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23 marca 1990 roku, a więc niemal dokładnie 10 lat 
temu, w kioskach pojawił się pierwszy, a właściwie 
sygnalny numer “Gazety Rybnickiej”.

Choć niepozorny, o ubogiej szacie graficznej, tygodnik ten 
był jednak efektem  działań ludzi prawdziwie zaangażow anych 
w zachodzące w tym czasie zm iany polityczno-społeczne. Idea 
pow ołania do życia pism a zrodziła się w listopadzie 1989 roku 
w kręgu działaczy „Solidarności” , a konkretnie w rozm owie 
Czesława Gołińskiego ze zw iązanym  niegdyś z „N ow inam i” 
Marianem Machoczkiem. W  grudniu tegoż roku pow stała 
spółka „Hossa” , która wzięła na siebie rolę wydawcy. Preze
sem  zarząd u  spó łk i zo s ta ł Henryk 
Knapczyk, syn ostatn iego w ydaw cy 
przedwojennego „Sztandaru Polskiego 
i Gazety Rybnickiej” Ignacego K nap
czyka, do którego to pism a w spółcze
sna „Gazeta Rybnicka” m iała naw iązy
wać. (Patrz str. 23) O bok w spom nia
nych wyżej osób, ze spółką „H ossa” 
związani byli Jerzy Gorczyca, Henryk 
Korus, Ryszard Kufel, Tomasz Szy- 
mera, Roman Hetman oraz rybnicki 
Komitet Obywatelski „Solidarności”.

Data pojawienia się pierw szego nu
meru nie była przypadkowa. W  maju 
1990 roku miały się odbyć wybory do 
rad gmin, które były jednym  z etapów 
realizacji pierw szego stopnia reform y 
sam o rząd o w ej. „G aze ta  R y b n ick a” 
miała stać się forum  dla kandydatów  na 
sam orządow ców  z kręgu „Solidarno
ści” . I chyba spełniła sw oje zadanie, 
gdyż wybory były sukcesem  „ludzi no
wej rzeczyw istości” . Niestety, rynek zw eryfikow ał m arzenia 
zapaleńców o w ydawaniu własnej gazety. Problem y finanso
we sprawiły, że po ukazaniu się kilku numerów, pism o trzeba 
było zawiesić. W znow iono je  w listopadzie 1990 roku dzięki 
zabiegom  władz miasta, a szczególnie Józefa Makosza i Je
rzego Koguta. M iasto też zostało w ydaw cą „Gazety Rybnick- 
kej” , która odtąd jest ściśle zw iązana z rybnickim  samorządem.

Przez wiele m iesięcy szukaliśm y odpowiedniej form y gra
ficznej winiety, by w końcu w ykorzystać m otyw orzecha w od
nego z rybnickiego herbu. W  pierw szym  okresie z pism em  na 
krótko związani byli: Marek Baster, Adam Barteczko, Józef 
Romanowski, nieżyjący już Marian Twaróg, dłużej Eugenia 
Plucik, Wacek Troszka, Grzegorz Kowalczyk, a także Ru
dolf Palarz, Klaudia Michalak, Aneta Twaróg, Michalina 
Chomerska i Halina Magiera. Najdłużej, bo do dnia dzisiej
szego Marek Szołtysek i niżej podpisana, a także pracownice 
techniczne - Maria Lenert i Edyta Szymaszek-Górczyńska. 
Regularnie z „G R” w spółpracują Sabina Horzela, Kazimiera 
Drewniok, Grzegorz Walczak i Marcin Troszka.

Zm ieniali się ludzie, zm ieniały się adresy redakcji. Z  jedne

•  •  •

go pokoiku przy ul. W iejskiej 7 przenieśliśm y się kolejno na 
Kościuszki 54 i do dzisiejszej siedziby w Rynku 12a. K olosal
ne postępy zrobiła poligrafia. Dobrze układała się nam  w spół
praca z drukarniam i, szczególnie „Oldprintem” w Żorach 
i z firm ą „Infomax”, która nadal pozyskuje dla nas reklamy, 
dokonuje obróbki technicznej przygotow anych m ateriałów  
i drukuje pismo. Papierow ą m akietę zastąpił pełny skład kom 
puterowy, coraz częściej wykorzystujem y Internet.

W  ciągu 10 łat zm ieniała się też form uła pisma. Pod koniec 
1996 roku  ów czesne  w ładze sam orządow e zdecydow ały
0 zm ianie częstotliwości w ydaw ania „G R”, formacie, zw ięk
szeniu nakładu i, co najważniejsze, bezpłatnym  rozprow adza

niu. P ierw szy darm ow y, tj. dotow any 
przez sam orząd, num er m iesięczn ika 
w kolorowej okładce w yszedł w grud
niu 1996 roku. Przyczyną takiej decyzji 
były m.in. zm iany na rynku prasow ym  - 
w Rybniku pojawiły się lokalne strony 
i m utacje dużych dzienników regional
nych, zatem funkcja inform acyjna „G R” 
jako tygodnika została osłabiona. W  m ie
sięczniku w ydarzenia nabrały innej per
spektywy, a kilkunastotysięczny nakład 
gazety docierał, i dociera, do większej 
ilości rybniczan.

Nie zm ieniły się natom iast cele gazety 
- nadal odnotow ujem y i kom entujem y 
najważniejsze w ydarzenia z życia m ia
sta, szczególnie te, w których samorząd 
gm inny m a swój udział. Inform ujem y 
o poczynaniach władz m iasta i proble
mach, jakie przychodzi im rozwiązywać. 
Staram y się w sposób obiektywny rela
cjonować posiedzenia Rady M iasta, tak, 

by m ieszkańcy wiedzieli nad czym  pracują radni. Zakończyli
śmy cykl pośw ięcony dzielnicom , rozpoczęliśm y przybliżanie 
naszym  czytelnikom  historii rybnickich parafii. Staram y się, 
by „GR” łączyła, a nie dzieliła rybniczan, służyła ich integracji 
ze swoją M ałą Ojczyzną.

Wiemy, i cieszym y się z tego, że „G R” jest pism em  poszuki
wanym  i kolekcjonowanym , również za granicą. Chcemy, żeby 
nadal pełniła rolę kroniki odnotowującej zm iany jakie w Ryb
niku zachodzą.

Z okazji jubileuszu 10-lecia dziękujemy władzom sa
morządowym - tej i poprzednich kadencji - za zaufa
nie, życzliwość i środki finansowe; wszystkim byłym
1 aktualnym pracownikom za ich wkład w rozwój ga
zety, bo każdy z nich zostawił w niej cząstkę swej pra
cy; byłym współpracownikom Małej Sceny Rybnickiej 
za przyjaźń; placówkom i jednostkom miejskim za do
brą atmosferę i współpracę; czytelnikom za to, że są...

Redaktor naczelna 
Wiesława Różańska

Tel. 42-28-825
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Koalicja AWS - RRR!
Rozmowa z prezydentem Adamem Fudalim

- Nie jest już tajemnicą, że rządzący w mieście AWS oraz Ruch Rozwoju 
Rybnika - dwa najliczniejsze kluby w rybnickiej Radzie Miasta - porozumia
ły się w sprawie utworzenia koalicji. Jak do tego wydarzenia doszło?
- Wrócę może do sesji Rady Miasta 25 listopada 1998 roku, na której doko
nano wyboru Zarządu Miasta. Po przedstawieniu i przegłosowaniu mojej 
kandydatury na prezydenta Rybnika, zaproponowałem na kolejnych człon
ków zarządu trzy dalsze osoby z mojego ugrupowania czyli AWS, pozosta
wiając trzy miejsca Ruchowi Rozwoju Rybnika. Niestety, RRR, jeszcze wte
dy z J. Makoszem, nie był skłonny do dzielenia się z nami ani władzą, ani 
odpowiedzialnością za miasto, a radni tego ugrupowania wcześniej opuści
li obrady. Względy proceduralne sprawiły, że trzeba było wtedy przegłosować cały, 7-osobowy 
zarząd, bo tylko w takiej formie mógł się on ukonstytuować. Obsadziliśmy zatem brakujące miej
sca również osobami związanymi z AWS-em, by zarząd mógł w ogóle zacząć działać. Przez 
niespełna 1,5 roku pracowaliśm y jako zarząd m niejszościow y, bez pewności, 
czy będące wyrazem naszej polityki projekty uchwał, będą miały odpowiednie poparcie pozosta
łych opcji. Szczęśliwie udawało się unikać w RM rozgrywek politycznych, bo dla radnych waż
niejszy był kontekst gospodarczy rozwiązywanych problemów, jak zresztą na prawdziwych sa
morządowców przystało. Zbliża się jednak sesja absolutoryjna i trzeba się posłużyć prostą mate
matyką. Jako przewodniczący Zarządu Miasta zdaję sobie sprawę, że ciąży na mnie odpowie
dzialność zapewnienia temu zarządowi absolutorium za rok 1999. Stąd moje zabiegi w klubie 
AWS, by do rozmów z RRR doprowadzić.

-  Nie udało się zawiązanie prawicowej koalicji bezpośrednio po wyborach, stało się to możliwe 
po prawie 1,5 roku. Lepiej późno niż wcale?
- Taka koalicja byłaby po wyborach rzeczą jak najbardziej naturalną. Biorąc pod uwagę wyniki 
głosowania, rybniczanie opowiedzieli się nie za jednym, drugim czy trzecim ugrupowaniem, 
ale za prawicową koalicją. Z wiadomych względów doszła ona do skutku dopiero teraz, jako 
wynik wielu spotkań, rozmów, uzgodnień i propozycji z naszej strony. Myślę, że takie rozwiąza
nie będzie dla mieszkańców miasta o wiele bardziej przejrzyste, a jednocześnie zbytnio rady nie 
upolityczni. Dzieląc się władzą i odpowiedzialnością za miasto, będziemy nadal razem rozwią
zywać jego problemy. Koalicja taka przyczyni się również do ciągłości władzy i pozwoli spraw
nie zarządzać miastem. Półtoraroczne doświadczenia wskazują, że wszystkie ugrupowania za
siadające w radzie, a więc AWS, RRR i SLD czują się za to miasto odpowiedzialne. I tu nie 
powinno się nic zmienić, choć zmieni się układ polityczny na bardziej czytelny dla mieszkań
ców.

-  Zawiązanie takiej koalicji pociągnie za sobą siłą rzeczy zmiany personalne w zarządzie i prezy
dium Rady Miasta. Jakie stanowiska zaproponowała AWS Ruchowi Rozwoju Rybnika i kto je  
obejmie?
- To oczywiste i zgodne z założeniem dzielenia się władzą i odpowiedzialnością. Rozmawiamy 
jednak przed sesją absolutoryjną, nie nadeszła zatem jeszcze pora by personalia upubliczniać. 
Na sesji przedstawione zostaną nowe propozycje podziału stanowisk w Zarządzie Miasta oraz 
konkretne kandydatury, które poddane zostaną pod głosowanie Rady Miasta 27 marca.

-  Dziękujemy za rozmowę.

Rozmawiała: Wiesława Różańska
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- Jest pan jednym z najbardziej doświadczo
nych radnych. Zasiadał pan w ich gronie 
H’ latach 1984-1988, a po roku 1990 - w po
przedniej i obecnej kadencji. Czy te doświad
czenia pomagają panu w pełnieniu funkcji 
przewodniczącego Rady Miasta?

- Funkcja ta wymaga znajomości procedur 
i doświadczeń organizatorskich, a te zdoby
wałem nie tylko w samorządzie, ale również 
jako wieloletni działacz związkowy w górnic
twie, m.in. przez 2 kadencje byłem przewod
niczącym ZZ „Kadra”. Zawsze miałem żyłkę 
społecznikowską, a mieszkańcy dzielnicy czy 
współpracownicy to zauważali, dlatego by
łem wybierany do pełnienia różnych funkcji. 
Doświadczenia zbierałem zatem w różnych 
dziedzinach pracy społecznej. Uważam, 
że przewodniczący RM spełnia rolę służebną 
wobec wyborców, rady i radnych. Tu nie może 
być mowy o kierowaniu tym gremium, gdyż 
wszyscy radni, w tym również przewodniczą
cy RM, mają jednakowe uprawnienia. Według 
ustawy samorządowej przewodniczący to ktoś, 
kto przygotowuje materiały do sesji. Dlatego 
muszę wiedzieć więcej niż pozostali radni, in
teresować się wszystkimi problemami miasta, 
stąd też częste kontakty z Zarządem Miasta.

