzimych przedsiębiorców.

Sposób rozdysponowania tegorocznego 
budżetu przedstawił prezydent Adam Fuda
li, zaś pozostali członkowie Zarządu Miasta 
przybliżyli przedsiębiorcom szczegóły niektó
rych miejskich inwestycji oraz zadań, jakie 
będą musieli rozwiązać w ramach swoich 
kompetencji. O większości z nich już w "GR"

pisaliśmy, warto może jednak wymienić pla
nowany remont ul. Kościuszki, która powin
na stać się jedną z reprezentacyjnych arterii 
miasta. W tym roku zostanie przeprowadzo
ny I etap modernizacji - położone zostaną

dokończenie na stronie 11.

Kredyt „kanalizacyjny"W połowie roku zostanie oddana 
do użytku modernizowana od kilku 
lat oczyszczalnia ścieków w Orzepo- 
wicach. Będzie ona mogła przepusz
czać 27,5 tys. m3 ścieków sanitarnych 
na dobę.

By zatem efekt ekologiczny tego ogrom
nego przedsięwzięcia, którego koszt w y
nosi 40 min zł, był optymalny, a oczysz
czalnia wykorzystywała całą swoją moc, 
konieczne jest sukcesywne rozszerzanie 
miejskiej sieci kanalizacyjnej. Aktualnie pra
ce trwają w dzielnicach Wielopole i Bogu- 
szowice Stare. W  ub. roku zrealizowano 
częściowo roboty w  Chwałowicach i dziel
nicy Meksyk. Trwają uzgodnienia projektu 
technicznego dla Golejowa i drugiej części 
prac w Wielopolu. Dla wielu dzielnic reali
zowane są koncepcje projektowe kanaliza
cji, w tym dla Zamysłowa i Zebrzydowic. 
Robót kanalizacyjnych "starczy" w  Rybniku 
dla co najmniej kilku kadencji...

Miasto wykonuje główny ciąg kanaliza
cyjny oraz tzw. przykanaliki, zaś mieszkań
cy, od posesji których ciąg ten przebiega 
nie dalej niż 50 m, zobligowani są do pod
łączenia się do niego. Oczywiście roboty 
te wymagają poniesienia sporych kosztów.

Istnieje jednak możliwość uzyskania ce
lowego kredytu z Wojewódzkiego Fundu
szu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej. Można się starać o jego otrzyma
nie bezpośrednio w  siedzibie Funduszu 
w Katowicach, można też w  rybnickim

oddziale Banku Przemysłowo-Handlowe
go SA., który jako jedyny w  Rybniku, pod
pisał odpowiednią umowę z WFOŚr. i GW. 
- Linia kredytowa L-2 została uruchomio
na w celu wspomagania proekologicznych 
przedsięwzięć związanych z  ochroną wód, 
tj. budowy systemów oczyszczających lub 
odprowadzających ścieki socjalno-bytowe 
również w  prywatnych budynkach m iesz
kalnych -  powiedziała dyrektor oddziału 
BPH Teresa Kacperek. - W ojewódzki Fun
dusz O chrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej wydziela nam pewną pulę p ienię
dzy, a my, w ramach umowy, kredyt taki 
realizujemy. C ieszym y się, że  m ożem y 
choć w ten sposób prom ować proekolo
giczne działania.

Kredyt z linii L-2 otrzymać można na sfi
nansowanie podłączeń budynku do istnie
jącej lub realizowanej sieci kanalizacji sa
nitarnej czy li podłączenie budynku do 
kolektora ulicznego, w  tym zakup rur oraz 
roboty budowlano-montażowe (w uzasad
nionych przypadkach budowa studzienki 
kanalizacyjnej). Można wykorzystać go 
również do zakupu i montażu urządzeń 
techn o lo g iczn ych  tj. p rzydom ow ych  
oczyszczalni ścieków o przepustowości do 
10 m3 na dobę wraz z systemem odpro
wadzającym oczyszczone ścieki. Wykonu

jący usługi dowozu ścieków do oczysz
cza ln i mogą kredyt ten w ykorzystać  
do zakupu specjalistycznych samochodów.

Kredyt mogą uzyskać osoby fizyczne, 
w tym prowadzące działalność gospodarczą, 
osoby prawne oraz jednostki nie posiadają
ce osobowości prawnej, które są właścicie
lami nieruchomości na terenach o luźnej za
budowie, gdzie nie przewiduje się budowy 
sieci kanalizacji (dla oczyszczalni ścieków) 
lub kiedy taka sieć istnieje albo jest realizo
wana (dla przykanalików i podłączeń).

Oprocentowanie kredytu jest preferen
cyjne i wynosi 6% w stosunku rocznym. 
Jego wysokość może wynosić do 50% war
tości przedsięwzięcia, które należy zreali
zować w ciągu 6 miesięcy od postawienia 
kredytu do dyspozycji kredytobiorcy. Okres 
spłaty jest rozłożony na 5 lat, a karencja 
wynosi 12 miesięcy od daty zakończenia 
kredytowanego przedsięwzięcia.

Kredytobiorca musi też spełnić normal
ne warunki: mieć stałe dochody oraz za
bezpieczenie. Do określenia wysokości 
kredytu bardzo pomocny będzie koszto
rys robót.

Przed podjęciem decyzji o dołączeniu się 
do miejskiej kanalizacji, warto zatem zainte
resować się "ekologiczną" linią kredytową.

(r)
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Tradycyjne noworoczne spotkanie 
członków Izby Przemysłowo-Handlo
wej Rybnickiego Okręgu Przemysło
wego było okazją do uhonorowania 
firm i instytucji, które szczególnie dla 
regionu się zasłużyły.

Laureatami honorowych medali przyzna
nych przez Izbę zostali: Zakład Usług Poli
graficznych w Zakresie Sitodruku Zdzisła
wa Szustalewicza - z okazji 15-lecia istnie
nia i za działalność charytatywną, Spółka 
z o.o. Salex oraz PPH “Utex” - obie firmy 
z okazji 10-lecia działalności i wkład w roz
wój regionu, PZU - Życie SA. - za działal
ność prewencyjną na rzecz służby zdrowia 
ROP oraz rybnickie Centrum Kształcenia 
Inżynierów Politechniki Śląskiej - za wie
loletnie kształcenie kadry inżynierskiej dla 
Rybnickiego Okręgu Przemysłowego. Medale 
wręczyli wspólnie gospodarze spotkania: pre
zydent Adam Fudali oraz prezes Andrzej 
Żylak, którzy przekazali wyróżnionym gra
tulacje oraz złożyli życzenia noworoczne licz
nie zebranym w Ratuszu członkom jednej 
z najprężniej działających izb gospodarczych 
w naszym kraju.

Niespodziankę sprawiła firma Aksel, która 
postanowiła przekazać budującemu się szpi
talowi w Orzepowicach radiowy system przy
woławczy Motorola, w skład którego wcho
dzi centrala dyspozytorska oraz sto pagerów. 
Dar w postaci symbolicznego pagera z rąk

szefa firmy Stani
sława Słowika ode
brał dyrektor Woje
wódzkiego Szpitala 
Specjalistycznego 
nr 3 Bolesław Piecha. 
- Ze względu na 
możliwość zakłóceń 
pracy aparatury me
dycznej, w szpita
lach nie można ko
rzystać z telefonii 
komórkowej, dlate
go w obiektach o du
żej kubaturze system 
przywoławczy je s t 
w kwiecie powszech
nie stosowany. 
W wielu przypadkach 
od jego istnienia 
może zależeć ludzkie 
życie, zatem dar ten, 
wartości 250 tys. zł, 
jest wyjątkowy. - po- 
wiedział dyrektor 
Piecha. Ofiarodaw-

Spotkanie członków Izby Przemysłowo-Handlowej

cy wyrazili nadzie
ję, że również inne rybnickie firmy okażą 
względem tej największej inwestycji użytecz
ności publicznej w mieście podobną wspania
łomyślność.

Noworoczne spotkania rybnickich przedsię-

Medal z rąk prezydenta Adama Fudalego odbiera prorektor ds. dy
daktyki Politechniki SI. prof. Wojciech Zieliński, w środku dyrektor 
CKI doc. Szczepan Wyra. Zdj.:Z.K.

biorców służą więc nie tylko integracji śro
dowiska, ale również dyskusjom, których 
efektem może być niejedna społecznie uży
teczna inicjatywa.

(r)

Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego przed przekształceniem

Nie ma łatwych rozwiązań...
Jak wynika z opublikowanych nie

dawno wyników sondy społecznej, 
z wprowadzonych czterech wielkich re
form, najgorsze oceny uzyskała refor
ma lecznictwa.

Trudno się dziwić, że również w naszym 
mieście próby zmiany funkcjonowania sku
piającego 18 rejonowych i specjalistycznych 
przychodni Zakładu Lecznictwa Ambulato
ryjnego łatwe nie są.

Odpowiedzialny za ten obszar działań czło
nek Zarządu Miasta, a od ostatniej sesji przed
stawiciel prezydenta w Radzie Społecznej 
ZLA i jej przewodniczący Leszek Kuśka, 
uważa, że pewne kroki już zostały poczynio- 

^  ne. Z myślą o przyszłej restrukturyzacji po- 
I wołano Wydział Spraw Społecznych UM, któ- 

10 rego rolą jest m.in. sprawowanie w imieniu 
K  miasta nadzoru nad przekształceniami. Pod 

koniec ub. roku ze struktur ZLA wyłączono 
stomatologię i protetykę, a związani dotych
czas z ZLA lekarze-stomatolodzy podpisali 
indywidualne kontrakty z Kasą Chorych na 
praktyki prywatne. Początkowo miasto zdecy

dowało się na wydzierżawienie sprzętu i urzą
dzeń gabinetowych ich użytkownikom. Jednak 
sygnały nadchodzące ze środowiska stomato
logów sprawiły, że na następnej sesji rada roz
waży ewentualność sprzedaży sprzętu. Stoma
tolodzy, którzy znają ceny zaoferowanego im 
sprzętu, uważają je za zbyt wysokie.

Od 1 stycznia ZLA nie realizuje również za
dań medycyny szkolnej, które przejął, zgod
nie z kontraktem z Kasą Chorych, Niepublicz
ny Zakład Opieki Zdrowotnej “Puls-Med.” - 
s.c. Usługi Pielęgniarskie. Pracuje w nim obec
nie 27 pielęgniarek, z czego 22 przeszło z ZLA.

Jak wyraził się prezydent Adam Fudali, 
przejęcie medycyny szkolnej przez niepu
bliczny ZOZ wyznaczył kierunek przekształ
ceń ZLA. Teraz trzeba dopracować szczegó
ły - swój projekt ma dyrekcja ZLA, z którym 
zgadzają się organizacje związkowe, swój 
przedstawi miasto, którego obowiązkiem jest 
zabezpieczenie podstawowej opieki zdrowot
nej w placówkach lecznictwa otwartego. Rolę 
opiniodawczą ma pełnić składająca się z rad
nych, przedstawicieli władz miasta, lekarzy i dy-

rekcji ZLA Komisja Restrukturyzacyjna 
utworzona przy prezydencie, a do której pro
jekty powinny trafić. Zostaną one również 
przedstawione szerokiemu środowisku leka
rzy i średniemu personelowi medycznemu.

Aktualnie odpowiedzialni za realizację 
przekształcenia szukają najlepszego rozwią
zania. Może w tym pomóc wizyta L.Kuśki 
i naczelnika Wydziału Spraw Społecznych 
Danuty Piechy w Chorzowie, gdzie takiej 
restrukturyzacji już dokonano. Powstało tam 
ponad 30 niepublicznych ZOZ-ów. Zdecydo
wanie zwiększyła się dostępność usług me
dycznych, można wizytę zamówić przez te
lefon, a każdy pacjent jest tu mile widziany, 
bo za nim idą pieniądze. Jednak na realiza
cję projektu, który jest wdrażany już od 
trzech lat, pieniędzy dołożyło Ministerstwo 
Zdrowia i miasto. Planowane jest spotkanie 
odpowiedzialnych za chorzowskie rozwią
zania z rybnickim środowiskiem medycz
nym.

Zakłada się, że program dostosowawczy 
przychodni do wymogów Kasy Chorych i Sa
nepidu rozłożony będzie na 3-4 lata. Na razie 
bowiem, przynajmniej w tym roku, w budże
cie miasta nie ma pieniędzy na finansowe 
wsparcie przekształceń. Rybnik będzie zabie
gał o środki z ministerstwa, ale przedtem musi
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Coraz częściej karnawałowe bale to nie tylko czas mile spędzony na tańcach, 
ale również imprezy niosące dzieciom nie tylko uśmiech ale i konkretną pomoc.

smieche
mogą zawsze liczyć: sklep spożywczy Płasz- Do tańca przygrywała jednoosobowa orkie-

W tym roku udział w tradycyjnym Balu 
Charytatywnym organizowanym pod patro
natem Prezydenta Miasta w kamieńskiej 
“Olimpii” wzięło udział 55 par, a każda z nich 
zapłaciła za zaproszenie 680 zł. Dochód 
z balu w wysokości 25 tys. zł zostanie prze
znaczony na zorganizowanie letniego wy
poczynku dla polskich dzieci z Ukrainy.

Gwiazdą balu był Andrzej Rybicki z po
pularnego niegdyś duetu “Andrzej i Eliza”, 
a do tańca przygrywał znakomicie przyjęty 
już w ub. roku akordeonowy duet “Barba
dos ” oraz zespół “Spectrum ” z DK w Niedo- 
bczycach. W rolę wodzireja wcielił się Ma
rian Wolny. I chociaż grypa zdziesiątkowała 
wielu potencjalnych uczestników balu, atmos
fera była iście karnawałowa.

Tradycyjnie jak co roku karnawałowy bal 
dla swoich podopiecznych zorganizowało też 
rybnickie koło Stowarzyszenie na Rzecz 
Osób z Upośledzeniem Umysłowym, które
mu prezesuje Jan Motyka. Podobnie jak 
w latach ubiegłych sali użyczyła Szkoła Pod
stawowa nr 11, której grono pedagogiczne 
oraz uczniowie włączyli się w organizację tej 
imprezy.

W tym roku Puchary Wdzięczności, czyli 
tradycyjne nagrody za serce okazane upośle
dzonym otrzymali: była kierowniczka Warsz
tatów Terapii Zajęciowej Jadwiga Buchta, 
a także firmy, na których pomoc finansową 
oraz “w naturze” podopieczni Stowarzyszenia

powstać jeden spójny projekt. Trzeba również 
będzie znaleźć środki na odprawy dla odcho
dzących pracowników. W ub. roku w sposób 
naturalny odeszło ok. 100 osób, w tym roku 
będzie ich 70.

Potwierdzeniem faktu, że w tej sferze nie ma 
łatwych rozwiązań, jest inne podejście do pro
blemu restrukturyzacji władz miasta i dyrek
tora ZLA dr. Tomasza Zejera, a w efekcie jego 
niedawna rezygnacja z tego stanowiska, zło
żona na ręce przewodniczącego Rady Miasta. 
- W przypadku stworzenia niepublicznych 
ZOZ-ów, trzeba będzie przychodnie dosto
sować do obowiązujących standardów, co 
wiąże się z wielkimi kosztami. Miasto, jak  
na razie, takiej pomocy nie zadeklarowało. 
Zgadzam się z miastem co do ostatecznego 
celu, jakim jest powstanie niepublicznych za
kładów opieki zdrowotnej. Jako placówki sa
modzielne mają one szanse na bardziej 
sprawne działanie. Doświadczenia pokazu
ją tez, Że w niepublicznych ZOZ-ach usługa 
medyczna jest dla pacjenta łatwiej dostęp
na. Natomiast jesteśmy niezgodni jeśli cho
dzi o szybkość postępowania. Ja uważam, że 
zmiany powinny następować z dużą powolno
ścią, w sposób bardzo wyważony, z jak najmniej
szą krzywdą ludzką. Ode mnie zaś oczekuje się 
szybkiego sukcesu za wszelką cenę, a ja tego 
zrobić nie potrafię... (r)

czyńska-Brudny z oś. Południe, sklep “Fe- 
mina” Grzegorza Sobika oraz PPH “Lord” 
Pośpieszny-Szala.

Akcję dobroczynną w formie zabawy kar
nawałowej dla 150 dzieci z najuboższych ryb
nickich rodzin zorganizował Kościół Zielo
noświątkowy. Bal miał miejsce w Zespole 
Szkół Ekonomiczno-Usługowych, gdzie 
dzieci bawiły się przy muzyce, brały udział 
w grach i konkursach, a także otrzymały pacz
ki, na które środki organizatorzy otrzymali od 
swoich współwyznawców z kilku krajów eu
ropejskich. Dzieci do udziału w tej imprezie 
wybrał rybnicki Ośrodek Pomocy Społecznej.

Prawie setka dzieci wzięła udział w balu 
przebierańców, jaki Dom Kultury w Niedo- 
bczycach zorganizował w ramach zajęć 
w czasie zimowych ferii. Pierwszego dnia lu
tego sala wypełniła się królewnami, księcia- 
mi, krakowiankami i muszkieterami, ale były 
też grzybki, Indianie, pszczółki, nieśmiertel
ny Zorro, a nawet jeden duch.