- Jak pan zatem ocenia współpracę z Zarzą
dem Miasta?
- Już na początku kadencji zostały wprowa
dzone cotygodniowe posiedzenia Zarządu 
Miasta poszerzone o członków prezydium 
Rady Miasta, co wcześniej nie było prakty
kowane. Spotkania te bardzo nam pomagają 
w zorientowaniu się w aktualnych problemach 
miasta, sprawiają, że jesteśmy na bieżąco, 
a jednocześnie są dyskusyjnym forum, na któ
rym można wymienić poglądy, podzielić się 
spostrzeżeniami. Oceniam te spotkania bardzo

pozytywnie. Warto może przypomnieć, 
że przewodniczący RM nie jest jedną 
z osób zarządzających miastem, ale or
ganizującą pracę Rady Miasta. Wielu 
mieszkańców nie rozumie tego szczegól
nego umocowania prawnego przewod
niczącego RM w samorządzie, o czym 
się przekonuję w czasie różnych spotkań. 
Trzeba mieć duże wyczucie, by nie 
wchodzić w kompetencje organu zarzą
dzającego, by nie sprawiać wrażenia 
“drugiej władzy”. Przykładem negatyw
nego przenikania się władzy była ostat
nia sprawa Zakładu Lecznictwa Ambu
latoryjnego, który, jako jedyna jednost

ka miejska, jest na mocy swojego statutu nie
jako “zarządzany” przez RM, a nie przez za
rząd. Przewodniczący nie jest jednak "kierow
nikiem” Rady Miasta, bo ta wszystkie decy
zje podejmuje w formie uchwał. Z tego po
wodu zawiadywanie ZLA jest bardzo skom
plikowane. Niestety, RM nie przyjęła projek
tu uchwały o zmianie kompetencji w powo
ływaniu i odwoływaniu dyrektora ZLA na 
rzecz Zarządu Miasta, ponieważ część rad
nych doszukała się w tej propozycji podtek
stów personalnych. A przecież to Rada Mia
sta dała mandat zaufania zarządowi, który 
powinien podejmować decyzje personalne do
tyczące obsady dyrektorów  placów ek, 
zaś RM powinna mieć prawo do oceny tych 
decyzji. Dyrektor ZLA dr T. Zejer w piśmie, 
w którym podaje się do dymisji, wskazuje 
na pat decyzyjny w momencie istnienia zby
tu wielu decydentów... Sytuacja powinna być 
bardziej klarowna - zarząd powołuje, zarząd 
odpowiada. W konkretnej sytuacji dotyczą
cej odwołania dyrektora ZLA trzeba pocze
kać do kolejnej sesji.

- Jakie problemy stojące przed Radą Miasta 
uznałby pan za najważniejsze?
- Uporanie się z problemami kompetencyjny
mi dotyczącymi ZLA, a w dalszej perspekty
wie jego restrukturyzacja - to trudne zadania. 
Problem opieki zdrowotnej jest pierwszą spra
wą polityczną, która różni mnie z rządzącym 
w Rybniku ugrupowaniem. Jest ono politycz
nie związane z AWS, więc musi się godzić

z polityką państwa, które daje według mnie, 
zbyt mało środków na reformę służby zdro
wia, nie myśląc o skutkach społecznych, ja
kie to przyniesie.

Ale przed nami przede wszystkim sesja ab- 
solutoryjna, najważniejsza, obok budżetowej, 
sesja w roku. Powstał harmonogram, według 
którego poszczególne komisje branżowe RM 
pracują pod kątem absolutorium. Ocenią one 
w swoim gronie pracę Zarządu Miasta. Waż
ne, by ocena ta była jak najbardziej obiek
tywna, bo na radnych ciąży wielka odpowie
dzialność, z której, mam nadzieję, zdają so
bie sprawę.

- A w szerszej perspektywie - jakie problemy 
stoją przed miastem?
- Przed nami finisz opracowywania strategii 
rozwoju dla naszego miasta. Jej celem jest 
sprawienie, by miasto, utożsamiane dotąd 
z przemysłem wydobywczym, stało się mia
stem o tzw. zrównoważonym rozwoju. Ryb
nik już postrzegany jest jako stolica jednego 
z czterech ośrodków regionalnych Wojewódz
twa Śląskiego. Mamy nadzieję, że po wpro
wadzeniu w życie założeń strategii rozwoju, 
ta pozycja jeszcze się umocni. Najważniej
sze zadanie wpisane w strategię to: uspraw
nienie komunikacji poprzez budowę obwod
nic, zaangażowanie się w realizację drogi śred
nicowej Racibórz-Pszczyna i autostrady A-1, 
rozwój małej i średniej przedsiębiorczości, 
rozwój szkolnictwa wyższego w planowanym 
kampusie, wykorzystanie już istniejącego po
tencjału rekreacyjnego i większy nacisk 
na jego rozwój. Oczywiście strategia rozwo
ju jest planem perspektywicznym, rozłożo
nym na wiele lat.

- Efekty realizacji założeń strategii będą mia
ły prawdopodobnie wielki wpływ na zmianę 
jakości życia rybniczan. Czy uważa pan 
mieszkańców naszego miasta za społeczność 
zintegrowaną?
- Mając na uwadze własne doświadczenia, 
oceniam rybniczan jako społeczność dobrze 
zintegrowaną. Świadczy o tym choćby ma
sowy udział w wyborach do rad dzielnic rok 
temu, kiedy to sale wyborcze pękały

Ponad rok temu ukonstytuowała się nowa Rada Miasta, minęło jesz
cze kilka tygodni zanim okrzepły komisje branżowe. Jakie zadania sta
nęły przed radnymi? W jaki sposób je rozwigzywali? Na pytania te od- 
powiadajg przewodniczgcy RM Wiesław Zawadzki oraz przewodniczg- 
cy poszczególnych komisji.

Służba wobec wyborców, 
rady i radnych



w szwach. Wydarzenie to pokazało zaanga
żowanie i potencjał mieszkańców. Okazało się 
że zaplecze samorządowe jest liczne i silne. 
Obserwuję duży pęd do działania społeczne
go. Przy tworzeniu się komisji branżowych, 
w skład których wchodzą też osoby spoza 
Rady Miasta, chętnych do pracy było kilka
krotnie więcej niż miejsc. A i do tej pory od
czuwamy naciski różnych organizacji czy śro
dowisk, żeby składy komisji poszerzyć. 
Świadczy to o przekonaniu mieszkańców, 
że poprzez tę działalność mają oni wpływ na 
podejmowane przez samorząd decyzje. Zada
niem miasta zaś jest podsycanie tego zaanga
żowania. Trudno już zliczyć drogi, które 
mieszkańcy, przy pomocy materiałowej 
i sprzętowej miasta, utwardzili, a ciągle są 
chętni do podejmowania podobnych społecz
nych przedsięwzięć.

Należałoby też podkreślić wielkie zaanga
żowanie radnych. Dyskusje na forum rady 
i poza nią dotyczą najżywotniejszych proble
mów miasta, widać w nich troskę o miasto. 
1 choć niekiedy sesje przeciągają się na wiele 
godzin, nie miałbym sumienia radnym prze
rywać nawet gdybym mógł, choć oczywiście 
nie mam takiego prawa. Dyskusje nie są jało
we, chodzi o konkretne problemy, w rozwią
zanie których każdy zabierający głos auten
tycznie się angażuje.

- Wykonanie uchwały dotyczącej apelu 
do posłów o przyśpieszenie realizacji auto
strady A -l radni powierzyli - wyjątkowo - nie 
Zarządowi Miasta, ale przewodniczącemu 
Rady Miasta. Jak pan to skomentuje?
- Przy konstrukcji projektu uchwały wydawa
ło się nam, że przewodniczący RM będzie 
naturalnym reprezentantem radnych, bo to 
przecież oni są przedstawicielami mieszkań
ców Rybnika w ustawodawczym organie wła
dzy samorządowej. Moim zadaniem było, aby 
apel dotarł do każdego posła indywidualnie. 
Jestem przekonany, że posłowie doskonale 
zdają sobie sprawę z wagi tego problemu 
i robią co do nich należy, nie jest więc na
szym zadaniem ich ponaglanie czy ocenianie, 
ale apelem tym chcem y ich wspomóc 
i wzmocnić istniejące lobby. Istnienie w po
bliżu Rybnika magistrali drogowej jest dla na
szego miasta bardzo ważne, gdyż wspoma
gać będzie realizację celów zawartych w bu
dowanej strategii rozwoju miasta. Jest jesz
cze aspekt drugi - zwiększa się nam bezrobo
cie wynoszące już ponad 8% i mamy nadzie
ję, że budowa autostrady i tworząca się wo
kół niej infrastruktura pomoże z tą tendencją 
walczyć. Autostrada przyciąga inwestorów, 
a tym samym pojawia się możliwość zwięk
szenia ilości miejsc pracy. Dlatego tak ważne 
jest upominanie się o nią.

- Dziękujemy za rozmowę.
Rozmawiała: Wiesława Różańska

KOMISJA 
FINANSÓW,

| przewodniczący 
Bolesław 
Korzeniowski:
- Komisja Finansów 
Rady Miasta Rybni
ka, uznaw ana jest 
za jedną z najbardziej 

zapracowanych. Swoje pierwsze posiedzenie 
odbyła zaraz następnego dnia po powołaniu 
i rzeczywiście organizuje swe posiedzenia 
częściej niż inne komisje RM. Proces two
rzenia komisji nie był łatwy -  początkowo 
akces zgłosiło czterech radnych, a po pew
nym czasie następnych trzech. Obecnie liczy 
ona 14 osób, w tym siedmiu członków spoza 
rady. Jest to jedna z liczniejszych komisji, co 
wynika chyba z przedmiotu jej zainteresowa
nia. Główną troską komisji jest ogół spraw 
związanych z budżetem miasta. W minionym 
roku braliśmy udział w przygotowaniu pierw
szego w historii miasta i w tej części Polski 
publicznego przetargu na wybór banku pro
wadzącego obsługę kasową gminy. Był to te
mat bardzo gorący, a pewne ówczesne kręgi 
RM, starały się wytworzyć atmosferę nieuf
ności i zdenerwowania. Na sesji w dniu 
1 marca ub. roku, Rada Miasta podjęła uchwa
łę o wyborze banku, którym został Powszech
ny Bank Kredytowy SA. w Warszawie, I Od
dział w Rybniku, współpracujący z miastem 
od 44 lat (wcześniej - NPB). Bank ten powtó
rzył swój sukces w bieżącym rok i wygrał 
przetarg, tym razem na okres trzech lat, de
klasując konkurentów. Oba te przetargi przy
niosły miastu istotne korzyści finansowe.

Komisja nie może pochwalić się błyskotli
wymi osiągnięciami w postaci wybudowa
nych dróg, sal gimnastycznych, czy innych 
obiektów użyteczności publicznej, co mogą 
uczynić inne komisje. Nasza praca jest szara, 
czasami może nużąca, jednak powód do za
dowolenia pojawia się wtedy, gdy z morza 
cyfr wyłania się syntetyczny obraz rozwija
jącego się Rybnika, albo gdy miasto może zre
zygnować z zaciągania kosztownych kredy
tów komercyjnych, czy też ograniczyć defi
cyt budżetowy. Oba te fakty miały miejsce 
w ubiegłym, 1999 roku, co znajdzie swe od
zwierciedlenie w sprawozdaniu z wykonania 
budżetu, które będzie prezentowane na naj
bliższej sesji Rady Miasta. Chodzi tu o znacz
ne środki finansowe. Wystarczy nadmienić, 
że z planowanego deficytu w wysokości po
nad 24 milionów złotych, udało się zejść 
do kwoty 16,9 milionów złotych. Przyjęty 
na rok 2000 budżet, również nie jest budże
tem zrównoważonym i zakłada deficyt prze
kraczający 13 milionów złotych. Tak więc 
również w roku 2000 trwać będzie wytężona 
praca nad minimalizacją tego deficytu.

Komisja nadal dbać będzie o to, by różne 
obciążenia finansowe społeczności miasta 
były kształtowane rozsądnie, z uwzględnie
niem perspektywicznych zamierzeń polityki 
społecznej, realizowanej przez parlament 
i rząd RP.

KOMISJA ZDROWIA 
I OPIEKI 
SPOŁECZNEJ, 
przewodnicząca 
Ewa Czaja:

- Od roku trwa re
forma służby zdro
wia. Był to trudny rok, 
ale myślę, że wiele 

problemów jeszcze przed nami. Największy 
- to dysproporcje pomiędzy tym, co w ramach 
kontraktu oferuje Kasa Chorych, a potrzeba
mi społecznymi. To spowodowało niezado
wolenie zarówno ze strony pacjentów, jak
1 personelu medycznego.

Nasza komisja zaopiniowała pozytywnie 
wiele wniosków, przykre jest tylko to, że na 
wnioskach się skończyło. Główny powód 
to brak pieniędzy. I tak: w styczniu 1999 roku 
rozpatrywaliśmy możliwość dofinansowania 
drugiego dyżuru na szpitalnych oddziałach za
biegowych (do końca 1998 roku dyżurowało
2 lekarzy, od stycznia ’99 tylko jeden, drugi 
zaś miał pełnić dyżur pod telefonem). 
W związku z tym, że Szpital Wojewódzki jest 
finansowany przez Kasę Chorych, a nadzo
rowany przez Urząd Marszałkowski, nie było 
możliwości dofinansowania ze środków bu
dżetowych miasta. Prośba do marszałka 
o pozostawienie podwójnych dyżurów, a co 
za tym idzie poprawy obsługi chorych, została 
rozpatrzona negatywnie.

Drugą istotną sprawą jest restrukturyzacja 
ZLA, który świadczy usługi dla prawie 150 tys. 
mieszkańców miasta. Kasa Chorych stawia 
przed przychodniami ogromne wymogi, 
a wśród nich: wprowadzenie systemu telein- 
formacyjnego START, dostosowanie przy
chodni dla niepełnosprawnych, a więc mon
taż wind i podjazdów dla wózków inwalidz
kich. Niełatwe do wykonania są wymogi 
SANEPiDu. W Rybniku funkcjonuje 26 po
radni i wszystkie, z wyjątkiem wyremontowa
nej poradni na Paruszowcu, wymagają moder
nizacji. Nakłady inwestycyjne sięgają kwoty 4,5 
min zł. Ministerstwo Zdrowia z końcem 1999 
r. przekazało na restrukturyzację 500 tys. 
W budżecie miasta Rybnika zaś widnieje 
kwota 335 tys.zł (pokrycie kosztów kształce
nia i podnoszenia kwalifikacji pracowników 
wykonujących zawody medyczne, odprawy
dla zwolnionych pracowników).

c.d. na stronie 6.



c.d. ze strony 5.
W chwili obecnej najbardziej nie cierpiącą 

zwłoki jest kwestia znalezienia w budżecie 
miasta na rok 2000 kwoty 700 tys.zł i to naj
później do 30 listopada br. W przeciwnym 
razie Kasa Chorych nie podpisze kontraktu 
na następny rok.

Reforma służby zdrowia zmierza w kierun
ku prywatyzacji, stąd też niepokój w środo- 
wisku medycznym przed tym, co jeszcze nas 
czeka. W miastach ościennych: Żorach, Ja
strzębiu, Rydułtowach niepubliczne zakłady 
opieki zdrowotnej już zaczęły powstawać. 
Rybnik na dzień dzisiejszy się do tego przy
gotowuje i istnieje zagrożenie, że do końca 
roku nie zdążymy się z tym uporać.

Najważniejsze to dobrze przygotowany plan 
restrukturyzacji, wdrażany sukcesywnie, 
z niewielkimi skutkami ujemnymi.

KOMISJA OŚWIATY 
¡KULTURY, 
przewodniczący 
Władysław Horabik:
- Komisja swoją dzia
łalność w ypełniła 
w oparciu o zadania 
wynikające ze statu
tu, planu pracy i ocze

kiwań Rady i Zarządu Miasta. Liczyła 32 
członków, w tym 16 radnych. Odbyła 12 po
siedzeń zwykłych, na których rozpatrywano 
projekty uchwał i sprawy bieżące w oświacie 
i kulturze miasta. Do uczestnictwa w pracach 
zapraszano gości spoza komisji, m.in. naczel
nika Wydziału Edukacji UM, dyrektorów 
i nauczycieli placówek oświatowych, dyrek
torów placówek kulturalnych oraz działaczy 
lokalnych. Członkowie komisji odwiedzili 
miejskie domy kultury oraz wszystkie gim
nazja. Spostrzeżenia i wnioski przekazano 
Zarządowi Miasta.

Wprowadzona w 1999 roku reforma oświa
ty, mimo znanych niedoskonałości, funkcjo
nuje dobrze i nie spowodowała większych 
napięć społecznych, zaś wizyty członków 
komisji w gimnazjach wykazały duże zaan
gażowanie i determinację dyrektorów oraz 
nauczycieli tych placówek, co napawa opty
mizmem na przyszłość. Należy wspomnieć 
o perspektywach rozwoju szkolnictwa wy
ższego w Rybniku, o czym świadczy budowa 
kampusu.

Powstanie Biura ds. Kultury i Sportu oraz 
reaktywowanie Filharmonii Rybnickiej po
zwala mieć nadzieję na przywrócenie miastu 
odpowiedniej rangi kulturalnej w regionie.

Podkomisja Kultury 
(w 1999 roku wcho
dziła w skład Komi
sji Oświaty i Kultury 
RM),
przewodniczący 
Lesław Konkol:
- Jednym z naszych 
zadań było wypraco

wanie koncepcji integrowania działań w kre
owaniu kultury i wypracowanie polityki kul
turalnej naszego miasta. Odwiedzaliśmy pla
cówki kultury podległe miastu, by lepiej po
znać ich specyfikę, problemy i możliwości. 
Odbyło się też spotkanie z radnymi dzielnic, 
odpowiedzialnymi tam za działalność kultu
ralną. Duża ilość spraw, którymi trzeba było 
się zająć, zdeterminowała nas do podjęcia 
decyzji o utworzeniu na nowo od początku 
2000 r. odrębnej Komisji Kultury.

Spośród ważnych decyzji w 1999 r., na które 
mieliśmy mniejszy czy większy wpływ, trze
ba wymienić utworzenie Biura ds. Kultury 
i Sportu w Urzędzie Miasta, organu scalają
cego i porządkującego prace w tych dziedzi
nach. Jednogłośnie podkomisja opowiedzia
ła się za reaktywacją Filharmonii Rybnickiej, 
wspierając inicjatywę środowisk muzycznych 
miasta. Mam nadzieję, że nasze spotkania 
z dyrektorami palcówek kulturalnych uspraw
niły wiele, nawet drobnych, elementów ich 
funkcjonowania, co w przyszłości będzie 
owocowało.

KOMISJA KOMU
NIKACJI, przewod
niczący H enryk  
Ryszka:
- W 1999 r. nasza ko- 
misja zatwierdzała, 
opiniowała i spraw
dzała wykonanie prac 
drogowych w mie

ście. Potrzeby ustalaliśmy z radami dzielnic, 
zaś prace główne z Zarządem Miasta, by kie
rować je do zatwierdzenia przez Radę Miasta.

Najważniejsze inwestycje drogowe w ubie
głym roku to: dokończenie pierwszego etapu 
obwodnicy południowej (od ronda chwało
wickiego do ul. Jankowickiej) oraz rozpoczę
cie i zakończenie jej drugiego etapu (od Jan
kowickiej do ul. Wodzisławskiej - z rondem); 
remont fragmentu ul. Wołodyjowskiego; bu
dowa łącznika między ul. Przemysłową i Sta
wową; remont kapitalny wiaduktu na ul. Żor
skiej; przebudowa odcinka ul. Żorskiej 
na 4-pasmowy; remont ul. Mościckiego; po
szerzenie ul. Śląskiej; remont Placu Armii Kra
jowej; poszerzenie ul. Wielopolskiej; budowa 
prawoskrętu na ul. Gliwickiej; remont wia
duktu na ul. Szybowcowej. Wprowadzono

sygnalizację acykliczną na skrzyżowaniach 
Wielopolskiej z Gliwicką i Gliwickiej z ul. 
KEN. Utwardzono kostką brukową 28 chod
ników, utworzono 9 zatok autobusowych.

W systemie gospodarczym trwały prace 
przy 145 drogach o łącznej długości 16 kilo
metrów. Nowością są 62 słupy informacyjne. 
Samo spisanie umowy z prywatną firmą na 
budowę modułów informacyjno-reklamo- 
wych trwało pół roku. Podpisaliśmy też umo
wę z firmą z Poznania na budowę bezpiecz
nych wiat przystanków autobusowych.

To tylko niektóre, najważniejsze z prac, któ
re opiniowaliśmy w 1999 roku.

KOMISJA 
DS. SAMORZĄDU 
I ROZWOJU 
DZIELNIC, 
przewodniczący 
Piotr Kusz:
- Najważniejsze pra
ce, jakimi zajmowa
liśmy się w komisji, 

to: koordynacja zadań określanych co roku 
przez rady dzielnic, a jak wiadomo, potrzeby 
są tu zawsze większe niż możliwości. Cyklicz
nie spotykaliśmy się z przewodniczącymi rad 
dzielnic, mam tu na myśli zarówno spotkania 
robocze na temat konkretnych robót, jak i np. 
spotkanie integracyjne w Kamieniu.

Nasza komisja jest jedną z liczniejszych 
- zasiada w niej 28 osób. Mieliśmy także 
wpływ na promocję miasta i jego dzielnic 
w formie albumu fotograficznego oraz książki 
autorstwa Marka Szołtyska. Do ważnych suk
cesów naszej komisji zaliczam przeprowadze
nie wyborów do rad dzielnic w rekordowym 
tempie - do 15 lutego 1999 r. Było to zresztą 
konsekwencją wyboru nowych władz miasta.

Jeśli obecnie rady dzielnic dysponują więk
szymi środkami na swoje działania, to także 
zasługa naszej komisji.

KOMISJA 
DZIAŁALNOŚCI 
GOSPODARCZEJ 
I ROLNICTWA, 
przewodniczący 
Jerzy Rożek:

- Poza rutynowym 
opiniowaniem pro
jektów uchwał, komi

sja nasza skupiła się na problemach wynika
jących z budowania strategii zrównoważone
go rozwoju gminy. Interesuje nas szczegól
nie przyszłość małych i średnich przedsię
biorstw, które mogą być źródłem nowych 
miejsc pracy, a ich tworzenie, w warunkach re
strukturyzacji górnictwa,jest ważnym zadaniem
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gminy. Komisja będzie wywierać presję 
na Zarząd Miasta, by porozumienie podpisa
ne z rybnickim Cechem Rzemiosł oraz Malej 
i Średniej Przedsiębiorczości miało przełoże
nie na konkretne działania. Oczekujemy też 
efektów działalności powołanej mniej więcej 
rok temu Rybnickiej Strefy Aktywności Go
spodarczej. Jej powstanie zdecydowało o tym, 
że jako komisja oprotestowaliśmy zapis 
w tworzonej strategii o powołaniu agencji ryn
ku lokalnego, gdyż uważamy, że to właśnie 
RSAG taką rolę powinna spełniać. Uważa
my, że powstanie jeszcze jednego tworu biu
rokratycznego nie ma sensu. Udało się nam 
też zablokować dowolną wyprzedaż majątku 
przez górnictwo, co bardzo zubożyłoby po
tencjał RSAG.