Dzieci bawiły się wspaniale, a zabawie prze
wodził klaun z Narodowego Królewskiego Cyr
ku Holandii “Alladyn AlthoiF’ z Amsterdamu.

Plany modernizacji 
targowiska

nowe chodniki z wydzieloną ścieżką rowero
wą od bazyliki do ul. Saint Vallier, zmoderni
zowane zostanie oświetlenie. W następnych 
dwu latach podobne roboty prowadzone będą 
dalej, w kierunku dworca PKP.

Jednym z pierwszych efektów ubiegłorocz
nego apelu prezydenta Rybnika o łączenie się 
rybnickich przedsiębiorstw w grupy kapita
łowe, jest powstanie stowarzyszenia kupców 
handlujących na rybnickim targowisku. 
Przedstawili oni inicjatywę nowego zagospo
darowania tego miejsca, które po remoncie 
Zamku odbiega pod względem estetycznym 
od swojego otoczenia. W szczegóły architek
toniczne wprowadził obecnych naczelnik 
Wydziału Architektury Janusz Błaszczyński. 
Projekt przedstawia się bardzo interesująco. 
Tuż za dzisiejszym głównym wejściem na targ 
od ul. Hallera powstanie forum z fontanną, 
korespondujące z zieleńcem pod zamkowym 
murem. Wejście na targowisko zostanie od
sunięte nieco w głąb i poprowadzi przez za
mkniętą, stałą zabudowę dostosowaną do ar
chitektury Zamku. Wjazd dla samochodów 
zaplanowano od ul. Reymonta ulicą Rzecz-

stra Eugeniusza Szajera z niedobczyckiego 
DK, a także DJ z radia 90 FM. Wodzirej wcią
gał dzieci do zabaw i konkursów, w których 
nagrodą były słodycze. Wyczerpane zabawą 
siły dzieci pokrzepiały sokiem, herbatą i pącz
kami.

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Rekre
acji Rady Dzielnicy Rybnik-Śródmieście 
zorganizowała Karnawałowy Bal Charyta
tywny pod patronatem Urzędu Miasta, któ
rego celem było zebranie dodatkowych fun
duszy na działalność Domu Małego Dziec
ka przy ul. Powstańców SI. w Rybniku oraz 
integracja rybnickiego świata biznesu, kultu
ry i władz samorządowych.

Wśród atrakcji wieczoru znalazły się m. in.: 
aukcja prac dzieci, występy kabaretów i ze
społów muzycznych, konkursy taneczno- 
zręcznościowe oraz tańce i zdjęcia z finalist
kami wyborów Miss Śląska i Zagłębia, a tak
że posłami na Sejm RP (za taniec lub zdjęcie 
z autografem trzeba było wnieść symbolicz
ną opłatę).

(r)
Zdjęcia z bali na II str. okładki.

ną, zaś parking ma być usytuowany po dru
giej stronie Nacyny. Główny plac handlowy 
ma być zadaszony i obudowany estetyczny
mi stoiskami. Ważne jest to, że plan zakłada 
zwiększenie ilości stanowisk, a więc i miejsc 
pracy. Przy realizacji tej koncepcji stowarzy
szenie kupców liczy na pomoc miasta. Ryb
nickie targowisko ma zatem szanse stać się jed
nym z najładniejszych i największych obiek
tów tego typu w regionie.

Przedstawiciele władz miasta namawiali 
z kolei przedsiębiorców, by w zamian za pro
mocję swoich firm, przyjmowali na siebie rolę 
mecenasów sztuki poprzez sponsorowanie 
miejskich przedsięwzięć kulturalnych organi
zowanych w ramach Festiwalu Sztuki - 2000 
lat chrześcijaństwa, który będzie trwał cały 
Rok Jubileuszowy.

By jednak dawać, trzeba najpierw zarobić.
Stąd zainteresowanie przedsiębiorców prze
targami na wykonywanie miejskich inwesty
cji. Uważają oni, że rodzime firmy należało-  ̂
by traktować preferencyjnie, a w przetargu |  
cena nie powinna być najważniejszym kryte
rium oceny oferty.

Tematów interesujących obie strony - mia
sto i przedsiębiorców - jest bardzo wiele. Spo
tkanie „Przy kawie” stało się jednym z miejsc, 
gdzie można je poruszyć. (r)

dokończenie ze strony 9.
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„Grantowe” programy
Integracja - słowo pojawiające 

się dziś najczęściej w kontekście 
politycznym, określa też poziom 
kontaktów międzyludzkich.
Problemy z adaptacją do nowych warunków 

miewamy wszyscy, jednak w szczególnie 
trudnej sytuacji są dzieci i młodzież, bo to one 
stykają się z pewnymi zjawiskami po raz 
pierwszy, a niewielkie doświadczenie życio
we sprawia, że nie radzą sobie sami. - W ta
kich przypadkach pomocą służą m.in. Porad
nie Psychologiczno-Pedagogiczne. Historia 
rybnickiej placówki sięga lat ’60, jednak od 
tamtych czasów profil naszej działalności 
znacznie się rozszerzył. Jut nie tylko radzimy 
jaką wybrać szkołę i pomagamy dzieciom dys- 
leksyjnym czy z zaburzeniami mowy, ale sta
ramy się służyć pomocą bardziej komplekso
wą dzieciom i młodzieży z problemami emo
cjonalnymi, a tych nie brakuje... - mówi dy
rektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicz
nej w Rybniku Lidia Wróbel.

Do poradni kierują młodzież szkolni peda
godzy, nauczyciele, zaniepokojeni rodzice, ale 
wielu młodych ludzi przychodzi z własnej woli. 
Poddają się testom na inteligencję, chcą spraw
dzić swoje twórcze możliwości w konfronta
cji z nastawionym na rywalizację świecie.

Psycholodzy i pedagodzy dysponują coraz 
nowocześniejszymi metodami działań profi
laktycznych, diagnozowania i terapii.

Placówka w Rybniku należy do najwięk
szych - pracuje w niej 25 psychologów i pe
dagogów. - Są młodzi, twórczy, ciągle się do
kształcają, chcąc sprostać zadaniom, jakie 
stawia przed nimi coraz bardziej skompliko
wana rzeczywistość - dodaje Lidia Wróbel. 
Kiedy tylko otwarła się możliwość otrzyma
nia od Ministerstwa Edukacji Narodowej tzw. 
grantów edukacyjnych na realizację środowi
skowych programów profilaktyczno-wycho
wawczych uwzględniających problemy mło
dzieży gimnazjalnej, kadra rybnickiej porad-

Zajęcia z psychologiem różniły się od „zwy
kłych” lekcji... Zdj.: (r)

ni przesłała ich sześć, z czego granty zostały 
przyznane pięciu programom. Żadna inna pla
cówka w Polsce nie nadesłała aż tylu propo
zycji, żadna też nie otrzymała pieniędzy na 
realizację prawie wszystkich.

Programy miały w podtekście owo ma
giczne słowo - integracja, a ich realizacja 
odbywała się w rybnickich gimnazjach. Pro
gram “Nasze sprawy” ma ułatwić adapta
cję gimnazjalistów w nowym środowisku, 
Klaudiusz III jest przeznaczony dla mło
dzieży z zakłóceniami emocjonalnymi, któ
rych podłożem są wady wymowy, celem 
programu “Fala” jest aktywna pomoc mło
dzieży zagrożonej agresją, do programu 
“Inside” włączono uczniów z problemami 
emocjonalnymi, zaś “Koniczynka” to pro
gram adaptacyjny dla młodzieży ze środo
wisk miejskich. Autorzy programów to psy
cholodzy: Barbara Kłosek-Porszke, Ewa 
Hercog, Łucja Widacka i Mariola Kujoń- 
ska, pedagodzy: Ewa Rduch, Anna Naru- 
szewicz-Studnik, Barbara Tkocz i Justy
na Kokot oraz pedagodzy logopedzi Gra
żyna Bąk i Małgorzata Topa. Realizato
rzy programów wykorzystali wiele niekon
wencjonalnych metod pracy z młodzieżą, 
które sprawiły, że zajęcia były dla niej bar
dzo atrakcyjne. W efekcie polepszyły się 
kontakty w grupie i wzajemne zrozumienie 
- słowem młodzież się ingerowała. Nie było 
problemu z dyscypliną, bo uczestnicy zajęć 
zaangażowali się w rozwiązywanie wła
snych problemów. Pozytywnie programy 
ocenili nauczyciele, którzy mogą teraz 
przedstawione metody wykorzystywać.

(r)

Zimowe warsztaty
Sprawdziły się wypróbowane formy zajęć w ramach akcji 

"Zima w mieście", a więc wycieczki w góry, zabawy na 
śniegu, gry i konkursy, oglqdanie filmów video czy wypra
wy na basen. Doszły nowe - w Domu Kultury w Chwałowi- 
cach po raz pierwszy zorganizowano warsztaty wokalno- 
aktorskie dla młodzieży. Zajęcia prowadził piosenkarz 
i aktor Teatru Współczesnego w Szczecinie Wojciech Brze
ziński, Młodzież pracowała nad dykcją, emisją głosu i ak
torską interpretacją. W  trakcie zaledwie kilku dni przygo
towano program koncertu finałowego warsztatów, który 
składał się z piosenek Agnieszki Osieckiej. Młodzi wyko
nawcy znakomicie poradzili sobie z piosenką, słowem mó
wionym i ruchem na scenie. Wykonawcom towarzyszył 
zespół pod kierownictwem Jarosława Hanika, złożony 
w większości z pracowników Domu Kultury.

Efektem warsztatów był nie tylko koncert, ale także chęć 
dalszej współpracy uczestników z DK poprzez stworzenie 
Teatru Piosenki. Forma warsztatów okazała się dla mło
dych ludzi bardzo atrakcyjna, dlatego w programie DK 
znajdzie się więcej podobnych propozycji.

Minęły ferie zimowe, w czasie których dzieci i młodzież chętnie 
korzystały z propozycji spędzenia wolnego czasu przedstawio
nych przez rybnickie placówki kultury.

Warsztaty wokalno-aktorskie okazały się bardzo atrakcyjną formą zajęć.

Tel. 42-28-825
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Muzykalne przedszkole
Dzięki kilkuletniej współpracy z rybnicką szkołą muzyczną im. Braci Sza- 

franków, a szczególnie z zastępczynią dyrektora tej szkoły Romaną Kuczerą, 
dzieci z Przedszkola nr 9 należą do szczególnie umuzykalnionych.

Najstarsze przedszkolaki z “zerówki” wzię
ły udział w konkursie ze znajomości życia i 
twórczości F. Chopina. Jego wyniki pokaza
ły, że Rok Chopinowski nie należał do stra
conych.

Dzięki odbywającym się tu koncertom 
uczniów szkoły muzycznej, dzieci oswajają 
się z muzyką klasyczną, poznają instrumenty 
i próbują na nich swoich sił. W ub. roku przed
szkolaki z “9” włączyły się w obchody Roku 
Chopinowskiego. Na jego 
zakończenie odbył się kon
cert, na którym uczniowie 
szkoły muzycznej zapre
zentowali fragmenty utwo
rów wielkiego kompozytora, 
a dzieci z ciekawością zapo
znały się z instrumentem, 
który miały okazję obejrzeć 
również “od środka”.

Dzięki nawiązaniu przez 
dyrekcję placówki kontak
tu z Towarzystwem im. Fry
deryka Chopina w Warsza
wie, które przysłało odpo
wiednie materiały, przed
szkolaki zapoznały się też z Dzieci poznały fortepian również od środka. 
życiem artysty i jego drogą 
twórczą. Swoje wrażenie, również te muzycz
ne, przeniosły na papier, a niektóre prace pla
styczne rybnickich dzieci trafiły do muzeum 
Towarzystwa im. F. Chopina.

Dyrekcja liczy na dalszą współpracę ze 
szkołą muzyczną, w której uczy się wielu “ab
solwentów” Przedszkola nr 9.

(r)

sze takie spotkanie od
było się w sierpniu 
ub.roku, zaś drugie w 
styczniu br., pod ha
słem “Smolnioki kolę
dują”.

Na spotkanie, oprócz 
licznie zgrom adzo
nych sm olnioków  
przybyło wielu sza
cownych gości m.in. 
prezydent Rybnika 
Adam Fudali, starosta 
rybnicki Dam ian  
M rowieć czy wielu 
radnych i działaczy 
dzielnicowych, wśród

Żyjcie sto lat zdrowi, radzi 
Zgoda niech się nie rozkleja 
I niech zawsze Was prowadzi 
Wiara, miłość i nadzieja 

Takie oto motto przyświeca “Spotkaniom 
smolnioków”, tradycyjnym, integracyjnym 
imprezom, jakie Rada

nich przewodniczący Rady Dzielnicy Śródmie
ście -  Andrzej Waliszewski. Te sąsiadujące 
z sobą dzielnice pragną w przyszłości współpra
cować, czego zapowiedzią są plany wspólnej 
organizacji Dnia Dziecka w czerwcu 2000 roku.

Spotkanie przy krupnioku i piwie prowadził

Na drugim spotkaniu smolnioków w “Energilu”.

Dzielnicy Smolna or
ganizuje dla swych 
mieszkańców. Pierw

Smolnioki kolędują

- Moje słowa będą z pewnością ostatnimi, 
jakie w tym dniu usłyszycie w języku pol- 

I skim - tak Tadeusz Chrószcz, dyrektor 
I  I LO w Rybniku, rozpoczął kolejną edycję 

Festiwalu Teatrów w języku Angielskim. -

! Cieszę się, że nasz festiwal się rozrasta 
i wchodzi na stałe do kalendarza rybnic
kich imprez.

Angielski 
„Pan Tadeusz"

Dzięki temu przedsięwzięciu już po raz 
I  szósty młodzież z całego regionu zaprezen- 
I towała w Rybniku swoje umiejętności języ- 
!  kowe i aktorskie. Można było obejrzeć przed- 
I  stawienie wzorowane na brazylijskiej ope- 
I  rze mydlanej lub angielską wersję „Pana Ta- 
I  deusza".

Tradycyjnie już uczniowie biorący udział 
I  w festiwalu sami wybierają repertuar i przy- 
I  gotowują fragmenty sztuk. Na "warsztat" tra- 
I  fiają zarówno fragmenty klasyki, ale równie 
I  chętnie młodzież sięga po inne teksty. Tego- 
1 roczne motto festiwalu - „ The man is only 
1 half himself, the other half is his expression", 

c.d. na stronie 15.

Sacrum w fotografii
Parafia pod wezw. Św. Teresy od Dzie

ciątka Jezus w Rybniku-Chwałowicach or- 
i: ganizuje konkurs fotograficzny pod hasłem 

“Sacrum - Ziemia Rybnicka 2000”.
Konkurs jest otwarty dla wszystkich, a jego 

i  tematem jest ukazanie poprzez obiektyw pięk
na natury i dzieł człowieka chwalącego Boga. 
By wziąć udział w konkursie należy przesłać 
do 1 czerwca br. Na adres parafii maksymal
nie 10 fotografii w formacie nie mniejszym 
niż 15 na 21 cm w dowolnej technice. Prace 
muszą być podpisane. Rozstrzygnięcie kon
kursu nastąpi 15 czerwca br. w Domu Para
fialnym Św. Teresy, a jego wyniki zostaną 
ogłoszone w prasie. Przesłane prace zostaną 
wystawione 30 września br. w rybnickiej ba
zylice. Dla uczestników przewidziano wiele 

1 atrakcyjnych nagród, m.in. wyjazd do Rzy- 
|  mu w sierpniu br.
I

smolniok Józef Polok, zaś gwiazdą wieczo
ry był wokalista Jacek Lech. Warto wspo
mnieć, że na spotkaniu był również obecny 
właściciel “Multidomexu”, która to firma w 
grudniu 1999 roku została uznana najlepszym 
sponsorem. - Następne ‘‘Spotkanie smolnio
ków” odbędzie się wiosną 2000 roku, zaś 
w grudniu 2000 roku wybierzemy kolejnego 
najbardziej hojnego sponsora naszej dzielni
cy -  powiedział przewodniczący RD Kazi
mierz Salamon.

Tekst i zdj.: szoł

mmmumu Tel. 42-28-825
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„Ignacy”
w nowej roli

Górnictwo stoi ostatnimi laty pod znakiem gruntow
nych przemian. Za kilkadziesiąt lat może ostać się już 
tylko jako sentymentalne wspomnienie, jak np. dzisiaj 
jest nim poczciwy Łysek z opowiadania Morcinka. Dobrze 
się więc stało, że znalazła się w Niewiadomiu grupa ludzi,"któ
ra postanowiła ratować dla przyszłości najstarszą w regionie kopalnię “Ignacy” - 
obiekt górniczy swymi początkami sięgający 1792 roku.

też umowę o wzajemnym współistnieniu na 
tym terenie z kopalnią “Rydułtowy”, gdyż 
jeszcze przez kilkanaście lat będą tu trwały 
zjazdy górników, mimo że w “Ignacym” już 
od dawna nie wydobywa się węgla.

- Kopalnia “Ignacy" jest unikalna w skali 
europejskiej - podkreśla Andrzej Kopka. - Na 
terenie o powierzchni zaledwie kilkunastu 
arów - więc stosunkowo łatwym do zagospo
darowania - znajduje się pełny kompleks bu
dynków służących dawniej wydobyciu: szyb 
“Głowacki” z najstarszą w regionie i ciągle 
znakomicie działającą parową maszyną 
z 1900 roku, urządzenia wentylatora i dyfu- 
zora, lampownia i maskownia, łaźnie, budynki 
transformatorów, kompresorów i magazynów, 
obiekty administracyjne oraz 46-metrowa wie
ża ciśnień, którą zbudowano na 309 metro
wym wzniesieniu - zatem najwyższy punkt wi
dokowy w regionie.

Tymi obiektami ma gospodarować Stowa
rzyszenie. Zamierza otoczyć je opieką i za
pewnić im patronat konserwatora zabytków, aby 
uchronić XIX-wieczne walory architektoniczne

dokończenie na stronie 23.

Kopalnia „Ignacy ” to ju ż zabytek.

W październiku ubiegłego roku zarejestro
wano Stowarzyszenie Zabytkowej Kopal
ni “Ignacy”. Powołali je do życia przedsta
wiciele niewiadomskiej społeczności: emery
towani i czynni górnicy oraz działacze samo

rządowi. Prezes Stowarzyszenia - Andrzej 
Kopka - podkreśla wielką zasługę rybnickich 
samorządowców - Marii Zofii Smolki oraz 
Mariana Uherka dla ratowania obiektu, któ
ry dał początek górnictwu naszego regionu. 

Inicjatorzy akcji zadbali o dobre sto
sunki z władzami samorządowymi 
Rybnika i dyrekcją kopalni “Ryduł
towy”. Trwają prace nad skomunali
zowaniem dużej części terenu kopal
ni wraz z obiektami, które się na nim 
znajdują. Stowarzyszenie podpisało

Stuletnia, ale wciąż na „chodzie” maszyna parowa... Zdj.: Z.K.

Oburzenie środowisk kombatanckich

Spór o imię IIL O
Rybnickie środowiska kombatanckie 

są oburzone sposobem rozstrzygnięcia sporu 
o imię dla II Liceum Ogólnokształcącego. 
Przypomnijmy, że na styczniowej sesji Rady 
Miasta radni zaakceptowali wspólną decyzję 
grona pedagogicznego, rodziców i uczniów 
II LO, by szkole tej nadać imię XVI-wiecz- 
nego myśliciela i reformatora Jana Frycza- 
Modrzewskiego. Wcześniej względy poli
tyczne zadecydowały, że II LO odebrano imię

młodzieżowej, komunistycznej działaczki 
Hanki Sawickiej. Od 1996 roku szkoła po
zostawała bezimienna, choć nieformalnie nadal 
chodziło się do “Hany” lub “Sawika”, a uczniów 
i absolwentów konotacje polityczne nie bardzo 
obchodziły. Wśród wymienionych następców 
H. Sawickiej był m.in. burmistrz W. Weber, 
a przede wszystkim Józef Piłsudski, gdyż ta
kie właśnie imię szkoła, wtedy powszechna, 
przyjęła po jej wybudowaniu w 1936 roku.

Koncepcji powrotu do przedwojennego pa
trona bronią środowiska kombatanckie, uwa
żając ją za logiczną, skoro III RP miała am
bicje nawiązania do tradycji II RP. Niestety, 
stało się inaczej. Kilkuletnie dyskusje zakoń-

czyła decyzja o patronie mniej kontrower
syjnym, eliminującym zarówno “Hanę” jak 
i Marszałka.

Kombatanci uważają, że zlekceważono ich 
zdanie, a uchwała jest niezgodna z prawem, 
ponieważ nigdy nie było aktu odbierającego 
szkole imię Piłsudskiego, widniejące również 
na wmurowanym w 1936 roku kamieniu wę
gielnym.

Organizacje kombatanckie zapowiedziały 
wystosowanie protestu przeciwko uchwale 
RM zarówno do wojewody śląskiego jak 
i ministra edukacji narodowej. Tak więc “spra
wa Hany” nadal budzi emocje...

(r)

Tel. 42-28-825
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Zielony
Rybnik

Wydany pod koniec ub. roku z inspiracji 
Wydziału Ekologii Urzędu Miasta “Prze
wodnik przyrodniczy po Rybniku” zadaje 
kłam stereotypowym sądom, że Śląsk to 
ziemia jałowa, pozbawiona zieleni i walo
rów przyrodniczych.

Okazuje się, że tuż w sąsiedztwie terenów 
zdewastowanych działalnością górniczą, 
kwitnie bujne życie roślinne i zwierzęce. Jak 
piszą we wstępie autorzy opracowania Da
mian Absalon i Mieczysław Leśniok, celem 
tego wydawnictwa jest (...) przybliżenie wa
lorów i zagrożeń środowiska przyrodniczego, 
a także najciekawszych oraz najcenniejszych 
pod względem przyrodniczym obszarów  
i obiektów znajdujących się w granicach ad
ministracyjnych miasta (...) Podstawą opra
cowania była “Waloryzacja przyrodnicza mia
sta Rybnika” z 1997 roku, której dokonało 
grono naukowców.

Przewodnik 

przyrodniczy 

PO'Rybniku
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Książka zawiera analizę środowiska przy
rodniczego i jego zagrożeń, poznajemy też 
budowę geologiczną, rzeźbę terenu, warunki 

dokończenie na stronie 16.

Angielski „Pan Tadeusz"
c.d. ze strony 13.
podobnie jak w latach ubiegłych, nie miało 
narzucić tematu ani formy, a jedynie zachę
cić do najlepszego wyrażenia siebie i sztuki. 
Zaproszenia do udziału w festiwalu wysłano 
do 39 szkół średnich. Ostatecznie chęć wy
stępu potwierdziło 14 szkolnych teatrów. 
Wśród uczestników znaleźli się m.in. ucznio
wie z Raciborza, Kielc, Wodzisławia, Kra
kowa i Żor. Rybnik reprezentowała młodzież 
Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych, 
V i VI LO oraz grupy teatralne gospodarzy 
przeglądu: - Myślę, że młodzież decyduje się 
na udział w festiwalu, gdyż chce uczyć się 
języka w nieco inny sposób. Już nie tylko gra
matyka, słówka i ćwiczenia, ale coś ponad
to. Oni chcą robić 
coś innego, coś co 
pozwala im szlifo
wać język, a jedno
cześn ie  wykracza  
poza materiał reali
zowany w trakcie 
zajęć lekcyjnych - 
mówi organizator 
festiw alu  Joanna 
Pawela, anglistka 
z I LO im. Powstań
ców Śląskich.
- Cenimy tego ro
dzaju inicjatywy - 
mówił podczas ofi
cjalnego otwarcia 
imprezy wiceprezy
dent Jerzy Frelich.

- Życzę wam daru bogacenia języka i warsz
tatu teatralnego oraz zdobywania nowych do
świadczeń. Z  pewnością pomocne okażą się 
w tym grane przez was postaci oraz treści 
prezentowanych przez was sztuk.

Podobnie jak w latach ubiegłych, w jury 
przeglądu zasiedli przedstawiciele dyrekcji 
I LO, młodzież, angliści oraz rodowity Ame
rykanin. Uznali oni, iż najlepszym zespołem 
VI Festiwalu Teatrów w Języku Angielskim 
była grupa młodych aktorów z IV LO im. St. 
Staszica z Sosnowca, której opiekunem jest 
Joel Chanvisanuruk. Nagrodzono ich za sztu
kę „Mr T". Drugie m iejsce przypadło 
uczniom Liceum Technicznego ZSEU z Rybni
ka za sztukę „Robina Hood", a trzecie - 1 LO 
im. B. Nowodworskiego z Krakowa za sztukę 
„The Picture of Dorian Gray". Tradycyjnie

j p  6 h Schooll Theatre Festival
’’T he man is only half himself.
the other half is his expression.” w .e™
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Wspólna fotografia organizatorów.
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Rybnickie dzielnice 
w wersji książkowej
Nasz redakcyjny kolega Marek Szołtysek 

I co rusz zaskakuje nas kolejną książką o te- 
I matyce śląskiej, a ma ich w dorobku już 8. 
I Ostatnią wydaną pozycją są “Dzielnice Ryb- 
I nika”, książkowa wersja cyklu artykułów do 

“Gazety Rybnickiej”, ukazujących się na na
szych łamach w latach 1996 - 1999. Jak twier
dzi autor, teksty są poprawione, niektóre nie
ścisłości zweryfikowane, towarzyszy im też 

I znacznie więcej fotografii. Dzielnice uporząd- 
I kowano alfabetycznie, co ułatwia dostęp do 
I interesujących czytelnika wiadomości. Każ- 
I dy tekst zawiera szkic sytuacyjny pozwalają- 
I cy zorientować się w topografii dzielnicy oraz 
I herb - jeżeli takowy istnieje.

Autor opatrzył swoją książkę mottem, z któ- 
I rym trudno się nie zgodzić: Można czuć się 
I jednocześnie rybniczaninem i mieszkańcem 
I swojej dzielnicy. Nie ma w tym sprzeczności. 
I W tej różnorodności tkwi bogactwo!

(r)

przyznano też kilka wyróżnień dla najlep
szych aktorów festiwalu. Laureaci otrzymali 
m.in. statuetki, nagrody książkowe i płyty 
multimedialne. Finansowo organizatorów 
wspomogli Urząd Miasta Rybnika, Rada Ro
dziców I LO, Rojek Decor, Księgarnie Orbita
i Sowa, Apteka „Pod Lwem" Firma Kaczmar
czyk, Getex, Bank Spółdzielczy Żory, EMPiK 
oraz Przedsiębiorstwo Transportu Kolejowe
go i Gospodarki Kamieniem. Dzięki nim ko
lejna edycja festiwalu okazała się niezwykle 
udana, a każdy z uczestników festiwalu otrzy
mał dyplom i książkę.
- Jest głęboki sens w organizowaniu takich 
imprez -  mówił T. Chrószcz. - Wymiana do
świadczeń, obejrzenie występów rówieśni
ków i podszkolenie języka - to wszystko sta
nowi wielki krok, który ma nam pomóc dojść 
do Europy, do której mamy już tak blisko.

(S)
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Festiwalowy
kalendarz

Pojawienie się wydanego przez mia
sto „Kalendarza imprez miejskich" ma 
niewątpliwie związek z Festiwalem  
Sztuki - Rybnik 2000. 2000 lat chrze
ścijaństwa, choć zawiera on harmono
gram wydarzeń nie tylko kulturalnych. 
Znajdziemy w nim również wykaz co
rocznych imprez cyklicznych oraz spor
towych i turystycznych. Z pewnością 
jednak warto mieć go pod ręką, aby 
tak zaplanować sobie czas, by móc 
uczestniczyć przynajmniej w części 
atrakcyjnych propozycji.

W  marcu kultura zabrzmi Wiosennym Fe
stiwalem Dziecięcej Muzyki Instrumentalnej 
w DK w Chwałowicach. MDK na scenie TZR 
zaprezentuje szkolne talenty recytatorskie, 
śpiewacze i dramatyczne. DK z Niewiado- 
mia utopi Marzannę w... Chwałęcicach - to 
będzie długi przemarsz.

Na kwiecień zapowiedziano Requiem 
Mozarta pod batutą Jerzego Maksymiuka 
z  udziałem chóru Cantores Minores Vrati- 
slaviensis i Filharmonii Rybnickiej im. Braci

Z ielony R ybnik
dokończenie ze strony 15.
hydrologiczne i klimatyczne obszaru Rybnika, 
a także jego świat roślinny i zwierzęcy. W ko
lejnych rozdziałach odkrywamy walory kom
pozycji przyrodniczo-kulturowych z których 
Rybnik słynie, a także najciekawsze obiekty 
przyrodnicze znajdujące się na jego obszarze.

Przewodnik jest dostępny w Powiatowej 
i Miejskiej Bibliotece Publicznej oraz w jej 
filiach, część egzemplarzy otrzymały szkoły 
oraz radni. Miejmy nadzieję, że kolejne wy
danie tej cennej i potrzebnej publikacji ukaże 
się w księgarniach... (r)

Rybnik
kulturalny

Z a  n a m i...

•  ...uczta dla miłośników operetki: Opera Śląska 
z Bytomia wystawiła w TZR “Zemstę nietope
rza ” Johana Straussa U.

•  15 lutego w TZR na rzecz schroniska dla bez
domnych zwierząt swój “Niezapomniany kon
cert" dała Violetta Villas, znana m.in. z umiło
wania naszych “braci mniejszych”.

•  W Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicz
nej można było oglądać wystawę

Festiwal Sztuki
RYBNIK 2 0 0 0

Szafranków. Również w kwietniu - w Bogu- 
szowicach Festiwal Dziecięcych Zespołów 
Regionalnych, wystawa katyńska w biblio
tece, sztuka nieprofesjonalna w Klubie Ener
getyka. W  Muzeum - wystawa i koncert 
z okazji 30-lecia tej placówki. W  kościele 
pod wezw. Królowej Apostołów uroczysta 
Msza Jubileuszowa.

W  maju Konkurs Młodych Muzyków 
w TZR (druga impreza Społecznego Ogni
ska Muzycznego!), a w bazylice Filharmo
nia Rybnicka zagra Dziewiątą... Beethove- 
na! Odbędą się również oficjalne uroczy
stości z okazji Święta Konstytucji 3-Maja, 
a trzy dni później zagadkowo brzmiący 
Międzynarodowy Integracyjny Piknik Mu
zyczny... W  DK w Chwałowicach - I Mię
dzynarodowy Dziecięcy Festiwal Piosenki. 
Również w maju miastem zawładną studen
ci, organizując Juwenalia 2000.

Szczegóły imprez w kolejnych numerach
„GR".

Grzegorz Walczak

modeli samolotów polskich, przeniesioną tu 
z Klubu Energetyka.

•  Dwie ważne wystawy fotograficzne: od 10 lu
tego w Galerii TZR Daniel Raczyński pre
zentuje swoje fotogramy na wystawie zatytuło
wanej “MM”; od 11 lutego Henryk Tkocz 
przedstawia swój dorobek fotograficzny na prze
glądzie pod nazwą ‘To już 20 lat”. Obaj foto
graficy są dobrze znani nie tylko w Rybniku.

•  Biuro Koncertowe RCK zaprosiło w styczniu 
do sal Muzeum na koncert karnawałowy w 
wykonaniu śpiewaczki Danuty Bogus, której 
na fortepianie akompaniował Adam Snopek.

•  W DK w Chwałowicach swoją wystawę ma
larską przedstawiła Alina Podleśny, a koncert

Muzealnicy 
a komputer

Stało się już tradycją, że członko
wie oddziału Śląskiego Stowarzysze
nia Muzealników spotykają się w róż
nych placówkach województwa, by 
kolejno zapoznawać się z ich specy
fiką, osiągnięciami i problemami.

Tematem ostatniego spotkania w  Mu
zeum w Rybniku była rola i zastosowanie 
w  pracy muzealników komputera i Inter
netu. Jak tw ie rdzi Sławomir StudnikIz rybnickiego Muzeum, komputer pomaga 
w organizacji czasu zespołu muzealnego, 
jest przydatny przy wyszukiwaniu potrzeb
nych informacji, umożliwia ich wymianę 
między muzealnikami oraz wykonywanie 
kwerend elektronicznych w  oparciu o pocztę 
elektroniczną i bazę danych programu "Ku
stosz". Komputer znalazł zatem swoje miej- 
I sce w  szacownych, muzealnych murach. 

Do Rybnika na dyskusję o zastosowaniu 
najnowszych osiągnięć techniki w ich pra
cy przyjechali muzealnicy z Żywca, Będzi
na, Katowic, Raciborza, Wodzisławia i Żor. 
Następne spotkanie w Muzeum Śl. w  Kato
wicach, a tematem dyskusji będą muzeal- 
ne lekcje. Jak wiemy, również w  tej dzie
dzinie rybniccy muzealnicy mają wiele do
świadczeń, o czym świadczy choćby ostat
nia nagroda dla Anieli Przeliorz. (r)

W ystaw a „katyńska”
W związku z planowaną na kwiecień 

2000 roku wystawą poświęconą sześćdzie
siątej rocznicy Zbrodni Katyńskiej, Po-

I
wiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna 
w Rybniku zwraca się z prośbą do rodzin 
ofiar o udostępnienie materiałów (zdjęć, 
korespondencji itp.).

Posiadane pamiątki prosimy składać 
w bibliotece przy ul. Józefa Szafranka 7 
(II piętro, pok.58). Organizatorzy gwa
rantują ich zwrot w czerwcu 2000 roku.

na flecie dał Leszek Wiśniowski.
•  Dzieci z Chwałowic na przedstawienie pŁ “Gar- 

gamel i Smurfy” zaprosili do DK aktorzy Te
atru “Mobile” z Krakowa.

P r z e d  n a m i...