Drugi człon nazwy komisji wskazuje, że zaj
muje się ona również rolnictwem. Oczywi
ście w Rybniku gruntów rolnych jest coraz 
mniej, ale i tu zdarzają się problemy do roz
wiązania. Choćby sprawa robót melioracyj
nych, szczególnie ważna w kontekście skut
ków powodzi w 1997 roku. Są one realizo
wane, ale w niepełnym zakresie, gdyż wciąż 
brakuje na nie środków. Na terenie naszego 
miasta wciąż przybywa ugorów, coraz mniej 
ludzi chce uprawiać ziemię. Jest przygotowy
wana akcja zalesiania nieużytków, na co zna
lazły się pieniądze w miejskiej kasie, ale musi 
ona być prowadzona pod okiem fachowców.

Rybnik był zawsze prężnym ośrodkiem i nic 
nie wskazuje na to, by miało się to zmienić. 
Świadczy o tym ilość podmiotów gospodar
czych i spory ruch w tej dziedzinie. Zadaniem 
komisji jest mieć rękę na pulsie i w ramach 
swoich kompetencji wspomagać najwarto
ściowsze inicjatywy.

KOMISJA 
REWIZYJNA, 
przewodniczący 
Stanisław Lenert:

- Komisja Rewizyj
na jest jedyną komi
sją, w której im mniej 
pracy, tym lepiej... 
Jest też jedyną, której 

członkowie wybierani są w głosowaniu taj
nym. Pierwszą opinię komisja wydala w spra
wie kontynuacji przez nowy Zarząd Miasta 
inwestycji miejskich rozpoczętych w poprzed
niej kadencji. Analizowaliśmy rozłożenie 
kosztów i kierunki, w jakich dana inwestycja 
zmierza - w efekcie opowiedzieliśmy się za 
ich kontynuacją. Jeśli chodzi o szpital 
w Orzepowicach, komisja stanęła na stanowi
sku, by nie przekraczać sumy 3 min zł zadekla
rowanych na ten cel z kasy miejskiej. Jeżeli to 
ma być szpital wojewódzki, to na inwestycję tę 
powinno łożyć przede wszystkim państwo.

Już na początku działalności komisji stanął 
przed nią trudny problem opiniowania abso
lutorium dla Zarządu Miasta i analiza wyko
nania budżetu za 1998 rok. Byliśmy zasko
czeni postawą radnych RRR, którzy wtedy 
głosowali niejako przeciw sobie, bo to prze
cież ich pracę w zasadzie oceniano.

Na wniosek jednego z byłych pracowników, 
kontroli zostały poddane Rybnickie Służby 
Komunalne. Komisja nie znalazła tam jednak 
uchybień, podobnie pozytywnie wypadła opi
nia dotycząca kosztów podróży zagranicznych 
członków Zarządu Miasta - praktycznie 50% 
tych kosztów pokryły środki europejskie.

Kontrowersje wywołała nasza dość ostra 
opinia dotycząca kosztów, jakie miasto po
niosło z powodu, wykonywanych jeszcze 
w poprzedniej kadencji, robót, utrudniających 
dojazd do bazy firmy “Eko”. Uważaliśmy, że 
winni powinni ponieść konsekwencje, jednak 
była to tylko opinia. Obecny zarząd wykazał 
większy liberalizm.

Przed nami kolejna sesja absolutoryjna. 
Radni wypracowują w komisjach swoje opi
nie, na podstawie których wnioski przedsta
wi również nasza komisja. Chciałbym też 
podkreślić, że chociaż byliśmy nowicjusza
mi, nasza opinia przedstawiona Regionalnej 
Izbie Obrachunkowej została przyjęta bardzo 
pozytywnie. Przedstawia się nam zarzuty, że 
bez przedstawicieli RRR nasza komisja jest 
niekompetentna, ale przecież radni RRR nie 
chcieli w niej pracować, czego zresztą żału
ję. Nie odczuwamy jednak w komisji presji 
radnych AWS (przyp.red.: w skład Komisji 
Rewizyjnej wchodzi 5 radnych AWS i 2 SLD) 
i nie czujemy się ubezwłasnowolnieni.

KOMISJA 
GOSPODARKI 
PRZESTRZENNEJ, 
przewodnicząca 
Maria
Adamczyk-Dudek:
- W tej kadencji Ko

m isja Gospodarki 
P rzestrzennej RM 

spełnia szczególną rolę: inicjuje bowiem ko
lejny cykl planowania przestrzennego miasta. 
W tym przypadku - opracowanie studium 
uwarunkowań i kierunków rozwoju gminy, na 
którego podstawie powstanie miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego, będący 
najważniejszym aktem prawnym gminy. Taka 
możliwość zdarza się raz na pięć lat. Już na 
samym początku kadencji Zarząd Miasta po
stawił wniosek, opiniowany m.in. przez na
szą komisję, o podjęcie przez Radę Miasta 
uchwały o przystąpieniu do sporządzania tego 
studium. To jest najważniejszy problem jaki

komisja, do momentu uchwalenia tego stu
dium, co jakiś czas śledzi. Jednocześnie mamy 
dość niewdzięczną rolę, ponieważ pierwsze 
efekty tej pracy będą widoczne dopiero za 2- 
3 lata, bo taki jest cykl powstawania najprost
szej inwestycji. Uchwalenie nowego, bardzo 
znaczącego dla Rybnika dokumentu, jakim 
jest studium uwarunkowań i rozwoju gminy, 
powinno nastąpić w bieżącym półroczu.

W centrum zainteresowania komisji są rów
nież prace nad tworzoną strategią rozwoju 
miasta. W gospodarce centralnie sterowanej 
takie strategie były również tworzone, ale były 
one zdominowane narzuconą wizją „central
nego” planisty, który od miejsca jej przyszłej 
realizacji był najczęściej bardzo oddalony. 
W dobie gospodarki rynkowej plan strategicz
ny rodzi się z dyskusji w gronie lokalnych eks
pertów, tak jak to miało miejsce w Rybniku. 
Po prostu “wymyślają” oni swoje miasto, 
a z ich pojedynczych pomysłów tworzona jest, 
za sprawą fachowców, pewna spójna wizja. 
Bardzo wysoko oceniamy wkład lokalnych 
ekspertów w powstawanie tej wizji; oni chy
ba sami nie zdają sobie sprawy, ile do niej 
wnieśli.

Teraz komisja, przyjmując na siebie rolę in
spiratora, dąży, by swoje studium uwarunko
wań i rozwoju miały wszystkie dzielnice, 
zgodnie z resztą z planem ich rozwoju. Dziel
nicowi, lokalni eksperci, mając świadomość 
istnienia strategii miejskiej, będą tworzyć 
wizję swojego najbliższego otoczenia. Po raz 
pierwszy mieszkańcy mają autentyczny 
wpływ na przyszłą wizję dzielnicy i miasta.

Komisja prowadziła też swoje rutynowe 
działania: opiniowała propozycje uchwał ZM 
kierowanych do Rady Miasta, propozycje 
związane z nabywaniem i zbywaniem grun
tów przez miasto oraz przedstawiała własne 
wnioski i opinie dotyczące gospodarki prze
strzennej prowadzonej na terenie gminy.

KOMISJA 
EKOLOGII 
I PRZEMYSŁU 
GÓRNICZEGO,

I przewodniczący 
I Roman Oleś:

W 1999 roku odby
ło się 10 posiedzeń 
naszej komisji, do za

dań której należy m.in. opiniowanie i zatwier
dzanie budżetu Wydziału Ekologii UM oraz 
Zarządu Zieleni Miejskiej, opiniowanie Pla
nu Ruchu Zakładu Górniczych i ewentualnych 
zmian w zakresie oddziaływania na środowi
sko, a także opiniowanie wniosków rekulty
wacyjnych.

c.d. na stronie 8.

Tel. 42-28-825
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c.d. ze strony 7.
Niezwykle ważnym przdsięwzięciem, któ

re komisja z zainteresowaniem śledzi, jest 
powołanie do życia Rybnickiej Strefy Aktyw
ności Gospdoarczej. Mamy nadzieję, że głów
ne zadanie strefy czyli pozyskiwanie nowych 
miejsc pracy dzięki majątkowi poprodukcyj
nemu kopalń zostanie zrealizowane.

Komisja zainteresowana jest również postą- 
pami prac modernizacyjnych oczyszczalni 
ścieków w Orzepowicach - największej miej
skiej inwestycji. Na dzień dzisiejszy stan za
awansowania robót wynosi 95%. Opiniowa
liśmy również propozycję wydania przez mia
sto „ Przewodnika przyrodniczego po Rybni
ku ”, który powstał staraniem Wydziału Eko
logii Urzędu Miasta. Ukazuje on walory i za
grożenia środowiska przyrodniczego, jak rów- 
nież najciekawsze oraz najcenniejsze pod 
względem przyrodniczym obszary i obiekty 
znajdujące się w granicach administracyjnych 
miasta. Druk przewodnika, sfinansowany 
ze środków Gminnego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej, kosztował 
17.690 zł, komisja zatwierdziła też regulamin 
dofinansowania modernizacji systemów 
grzewczych budynków mieszkalnych i miesz
kań. Celem ograniczenia tzw. niskiej emisji 
zanieczyszczeń do powietrza, miasto od sze
regu lat dofinansowuje modernizację syste
mów grzewczych mieszkań i budynków 
mieszkalnych. W 1999 roku rozpatrzono 370 
wniosków, z czego dotację przyznano 326 
mieszkańcom Rybnika, w tym: 33 na ogrze
wanie elektryczne, 82 na ogrzewanie gazo
we, 12 na ogrzewanie olejowe, 199 na ogrze
wanie węglowe (kotły ekologiczne z atestem). 
Dotacje te finansowane są ze środków Gmin
nego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospo
darki kWodnej. W 1999 roku na ten cel wy
dano 394.000 zl.

mieszkańców leżą na sercu. Istnieje przeko
nanie, że szeroko rozumiane bezpieczeństwo 
jest w naszym mieście niewystarczające. Kie
dy jednak dochodzi do rozmów o tym, jak je 
poprawić, wówczas okazuje się, że poprawy 
bezpieczeństwa oczekujemy głównie poprzez 
zwiększenie efektywności służb munduro
wych - policji, straży miejskiej, straży pożar
nej czy też większej restrykcyjności prokura
tury i sądów. Już dwukrotnie w trakcie prac 
komisji obecnej kadencji odbyły się spotka
nia z przedstawicielami rad dzielnic. Spotka
nia te pozwoliły uświadomić przedstawicie
lom mieszkańców, że sama policja czy straż 
nie powstrzyma stale rosnących zagrożeń. Ko
nieczne jest większe zaangażowanie samych 
mieszkańców nie tylko w walkę z zagroże
niami, brakiem reakcji na przejawy łamania 
prawa, ale głównie w stwarzanie alternatyw
nych form spędzania wolnego czasu dla dzieci 
i młodzieży. To przecież one są szczególnie 
podatne na wszelkiego rodzaju patologie
0 charakterze przestępczym. Dlatego też na
sza komisja podjęła inicjatywę w sprawie 
zwiększenia wydatków na sport i kulturę. 
Mamy nadzieję, że uda się nam przekonać de
cydentów w mieście, że „lepszy gram profi
laktyki, niż kilo leczenia skutków”.