•  ...20 lutego o godz. 16.00 Koncert Galowy oraz 
ogłoszenie wyników IV Ogólnopolskiego Fe
stiwalu Piosenki Artystycznej Rybnik ’2000
- na scenie TZR Koncert laureatów zwieńczy 
swoim recitalem Edyta Górniak. O dniach 
konkursowych, dopełnionych koncertami go
ści, a rozpoczętych jeszcze 18 lutego w Klubie 
Energetyka, napiszemy szerzej w następnej 
“GR”.

KULTURA Luty 2000

Prawie równolegle możemy oglądać dwie 
indywidualne wystawy plastyczne rybnic
kich artystów: w salach wystawowych Mu
zeum swoje “Portrety i pejzaże nienamalo- 
wane” prezentuje Maria Budny-Malczew- 
ska, w Galerii Powiatowej i Miejskiej Biblio
teki Publicznej oglądamy kwiaty zmarłego 
w 1998 roku Jana Karwota.

Wiele tych twórców dzieli - stosunek do rze
czywistości, temperament, emocje związane 
z przenoszeniem artystycznych wrażeń na płót

no. Wiele ich też łączyło - choćby polemiczny 
temperament i środowisko. Wspólnych cech 
można się doszukać również w ich ostatnich 
wystawach - obie nie są dla nich typowe.

Maria Budny-Malczewska, znana dotąd 
najbardziej z kobiecych, charakterystycznych 
aktów, pokazała portrety i pejzaże, zaś z ini
cjatywy wdowy po artyście - Anny, biblio
teczna Galeria zakwitła Karwotowymi kwia
tami, choć był on znany przede wszystkim 
z pełnych ciemnych mocy, katastroficznych 
płócien.

Na wernisażu M. Budny-Malczewskiej licz
nie zgromadzeni goście obejrzeli portrety ma
lowane w różnej technice, ale zawsze odkry

wające jakąś wewnętrzną prawdę o modelu. 
Wystawione pejzaże malowane były najczę
ściej w zaciszu pracowni ze szkiców robio
nych w plenerze. Pomaga w tym umiejętność 

artystki “zatrzymywania” pod powiekami 
koloru i nastroju chwili. Szczególnie inte
resujący wydaje się wykonany czarnym tu
szem tryptyk będący epitafium dla kom
pozytora Witolda Lutosławskiego. Nie bę
dący formalnie ani portretem ani pejzażem, 
jest przecież odbiciem czyli portretem 
twórczości muzyka i pejzażem uczuć, ja
kie włożyła weń artystka.

Tytuł wystawy Jana Karwota zatytułowa
ny “Moje kwiaty”ma niejako przekonać 
odbiorców, że to sam artysta wybrał i po
kazał płótna, które dotąd oglądali tylko naj
bliżsi. Można też mniemać, że to inicjator
ka wystawy Anna Karwotowa uznaje ma
lowane przez męża kwiaty jako swoje. Tym 
bardziej, że rosną wokół domu...Wspo
mnienia o Janie snuli ludzie, którzy dobrze 
go znali: poeta Stanisław Krawczyk, ko
ledzy plastycy - Maria M alczewska 
i Marian Rak, Wiesława Oramus z ze
społu “Śląsk”, z którym, jako skrzypek 
w orkiestrze, przemierzył pół świata, sio-

Maria Budny-Malczewska na wernisażu 
swojej kolejnej wystawy. Zdj.: Z.K.

stra... Treść i temperatura wspomnień dowo
dzi, że złożona osobowość Jana i jego twór
czość wciąż budzą emocje.,

M. Rak uważa, że malowanie kwiatów było 
dla niego (...) odskocznią od rozważań inte
lektualnych, poddawaniem się bez reszty cza
rowi optycznych doznań (...), zaś Grzegorz 
Walczak, autor katalogu wystawy pisze (...) 
kompozycje kwiatowe buchają gorączko
wą wegetacją, ale też (...) znajdziemy tego 
Jana Karwota, który z niepokojem o peł
nię życia tworzył sztuką głęboką i trudną. 
Widać jednak, że i on potrzebował niekie
dy wytchnienia.

Zwieńczeniem wernisażu był koncert Wie
sławy Oramus i Doroty Lisowiec, które 
z akompaniamentem Mariana Świtały wyko
nały program złożony z pieśni kompozytorów 
polskich.

Obie wystawy oglądać można do końca 
lutego.

(r)
Anna Karwotowa z Wiesławą Oramus 
na tle kwiatów Jana Karwota. Zdj.: (r)

•  Inne koncerty: Alliance Française zaprasza 22 
lutego na godz. 19.00 do restauracji “Mimo
za” w Niedobczycach na jazz w wykonaniu 
francuskiego zespołu “Sophia Domancich 
Trio”. 23 lutego o godz. 18.00 w Muzeum 
muzykę południowej Europy przedstawią Bo
gna Szwajger (wiolonczela) i Hanna Hołek- 
sa (fortepian). Na swój koncert do TZR zapra
sza rybnicka “Przygoda” (na godz. 9.30 i 11.00 
25 lutego). Karnawałowe rytmy w “Małej Aka
demii Jazzu” zaprezentuje 23 lutego o 9.00 Mi- 
lagros Abren Machado. Zaś 27 lutego o 16.00 
w Klubie Energetyka - koncert taneczny ze
społów MAD MIL, zespołu tanecznego z DK 
w Leszczynach-Czerwionce oraz zespołu KA-

PRYS - z okazji pięciolecia jego istnienia.
•  Operę „ Rigoletto ” Verdiego przedstawi w TZR 

Opera Śląska w Bytomiu 5 marca o godz.
17.00.

•  Od 8 marca Muzeum zaprasza na wystawę ma
larską. Autorem obrazów jest nieżyjący już ma
larz niemiecki Georg Paul Heyduck.

•  Trzy razy wystąpi Teatr Kwadrat ze sztuką 
„Nie teraz kochanie ” w TZR -17 marca godz.
20.00, zaś dzień później o 17.00 i 20.00. 
W obsadzie - same gwiazdy.

•  Od 25 lutego w Klubie Energetyka wystawa fo
tografii Klubu f-16, dopełniona pokazem diapo
ram Zofii i Jerzego Lubczyńskich.

•  Z bogatego repertuaru miejskich domów kultu

ry wymieńmy: w Chwałowicach - koncert ze
społu “Wiatraki” grającego 35 lat (2 lutego), 
w Niedobczycach tego samego dnia standardy 
muzyki rozrywkowej i jazzowej zagra Andrzej 
Trefon, a 3 marca o godz. 18.00 - biesiada 
z udziałem 10 zespołów, grających muzykę ta
neczną rozrywkową i biesiadną (w tym 2 ze
społy czeskie i jeden węgierski), od 6 marca - 
wystawa fotografii Antoniego Podeszwy pt. 
“Natura i człowiek”. W DK w Boguszowicach 
miejscowi uczniowie obejrzą 28 stycznia spek
takl pt. “Być na holu” - kabaret o tematyce an
tyalkoholowej Teatru Faktu i Publicystyki 
z Łodzi, a 29 stycznia “Królewnę Śnieżkę” Te
atru Dzieci Zagłębia z Będzina. (gw)

___ T o \ __



Luty 2000 GAZETA RYBNIC1

Z “Serafem” w Wilnie
Znany i zasłużony rybnicki chór “Seraf” kilka ostatnich dni stycz

nia spędził w Rejonie Wileńskim na Litwie.
Występy chóru w środowiskach tamtejszych Polaków oraz w wileń

skich kościołach umożliwi! ks. Jacek Paszenda, salezjanin pocho
dzący z Rybnika, który od prawie czterech lat pracuje w parafii 
Św. Jana Bosko w Wilnie. Ksiądz Jacek w ubiegłym roku zaintereso
wał rybnicką oświatę i władze miasta trudną sytuacją polskiej szkoły 
w podwileńskich Egliszkach, dzięki czemu otrzymała ona z Rybnika 
wsparcie materialne i nawiązano z nią bliższe kontakty. “Seraf’ za
czął więc swoje występy od wyjazdu do Egliszek. Spotkanie z mło
dzieżą i nauczycielami polskiej szkoły rozpoczęło się wykładem Ja
dwigi Salamon, polonistki i metodyka wychowania prorodzinnego, 
na temat roli literatury pięknej i życia rodziny w zachowaniu tożsa
mości narodowej. Następnie chór śpiewał pieśni do słów Kochanow
skiego i Norwida oraz kolędy. Wizytę zakończył wspólny śpiew ko
lęd i “rodaków rozmowy” przy kawie i tamtejszym sękaczu.

W następnych dniach chór śpiewał w parafii Św. Jacka Bosko, 
w Kaplicy Matki Bożej Ostrobramskiej oraz w kościele Św. Teresy, 
wszędzie entuzjastycznie przyjmowany przez zgromadzonych roda
ków. Łzy wzruszenia słuchaczy i chórzystów wywoływało kończące 
koncert wspólne śpiewanie kolęd, gdy dyrygentka chóru, Krystyna 
Lubos, zapraszała wszystkich obecnych do śpiewu. Wytwarzało 
to szczególną atmosferę jedności i serdecznej więzi.

Chór „Seraf’ w kaplicy Matki Boskiej Ostrobramskiej.
Czas pomiędzy występami i spotkaniami wypełniony był progra

mem turystycznym, świetnie realizowanym przez Rybnicki Oddział 
PTTK. Chórzyści i osoby towarzyszące mieli więc możliwość pozna
nia wielu atrakcji turystycznych Wilna i Trok. Pomimo zimowej i nie
zbyt łaskawej w tamtych dniach aury, te dni pozostaną w pamięci jako 
ciepłe i piękne, a to dzięki wspaniałej atmosferze panującej w zespole 
chórzystów. W każdą środę o godz. 17.00 w salce katechetycznej ba
zyliki św. Antoniego chór „Seraf’ czeka na młode głosy...

Jadwiga Salamon

Po długotrwałej chorobie 28 stycznia br. 
zmarł ks. Henryk Groborz, od 1987 roku 
wikariusz w parafii św. Antoniego w Ryb
niku, od 1 stycznia 1990 roku proboszcz 
kościoła pod wezw. Św. Jana Sarkandra 
w Paruszowcu-Piaskach, którego był bu
downiczym.

Ks. Henryk urodził się 24 grudnia 1951 roku 
w Orzepowicach, w rodzinie Edmunda i Anie
li z d. Piecha. Ochrzczony został 6 stycznia 
1952 r. w kościele Matki Boskiej Bolesnej 
w Rybniku. Tam też 13 maja 1961 przyjął sa
krament bierzmowania W latach 1958-1965 
uczęszczał do szkoły podstawowej w Orze
powicach, a następnie kontynuował naukę 
w LO im. Powstańców Śl. w Rybniku. Po zda
niu w 1969 r. egzaminu dojrzałości wstąpił 
do Wyższego Śląskiego Seminarium Du
chownego w Krakowie. Od lipca 1973 do 30

Głęboko poruszeni 
i zasmuceni odejściem

księdza Henryka Groborza
proboszcza parafii 

świętego Jana Sarkandra
w Paruszowcu

Rodzinie i Przyjaciołom Zmarłego 
składamy

najszczersze wyrazy 
współczucia i żalu

Rada Parafialna, 
Rada Dzielnicy 
Paruszowiec-Piaski

Wspomnienie o ks. Henryku Groborzu

Kościół pod wezw. Sw. Jana Sarkandra w Paruszowcu-Piaskach.

czerwca 1974 odbył staż na stanowisku pra
cownika fizycznego w elektrowni “Rybnik”. 
Święceń kapłańskich udzielił mu biskup ka
towicki Herbert Bednorz 15 kwietnia 1976 
roku w katedrze w Katowicach. W 1978 roku 
ks. Henryk Groborz na Papieskim Wydziale 
Teologicznym w Krakowie uzyskał stopień 
magistra teologii.

Poświęcenia kościoła św. Jana Sarkandra, 
którego ks. Henryk był budowniczym, 28 paź
dziernika 1998 roku dokonał Metropolita Ka
towicki ks. Bp. Damian Zimoń. Świątynia, 
wokół budowy której śp. ks. Henryk Groborz 
potrafił skupić społeczność dzielnicy, będzie

zawsze kojarzyć się z Jego osobą - kapłana
1 człowieka wielkiego serca. Pozostanie On 
w pamięci wiernych na zawsze.

Ks. Henryk Groborz pochowany został
2 lutego w święto Matki Boskiej Gromnicz
nej na cmentarzu w Rybniku obok swego ojca 
Edmunda.

Tel. 42-28-825
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£ e c |a fsk iłch Słowo o szpitalu przy Rudzkiej
Początki rybnickiego szpitala w okolicach ulicy Rudzkiej sięgają XVII wie

ku, a być może jeszcze czasów średniowiecza. W 1640 roku powiększono 
znajdującą się u zbiegu ulic św. Jana i Rudzkiej starą kaplicę św. Jana Chrzci
ciela, która stała się kaplicą szpitalną (ten temat poruszono też w tekście 
"Parafie Rybnika" na str. 20). Prawdopodobnie najstarszy rybnicki szpital 
stał u początku ulicy Rudzkiej, koło dzisiejszej sali gimnastycznej SP9 i Qim- 
nazjum. Szpital nr 1 stał się z czasem przytułkiem lub "domem starców", 
istniejącym jeszcze w  połowie XX wieku.
Znany nam dziś “nowy” szpital przy ulicy 

Rudzkiej powstał w 1857 roku i liczył wtedy 
30 łóżek. Inwestorem i właścicielem tego 
obiektu była “Spółka Bracka” z Tarnowskich 
Gór. Spółki takie pełniły rolę ubezpieczalni 
leczniczo-emerytalnej dla pracowników bran
ży górniczej i hutniczej. Podobne szpitale tej 
spółki powstały też w Tarnowskich Górach

Siostry z zakony św. Wincentego a Paolo pra
cowały w szpitalu przy ul. Rudzkiej od koń
ca XIX wieku do 1945 roku. Zdjęcie zrobio
no za szpitalem, w tle • przyszpitalny park 
i niestniejący już dzisiaj staw.

i Knurowie. Kiedy jednak na początku XX 
wieku w okolicach Rybnika powstały nowe 
kopalnie w Chwałowicach i Boguszowicach, 
szpital postanowiono rozbudować. Drugi 
obiekt na 120 łóżek powstał w latach 1911- 
1912. O jego funkcjonowaniu opowiedzieli 
nam Helena Szczodry, Urszula Konsek 
i Gerhard Konsek, którzy całe swoje dzie
ciństwo spędzili pośród szpitalnych zabudo
wań. Ich ojciec Franciszek Konsek był “ma
szynistą” czyli mechanikiem, który w latach 
1913-1945 kierował szpitalną elektrownią, tak 
więc cała, 9-osobowa rodzina Konsków 
mieszkała na terenie szpitala. Nasi rozmów
cy pamiętają dokładnie, jakie obiekty skła

dały się na szpital w latach międzywojennych: 
stary i nowy budynek szpitalny, klinika ko
bieca, kuchnia, kostnica i prosektorium 
z chłodnią, pralnia, magiel elektryczny, 3 sta
wy, kort tenisowy, świniamia, park, ogród 
uprawiany przez siostry, mieszkania dla ad
ministracji i nadpielęgniarza, willa dla leka
rza naczelnego (dzisiaj stacja krwiodawstwa), 
garaż na jedną sanitarkę i pomieszczenie de
zynfekcji, kotłownia, mała elektrownia, zbior
niki wieży ciśnień na strychu, zaś na pierw
szym piętrze była kaplica pod wezwaniem 
Najświętszego Serca PJ. W tej kaplicy mszę 
odprawiał kiedyś, późniejszy kardynał, 
ks. Bolesław Kominek, oraz biskup diecezji 
śląskiej kardynał August Hlond. Dzieci “od 
maszynisty” bawiły się pośród wielu szpital
nych zabudowań, często jeździły sanitarką, 
a mały Garhard dostał kiedyś nawet lanie za 
"majstrowanie" przy tym samochodzie. Dzieci 
przyjaźniły się też z pracujący
mi w szpitalu siostrami z zako
nu św. Wincentego a Paolo. Naj
bardziej łubiane były siostry 
w incentki, które pracowały 
w kuchni, gdyż zawsze miały dla 
dzieci coś dobrego.

W ostatnich tygodniach dru
giej wojny światowej większość 
chorych i mieszkających na te
renie szpitala Niemcy ewaku
owali. Zostali tylko obłożnie 
chorzy górnicy, siostry wincent
ki, rodzina Konsków i jeszcze 
parę osób. Szpital przygotowa
no na wypadek działań wojen
nych, obsypując go ziemią do 
poziomu parapetu pierwszego 
piętra, zaś okna zamaskowano 
blachą. Jednak podczas działań 
frontowych rosyjski pocisk tra
fił w ścianę północną-wschodnią 
szpitala. W yleciały szyby 
z okien, zaś od mrozu popękała 
instalacja wodna i centralnego 
ogrzewania. W marcu 1945 roku 
na teren szpitala ’’wprowadziła 
się” sowiecka armia. Na począt
ku obrabowali wszystkich z ze
garków i pierścionków, zgwał
cili dziew czynę, zastrzelili 
dwóch lub trzech mężczyzn.

Tablica informująca o budowie “drugie
go” szpitala przy ulicy Rudzkiej w latach 
1911-1912.

Następnie z sali operacyjnej na parterze szpi
tala urządzili sobie warsztat remontowy dla 
czołgów i samochodów, wybijając dziurę 
w ścianie i usypując odpowiedni podjazd. Kie
dy rosyjska armia opuściła Rybnik, budynki 
nadawały się już tylko do generalnego remon
tu. Szpital otwarto ponownie około 1949 roku.

Historia ponad stuletniego szpitala zakoń
czy się prawdopodobnie już niebawem, gdyż 
szpitalne oddziały zostaną przeniesione 
do Orzepowic. Trwać będą jednak stare mury, 
które po modernizacji posłużą studentom.

Tekst, zdj. i fotokopie: Marek Szołtysek

W budynku dawnej przyszpitalnej kuchni trwają aktualnie 
prace remontowe. Będzie to pierwszy obiekt planowanego 
w tym miejscu kampusu.

Tel. 42-28-825
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Parafie Rybnika
Kaplica Najświętszego Zbawiciela
Książę Mieszko I Plątonogi wybudował 

w Rybniku Zamek, ale nie osiadł w nim na sta
łe. Do gotowej budowli książę wraz z żoną Lud
miłą postanowili sprowadzić zakon sióstr nor
bertanek. Odbyło się to pomiędzy 1202, a 1211 
rokiem. Zakonnice przystosowały zamek 
do potrzeb życia klasztornego, a przede wszyst
kim powstała w nim kaplica „Sanctissimi Sa- 
lvatoris”, co z języka łacińskiego tłumaczy się:

Można się czasami spotkać z twierdzeniem, że w dawnym Rybniku funkcjono
wała więcej niż jedna parafia. Niektóre źródła podają, że istniała prawdopodobnie 
kiedyś parafia Najświętszego Zbawiciela na Zamku, parafia św. Jana Chrzciciela 
i parafia Wniebowzięcia NMPanny. Sądy takie można by łatwo odrzucić, kwitu
jąc je twierdzeniem, że nie mają one potwierdzenia w dokumentach historycznych. 
Skąd się jednak podobne opinie wzięły? Przypatrzmy się temu zagadnieniu!

Ile było parafii?

Próba rekonstrukcji dawnej kaplicy s'w. Jana Chrzciciela. Według 
zapisu z 1679 roku, był to drewniany obiekt z wieżyczką o wymia
rach 17,86 na 5,2 m.

Kaplica św. Jana Chrzciciela
Dzisiejsza ulica św. Jana stanowiła centrum miejskiej zabudowy 

dawnego Rybnika. Tam znajdowała się karczma “Świerklaniec”, tam
tędy przechodził trakt raciborski, żorski i gliwicki. Tam również, naj
wcześniej w latach 1300-1450, powstała kapliczka pod wezwaniem 
św. Jana Chrzciciela. Była to mała drewniana budowla, stojąca w miej
scu dzisiejszej figury św. Jana Nepomucena z aniołami. Być może 
została ufundowana przez bogatego kupca bądź przez władze miasta. 
Najprawdopodobniej jednak kaplica ta należała do kościoła parafial
nego pod wezwaniem Wniebowzięcia NMPanny. Tę niewielką po
czątkowo budowlę znacznie rozbudowano i powiększono około 1640 
roku, kiedy stała się kaplicą szpitalną. Ukończenie rozbudowy po
twierdza nam zapis z 1652 roku. Inne zapisy z połowy XVII wieku 
mówią nam również o istnieniu wokół tej kapliczki niewielkiego cmen
tarza dla ludzi zmarłych w okolicznym szpitaliku. Kaplicę tę zwaną 
potocznie w Rybniku “kościółkiem”. Rozebrano ją w 1796 roku 
w związku z planami budowy kościoła MBBolesnej. Pamiątką po niej 
jest nazwa biegnącej tam ulicy.

„Najświętszego Zbawiciela”. Jednak bieg wydarzeń politycznych 
na Górnym Śląsku spowodował wzrost znaczenia Opola. Książę opol- 
sko-raciborski Kazimierz (syn Mieszka Plątonogiego) osiadł więc 
na stałe w tym mieście. Wtedy również rybnicka lokalizacja klasztoru 
norbertanek przestała się zakonnicom podobać. Dlatego w 1228 roku 
wyprosiły od księcia zgodę na przeniesienie swego klasztoru z Ryb
nika do miejscowości Czamowąsy pod Opolem. A zatem kaplica Naj
świętszego Zbawiciela istniała w Rybnika tak długo jak istniał tu klasz
tor sióstr norbertanek, czyli w latach 1202-1228. Z pewnością nie była 
ona ośrodkiem parafii kształtującej się w podgrodziu zamku. Kaplica 
ta spełniała podobną rolę, jak dzisiaj kaplica w zabudowaniach szkol- 
no-klasztornych sióstr urszulanek przy ul.
3 Maja. Odprawia się tam msze św., inne nabo
żeństwa, rekolekcje. Ale nie stanowi ona para
fii, bo nie ma odpowiedniej jurysdykcji władz 
kościelnych. A zatem podobnie jak dzisiaj ur- 
szulańska kaplica leży na terenie parafii Królo
wej Apostołów, tak w średniowieczu kaplica ryb
nickich norbertanek musiała formalnie należeć 
do parafii Wniebowzięcia NMPanny.

Tak mógł wyglądać rybnicki zamek w czasach, 
kiedy spełniał funkcję klasztoru sióstr norber
tanek. (Rys. Fr. Kucharczak)

Kościół Wniebowzięcia NMPanny
Wymienione wyżej kapliczki czy “kościółki” nie mogły pełnić funk

cji parafialnych, gdyż zanim one powstały, w Rybniku istniała już 
parafia przy kościele Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, po
wstała najpóźniej w latach 1170-1198. Parafia ta obejmowała swoim 
zasięgiem nie tylko Rybnik, ale wiele okolicznych wsi. Ale tym ko
ściołem, będącym siedzibą rybnickiej parafii od XII do XVIII wieku, 
zajmiemy się w kolejnej “GR”...

Marek Szołtysek

Tel. 42-28-825 mmmmm
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Uchwała Nr 341/XV/2000 
Rady Miasta Rybnika z dnia 7 lutego 2000 r. 

w sprawie określenia stawek czynszu regulowanego za lokale mieszkalne
Na podstawie:
- art. 25,26, 26a, 30 i 56 ust.2 ustawy z dnia 2 lipca 1994 r. o najmie lokali 

mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych (tj. z 1998 r. Dz.U. Nr 120 poz.787 
wraz z późn. zm.)

-art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 i art.42 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (tj. z 1996 r. Dz.U. Nr 13 poz. 74 wraz z 
późn. zm.)

po konsultacji ze związkami zawodowymi 
na wniosek Zarządu Miasta i Komisji Gospodarki Komunalnej 

Rada Miasta uchwala:
§1

Postanowienia niniejszej uchwały dotyczą mieszkań komunalnych, zakładowych 
i w budynkach prywatnych, zajmowanych na podstawie najmu umownego w 
tym powstałego z przekształcenia decyzji administracyjnych o przydziale lub 
innych tytułów prawnych przed wprowadzeniem szczególnego trybu najmu.

Załącznik do uchwały nr 341/XV/2000 Rady Miasta Rybnika z dnia 7 lutego 2000 r.

§2
1. Ustala się stawkę bazową czynszu regulowanego za 1 m2 powierzchni użyt
kowej lokalu mieszkalnego w wysokości: 1,90 od 1 kwietnia 2000 roku 
wg załącznika.
2. Pod pojęciem bazowej stawki czynszowej należy rozumieć odpłatność związa
ną z mieszkaniem wyposażonym w cztery urządzenia techniczne.

§3
Wysokość czynszu najmu i opłat za świadczenia związane z wyposażeniem 
i eksploatacją lokalu oraz dane dotyczące powierzchni lokali określa umowa najmu.

§4
W razie najmu poszczególnych pomieszczeń w jednym lokalu mieszkalnym przez 
dwóch lub więcej najemców, za pomieszczenia używane wspólnie najemcy opłacają 
czynsz proporcjonalnie do powierzchni zajmowanej oddzielnie przez każdego z nich.

§5
Wykonanie uchwały powierza się: zarządcom budynków komunalnych, zakła
dowych i prywatnych w stosunku do lokali zajmowanych na podstawie decy
zji o przydziale wydanych w ramach szczególnego trybu najmu.

§6
Osoby uprawnione w myśl szczególnych przepisów mogą składać w Wydziale 

Lokalowym Urzędu Miasta Rybnika wnioski o przy
znanie dodatku mieszkaniowego.

§7
Uchwała wchodzi w życie po upływie co najmniej 
jednego miesiąca od dnia ogłoszenia w gazecie lo
kalnej, z początkiem miesiąca kalendarzowego.

§8
Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc 
uchw ała Rady M iasta Rybnika Nr 46/V I/99 
z dnia 8 lutego 1999 r. w sprawie określenia stawek 
czynszu regulowanego za lokale mieszkalne.

* Pierwsza strefa miasta obejmuje teren pomiędzy grani
cami: od dworca PKP torem kolejowym w kierunku Jej
kowic, do strumyka wpływającego do stawu "Księżok" 
położonego między dzielnicami Zebrzydowice, Orzepo- 
wice, Nowiny, następnie tym strumykiem do rzeki Na- 
cyny, dalej rzeką Nacyną do rzeki Ruda i rzeką Rudą 
w górę jej biegu do przecięcia z torem kolejowym Rybnik- 
Katowice po czym tym torem do dworca kolejowego.
** Pozostały teren miasta.
*** Mieszkania położone na parterach i poddaszach 
w budynkach bez c.o. lub mieszkania ze ślepymi kuch
niami. Jeżeli występują oba przypadki, obniżenie sto
suje się tylko raz.

Tabela wysokości czynszów od 1 kwietnia br.

L.p. Wyposażenie 
mieszkania 
typ standardu

Ilość
urządzeń

Stawka bazowa 
I strefa

Obniżki
II strefa poi. mieszk 

w budynku
% z ł* -20% ** -10% ***

Po
dw

yż
ki

1. wod.-kan. 
wc, łazienka 
gaz, c.o., c.c.w. 6 140% 2,66 zł 2,13 zł 0,27 zł

2. wod.-kan. 
wc, łazienka 
gaz, c.o. 5 120% 2,28 zl 1,82 zl 0,23 zł

Stawka
bazowa

3. wod.-kan.
wc
łazienka
gaz 4 100% 1,90 zł 1,52 zł 0,19 zł

O
bn

iż
ki

4. wod.-kan. 
wc, łazienka 3 80% 1,52 zł 1,22 zł 0,15 zł

5. wod.-kan.
wc 2 60% 1,14 zł 0,91 zl 0,11 zł

6. wod.-kan. 1 50% 0,95 zł 0,76 zł 0,10 zł
7. mieszkania

socjalne — 20% 0,38 zł — —

Przypominamy o terminach płatności podatków:
- od nieruchomości i rolnego: 15 m arca, 15 m aja, 15 września i 15 listopada
- od środków transportowych: 15 lutego i 15 września
- od posiadania psów: 30 kwietnia oraz 15, dnia po wejściu w posiadanie psa.

Podatki te można wpłacać -  nie ponoszqc dodatkowych opłat:
- w kasach Powszechnego Banku Kredytowego S.A. przy ul. B. Chrobrego 8 

i ul. Zebrzydowickiej 30,
- u inkasentów (dotyczy dzielnic: Zebrzydowice, Rybnicka Kuźnia i Orzepowice),
- w kasach Urzędu Miasta (wejście od ul. Miejskiej, I piętro); w dniach 13, 14,

15 marca kasy będq czynne w godz. 7.30-17.00, w pozostałe dni od 7.30 do 15.00.

Dokonywanie wpłat przed terminem płatności pozwoli uniknqć stania w kolejce!

Poczta -  poczgwszy od 24 lutego br. -  pobiera od wpłat dodatkowq opłatę -  co najmniej 2,70 zł. 
Uchwały podatkowe na rok 2000 zostały opublikowane w "Dzienniku Zachodnim" z dnia 
31.12.1999 r. oraz styczniowym numerze "Gazety Rybnickiej"; sq także wywieszone na tablicy 
ogłoszeń w Urzędzie Miasta.

Sprostowanie
W wydaniu “Gazety Rybnickiej” 

z grudnia ub. roku w “Monitorze Miej
skim” została zamieszczona uchwała 
Rady Miasta z 29 listopada 1999 roku, 
dotycząca nadania statutu Miejskiemu 
Domowi Pomocy Społecznej wRybni- 
ku i upoważnienia dyrektora Ośrod
ka Pomocy Społecznej w Rybniku do 
wydawania decyzji administracyj
nych o skierowaniu do Miejskiego 
Domu Pomocy Społecznej.

Informujemy, że uchwala ta weszła 
w życie 1 grudnia 1999 roku, a nie, 
jak pomyłkowo napisaliśmy, 1 listopa
da ub. roku.

Zainteresowanych przepraszamy.



Prezydent Miasta Rybnika podaje do publicznej wiadomości
zgodnie z art. 115 ust. 2 ustawy o finansach publicznych

treść Uchwał IV Składu Orzekającego 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach 

z dnia 18 stycznia 2000 r.:

Uchwała Nr 00570/1V/11/2000
w sprawie: opinii o prawidłowości załączonej do budżetu na 2000 rok 

prognozy kwoty długu Miasta Rybnika.
Na podstawie art. 115 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku 

o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz 1014 z późn. zm.), art. 13 pkt 2, 
art. 19 i 20 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obra
chunkowych (Dz. U. z 1992 r. Nr 85, poz. 428 z późn. zmianami), IV Skład 
Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach u c h w a l a  
co następuje:

§1
Wydaje się p o z y t y w n ą  opinię o prawidłowości załączonej do budżetu 

na 2000 rok prognozy kwoty długu Miasta Rybnika.
§2

Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia.

U z a s a d n i e n i e :
Według przedłożonej prognozy stanowiącej załącznik Nr 3 do uchwały Nr 

325/XIV/99 Rady Miasta z dnia 27.12.1999 r. w sprawie budżetu na 2000 rok 
oraz według przedłożonej prognozy dług gminy wyliczony zgodnie z rozpo
rządzeniem Ministra Finansów z dnia 8 kwietnia 1999 r. w sprawie szczegóło
wych zasad klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczonych do państwowego długu 
publicznego (Dz. U. z 1999 r. Nr 38, poz. 364) wyniesie na koniec 2000 roku 
51.732.993 zł na co składają się:
- kredyty 30.302.575 zł,
- pożyczki 21.430.418 zł

Łączna kwota długu nie przekracza 60% dochodów gminy planowanych na 
2000 rok, co oznacza spełnienie wymogu określonego w art. 114 ustawy z dnia 
26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 1998 r. Nr 155, poz. 
1014 z późniejszymi zmianami).

Na podstawie analizy przedłożonych danych IV Skład Orzekający nie wno
si zastrzeżeń do prognozy długu Miasta na koniec roku budżetowego i orzeka 
jak na wstępie.

Uchwała Nr 00570/IV/17/2000 
w sprawie: opinii o możliwości sfinansowania deficytu 

w kwocie 13.264.021 zł przyjętego w budżecie na 2000 rok 
Miasta Rybnika.

Na podstawie art. 115 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku
0 finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz 1014 z późn. zm.), art. 13 pkt 2, 
art. 19 i 20 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obra
chunkowych (Dz. U. z 1992 r. Nr 85, poz. 428 z późn. zm.), IV Skład Orzekający 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach u c h w a l a  co następuje:

§1
Wydaje się p o z y t y w n ą  opinię o możliwości sfinansowania deficytu 

w kwocie 13.264.021 zł przyjętego w budżecie na 2000 rok Miasta Rybnika.
§2  • •

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

U z a s a d n i e n i e :
W budżecie miasta na 2000 rok uchwalonym uchwałą Rady Miasta 

Nr 325/XIV/99 z dnia 27.12. 1999 r. założono deficyt w kwocie 13.264.021 zł, 
co stanowi 5,6 % w stosunku do planowanych dochodów budżetowych.
Jako źródło pokrycia deficytu wskazano kredyt bankowy w kwocie 30.749.102 zł. 

Na podstawie informacji zawartych w objaśnieniach do projektu budżetu
1 uchwale budżetowej na 2000 rok IV Skład Orzekający uznał, że gmina posia
da możliwość uzyskania przychodów ze wskazanych źródeł w wysokości za
pewniającej pokrycie założonego deficytu.