Obecnie opracowywany jest powiatowy 
program poprawy stanu bezpieczeństwa. Pro
gram ten przygotowuje policja przy współ
udziale naszej komisji i władz powiatowych. 
W najbliższym czasie, oprócz kontynuacji 
dotychczasowych działań, mamy zamiar zor
ganizować kilka posiedzeń tematycznych do
tyczących m.in. narkomanii i chuligaństwa. 
Chcemy poruszać problemy z różnych dzie
dzin życia i zapraszać do udziału ekspertów
1 fachowców oraz przedstawicieli konkret
nych dzielnic, w których najczęściej docho
dzi do zdarzeń, o których mowa. Policja ceni 
sobie tego typu inicjatywy, gdyż wówczas ma 
dokładniejsze informacje, co do sytuacji 
w każdej dzielnicy miasta. Jednocześnie 
chciałbym zaprosić do współpracy wszystkich 
tych, którzy mają coś do powiedzenia w spra
wach porządku i bezpieczeństwa. Członko
wie naszej komisji uważają, że w tej dziedzi
nie każdy z nas może wnieść coś nowego 
i twórczego.

KOMISJA 
PRAWORZĄDNOŚCI, 
przewodu iczący 
Stanisław Jaszczuk: 
- W skład komisji 
praworządności, któ
ra liczy 14 osób, 
wchodzi między in
nymi prezydent 

i przewodniczący Rady Miasta. Już sam ten 
fakt świadczy o tym, jaką rangę do spraw bez
pieczeństwa i porządku przywiązują władze 
miasta. Dotychczasowe prace komisji, oprócz 
działań obligatoryjnych, polegających na opi
niowaniu uchwal wchodzących pod obrady 
Rady Miasta, koncentrowały się na poszuki
waniu platformy współpracy dla wszystkich 
tych, którym sprawy bezpieczeństwa naszych

KOMISJA 
GOSPODARKI 
KOMUNALNEJ, 
przewodniczący 
Kazimierz Zięba:
- Komisja nasza liczy 
26 osób i dotychczas 
odbyła 12 posiedzeń, 
w tym jedno wyjaz

dowe. Skład komisji jest zróżnicowany poli

tycznie, ale absolutnie nie przeszkadza nam 
to w pracy, liczy się bowiem fachowość człon
ków, a tę oceniam bardzo wysoko. Spośród 
zagadnień, jakimi dotychczas zajmowała się 
komisja, warte podkreślenia jest wyrażenie 
opinii do projektów budżetu miasta. Dzięki 
naszemu wnioskowi, o 500 tyś. zł. zwięk
szono środki finansowe na kanalizację sani
tarną i o 300 tyś. zł na remonty kapitalne bu
dynków komunalnych. Komisja wyraziła 
również swoją opinię w zakresie zmian cen 
za wodę i odprowadzanie ścieków, zasad 
i warunków wyłapywania bezdomnych zwie
rząt, składowania odpadów na śmietnisku 
w Boguszowicach oraz w sprawie przekształ
cenia Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kana
lizacji w Spółkę Prawa Handlowego. Człon
kowie komisji brali również udział w prze
targach, a niezwykle pożyteczną lekcją oka
zało się dla nas wyjazdowe posiedzenie 
w Goczałkowicach-Zdroju, gdzie, dzięki 
uprzejmości dyrekcji wodociągów, zwiedzi
liśmy to przedsiębiorstwo.

Ostatnio przedmiotem prac radnych była 
sprawa przejęcia od kopalni „Chwałowice” 
78 mieszkań i ich skomunalizowania przez 
miasto oraz zaopiniowanie wzrostu stawek 
czynszu regulowanego za lokale mieszkalne.

Jeżeli chodzi o zadania na przyszłość, ko
misja rozstrzygać będzie sprawy związane 
z dalszym procesem prywatyzacji Przedsię
biorstwa Wodociągów i Kanalizacji. Chodzi 
nam przede wszystkim o to, by nie oddać tego 
przedsiębiorstwa w ręce prywatne, np. jakiejś 
zagranicznej firmie, bo byłoby to niekorzyst
ne dla mieszkańców Rybnika. Zachodziłaby 
wówczas obawa utraty kontroli władz miasta 
nad ceną wody i odprowadzania ścieków. 
Wystąpimy również z wnioskiem do Zarzą
du Miasta w sprawie przejęcia budynku przy 
ul. Kolejowej, w którym, w czasie remontu 
Zamku, siedzibę miał Sąd Rejonowy. Propo
nujemy przeznaczyć go na potrzeby miesz
kań socjalnych dla eksmitowanych rodzin 
zalegających z czynszami. Ten problem musi 
zostać rozwiązany przez nasze władze. Nie 
można przecież wyrzucać ludzi na bruk, za
pominać o człowieku, mimo, iż prawo bru
talnie na to zezwala. Ponownie zajmiemy się 
analizą wzrostu ceny za wodę i odprowadza
nie ścieków. Chciałbym dodać, że komisja, 
opiniując pozytywnie cenę wody i odprowa
dzania ścieków, nie wiedziała, że do ceny 
zostanie doliczony jeszcze 7% podatek VAT.

Korzystając z okazji chciałbym również po
dziękować za rzeczową współpracę naczel
nikowi Wiktorowi Salomonowi, Romanowi 
Mańce i dyrektorowi PWiK Alojzemu Ni
klowi.

Tel. 42-28-825 mmmm
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KOMISJA 
KULTURY 
FIZYCZNEJ 
I SPORTU, 
przewodniczący 
Henryk Frystacki:
- W komisji zasiadają 
przedstawiciele róż
nych środowisk spor

towych, reprezentujących wiele dyscyplin spor
tu. Oddaje to w pełni politykę, jaką przyjęła 
komisja w zakresie promowania sportu na tere
nie miasta. W Rybniku działa około 90 różnego 
rodzaju klubów i w ocenie komisji, jest to nie
zwykle korzystne, gdyż w ten sposób, szcze
gólnie dzieci i młodzież, mają większy wybór 
w zagospodarowaniu wolnego czasu. Podkre
ślam ten fakt, gdyż w niektórych miastach przy
jęto politykę monokultury jednej dyscypliny. 
A przecież młodzież ma różnorodne zaintere
sowania i każdy powinien mieć jednakową szan
sę realizacji swoich sportowych pasji.

Nowe przepisy o finansach publicznych na
kładają na kluby coraz większe obowiązki, 
w szczególności w zakresie księgowości. Wie
lu działaczy sportowych, do dnia dzisiejszego 
nie potrafi pojąć, że do tych zmian należy się 
albo dostosować albo “wypada się z gry”. Ko
nieczne jest zatem nie tylko zdyscyplinowanie 
działaczy, ale również okazanie im pomocy 
w zrozumieniu tych spraw. Uważam, że odbę
dzie się to z korzyścią nie tylko dla nich, ale dla 
całego rybnickiego sportu, gdyż zaangażowa
nych i doświadczonych działaczy nigdy za wie
le. Sprawa ta dotyczy również szkoleniowców 
- trenerów i instruktorów. Zajęcia z dziećmi 
muszą prowadzić ludzie, którzy mają do tego 
nie tylko chęci, ale także odpowiednie kwalifi
kacje. Istotne jest również i to, że nawet najbar
dziej zaangażowani działacze i trenerzy niewiele 
będą mogli zdziałać, jeżeli nie będziemy dys
ponować odpowiednią bazą - czyli boiskami 
i salami gimnastycznymi. Komisja będzie skru
pulatnie pilnować dwóch nad wyraz ambitnych 
zadań i inwestycji miasta, tj. budowy 10 sal gim
nastycznych oraz remontu stadionu miejskiego. 
Mam nadzieję, że w następnej kolejności uda 
się zakończyć budowę przejętego od kop. “Jan- 
kowice” basenu, zrealizować budowę lodowi
ska, a w dalszej kolejności wielofunkcyjnej hali 
widowiskowej poza centrum miasta.

Potwierdzeniem prawidłowego kierunku ryb
nickiego sportu niech będą wyniki opublikowa
ne przez Urząd Kontroli Fizycznej za rok 1999r., 
w których rybnicki sport młodzieżowy w skali 
całej Polski plasuje się na bardzo wysokim 23 
miejscu, dla porównania Wodzisław zajmuje 
w tej ocenie odlegle 160 miejsce. W rankingu 
Województwa Śląskiego plasujemy się na miej
scu trzecim za Katowicami i Bielskiem. Chce
my więc przekonać władze miasta, że w sport 
i kulturę fizyczną warto inwestować i że jest to 
inwestycja opłacalna.

Opracowali: Sabina Horzela, 
Wiesława Różańska, Grzegorz Walczak

S k r o  k e m . . .

Perspektywy dla elektrowni
Przedstawiciele Zarządu i Rady Miasta Rybnika wraz z posłami Ziemi Rybnickiej wzięli 

udział w spotkaniu organizowanym przez elektrownię „Rybnik”, tematem którego, była 
prezentacja „Perspektyw icznego program u rozwoju elektrow ni na okres 
od 2001 do 2010 roku”. Program przedstawiono potencjalnym inwestorom i został on 
przez nich pozytywnie przyjęty. Dlatego też - zdaniem władz elektrowni „Rybnik” - istnieje 
duża szansa jego realizacji.

Ekspresowa Pszczyna-Rybnik-Racibórz
W siedzibie Śląsko Dąbrowskiego Towarzystwa Gospodarczego odbyło się spotkanie 

w sprawie budowy drogi regionalnej - ekspresowej Pszczyna-Racibórz. W spotkaniu udział 
wzięli m.in. przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego - Jacek Stumpf, Generalnej Dy
rekcji Dróg Publicznych Oddziału Południowego - Jerzy Pałasz, główny pomysłodawca 
i organizator spotkania - poseł i przewodniczący ŚDTG Czesław Sobierajski, przedstawi
ciele Urzędu Miasta Rybnika - Adam Fudali, Romuald Niewelt i Andrzej Kopka, wła
dze miast Wodzisławia, Rydułtów, Raciborza, Pszczyny, Żor oraz powiatu rybnickiego, 
pszczyńskiego i raciborskiego. W trakcie spotkania dyskutowano m.in. o korzyściach jakie 
mogą wyniknąć z powstania tej drogi, o projektach i uzgodnieniach międzygminnych, o 
pomocy ze strony UE i propozycjach zawarcia porozumienia komunalnego. W efekcie roz
mów doszło do powstania komitetu sterującego, w skład którego weszli przedstawiciele 
Urzędu Marszałkowskiego, GDDP oraz władz Raciborza, Rybnika, Pszczyny i Żor.

Środowe spotkanie było kolejnym, które zorganizowano po podpisaniu w październiku 
ub. roku porozumienia w sprawie budowy drogi regionalnej - ekspresowej Racibórz-Psz- 
czyna. (Szczegóły spotkania w następnym numerze).

Wojewódzkie zarządzanie kryzysowe
Prezydent Adam Fudali wziął udział w konferencji zorganizowanej przez Wojewodę 

Śląskiego, której tematem było ‘‘Zarządzanie kryzysowe w Województwie Śląskim - Powia
towe Centra Zarządzania Kryzysowego ”. Wygłosił tam referat dotyczący dotychczasowych 
rozwiązań w zakresie organizacji zarządzania kryzysowego na przykładzie miasta Rybnika. 
Konferencja odbyła się w sali Sejmu Śląskiego w Katowicach. Udział w konferencji wzięli 
również krajowi i regionalni specjaliści od zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej.

Spotkanie organizacji pozarządowych
Wydział Spraw Społecznych UM był organizatorem spotkania przedstawicieli działających 

na terenie Rybnika organizacji pozarządowych. Wzięła w nim udział Anna Szelest ze Stowa
rzyszenia Wspierania organizacji Pozarządowych MOST, która przedstawiła możliwości ubiega
nia się o fundusze na działalność oraz poinstruowała jak powinne wyglądać programy działania.

Z inicjatywy tego samego wydziału spotkali się przedstawiciele rybnickich placówek 
oświaty, służby zdrowia oraz organizacji pozarządowych, by zapoznać się z możliwościa
mi otrzymania środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacyjnego Osób Niepełno
sprawnych. Poszczególne placówki przygotują cząstkowe programy działań, na które można 
otrzymać fundusze z PFRON, a te z kolei złożą się na długoletni program samorządowy.