W związku z powyższym orzeczono jak na wstępie.
Uchwały podpisał Przewodniczący IV Składu Orzekającego 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach dr Mariusz Siwoń

Prezydent Miasta Rybnika 
podaje do publicznej wiadomości
zgodnie z art. 11 ust. 2 pkt 3 lit. a)

WYKAZ PODMIOTÓW PUBLICZNYCH REALIZUJĄCYCH 
ZADANIA GMINY, KTÓRYM W 1999 ROKU ZOSTAŁY 

UDZIELONE DOTACJE Z BUDŻETU MIASTA

Lp. Dział Roz- NAZWA ROZDZIAŁU-------- :------KwótaTSotaćjT
dział (Realizowane zadanie/ w złotych

Nazwa Podmiotu)
1. 40 4995 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 7oM

- nadzór nad lasami niepaństwowymi 
i ochrona p.poż.
* Państwowe Gospodarstwo Leśne
- Lasy Państwowe 
Nadleśnictwo Rybnik 7 000

2. 79 7911 SZKOŁY PODSTAWOWE 219 709
- kształcenie dzieci
* Społeczna Szkoła Podstawowa, 
ul. Orzepowicka
* Prywatna Szkoła Podstawowa 
im. Gen. Andersa Rybnik,

210 215

ul. B. Chrobrego 39 9 494
X "  79'' "7312..GIMNAZJA--------------------------------- 13 047

- kształcenie młodzieży 
* Społeczne Gimnazjum Rybnik, 
ul. Mikołowska 4 13 047

4. 79 7921 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 224 396
- kształcenie młodzieży
* Prywatne Żeńskie Liceum 
Ogólnokształcące Sióstr 
Urszulanek, ul. 3 Maja 22

* Zespół Szkół Prywatnych 
im. Gen. Andersa Rybnik,

180 065

ul. Chrobrego 39 44 331
5. 79 7941 INTERNATY I STYPENDIA 

DLA UCZNIÓW 171 391
- prowadzenie internatu 
* Prywatne Żeńskie Liceum 
Ogólnokształcące Sióstr 
Urszulanek, ul. 3 Maja 22 171 391

6. 79 8011 SZKOŁY ZAWODOWE 1 562 488
- kształcenie
* Zespól Szkół Prywatnych 
im. Gen. Andersa Rybnik, 
ul. B. Chrobrego 39
* Kompleks Prywatnych
Szkól Menadżerskich “EKONOMIK”

70 442

s.c. Rybnik, ul. Hallera 19 
* Spółdzielnia Pracy „OŚWIATA” 
Katowice, Oddział Rybnik,

201 504

ul. Chrobrego 39 
* Prywatna Szkoła Ekonomiczno 
- Gastronomiczna dla

174 438

Dorosłych Rybnik, ul. Św. Józefa 30 84 635
* Zespół Szkół Technicznych Technikum
Energetyczne Elektrowni Rybnik,
ul. Kościuszki 5 958 206
* Rybnicka Fabryka Maszyn Rybnik, 
ul. Chrobrego 39 73 263



7. 85 8513 LECZNICTWO AMBULATORYJNE 335 000
- dofinansowanie restrukturyzacji 
(pokrycie kosztów kształcenia
i podnoszenia kwalifikacji pracowników 
wykonujących zadania medyczne)
* Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej 
“Zakład Lecznictwa
Ambulatoryjnego” w Rybniku 335 000

8. 85 8521 ŻŁOBKI 418 280
- opieka nad dziećmi w żłobkach społecznych
* Żłobek „Kajtek”, ul. Armii Ludowej 29 111 075
* Żłobek „Skrzat”, ul. Dąbrówki 9 156 680
* Żłobek „Stokrotka”, ul. Rybnickiego 7 150 525

9. 85 8536 PRZECIWDZIAŁANIE
ALKOHOLIZMOWI 201 000
- Gminny Program Profilaktyki 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
* Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej 
“Zakład Lecznictwa
Ambulatoryjnego” w Rybniku 201 000

10. 87 8795 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 751299
- działalność sportowa wśród dzieci
i młodzieży oraz organizacja imprez 
rekreacyjnych dla mieszkańców Rybnika 
realizowane przez:
* uczniowskie kluby sportowe 28 924
w tym:
- Uczniowski Klub Sportowy „PIASKI”
przy Szkole Podstawowej nr 3 w Rybniku 4 752
- Uczniowski Klub Sportowy „Chochlik”
przy Szkole Podstawowej nr 8 w Rybniku 2 184
- Uczniowski Klub Sportowy „REFLEX”
przy Szkole Podstawowej nr 10 w Rybniku 2 256
- Uczniowski Klub Sportowy „Grom”
przy Szkole Podstawowej nr 15 w Rybniku 1 092
- Uczniowski Klub Sportowy „ATAK”
przy Szkole Podstawowej nr 16 w Rybniku 1 000
- Uczniowski Klub Sportowy „ Osiemnastka ”
przy Szkole Podstawowej nr 18 w Rybniku 3 776
- Uczniowski Klub Sportowy „Nowiny”
przy Szkole Podstawowej nr 31 w Rybniku 4 576
- Uczniowski Klub Sportowy „Fair Play”
przy Szkole Podstawowej nr 34 w Rybniku 4 536
- Uczniowski Klub Sportowy „JUNIOR”
przy Szkole Podstawowej nr 36 w Rybniku 4 752

* stowarzyszenia kultury fizycznej 572 375
w tym:
- AEROKLUB ROW 41 250
- Górniczy Klub Sportowy „Pierwszy "
Chwałowice 2 600
- Klub Rekreacyjno -  Sportowy 
Towarzystwa Krzewienia Kultury
Fizycznej „Jedność” Grabownia 2 500
- Klub Rekreacyjno -  Sportowy 
Towarzystwa Krzewienia Kultury
Fizycznej „Sokół” Boguszowice 4 800
- Klub Rekreacyjno -  Sportowy 
Towarzystwa Krzewienia Kultury
Fizycznej „Zuch” Orzepowice 2 500
- Klub Rekreacyjno -  Sportowy 
Towarzystwa Krzewienia Kultury
Fizycznej „Sokół” Chwałęcice 2 000

- Klub Rekreacyjno -  Sportowy 
Towarzystwa Krzewienia Kultury
Fizycznej „Parys”Niedobczyce 2 500
- Klub Sportowy „ Górnik ” Boguszowice 5 000
- Klub Sportowy Feniks -  Are te 2 000
- Klub Sportowy „POLONIA ” Rybnik 37 500
- Klub Sportowy „Ryfama” Rybnik 22 500
- Klub Sportowy „Silesia ” Rybnik 20 500
- Klub Towarzystwa Krzewienia
Kultury Fizycznej „PEBEROW” 600
- Miejski Klub Szachowy Rybnik 40 250
- Miejski Koszykarski Klub Sportowy 25 000
- Rybnicki Klub Motorowy 182 000
- Rybnicki Młodzieżowy Klub Sportowy 174 375
- Śląski Klub Sportowy Niesłyszących 4 500

* związki stowarzyszeń kultury fizycznej 150 000
w tym:
- Miejskie Towarzystwo Piłki Nożnej_____ 150 000

Przypom inam y  
o konieczności posiadania NIP

(Numer Identyfikacji Podatkowej)
Podatnik może posiadać tylko jeden NIP! Kto do tej pory nie otrzymał 

decyzji przyznającej NIP, a jest podatnikiem podatku rolnego, leśnego lub 
od nieruchomości, od 1 stycznia 2000 roku podlega powszechnemu obo
wiązkowi ewidencyjnemu. Osoby te powinny pobrać formularz identyfika
cyjny NIP-3 w Urzędzie Skarbowym lub Urzędzie Miasta, a wypełniony 
formularz złożyć w Urzędzie Miasta -  sala obsługi Wydziału Podatków (sta
nowisko 9).

oraz
o ustawowych ubezpieczeniach rolników:

- obowiązkowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (OC) 
z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego,

- obowiązkowe ubezpieczenie budynków wchodzących w skład 
gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych.

Pracownicy Urzędu Miasta będą sprawdzać, czy posiadacze gospodarstwa 
rolnego zawarli umowy ubezpieczenia. W przypadku stwierdzenia, że umo
wa ubezpieczenia nie została zawarta, naliczona zostanie opłata w wysokości 
60 zł lub 400 zł, co nie zwolni z zawarcia umowy. Dochodzenie opłaty na
stępuje na drodze egzekucji administracyjnej.

Miasto Rybnik,
44 - 200 Rybnik, woj. śląskie, ul. B. Chrobrego 2, 

tel. (032) 4223011, fax (032) 4224124, tlx 315873, 
ogłasza przetargi nieograniczone na:

1) utrzymanie czystości w nowym skrzydle budynku 
Urzędu Miasta przy ul. B. Chrobrego 2.

Termin realizacji: od 1 kwietnia 2000 r. do 31 marca 2001 r.
Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem obowiązkowych prefe

rencji krajowych.
Dokumentację przetargową można odebrać w siedzibie Zamawiającego, 

pokój 207. Uprawnionymi do kontaktów z oferentami są:
Jadwiga Kowalczyk, tel. 032 4223011 wew. 7002 

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, pokój 207 
Termin składania ofert upływa dnia 08.03.2000 r. o godz. 11.00 
Otwarcie ofert nastąpi dnia 08.03.2000 r. o godz. 13.00 w siedzibie Zama

wiającego, sala 137.
W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający warunki określone w art.22 

ust.2 oraz spełniający inne warunki określone w dokumentacji przetargowej.



Miasto Rybnik,
44 - 200 Rybnik, woj. śląskie, ul. B. Chrobrego 2, 

tel. (032) 4223011, fax (032) 4224124, tlx 315873,
ogłasza przetargi nieograniczone na:

2) opracowanie projektu budowlano-wykonawczego 
kanalizacji sanitarnej dla dzielnicy Kamień w Rybniku

Termin realizacji -  do 31.12.2000.
Wadium - 8 000 zł. Specyfikację istotnych warunków zamówienia (cena -  

50 zł) można odebrać w siedzibie zamawiającego, pok. 202 lub za zaliczeniem 
pocztowym. Uprawniony do kontaktów z oferentami - Grzegorz Skoczek, 
tel. 4223011 w. 7202, pok. 202, w godz. 800 - 1500.

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, pok. 202. Termin skła
dania ofert upływa dnia 2000.03.08 o godz. II00. Otwarcie ofert nastąpi dnia
2000.03.08 o godz. 1200 w siedzibie zamawiającego, pok. 056.

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 zamówie
niach publicznych oraz warunki dodatkowe:

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:
1 .cena (koszt) - 50%
2. wiarygodnośść oferenta - 40%
3. ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej - 10%

♦  ♦  ♦

3) opracowanie projektu budowlano-wykonawczego
kanalizacji sanitarnej dla dzielnicy Zamysłów.

Termin realizacji -  do 2000.12.31.
Wadium - 7 500 zł. Specyfikację istotnych warunków zamówienia (cena - 50 zł) 

można odebrać w siedzibie zamawiającego, pok. 202 lub za zaliczeniem pocz
towym. Uprawniony do kontaktów z oferentami - Grzegorz Wengerski, 
tel. 4223011 w. 7202, pok. 202, w godz. 800 - 1500.

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, pok. 202. Termin skła
dania ofert upływa dnia 2000.03.08 o godz. II00. Otwarcie ofert nastąpi dnia
2000.03.08 o godz. 12°° w siedzibie zamawiającego, pok. 056.

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 zamówie
niach publicznych oraz warunki dodatkowe:

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:
1. cena (koszt) - 50%
2. wiarygodność oferenta - 40%
3. ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej - 10%

♦  ♦  ♦

4) roboty remontowo-budowlane, drogowe i rozbiórkowe 
na terenie oczyszczalni ścieków w Rybniku - Orzepowicach.

Termin realizacji -  2000.06.30.
Wadium - 30 000 zł. Specyfikację istotnych warunków zamówienia (cena -  

122 zł) można odebrać w siedzibie zamawiającego, pok. 253 lub za zalicze
niem pocztowym. Uprawniony do kontaktów z oferentami - Dorota Bienek, 
Krzysztof Soiński, tel. 4223011 w. 7253, pok. 253, w godz. 800 - 1500.

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, pok. 253. Termin skła
dania ofert upływa dnia 2000.03.23 o godz. 1000. Otwarcie ofert nastąpi dnia 
2000.03.23 o godz. 1200 w siedzibie zamawiającego, pok. 254.

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 zamówie
niach publicznych oraz warunki dodatkowe:

1. udzielą minimum 3-letniego okresu gwarancji
2. złożą oświadczenie dotyczące warunków sprzedaży węgla 
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:
1. cena (koszt) - 65%
2. wiarygodność ekonomiczna oferenta - 10%
3. warunki gwarancji i serwisu - 5%
4. zapłata węglem - 20%

5) dostawę następujących betonowych 
elementów drogowych z wibroprasy:

- betonity sfazowane o wym. 38x25x12 cm w ilości 300.000 szt.
- trylinka sfazowana o wym. 40x20x12 cm w ilości 15.000 szt.
- wodościeki o wym. 60x50x15 cm w ilości 700 szt.
- wodościeki o wym. 30x30x10 cm w ilości 300 szt.
- krawężniki o wym. 100x30x15 cm w ilości 500 szt.
Termin realizacji -  do 2000.08.31.
Wadium - 24 000 zł. Specyfikację istotnych warunków zamówienia (cena -  

24,40 zł) można odebrać w Wydział Dróg Urzędu Miasta Rybnika, ul. Hallera 
10 a, pok. 012 lub za zaliczeniem pocztowym. Uprawniony do kontaktów z ofe
rentami - inż Andrzej Kopka, tel. 4223011 w. 7120, pok. 012, w godz. 800 - 1500.

Oferty należy składać w Wydział Dróg Urzędu Miasta Rybnika, ul. Halle
ra 10 a, pok. 012. Termin składania ofert upływa dnia 2000.03.09 o godz. 900. 
Otwarcie ofert nastąpi dnia 2000.03.09 o godz. 10® w siedzibie zamawiającego, pok. 137. 

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 zamówie
niach publicznych oraz warunki dodatkowe:

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

♦  ♦  ♦
6) rozbudowę o siłownię Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 2

w Rybniku - Niedobczyce
Termin realizacji -  do 15.08.2000 r.
Wadium - 5 000 zł. Specyfikację istotnych warunków zamówienia (cena -  36,60 
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. 800 - 1500.
Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, pok. 254. Termin skła
dania ofert upływa dnia 2000.03.07 o godz. 1000. Otwarcie ofert nastąpi dnia 
2000.03.07 o godz. 1200 w siedzibie zamawiającego, pok. 137.
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 zamówie
niach publicznych oraz warunki dodatkowe:

1. udzielą minimum 2-letniego okresu gwarancji,
2. złożą oświadczenie dotyczące warunków sprzedaży węgla, 

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:
1. cena (koszt) - 70%
2. wiarygodność ekonomiczna oferenta - 25%
3. warunki gwarancji i serwisu - 5%

7) ♦  ♦  ♦
dostawę krzeseł do sali konferencyjnej Urzędu Miasta Rybnika
Termin realizacji -  do 3 tygodni od dnia podpisania umowy.
Wadium - 2 000 zł. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można 

odebrać w siedzibie zamawiającego, pok. 207. Uprawnieni do kontaktów 
z oferentami - Jadwiga Kowalczyk. Danuta Kolasińska - sprawy formalno
prawne, tel. 4223011 w. 7002, pok. 207, w godz. 800 - 1500.

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, pok. 207. Termin skła
dania ofert upływa dnia 2000.02.23 o godz. 10°°. Otwarcie ofert nastąpi dnia 
2000.02.23 o godz. 1100 w siedzibie zamawiającego, pok. 137.

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 zamówie
niach publicznych oraz warunki dodatkowe:
- udzielą minimum 4 -  letniego okresu gwarancji,
- oferowane krzesła będą miały: profilowane siedziska, profilowane oparcie 

wykonane z tworzywa sztucznego,
- dostarczą opisane w rozdz. 1 p. II podpkt. 1 IWZ atesty (świadectwa) 

i certyfikaty.
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:

1. cena (koszt) - 35%
2. warunki gwarancji i serwisu - 10%
3. wiarygodność oferenta - 15%
4. jakość, estetyka, funkcjonalność - 40%
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koszykówka
'Walczą o czwórkę i o pieniądze

Nieszczególnie zaczął się rok 2000 dla koszykarek KKS Color-Cap Rybnik.
Na początku stycznia prezesi obcięli zawod

niczkom pensje, teraz, aby te pieniądze od
zyskać, podopieczne Kazimierza Mikołajca 
muszą zająć miejsce w pierwszej czwórce. Jak 
na razie rybniczanki sprawują się w rozgryw
kach ligowych dobrze i mają duże szanse na 
zajęcie po rundzie zasadniczej czwartego 
miejsca. O końcowym miejscu w tabeli zade
cydują play-offy.

W pięciu tegorocznych spotkaniach rybnic
kie koszykarki odniosły trzy zwycięstwa (w 
Warszawie, w Łodzi i u siebie z Toruniem) 
oraz doznały dwóch porażek (u siebie z Gdy
nią i w Lublinie).