Związek Górnośląski znów działa
Związek Górnośląski organizujący ludzi wokół spraw swojej Malej Ojczyzny zawiązano 
w Rybniku już w 1990 roku. Później jednak stracił on wielu aktywnych działaczy i prak
tycznie przestał funkcjonować. Natomiast w ostatnich miesiącach został reaktywowany. 
Wszystkich zainteresowanych działalnością Związku Górnośląskiego zapraszamy do domu 
katechetycznego parafii św. Antoniego, gdzie członkowie rybnickiego koła dyżurują w każdy 
ostatni piątek miesiąca w godzinach od 16.00 do 18.00.

Turniej par małżeńskich
Rybnicki Klub TKKF-Piaski oraz Rada Dzielnicy Paruszowiec-Piaski był organizato
rem Turnieju par małżeńskich dzielnic Rybnika, który odbył się w sobotę 18 marca br. 
w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 3 w rybnickiej dzielnicy Piaski. Celem impre
zy była integracja mieszkańców Rybnika oraz popularyzacja aktywnego wypoczynku 
w sportowo-rekreacyjnej rywalizacji. (Szczegóły w kwietniowej „GR").
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Na kolejne 3 lata
Umowa Rybnika

z Powszechnym Bankiem Kredytowym SA.

Umowę podpisują prezydent Adam Fudali i zastępca dyrektora rybnickiego oddziału 
PBK SA. Grzegorz Bednorz.

Kawa z wiceministrem
- Górnictwo w Rybniku i jego okolicach będzie funkcjonowało jeszcze wie
le lat. Oczywiście należy wziąć pod uwagę potrzeby naszej gospodarki, 
ale z pewnością jest to region, w którym górnictwo utrzyma się najdłużej. 
Można z nim wiązać nadzieje -  zapewniał Jan Szlązak, podsekretarz sta
nu w ministerstwie gospodarki podczas kolejnego spotkania “Przy ka
wie”, zorganizowanego przez Izbę Przemysłowo-Handlową Rybnickie
go Okręgu Przemysłowego.

Mówiąc o szansach i zagrożeniach górnic
twa w Rybnickim Okręgu Przemysłowym, 
J. Szlązak wspomniał również o planowa
nych korektach w programie reformy tego 
sektora, ludziach odchodzących z górnictwa 
i wiążącej się z tym racjonalizacji zatrudnie
nia oraz korzyściach, wynikających z przyj
mowania do pracy byłych górników. Wice
minister dokonał również oceny reformy 
po dwóch latach jej realizacji. - Reforma prze
kroczyła już punkt krytyczny. Z 15 kopalń prze
znaczonych do całkowitej likwidacji, 8 zaprze
stało już wydobycia. Spośród 9 kopalń obję
tych tzw. częściową likwidacją, 5 już zlikwi
dowano. W latach 2001 - 2002 zatrzymane 
zostaną ostatnie trzy kopalnie. Tak więc już 
za dwa lata nie będzie się mówiło o likwida
cji kopalń i redukcji zatrudnienia.

Zdaniem J. Szlązaka, dotychczasowe pro
gramy uzdrowienia górnictwa nie przyniosły 
oczekiwanych rezultatów ze względu na brak 
konsekwencji działania, woli politycznej, 
odpowiednich ustaw i przepisów prawnych 
oraz środków finansowych. Jednak, jak mówi

wiceminister - górnictwo idzie ku lepszemu. 
Dlatego chciałby wszystkich przekonać, 
że warto w nie inwestować..

J. Szlązak pokusił się również o nakreśle
nie perspektyw rozwoju tego sektora: - Już I  
wkrótce działanie rozpocznie Spółka Restruk- I  
turyzacji Kopalń, która m.in. ma za zadanie j  
stworzyć nowe miejsca pracy i przejmować 8 
majątek pokopalniany. Tylko dwie z siedmiu 
obecnie funkcjonujących spółek węglowych 
nadal zajmować się będą wydobyciem węgla, 
a kopalnie “Budryk” i “Bogdanka”poddane 
zostaną prywatyzacji.

W związku z tymi planami uczestnicy spo
tkania chcieli wiedzieć, które spółki pozosta
ną na rynku, co się stanie z ich zobowiąza
niami oraz w jakim stopniu powstanie Spółki 
Restrukturyzacji Kopalń wpłynie na strefy 
aktywności gospodarczej, skoro obydwa pod
mioty mają podobny cel działania. Zgodnie 
z opinią wiceministra, podobne zadania i cele 
nie stwarzają sprzeczności, a przeciwnie mogą 
okazać się bardzo pomocne. Jak zapewnił 
J. Szlązak, jeszcze nie wiadomo, które ze dwóch

W wyniku przeprowadzonego przetargu 
Rada Miasta Rybnika na kolejne 3 lata po
wierzyła obsługę budżetu miasta I Oddzia
łowi w Rybniku Powszechnego Banku Kre
dytowego SA. w Warszawie.

Bank ten od 10 lat współpracuje z samo
rządem Rybnika. Przed rokiem w pierwszym 
przetargu zdecydowanie wyprzedził swą ofer
tą inne banki. Także w tegorocznym przetar
gu zdystansował rywali w sposób bezprece
densowy, zdobywając ponad 200 % punktów, 
które uzyskał następny w kolejności bank. 
Zdecydowało zaoferowanie zniesienia zry
czałtowanej opłaty za prowadzenie rachun
ków bankowych jednostek organizacyjnych 
miasta. Oba przetargi na wybór banku przy
niosły miastu wymierne korzyści.

W dniu 23 lutego 2000 r. umowę podpisali: 
ze strony PBK SA. - zastępca dyrektora Grze
gorz Bednorz oraz główna księgowa Leoka
dia Szymańska, a ze strony miasta prezydent 
Adam Fudali i wiceprezydent Jerzy Frelich 
i kontrasygnujący - skarbnik miasta Bogusław 
Paszenda.

Budowa zbiornika przeciwpowo
dziowego “Racibórz Dolny” była te
matem spotkania, w którym wzięli 
udział przedstawiciele ministerstwa 
środowiska, Śląskiego Urzędu Woje
wódzkiego, Urzędu Marszałkowskiego 
oraz władze miast i gmin naszego re
gionu.

Nigdy więcej 
powodzi!

Spotkanie dotyczące tej największej in
westycji w województwie zorganizowano 
z inicjatywy posła Czesława Sobierajskiego 
i Śląsko-Dąbrowskiego Towarzystwa Gospo
darczego z siedzibą w Rybniku. Zgodnie ze 
wstępnymi prognozami, budowa zbiornika 
ma potrwać prawie 6 lat i będzie koszto
wać około 530 milionów złoty, jednak zda
niem posła, koszty te są nieporównywalne

spółek pozostaną, choć nie ukrywał, że naj
lepsze wyniki osiąga Jastrzębska Spółka Wę
glowa. Słowa uznania padły również pod ad
resem Rybnickiej Spółki Węglowej.

W trakcie spotkania wiceprezydent Rybni
ka Romuald Niewelt przekazał na ręce 
J. Szlązaka pismo w sprawie pomocy finan
sowej z funduszu PHARE na rzecz budowy 
kampusu uczelnianego.

Pierwsze spotkanie z wiceministrem J. Szlą- 
zakiem, zorganizowane przez Izbę odbyło się 
w lipcu ubiegłego roku. Tym razem “Przy ka
wie” z wiceministrem spotkali się m.in. przed
stawiciele Urzędu Miasta, spółek węglowych, 
elektrowni “Rybnik”, Urzędu Pracy, lokal
nych firm oraz banków. (S)
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W Centrum Kształcenia Inżynierów 
Politechniki Śląskiej w Rybniku odby
ła się uroczystość wręczenia dyplomów 
pierwszym 55 absolwentom specjalno
ści budowlano -  architektonicznej. 
Wśród zaproszonych gości był prezy
dent miasta Adam Fudali.
- Oceniam poziom prac dyplomowych bardzo 
wysoko. Były ciekawe, solidne i dobrze opra
cowane pod względem merytorycznym. Naj
lepszym dowodem na to może być fakt, iż więk
szość tych prac prezentowanych było na VVy- 
dziale Budownictwa, a w najbliższym czasie 
znajdzie się na specjalnej wystawie w Teatrze 
Ziemi Rybnickiej- mówi doc. Szczepan Wyra, 
dyrektor Centrum Kształcenia Inżynierów Po
litechniki Śląskiej w Rybniku. - Wiele pomy
słów i koncepcji zawartych w tych pracach 
może okazać się niezwykle przydatne i stano
wić podstawę do wykorzystania w przyszłości.

Prace dyplomowe młodych inżynierów do
tyczyły rozwiązań urbanistycznych m.in. 
w Żorach, Wodzisławiu i Czerwionce - Lesz
czynach. Spora grupa prac, których tematy za
proponował Urząd Miasta, była osadzona w 
realiach Rybnika. Ich celem było opracowa
nie pewnych koncepcji i “świeże” spojrzenie 
na niektóre rozwiązania. Część prezentowa
nych prac powstało na terenie Danii w ramach

cga<i£oi£n
z ogromem strat, jakie możemy ponieść 
w przypadku kolejnej powodzi: - Jo ogrom- ‘ 
ny wydatek, d latego należy zrobić wszyst
ko, aby budow a zbiornika "Racibórz" na- |  
braia tem pa. Istotne je s t  nie tylko to, 8 
że dzięki powstaniu zbiornika wzrośnie bez- 2 
p ie cze ń s tw o  p rze c iw p o w o d z io w e  
i mieszkańcy najbardziej zagrożonych rejo
nów b ędq  wreszcie mogli spać spokojnie, 1 
ale równie ważny jest fakt, że stworzone zo
stanę nowe miejsca pracy, a  to z kolei stwa
rza szansę zatrudnienia dla byłych górników.

Fundusze na realizację tego zadania po
chodzić będą z budżetu państwa oraz wo
jewództw dolnośląskiego, opolskiego i ślą- I  
skiego, a także Funduszu Ochrony Środo
wiska i GW. Zdaniem posła, budowa tej 2 
jednej z najbardziej strategicznych inwe
stycji powinna rozpocząć już za rok. Waż- | 
ne jest to, że oficjalną zgodę na powsta
nie zbiornika wyraziło już ministerstwo śro- : 
dowiska. O szczegółach związanych z przy
szłością zbiornika dyskutowali m.in. Jerzy 
Nowakowski z departam entu zasobów 
wodnych ministerstwa środowiska, Lucjan 
Kępka z Urzędu Marszałkowskiego, Andrzej 
Szczeponek ze Śląskiego Urzędu Woje
wódzkiego, Józef Stadnicki z Okręgowej 
Dyrekcji Gospodarki Wodnej, Józef Kle
pacz z Inspektoratu Budowy Zbiornika Ra
cibórz i Eksploatacji Wód ODGW oraz 
przedstawiciele władz miast, gmin i ŚDTG. :

(S)

D y p l o m y  w r ę c z o n e !
praktyk studenckich. 
Tematy tam opraco
wane przygotowano 
w oparciu o normy 
zachodnie, stąd też 
były dodatkowo mo
dyfikowane, aby do
stosować je do krajo
wych wymogów. Kil
ka prac powstało 
w trakcie indywidual
nych praktyk w wy
branych przedsiębior
stwach, a więc i tema
ty dobierano specjal
nie pod ich kątem.

Młodzi inżyniero
wie nie pozostaną bez 
pracy, aż 54 z nich już 
znalazło zatrudnienie. 
Sam byłem zaskoczo
ny tym, że praktycznie 
wszyscy nasi absol
wenci ju ż  pracują. 
Świadczy to o tym, że 
tworząc taką specjal
ność, udało nam się 
trafić w zapotrzebo
wanie rynku - podkre
śla doc. Wyra.

(S) Dyplomanci, wraz z gośćmi, przed macierzystą uczelnią.
Zdj.rM.T.