Na dwie kolejki przed zakończeniem run
dy zasadniczej rybnicki zespól z dorobkiem 
24 pkt. plasuje się na czwartym miejscu 
w tabeli. Tyle samo punktów ma piąty w ta

beli ŁKS Łódź, a o punkt mniej zespoły To
runia i Gdańska. Teoretycznie największe 
szanse na czwartą pozycję przed I rundą off 
ma rybnicki Color Cap, który dwukrotnie 
pokonał ekipy z Łodzi i Torunia. W ostatnich 
dwóch spotkaniach rybniczanki na własnym 
parkiecie podejmować będą Start Gdańsk, 
a kilka dni później udadzą się na mecz do 
Wrocławia. I te dwie kolejki spotkań zade
cydują o końcowej tabeli ekstraklasy koszy
karek po rundzie zasadniczej. Potem 8 
pierwszych zespołów przystąpi do rozgry
wek systemem play-off. W I rundzie zespo
ły grają w parach: 1-8, 2-7, 3-6, 4-5, do 
trzech zwycięstw, a dwa pierwsze mecze ro
zegrane zostaną na boisku drużyny, która za
jęła po rundzie zasadniczej wyższe miejsce 
w tabeli.

siatkówka
Sukces siatkarzy RMKS

W drugiej połowie stycznia w hali 
sportowej rybnickiego MOSiR-u odby
ły się półfinały Mistrzostw Ślgska w pił
ce  siatkowej juniorów młodszych.

Gospodarzem turnieju był Rybnicki Mło
dzieżowy Klub Sportowy, którego zawod
nicy w lidze zasadniczej w 10 spotkaniach 
pokonali, i to bez straty seta, drużyny Ra
dlina, Piekar Śl., Jastrzębia, Raciborza i J a 
worzna. W rybnickim półfinale obok gospo
darzy wystgpiły: Jastrzębie Borynia, AZS Biel
sko-Biała i MKS MOS Płomień Sosnowiec.

W ciggu dwóch dni zmagań wysokg for
mę zaprezentowali rybniczanie, pokonu- 
jgc wszystkich swoich półfinałowych rywa
li. Rybniccy siatkarze dwukrotnie pokonali 
3:0 zawodników Boryni z Jastrzębia oraz 
Płomienia Sosnowiec, a  z akademikami z 
Bielska zwyciężyli 3:1. Drużyny z Rybnika i z 
Bielska awansowały do finałów Mistrzostw 
Ślgska, gdzie spotykajg się z drużynami Czę
stochowy i Radlina.
Barw RMKS-u Rybnik bronili: Damian Porwoł, 
Paweł Rusek, Jarosław Madzia, Łukasz Kra
jewski, Łukasz Więckiewicz, Paweł Marty
na, Łukasz Feć, Tomasz Olczak, Przemy
sław Sasor, Paweł Ściborski. Trenerem dru
żyny jest Roman Pinoczek.

Pierwsza Liga Kobiet w Rybniku
* XXI Halo we Mistrzostwa Polski 

w Piłce Nożnej Kobiet
Zarząd Miejskiego Towarzystwa Piłki Nożnej w Ryb
niku, w porozumieniu z Wydziałem Piłkarstwa Kobie
cego PZPN zorganizował XXI Halowe Mistrzostwa Pol
ski Piłki Nożnej Kobiet (I liga), które odbyły się w ub. 
weekend na hali MOSiR-u w Rybniku-Boguszowicach.

W turnieju wzięły udział następujące zespoły: Me
dyk Konin, Podgórze Kraków, AZS Wrocław, Zagłę
bie Dąbrowa Górnicza, Czarni Sosnowiec, Checz Gdy
nia, Savena Targówek Warszawa oraz MTPN Rybnik. 
Szczegóły w marcowym wydaniu “GR”.

v Halowy futbol
Dwa turnieje międzynarodowe halowej piłki noż

nej odbyły się w hali MOSiR-u w Boguszowicach.
W turnieju Jubiler-Talent Cup 2000, w którym rywa

lizowali ze sobą młodziki (rocznik 1989) zwyciężyli 
piłkarze z Opavy, a na 4 miejscu sklasyfikowani zostali 
zawodnicy MTPN-u Rybnik.

Natomiast w turnieju piłki nożnej kobiet o Puchar Pre
zydenta Rybnika, jego zwycięzcą została drużyna Slavia 
Hradec Kralove, a MTPN Rybnik zajął trzecie miejsce.

judo
Pechowa kontuzja

Dżudoka Hugart - Polonii Rybnik 
Artur Kejza pechowo rozpoczął swój 
udział w europejskim turnieju kate
gorii A, będącym drugą kwalifikacją 
do igrzysk olimpijskich w Sydney.

W pierwszej walce rybniczanin do
znał bolesnej kontuzj i naderwania mię
śni międzyżebrowych i pomimo dobre- 

1 go losowania musiał zrezygnować 
z dalszej rywalizacji.

Takich turniejów kwalifikacyjnych 
odbędzie się 10, jednak zawodnik 

|  może wystartować tylko w sześciu.
* Trzy najlepsze starty są punktowane. 
I  - Artur jest bardzo dobrze przygotowa
li ny do tych turniejów i pomimo tej kon- 
|  tuzji nie zmieniamy planów startowych.

W najbliższym czasie takie turnieje kat.
• A odbędą się w Londing, Monachium, 

Pradze i Warszawie. Po tych 5 tumie-
1 jach zadecydujemy, czy Artur wystar-

Ituje w Rzymie czy w Amsterdamie - po
wiedział trener Rafał Kowalczyk.

żużel * Przygotowania 
rozpoczęte

Żużlowcy RKM-u Rybnik, którzy w  nad- 
I chodzącym  sezonie występować będą 
I  w  I lidze żużlowej (dawna II liga) już w  grud- 
I  niu ub.roku rozpoczęli przygotowania do 
fj zbliżającego się sezonu. Po okresie ćwiczeń 
|  ogólnorozwojowych drużyna z trenerem

I Janem Grabowskim wyjechała na obóz 
kondycyjny do czeskiej Koprzywnicy. Ryb
niczanie na tor planują wyjechać (o ile aura 
na to pozwoli) 8 marca, na 18 marca za
planowano sparring z Częstochową, a 8 dni 
później z zespołem z Opola. Rozgrywki li- 

2 gowe rybniccy żużlowcy zainaugurują 2 
g kwietnia spotkaniem w  Rzeszowie.

Na bieżący sezon klub zakontraktował 4 
|  zawodników zagranicznych. Nową twarzą 
|  wśród zawodników krajowych będzie wy- 
* chowanek Unii Tarnów - Mirosław Cierniak, 

który przez ostatnie dwa sezony bronił barw 
Atlasu Wrocław. Do dyspozycji trener bę- 
dzie miał więc 5 seniorów, 6 zawodników 
młodzieżowych, a być może już niebawem 

: dołączy do nich 16-letni Łukasz Romanek,
; który prawdopodobnie już w marcu przy- 
I  stąpi do egzaminu na licencją żużlowca.

Obecnie na rybnickim torze trwają prace 
|  związane z odwadnianiem i drenażem toru, 
|  natomiast po zakończeniu sezonu przebudo

wany zostanie tor oraz wymieniona banda.
W sekretariacie klubu można już naby

wać karnety na tegoroczny sezon (trybu
na kryta - 200 zł, amfiteatr -1 5 0  zł, ulgo
we 100 i 30 zł). Karnety obejmują wszyst
kie mecze ligowe oraz 6 imprez dodatko
wych z wyjątkiem Speedway Gali i Memo
riału red. J. Ciszewskiego.

Ferie na sportowo
Dużym zaintaearesowaniem ze stro

ny dzieci spędzających zimowe ferie 
w domach, cieszyły się imprezy spor
to w o -re k r ea c y jn e  zo rg a n izo w a n e  
przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekre
acji w Rybniku.

W turniejach sportowych (piłka nożna, pił- 
j ka siatkowa, koszykówka, tenis stołowy) 

udział wzięło ponad 600 zawodników i za
wodniczek, a największym uznaniem cieszy- 

i ły się turnieje halowej piłki nożnej.
Dodatkowo na basenie krytym prowadzo

ne były codziennie przez 3 godziny zajęcia 
nauki i doskonalenia stylów pływackich, 
a w pawilonie sportowym dzieci uczestni- 

j czyły w zajęciach z zakresu nauki podstaw 
szermierki.

Wzorem lat ubiegłych w rybnickich 
szkołach nauczyciele przeprowdzili zaję
cia sportowo-rekreacyjne. W sumie Wy
dział Edukacji na tego typu zajęcia prze
znaczył w tym roku 1450 godzin.
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STRAŻ MIEJSKA

Jeżeli nie czujesz się bezpiecz
nie, stwierdziłeś problem któ
rego nie potrafisz rozwiązać 
w obrębie swego miejsca za 
mieszkania

- skontaktuj się -

wspólnie postaramy się 
wszystkiemu zapobiec.

Nie toleruj żadnej nieprawidłowości, 
my postaramy się pomóc!

Telefon: 42-23011 wew. 7803  
Godziny urzędowania: system całodobowy

Ulotki tej treści postanowiła 
rozprowadzić wśród mieszkań
ców Rybnika Straż Miejska, go
towa w ramach swoich kompeten
cji służyć pomocą w różnych kon
fliktowych sytuacjach. Miejskim 

strażnikom zależy, by mieszkańcy 
nabrali do tej formacji większego 

zaufania, wierzyli, że mogą liczyć również 
na pomoc, a nie tylko na restrykcje. Straż 
Miejska, podobnie zresztą jak policja, nie 
może działać w pustce. Bez współpracy 
ze społeczeństwem niemożliwe są działania 
profilaktyczne, bez wskazywania źródeł nie
prawidłowości - rozwiązywanie problemów. 
Odpowiedzmy zatem na apel!

Informujemy, że poseł A W S
W ojciech Frank

będzie pełnił dyżur poselski w filii 
biura poselskiego w Rybniku 

na Placu Wolności 7 
w następujących dniach:

7.03.2000 w godz. 12.30 -14.00
22.03.2000 w godz. 9.00 -11.00

____________ Tel. 42-22588____________

Dyżury Powiatowego 
Rzecznika Konsumentów 

w Rybniku
odbywają się w drugą i czwartą 

środę każdego miesiąca 
w godz. od 10.00 do 14.00 

w siedzibie Starostwa, ul. 3 Maja 31, 
tel. 42-28-300

Izba Przemysłowo-Handlowa 
Rybnickiego Okręgu Przemysłowego 

oraz Urząd Miasta zapraszają
do udziału w organizowanej po raz piąty

Giełdzie Budownictwa 
i Wyposażenia

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 podłogą 
i ogrzewaniem.

Zakres tematyczny tegorocznej Giełdy obej
muje tradycyjnie materiały i usługi budowlane, 
technikę grzewczą i sanitarną oraz wyposaże
nie wnętrz i ogrodów. Celem jest stworzenie 
inwestorom możliwości poznania firm działa
jących na naszym terenie, ich potencjału, stoso
wanych technologii, materiałów, a wystawcom 
zaprezentowania i promocja swoich przedsię
biorstw. Giełda cieszyła się dotąd ogromnym 
powodzeniem i uznaniem zarówno wystawców 
jak i odwiedzających. Ubiegłoroczną Giełdę 
odwiedziło ponad 15000 osób z terenu Rybnic
kiego Okręgu Przemysłowego, a prezentowało 
się ponad 140 firm. Na naszej Giełdzie wysta
wiały się również firmy z Francji.

Patronat medialny objęły Dziennik Zachod
ni i Radio 90 FM zapewniając odpowiednie 
nagłośnienie imprezy, promocję i reklamę fir
mom oraz fundując nagrody dla wystawców.

Przewidywane są również liczne imprezy to
warzyszące jako Forum Gospodarcze, konkur
sy dla wystawców, bankiet oraz nagrody dla 
odwiedzających.

Organizatorzy zapraszają do udziału w Gieł
dzie z przekonaniem, że uczestników poprze
dnich edycji nie trzeba zachęcać do udziału w 
imprezie, bowiem znają oni korzyści jakie im 
przyniosła.

Karty informacyjne, regulamin oraz 
formularze kart zgłoszeń można otrzy
mać w Biurze Organizacyjnym, które mie
ści się w siedzibie Izby Przemysłowo-Han
dlowej Rybnickiego Okręgu Przemysłowe
go, Rynek 12, tel. 32-21168,42-3766.

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

Uwaga! Panie po amputacji piersi

Amazonko!
Masz problemy? Potrzebujesz pomocy? A może pomożesz innym?

Skontaktuj się z nami.
Stowarzyszenie Amazonek “Odnowa”, Rybnik, ul. Raciborska 20, tel. 42-35511 

poniedziałek 1000 - 1200, piątek 1530 - 1730
Spotkania “Amazonek” w każdą II środę miesiąca o 16.00 przy ul. Raciborskiej 20.

Czystość i porządek na chodnikach

Podstawówka czy liceum?
dokończenie ze strony 7.
nie mają wodociągu, a w czasie deszczów czy 
roztopów toną w biocie. Jak zapewnił radny 
Zimon, projekt jest gotowy i 
będą czynione starania by został zrealizowa
ny jeszcze w tym roku. Wróciła też, porusza
na już przez radnego K. Ziębę na sesjach Rady 
Miasta, sprawa rozbiórki pospółdzielnianego, 
prywatnego dziś, budynku przy ul. Kard. 
Kominka oraz baraku z grami, które szpecą 
krajobraz dzielnicy.

Winą za niewielką frekwencję na zebraniu 
jeden z jego uczestników upatruje w przenie
sieniu siedziby RD z ul. Zebrzydowickiej do 
szkoły przy Orzepowickiej. Dzielnicowi rad
ni twierdzą jednak, że trudno znaleźć odpo
wiadające wszystkim miejsce. Wydaje się jed
nak, że kiedy utożsamiamy się ze swoją dziel
nicą, interesują nas jej problemy, widziane nie 
tylko przez pryzmat własnego interesu, na 
zebranie będzie zawsze blisko... (r)

Wprawdzie zima dawno przekroczyła pół
metek, warto jednak przypomnieć właścicie
lom, zarządcom i użytkownikom posesji, 
że ciąży na nich obowiązek utrzymania 
w czystości i porządku chodników na całej 
długości swoich posesji. Powinni oni oczysz
czać chodniki na całej ich szerokości ze śnie
gu, lodu i błota oraz posypywać piaskiem, by 
chodzenie po nich nie stwarzało niebezpie
czeństwa upadku. Przepisy mówią, że uchy
lanie się od tego obowiązku grozi karą grzyw
ny, a w przypadku jej niezapłacenia, wnio

skiem do kolegium. Uprawniona do egze
kwowania przestrzegania tego przepisu jest 
Straż Miejska.

Rybnicy strażnicy dokonali kilkuset kontro
li, z których wynika, że generalnie przepis jest 
przestrzegany, choć były oczywiście również 
interwencje. Należy przypomnieć, że osoby, 
które z powodu nieprzestrzegania przepisu 
przez właścicieli posesji doznali uszczerb
ku na zdrowiu, mogą dochodzić swoich 
praw w sądzie.

(r)

Tel. 42-28-825
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„Ignacy” w nowej roli
dokończenie ze strony 14.
budynków przed postępującą dewastacją. 
W niektórych budynkach działają spółki, pro
dukujące części na potrzeby górnictwa. Ist
nieje też kryty kort tenisowy z kawiarenką. 
Stowarzyszenie chce, aby cały obiekt żył, dla
tego przeniesiono tu pocztę i aptekę, mają 
zostać otwarte gabinety lekarskie. Istnieją pla
ny rozwoju działalności rekreacyjnej, a na
wet umieszczenia na wieży ciśnień rozgłośni 
lokalnego radia. Uzyskiwane z wynajmu po
mieszczeń dochody będą mogły pokryć kosz
ty remontu pozostałych obiektów.

Stowarzyszenie Zabytkowej Kopalni “Igna
cy” jako główny cel stawia sobie utworzenie 
w niej muzeum tradycji górniczej Ziemi Ryb
nickiej. W planach jest utworzenie izby tra
dycji górniczej oraz przystosowanie wieży ci
śnień do roli punktu widokowego, ale istotą 
turystycznego programu zwiedzania obiektu 
byłoby poznanie pracy górników w natural
nych warunkach - od założenia ubrania robo
czego, poprzez zjazd szolą, aż po zwiedzanie 
chodników i przodka. Równie ważne byłoby 
poznanie procesu wydobycia od strony tech
nicznej, z wyraźnym naciskiem na ten element 
kultury społeczności górniczej, który zakła
dał poszanowanie dla narzędzi i maszyn, mo
gących pracować przez sto lat w nienagan
nym stanie. Teraz trzeba podjąć decyzję, któ
re składniki śląskiej obyczajowości prezen
tować i w jaki sposób to czynić.

Nie sięgajmy jednak zbyt daleko w przy
szłość. Na początek Stowarzyszenie obiecuje 
uruchomienie zjazdów od czerwca br. - w dni 
robocze. Oczywiście, przy zapewnieniu peł
nego bezpieczeństwa dla zwiedzających. Ko
palnia-świadek (bo i takiego określenia uży
wa prezes Kopka) już została wciągnięta 
na turystyczną mapę Rybnika i okolic oraz

K rzyżówka
Nagroda za rozwiązanie krzyżówki

- dwa bony towarowe
wartości 50 zł każdy
ufundowane przez Klub

Międzynarodowej Prasy i Książki

Sp zoo

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

Rozwiązania na kartkach pocztowych pro
simy przysyłać do 8 marca pod adresem re
dakcji: "Gazeta Rybnicka", Rynek 12a, skr. 
poczt. 96,44-200 Rybnik, lub wrzucić do na
szej "żółtej skrzynki" (ulica Kościuszki).

oznakow ana jako obiekt przeznaczony 
do zwiedzania. Zapełni też on “białą plamę” 
na południowo-zachodnich rubieżach Rybni
ka jeśli chodzi o rozplanowanie ścieżek ro
werowych. Jedna z nich stanie się przedłuże
niem czarnego szlaku turystycznego i pobie
gnie z Orzepowic przez Zebrzydowice, Be
atę do kopalni “Ignacy” w Niewiadomiu, by 
przez Niedobczyce-Wrębową i Radlin zawró
cić (przez Podlesie) do Chwałowic, gdzie po
łączy się ze szlakiem zielonym. Innym ele
mentem promocji nowego obiektu w Rybni
ku będzie zaproszenie 50 działaczy turystyki 
z całej Polski, którzy od 16 do 18 kwietnia 
będą gośćmi Targów Turystyki GLOB 2000 
w Katowicach, do zwiedzenia zabytkowej ko
palni w pierwszej kolejności. Działacze Sto
warzyszenia chcą jeszcze w tym roku oddać 
do zwiedzania wieżę ciśnień - z widokiem na 
Ziemię Rybnicką, a przy dobrej aurze na pa
sma beskidzkie, a może i Tatry. Pomysł 
z umieszczeniem w niej radia - znakomity: co
dzienna reklama “Ignacego” - zapewniona. 
Na dalsze lata pozostałyby projekty rozbudo
wy atrakcji turystycznych na dole kopalni i na 
powierzchni, bo przecież wyremontować moc
no zniszczonych obiektów od razu się nie da.

Czy kopalnia “Ignacy” dorówna kiedyś 
Wieliczce, a choćby i Sztolni Srebrnego Pstrą
ga? Poczekamy - zobaczymy. A tymczasem 
działaczom Stowarzyszenia trzeba przykla- 
snąć i pomagać. Bo jakie by miało być nowe 
oblicze Górnego Śląska i Ziemi Rybnickiej, 
gdyby zapomnieć o dwóch stuleciach fedro- 
wania? Gdzie ma zaistnieć to muzeum trady
cji górniczej, kopalnia-świadek, jeśli nie 
w sercu ROW-u? Na koniec spełniamy proś
bę prezesa Andrzeja Kopki, żeby ogłosić kon
kurs na trafną nazwę dla nowego obiektu tu
rystycznego Rybnika i Śląska. Zachęcamy 
do nadsyłania propozycji.

Grzegorz Walczak
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Rozwiązaniem krzyżówki z nr. 1 "GR" - 
ŁATA. Nagrody, dwa bony towarowe, po 50 
zł każdy, otrzymują: MARTA MINKIEL 
z Rybnika i ROBERT ZOSTAWA z Rybnika.

Sp. z o.o
Klub Międzynarodowej Prasy i Książki 

Rybnik, ul. Sobieskiego 18

10 lat nagród Kisiela. AWR 
“Wprost” Poznań-Warsza
wa 1999.

Wspomnieniowe wydaw
nictwo poświęcone sylwetce 
niezapomnianego Stefana Ki
sielewskiego i historii nagród 
Jego imienia przyznawanych 
w pierwszym roku (1990)
przez niego samego, a po jego 

śmierci - przez kapitułę złożoną z jej laureatów. 
Poznajemy kulisy nagrody oraz Kisiela oczami 
“ludzi Kisiela”. Niezwykle interesujący przyczy
nek do historii Polski ostatnich 10 lat.

Milenijne wydanie Księgi 
Rekordów Guinessa. Wyd.
Panteon, Wrocław 1999.

Księga... jest nadal najle
piej sprzedającą się książką 
z prawami autorskimi. Oczy
wiście najczęstsze w niej sło
wa to naj... Poznajemy re
kordy wyznaczające granice 
ludzkich osiągnięć w mo
mencie wkraczania w nowe tysiąclecie. Książka, 
która bawi ucząc i ... odwrotnie.

K atalog 2000. Zegarki 
& biżuteria. Wyd. Informa- 
cyjno-Branżowe Unit.

Sądząc po ilości sklepów 
jubilerskich w Rybniku, wy
dawnictwo to powinno szyb
ko zniknąć z półek Empiku, 
bo jest przeznaczone przede 
wszystkim dla handlowców. 
Dowiadujemy się jaki rok 

1999 był dla branży, zaś część druga zawiera in
deksy: producentów, jubilerów, produktów i im
porterów, a także hurtowników, usług, galerii i 
marek. Możemy zatem szybko dowiedzieć się, 
gdzie można w najbliższej okolicy zaopatrzyć się 
np. w brylantową kolię...

CD Golec uOrkiestra
Pierwsza płyta zdobywają

cego coraz większą popular
ność zespołu braci Golców.
Krytycy muzyczni twierdzą, 
że Golec uOrkiestra to naj
większe ubiegłoroczne obja
wienie na scenie folkowej, wykorzystująca 
w twórczy sposób folklor góralski. W Rybniku 
zaśpiewali w TZR na Walentynki...

HHK Tel. 42-28-825
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Skład Fabryczny

Gamrat
Hurt - Detal

W
WYKŁADZINY OBIEKTOWE 

- ponad 50 wzorów,
gwarancja od 5 do 15 lat (szkoły, szpitale, 

obiekty przemysłowe)
WYKŁADZINY D O M O W E PCV 

I DYW ANO W E - ponad 300 wzorów, 
CHODNIKI

RYNNY SIDING, WĘŻE, KLEJE, LISTWY 
I INNE ARTYKUŁY W YKO ŃCZENIO W E

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

czynne od 9.00 do 17.00, soboty od 9.00 do 13.00

•
Rh'- •  P
24 X

H
ü  i

STOKOL PRODUCENT OKIEN I DRZWI 
Z PCV I ALUMINIUM

zphu STO KO L s.c.
Produkcja:

51ul. Kłokocińska 
tel. (032) 7394893

Rybnik-Kłokocin 
Włościańska 87 
(032) 42-201-29 

im. 0602-57-02-96

FIRMA PRO 
- do naty 

I NA ZAMO 
dodatkowyc 
PRODUKUJE 
produkcji K

KUJE 
astowe 
NIE bez 

opłat
Y NA PROFILU 
MERLING 

^ RAMA 
¡MY pełną paletę ba 

oki wybór parapetów

A SZYB K 1,1

YSTN E

W ROKU JUBILCU9ZOWYM
zapraszamy na

PICLGRZYMKę DO WŁOCH- 
lik MMTę I SYCYLIp
w dniach 24.06. do 9.07.2000 

Organizator Parafia Św. Jadwigi w Rybniku

Zapisy i informacje: Biuro Podróży

m x

ntm rio
44-200 Rybnik, 

ul. M ikołowska 6, 
tel ./fax (0-32) 422-17-23, 

423-97-99

I FIRMA USŁUG KOMUNALNYCH I

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 
# 2 4 0 1  
•  11101

Podstawiamy duże kontenery na wywóz gruzu 
budowalnego i inne odpady komunalnopochodne, 
dzierżawimy i sprzedajemy pojemniki na śmieci 
wszelkich typów (1101, 240 I, 11101).

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

(obok targowiska) czynnego: 
poniedziałek od 14.00 do 17.00 
wtorek-sobota od 9.00 do 12.00 

Te. (0-32) 42-25-660

U nas najkorzystniejsze warunki płatności!

Tel. 42-28-825 MMMMM
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O głoszen ia  drobne
UCZĘ PISAĆ NA MASZYNIE metodą bezwzro- 
kową, 10-cio palcową. Tel. 42-27-157

* * *
COLONOHYDROTERAPIA - przez oczyszcze
nie jelit do ZDROWIA. Leczenie, zapobieganie. 
Informacje: 42-212-06, 0-606-24-05-08

* * *
Sprzedam FIAT 126P, 1978 r, 600 zł; 
0-601-53-82-12. 42-38-575

Kancelaria Adwokacka 
adwokata Arkadiusza Fojcika

z dniem 1 lutego
została przeniesiona

z dotychczasowej siedziby 
w Rybniku przy ul. Kolejowej 38 

na ulicę Miejskq 6a w Rybniku
(przy Placu Kopernika)

SKOK
ŚLĄSKA SPÓŁDZIELCZA KASA OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWA 
44-194 KNURÓW, UL. GÓRNICZA 1, T E L . (0-32) 239-38-51, FAX 236-79-34

ZAPRASZA DO SWOICH ODDZIAŁÓW KASOWYCH:
RYBNIK, UL. DĄBRÓWKI 3B, TEL. 42-400-45 W GODZINACH OD 8.00 DO 16.00
(przystanek"Maroko" na osiedlu Nowiny - dojazd autobusami linii: 26,27,28,29,46 i 47)

OD 8.00 DO 16.00 
OD 7.00 DO 15.00 
OD 8.00 DO 16.00

ŻORY, UL. AL. ZWYCIĘSTWA 2, TEL. 43-41-949 
KNURÓW, UL. GÓRNICZA 1, TEL. 23-93-851 
NIEDOBCZYCE, UL. RYMERA 19, TEL. 42-304-89 w. 340
(oddział mieści sie na parterze w budynku dyrekcji Zakładów Naprawczych SA.) 
LESZCZYNY, UL. MORCINKA (sklep meblowy), tel. 42-293-00 OD 9.00 DO 15.00

POŻYCZKI •  LOKATY •  UBEZPIECZENIA

Naprawa
telewizorów i magnetowidów

firm krajowych i zagranicznych: OTAKE, ORION, 
CURTIS, GRUNDIG, THOMSON, PANASONIC, 

TRILUX, ELEMIS, BIAZET, OTF, ROYAL, 
CROWN i inne na oryginalnych częściach. 

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

KURSY
•  LO eksternistycznie (1,5 roku) - 18.03.2000

- zajęcia w II LO, w tygodniu lub w soboty, matura

•  J. polski, matematyka
- przygotowawczy do egzaminów dla uczniów VIII klas, zajęcia w U LO I

•  księgowo-podatkowy
•  j. angielski, j. niemiecki
•  obsługi komputerów
•  wychowawców i kierowników kolonii
•  obsługi kas fiskalnych 
Zapisy: Firma Oświatowa —

| Rybnik, uL Rynek 6, te l 42-35470. U k A
Zapraszamy w godz. 9.00 -17 .00  '  ’  ¥  T V A

WYCENA
NIERUCHOMOŚCI
Uprawniony Rzeczoznawca Majątkowy 
mgr inż. Krzysztof URBAŃCZYK 

tel. 42-35-323, 
uł. Plac W olności 2

F.U.H. FORKUP

ŚWIAT MICDZI
PIOTR KUPKA

44-200 RYBNIK 
ul. Ceglelnlana 2 

tel./fax (032) 422 22 50 
tel. kom. 0 602 686 685

OFERUJE:
ZAWSZE PEŁNY ASORTYMENT 

RUR I ŁĄC ZN IKÓ W  M IEDZIANYCH

PO NADTO:
•  GRZEJNIKI •  POMPY
•  ZAW ORY •  PVC - W AVIN
•  RURY PP •  KOTŁY JUNKERS
•  KSZTAŁTKI PP •  KOTŁY KIELAR-ECO

•  B IA C H A  M IED ZIAN A

SPRZEDAŻ NA RATY

Czynne: 
pon.-pt. 8-16 

sod . 8 - 1 2

Zawiadamiam  
że Apteka św. 
Antoniego 
przy ul. 
Raciborskiej 3 
w Rybniku 
(obok Rynku)

CZYNNA JEST 
CODZIENNIE 

PRZEZ CAŁĄ DOBĘ
Zapraszam y! Tel. 422-35-37

J W .

ANTONIEGO
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/VM/fĘfC8ZU 0KM W  m m  TWOJEGO O ftO SZm A
C E N Y  R E K L A M  I  O G ŁO SZ EŃ :

wewnątrz numeru strony czarno- OKŁADKA {tylna - pełny kolor):
białe strona ostatnia
ogłoszenia drobne cała strona -1990 zł
słowo - 0,99 zł 1/2 strony - 999 zł
słowo wytłuszczone -1,49 zł 1/4 strony - 549 zł
w ramce, z tłem -1,99 zł strona wewnętrzna

Ceny ogłoszeń drobnych z cała strona - 1590 zł
podatkiem VAT 1/2 strony - 799 zł

cała strona - 990 zł 1/4 strony - 449 zł
1/2 strony - 499 zł RABATY:
1/4 strony - 299 zł cykl 3 emisji -5%
poniżej 1/4 strony - 2,99 zł/ cykl 6 emisji -10%
cm2 cykl 12 emisji -15%

1 stro
ceny netto + 22% VAT

'fflmpsz? seżPMeDwsspiAmmpomż
Biuro ogłoszeń: IN F O M A X » Rybnik, Rynek 12a, 

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

■ 'NAutoryzowane 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.

___________ Zdjęcia legitymacyjne 4 szt. - 10 zł__________  J

BEZPŁATNE PORADY PRAWNIKA
bezpłatnie prawnik dyżuruje równiej 
każdy czwarty czwartek miesiąca 

>d godz 15.00 na Pi. Wolności 7 w 
’iurze Poselskim KPN Ojczyzna .

rVV piątki w godz. 15.00 -17.00 w 
[siedzibie redakcji' 'Gazety Rybnickiej'' 
VRynek 12a, tel 42-28-825) dyżuruje 
prawnik udzielający bezpłatnie poradj

GAZETA,^ » 
RYBNICKA,

ADRES REDAKCJI:
44-200 Rybnik  
Rynek 12a (oficyna)
Skrytka pocztowa 96 
tel./fax 42-28-825  
e-mail: rybnicka@yahoo.com  
Redakcja czynna 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

GABINETY LEKARSKIE

44-200 Rybnik, ul. Hallera 30,32; łel. (0-32) 42-26-156

INTERNIŚCI
dr WALDEMAR KAZNOCHA

poniedziałek, środa od 15.00 
wtorek, czwartek, 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

UROLOG
dr JAN PAWLIKOWSKI
poniedziałek, środa od 16.00

GINEKOLOG
dr ANDRZEJ KUPCZAK

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

diagnostyka niepłodności i sutka

PSYCHIATRA
dr IZABELA ROŻEK psychoterapeuta

czwartek od 16.00

LABORATORIUM 
ANALIZ LEKARSKICH

mgr PIOTR ZIELIŃSKI

I od poniedziałku do piqtku 7.00 do 8.00 oraz 16.00 do 17.00, sobota 7.00 do 9.00 
Filia Leszczyny, PI. Matejki 1

poniedziałek, środa, piqtek 6.30 do 7.30
STOMATOLOG

dr JAN KULOK
poniedziałek, środa, piqtek od 16.00

LARYNGOLOG
dr PIOTR KULOK

wtorek - czwartek od 16.00

NEUROLOG
dr ZBIGNIEW KOPCZYŃSKI

wtorek - piqtek od 16.00

GABINET CHIRURGII 
DZIECIĘCEJ

M BTel. 42-28-825

mailto:rybnicka@yahoo.com


kgtły c .g .^  
instalagje^ 

tynl«i pps®we 
3 materiały 
S  i usługi 

budowlane

RYBNIK 
Niedobczyce 

ul. Obrońców Pokoju 10 
" ^ ¡¡3 2 2 5 *  tel. 0 32 / 422 31 97, 421 25 05

BIELSKO-BIAŁA 
ul. Księdza Kusia 151 

tel. 0 3 3 / 8 1 4 6 3  16(DGA) 
kom. 0 601 / 424 562

Hurtownia
zaprasza na zakupy

W sprzedaży oferujemy:

PANELE
- podłogowe promocja 

od 21,40 zł/m2
- ścienne MDF
- ścienne PCV
PŁYTKI PODŁOGOWE
- mrozoodporne 

od 16,00 zł/m2
Rzuchów, 

ul. Rybnicka 1, 
tel./fax (032) 430-10-82
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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

DOMEL s.c.

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

422 92 30, 422 92 31

KLIMATYZACJA
WENTYLACJA

SYSTEMY ALARMOWE 
DOMOFONY, 

VIDEODOMOFONY

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

44-200 Rybnik

PRZEDSIĘBIORSTWO 
PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE 

KONSEK s.c.
PRODUCENT 

OKIEN I DRZWI

V E K A  - niemiecki profil 
W ybrałeś to co najlepsze

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

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
I

P.P.U.H. LUMENI

ILUMENSYSTEM
DZIAŁ PRODUKCYJNY

M O D U Ł O W E  S Y S T E M Y  O Ś W I E T L E N I O W E  

J E D N O -  i  D W U  Ś W I E T L Ó W K O W E

P R Z EZ N A C Z EN IE :
-  BIURA
-  BANKI
-  S K L E P Y
-  S A L E  K O N F ER EN C Y JN E
-  SZKO ŁY, itp.

• PRODUKCJA
• MONTAŻ
• PROJEKTY
• DORADZTWO
• SPRZEDAŻ

P.P.U.H. LUMENI

ILUMENSYSTEM
DZIAŁ PRODUKCYJNY

44-200 RYBNIK, u l. Chrobrego 39 
(teren RYFAMy, wjazd od u l. Żorskiej) 
te ./fax 423 07 33, kom. 0603 65 25 15