Czyste śmieci?
Podczas seminarium, które zostało zorga

nizowane przez Fundację Ekologiczną 
"Ekoterm Silesia" z Rybnika, przedstawiciele 
gmin naszego regionu mogli dowiedzieć się 
o tym, jak odpowiednio segregować i utyli- 
zować odpady komunalne.

Seminarium adresowane było przede 
wszystkim do gmin, które są właścicielami 
wysypisk śmieci. Zdaniem organizatorów, 
zainteresowanie taką tematyką wynika 
z coraz częstszych problemów gmin ze skła
dowaniem odpadów komunalnych. Dlate
go też Fundacja "Ekoterm Silesia" podjęła 
rozmowy z jedną z firm, która jest repre
zentantem Remediation Technology Limited. 
Ta brytyjska firma jest właścicielem patentu 
na technologię o nazwie "REMTEC":
- Jest to system segregacji i obróbki ciepl
nej odpadów, które u producenta śmieci, 
czyli u przeciętnego mieszkańca nie muszą 
być segregowane - mówi Janusz Trojan 
z Fundacji Ekoterm Silesia.

Wśród prelegentów rybnickiego semina
rium znaleźli się przedstawiciele Remedia
tion Technology Limited - dyrektor naczelny 
Alan Gregory oraz John Squire - dyrektor 
handlowy tej firmy. O aspektach prawnych 
i przepisach, jakie obecnie obowiązują 
w Polsce w zakresie gospodarki odpadami 
i jakie zostaną wprowadzone wraz z no
welizacją ustawy oraz o wymogach Unii Eu
ropejskiej mówiła Lidia Sieja z Instytutu Eko
logii Terenów Uprzemysłowionych z Kato
wic. - Systemem, o którym mowa, zaintere
sowany jest m.in. rybnicki Urząd Miasta. 
Obecnie prowadzone są rozmowy, które 
mają wyjaśnić co należy zrobić, by tech
nologię tę zastosować chociażby na wysy
pisku śmieci w Rybniku. Warto wspomnieć 
o podstawowych atutach tej technologii. 
Z ilości śmieci, które standardowo trafiają 
do śmieciarki, w efekcie zastosowania tego 
procesu, maksimum do 70% przerobów jest 
wysegregowanych. Mówiąc inaczej, 30% 
tego co jest przywożone na wysypisko, tra
fia w efekcie końcowym na składowisko od
padów - mówi Janusz Trojan. (S)
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Zgodnie ze znowelizowang ustawg o p o 
m ocy społecznej - mówi odpowiedzialny 
za tq sferę działalności członek Zarzędu 
Miasta Leszek Kuśka - zadania te realizuje 
w naszym mieście głównie Ośrodek Pomo
cy  Społecznej. 1/1/ odpowiedzi na nowe wy
zwania, w ostatnim czasie wachlarz usług 
ośrodka znacznie się rozwingł, umożliwiajgc 
tym samym prowadzenie wielozakresowej.

komplementarnej pom ocy rodzinie. Miesz
ka ń cy  Rybnika m o g q  liczyć  nie tylko 
na uzyskanie wsparcia materialnego, ale 
także na  w szechstronne p o ra d n ic tw o  
(w tym prawne) oraz pom oc psychologicz- 
nq i pedagog icznq . Zarzqdowi Miasta za
leży na tym, a b y  rybnickie rodziny były 
szczęśliwe, silne i ekonomicznie niezależne 
- znalazło to m.in. wyraz w postaci zatrud
nienia w OPS konsultanta ds. bezrobocia  
oraz uruchomienia Ośrodka Interwencji 
Kryzysowej. W p lanach jest także urucho
mienie hostelu dla osób, które na wskutek 
przeżywanego kryzysu potrzebuję inten
sywnego wsparcia i pom ocy psychologicz
nej. Pragniemy również umożliwić rybnicza- 
nom korzystanie z usług ca łod ob ow eg o  
telefonu zaufania. W przypadku, gdy ro
dzina nie może lub nie c h c e  spraw ow ać  
należytej opieki n ad  dzieckiem , pow iat 
zobowiqzany jest do  zapewnienia dziec
ku możliwie najlepszych, zbliżonych do ro
dzinnych warunków życiowych. Wiqże się 
to z przejęciem kolejnych obowigzków, któ
re do niedawna znajdowały się głównie 
w gestii Kuratorium Oświaty.

Ośrodek Pomocy Społecznej, ustawowo 
zobowiqzany do sprawowania pieczy nad 
rodzinami zastępczymi, pow oła ł Zespół 
ds. Rodzin Zastępczych. Zespół ten służy 
wsparciem i pom ocq nie tylko rodzinom 
zastępczym, ale także rodzinom biologicz
nym, z których wywodzq się dzieci. Idea 
instytucji rodzin zastępczych jest bowiem 
taka, że sprawujq one opiekę nad dziec
kiem tymczasowo tj. do czasu unormowa
nia się sytuacji w rodzinie naturalnej. Ze
spół ds. Rodzin Zastępczych jest także przy
gotowany do prowadzenia rodzin kontrak
towych. Niestety, na realizację tego zada
nia trzeba będzie  jeszcze zaczekać 
do momentu ustabilizowania się sytuacji tej 
formy opieki w aktach wykonawczych

do Ustawy o pomocy społecznej.
Zupełnie nowym zadaniem realizowanym 

przez OPS jest kierowanie dzieci i młodzie
ży do placówek opiekuńczo-wychowaw
czych i resocjalizacyjnych. W miarę rozwoju 
polityki prorodzinnej powiatu, liczba tych 
dzieci powinna się zmniejszać - póki co, 
w obec od lat zbyt wgtłej sieci tego typu 
placówek, jest to zadanie niezwykle trudne,

żmudne i nie zawsze w pełni wykonalne. 
Na szczęście pewna grupa dzieci może 
znaleźć pom oc i opiekę w placówkach 
znajdujgcych się na terenie miasta. Istnie
je Dom Dziecka, który opiekuje się dziećmi 
do szóstego roku życia oraz pom aga ma
łoletnim matkom. Starsze dzieci mogq zna
leźć pom oc i wsparcie w hoteliku Zespołu 
Ognisk Wychowawczych. Aby pomóc ro
dzinom, które z różnych względów nie sq 
w stanie opiekować się dzieckiem w go
dzinach popołudniowych, prowadzone sq 
świetlice profilaktyczne. Świetlice tego typu 
znajduję się na Nowinach, w Boguszowi- 
cach, Chwałowicach i Niewiadomiu.

Prawdziwe wyzwanie będzie stanowiło 
kolejne nowe zadanie - obowigzek usamo
dzielnienia wychowanków rodzin zastęp
czych, placówek opiekuńczo-wychowaw
czych i resocjalizacyjnych. Istnieje rozpo- 
rzgdzenie, które obliguje gminę nie tylko 
do udzielania wsparcia finansowego (któ
re i tak, w myśl nowych przepisów, nie każ
dem u wychowankowi przysługuje), ale 
również, a raczej przede wszystkim, do pro
wadzenia określonego wsparcia psycho
logicznego, pedagogicznego i socjalne
go oraz pomocy w zdobyciu zatrudnienia 
i mieszkania. Jest to zadanie trudne do re
alizacji, gdyż zakłada się konieczność 
współpracy międzyresortowej oraz perfek
cyjnej koordynacji działań wokół młodego 
człowieka i jego sytuacji życiowej. Póki co, 
mamy w odwodzie dwa mieszkania chro
nione, w których wychowankowie placó
wek mogq oczekiwać na przydział własne
go lokum.

W Niedobczycach przy ul. Barbary, w bu
dynku, gdzie do niedawna mieściła się 
przychodnia, przewidziano usytuowanie 
hoteliku dla 48 dzieci od lat 7 do 18, obję
tych ca łodobow g  opiekę. W budynku 
będzie się również mieścić świetlica profi

laktyczno-wychowawcza dla 30 dzieci 
z rodzin n iewydolnych w ychow aw czo 
z Niedobczyc. Dzieci będę miały zapewnio- 
nq opiekę popołudniowę w cięgu tygodnia 
i ciepły posiłek. Będę się tam również mie
ściły pomieszczenia do zajęć sportowych
- siłownia, salka do ćwiczeń oraz hydrote
rapia. W określonym czasie z tych urzędzeń 
będę mogli korzystać również mieszkańcy 
Niedobczyc, powstanie także klubokawiar
nia spełniajęca funkcję integracyjnę.

Remont budynku rozpocznie sięjesienię br.

Bal
charytatywny
Po raz pierwszy Rada Dzielnicy Śród
mieście zorganizowała bal charytatyw
ny, z którego dochód przeznaczono na 
Dom Dziecka w Rybniku.

Kalendarze, kilkanaście obrazów, tort, la
ska sztygarska, kalendarz wydany przez Wy
twórnię Papierów Wartościowych oraz dłu
gopis i pióro - to część przedmiotów, które 
można było nabyć w trakcie licytacji, prze
prowadzonej podczas tego balu. Pamiątki te 
trafiły pod młotek m.in. dzięki ofiarności po
lityków i samorządowców. Pod okiem wodzi
reja i przy muzyce zespołu „Spectrum” ba
wili się posłowie, przedstawiciele banków, 
elektrowni „Rybnik”, miejscowych firm 
i Rady Dzielnicy. Można było zatańczyć i zro
bić sobie zdjęcie z miss i wicemiss Śląska 
i Zagłębia, wziąć udział w konkursie z balo
nami oraz tańcach kotylionowych.
- Pod względem organizacyjnym był to nie
zwykle udany bal. Wszyscy goście doskonale 
się bawili. Mimo, iż jest to młoda Rada Dziel
nicy, poradziła sobie naprawdę wyśmienicie. 
Jeżeli idzie o realizację samego celu, jakim 
była pomoc dzieciom z Domu Dziecka, to nie 
do końca jesteśmy zadowoleni z efektów, ale 
na to nie możemy już mieć wpływu -  mówi 
Aleksander Larysz z Rady Dzielnicy Śród
mieście. Pieniądze, które udało się zebrać, 
przeznaczone zostaną na bieżące wydatki dla 
podopiecznych Domu Dziecka.

Karnawałowe bale już za nami. Dlatego też 
przedstawiciele Rady Dzielnicy myślą już 
o organizacji kolejnych imprez: - Planujemy 
wspólny wyjazd w góry i rywalizację o Pu
char Prezydenta Miasta w ramach ‘‘kryte
rium ostatniego śniegu”, w którym wzięliby 
udział przedstawiciele dzielnic. Przygotowuje
my się również do kolejnej rybnickiej majów
ki, która, jak zapewne wszyscy pamiętają, od
była się w ubiegłym roku na terenie komplek
su sportowego RYFAMY - mówi A. Larysz.

(S)

Bliżej rodziny
Reforma administracyjna nałożyła na jednostki samorzqdu tery

torialnego cały szereg nowych zadań, wśród których znajduje się 
również przejęcie przez powiaty odpowiedzialności za prowadze
nie profilaktyki społecznej oraz pomocy dziecku i rodzinie.



Konsultacje społeczne w Ochojcu

Nowa dzielnica Rybnika?
W  niedzielę 19 marca mieszkańcy na

leżącego do gminy Pilchowice w powie
cie gliwickim Ochojca, wypowiedzą się 
za lub przeciw idei przyłączenia tego 
sołectwa do Rybnika.
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Konsultacje społeczne w tej sprawie 
są kolejnym etapem działań złożonej z miesz
kańców Ochojca grupy inicjatywnej, która 
postawiła sobie za zadanie doprowadzenie 
do tego, by sołectwo stało się kolejną dziel
nicą Rybnika.

Sołectwo Ochojec liczy nieco ponad 1500 
mieszkańców i zajmuje teren prawie 260 ha. 
Od południa graniczy z Rybnikiem, od wscho
du z powiatem rybnickim ziemskim, zaś 
od północy z powiatem gliwickim. Inicjato
rzy przedsięwzięcia uważają, że mimo ponad 
20-letniej administracyjnej przynależności 
do gminy Pilchowice, wciąż silne są, zerwa
ne formalnie w 1977 roku, więzi historyczne, 
społeczne i gospodarcze Ochojca z Rybnikiem 
Jak argumentują m.in. pełnomocnik grupy 
inicjatywnej Mieczysław Depczyński oraz 
jeden z jej członków Jan Porała, za przyna
leżnością do Rybnika przemawiają nie tyl
ko względy historyczne, ale i praktyczne.
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Do centrum Rybnika jest 8 km, do
brze rozwinięta jest sieć publicznej 
komunikacji, co stanowi problem, je
śli chodzi o Gliwice, które leżą w od
ległości 18 km. Do rybnickich szkół 
ponadpodstawowych uczęszcza pra
wie 100% absolwentów podstawów
ki w Ochojcu, 8 z 23 gimnazjalistów 
wybrało szkołę w Rybniku, tu pracu
je i robi zakupy większość dorosłych.
Jednak wiele istotnych spraw miesz
kańcy Ochojca muszą załatwiać 
w urzędach zgodnie z przynależno
ścią terytorialną - w Gliwicach, Knu
rowie, Wilczy, Zernicy, a nawet Za
brzu (ZUS). Do Ochojca bliżej jest 
pogotowiu ratunkowemu, policji, 
straży pożarnej czy pogotowiu ener
getycznemu z Rybnika niż z Gliwic.

W zamian Ochojec może dać wol
ny od problemów wielkiego przemy
słu obszar zabudowany przede wszystkim 
domkami jednorodzinnymi (jest oczyszczal
nia ścieków), z prawie pełną siecią telefonicz
ną i przyzwoicie rozbudowaną siecią wodo
ciągową, zakładami usługowymi i niewielki
mi firmami różnych branż.

Władze Pilchowic zapewniają, że w razie 
opowiedzenia się mieszkańców Ochojca 
za przyłączeniem do Rybnika, nie będą robić 
trudności, z kolei rybniccy samorządowcy 
wstrzymują się od oficjalnych komentarzy 
aż do poznania wyników konsultacji. Będą 
one znane już niedługo... Przypomnijmy jednak, 
że decyzje o jakichkolwiek zmianach terytorial
nych w kraju podejmuje Rada Ministrów.

(r)

Informacja i reklama

Dwa
w
jednym

W Rybniku zgubić się coraz trud
niej. Dzięki biało-niebieskim pod
świetlanym kasetonom z nazwami 
dzielnic i ulic, kierowcy łatwiej 
orientują się w topografii miasta. 
Montaż znaków, będących jednym 
Z elementów systemu informacji 
miejskiej, rozpoczęto jeszcze w ub. 
roku od obrzeży miasta, by odwie
dzający łatwiej trafiali do celu. Fir
ma, z którą miasto podpisało umo
wę na około 100 takich kasetonów, 
liczy na środki z reklam stanowią
cych wspólny z informacją moduł.

Niedobczyce
Rada Dzielnicy 
zaprasza mieszkańców

Na początku lutego w SP nr 21 w Niedo- 
bczycach, gdzie znajduje się siedziba Rady 
Dzielnicy, odbyło się spotkanie przedstawi
cieli niedobczyckich samorządowców oraz 
NSZZ "Solidarność" kop. Chwałowice - Ruch 
"Rymer" z prezydentem Adamem Fudalim 
i wiceprezydentem Marianem Uherkiem. 
W  trakcie spotkania omówiono problemy 
nurtujące mieszkańców dzielnicy, m.in. za
gospodarowanie terenów i obiektów poko
palnianych, funkcjonowanie oświaty, służ
by zdrowia, problemy związane ze szko
dami górniczymi oraz bezpieczeństwem 
i porządkiem publicznym.

Wnioski z dyskusji będą przedmiotem 
analizy Zarządu Miasta. Mieszkańcy zo
staną zapoznani z nimi na spotkaniu 
w Domu Kultury w dniu 3 kwietnia o godz. 
16.00, na które Rada Dzielnicy serdecz
nie zaprasza.



„Przygoda” i przyjaciele
Ognisko Pracy Pozaszkolnej - Zespół Tańca Ludowego „Przygoda” zain

augurowało w Teatrze Ziemi Rybnickiej cykl imprez pod wspólnym hasłem 
„Przygoda i przyjaciele”.

Ich celem jest przybliżenie rybnickiej pu
bliczności nie tylko własnych dokonań, ale 
zapraszanie tańczących i śpiewających dzie
cięcych i młodzieżowych zespołów spoza 
naszego miasta, których dorobek wart jest 
zaprezentowania. Formula jest bardzo szero
ka, nie ograniczająca się do udziału w tych 
spotkaniach tylko zespołów ludowych. Bo 
choć “Przygoda” to przede wszystkim folk
lor, OPP prowadzi zajęcia również z aerobi
ku, tańca nowoczesnego, a nawet plastyczne.

Pierwszym gościem “Przygody” był Teatr 
Tańca „Art Dance” z Centrum Wychowa
nia Estetycznego Dzieci i Młodzieży w Biel
sku-Białej. Dziewczęcy zespół prowadzi Elż
bieta Barwicka-Picheta, która jest również

jego choreografem. Powstał 
on w roku 1990 z połączenia 
dwu grup tanecznych „Hulan
ka ” i „ Watra ” i od tego czasu 
znajduje się w czołówce mło
dzieżowych zespołów tańca 
współczesnego. Układy wyko
rzystujące elementy baletu kla
sycznego są niezwykle pomy
słowe. Wrażenie pogłębia będą
ca integralną częścią spektaklu 
muzyka - „Oda do radości” 
z IX Symfonii Bethovena, pie
śni Karla Orfa, a także „Exodu- 
su ” Wojciecha Kilara i jego 
muzyki do filmu „Dracula”.

(...) rosną, rosną i potem jesteśmy z nich 
dumni...

Tańczy „Art Dance’ Zdjęcia: Z.K.

Stroje i gra świateł przywodzą na myśl zwie
lokrotniony, wyzwolony taniec Isadory Dun- 
can - młode tancerki są równie zwiewne 
i emocjonalnie zaangażowane.

W programie przeplatały się tańce „Art 
Dance ” i starszych grup „Przygody”. I mimo, 
że stylistycznie te dwa nurty odbiegają od sie
bie, publiczność odbierała oba zespoły z jed
nakowym aplauzem.

Podobny jest sposób „rekrutacji” do obu 
zespołów - (...) przychodzą do nas jako  
przedszkolaki, rosną, rosną i potem jeste
śmy z nich dumni - podsumowała prowa
dząca koncert szefowa zespołu „Przygoda” 
Anita Geratowska.

(r)

Rybnik
kulturalny

Za nami...
• ...wielki „Rigoletto” Giuseppe Verdiego 

na scenie TZR w wykonaniu Opery Ślą
skiej z Bytomia.

• Szereg imprez w DK w Niedobczycach: 
3 marca biesiada muzyczna z udziałem ze
społów „Feniks”, „Spektrum”, „Wagant”, 
„Aldue”, „GBH”, „Nancy”, „Bella Musica”, 
„Wadam”, „Antares”, „Kapias” ; dzień póź
niej biesiada śląska z zespołem „Spektrum”;

6 marca „Babski comber”.
• 17 i 18 marca w TZR Teatr „Kwadrat”

z Warszawy (z m.in. Renatą Dancewicz, 
Markiem Siudymem i Pawłem Wawrzec- 
kim) wystawiał komediofarsę Raya Co- 
oneya i Johna Chapmana „Nie teraz, ko
chanie

• Kilka widowisk dla dzieci można było obej
rzeć w Klubie Energetyka: „Pan Japa 
i jego goście ”, „ Gnomy z planety Guu ” wg 
Umberto Eco dziecięcego teatru Kukuna- 
muniu, „Kulfon i żaba Monika”.

• Wśród nowych wystaw: w Powiatowej 
i Miejskiej Bibliotece Publicznej obrazy 
i litografie Hanny Woźnicy-Gierlasińskiej;

tamże - „ Władysław Reymont - wielki epik 
wsi polskiej”, z okazji 75 rocznicy śmierci 
pisarza (czynna do końca maja); w Klubie 
Energetyka - wystawa fotografii Klubu 
F-16; w DK Chwałowice - „Portrety” - 
wystawa obrazów Artura Zurawika.

Osobno wymieńmy wystawę fotograficzną 
Piotra Bujnowicza zatytułowaną „ Widzę 
i opisuję” ze zdjęciami z planu filmowego 
„Pana Tadeusza” Andrzeja Wajdy w 
TZR. Dopełnia ona powrót filmu do Kina 
Premierowego.

• W Domu Kultury w Niewiadomiu: wa-
lentynkowe zabawy, a z okazji Dnia Ko
biet - koncert zespołu „Rymeroki”\ do po-

Tel. 42-28-825 WÊÊÊÊÊKmi

J est jed yn a  i n iepow tarza lna , 
nie ulega m odom  ani naciskom , 
a w sp ieran a  p r z e z  sw ych  w ier
nych fanów , dzieln ie s taw ia  c zo 
ła k ry ty c e  - je d n y m  zd a n ie m  
Violetta Villas!

K o n ce r t V io letty  Villas

Ju ż  się 
nie zmienię

Wielbiciele piosenkarki zapełnili salę 
Teatru Ziemi Rybnickiej prawie do ostatnie
go miejsca, tym bardziej, że szczytny był rów
nież cel koncertu - dochód z niego został prze
znaczony na wspomożenie rybnickiego schro
niska dla bezdomnych zwierząt. Udział W  
w takim właśnie przedsięwzięciu nie dziwi, 
gdyż gwiazda nie kryje swojej sympatii do 
naszych “młodszych braci”. Bohaterka wie
czoru nie rozczarowała - była taka jaką spo
dziewaliśmy się ją zobaczyć i usłyszeć - pro
wokująca w formie i skromna w słowie, sen
tymentalna i kokieteryjna jednocześnie. Swo
im 4-oktawowym głosem wyraża uczucia 
najprostsze - miłość, smutek, radość, umiło
wanie krainy swojego dzieciństwa oraz Stwór
cy. Pretensjonalna, pełna sprzeczności, ale nie 
da się jej pomylić z żadną inną estradową

postacią. Trzykrotna owacja 
na stojąco rybnickiej publiczno
ści to dowód, że chcemy by taką 
pozostała. Artystka zapewnia 
zresztą w jednej z piosenek, 
że ...już się Wam nie zmienię. I bar
dzo dobrze!

Na schronisko przeznaczono 
również środki uzyskane z licyta
cji w lokalnej prasie i radiu ka
lendarzy Daniela Raczyńskiego 
oraz Towarzystwa Miłośników 
Rybnika z autografami W . Po
nadto artystka przekazała na licy
tację prezent, jaki otrzym ała 
od Daniela Raczyńskiego - pięk
ną fotografię zatytułowaną “Vio
la”, która zdobyła nagrodę w kon
kursie “Muzyka poważna w foto
gra fii” oraz srebrny medal na 

konkursie fotograficznym w Korei. (r)

Szkoła muzyczna 
w Internecie

Państwowa Szkoła Muzyczna 
I i II st. Im. Antoniego i Karola Sza- 
franków w Rybniku ma swojq stronę 
internetowq!

Pod adresem www.rsi.pl/psm można uzy
skać wiele ciekawych inforamcji dotyczą
cych historii szkoły, jej dnia dzisiejszego, 
absolwentów i akcji organizowanch dla 
wzbogacenia jej budżetu.

Szkoła Szafranków zaprasza na swojq 
stronę!

łowy marca można było oglądać wystawę 
„Kolor i kreska”. Wystawa była dziełem 
dzieci i młodzieży uczestniczącej w zaję
ciach plastycznych, które od 1 września 
1999 roku odbywały się w Domu Kultury 
pod kierunkiem Justyny Reclik. Na wy
stawie przedstawiono 50 prac o różnej te
matyce, rysowanych ołówkiem, farbami 
i kredkami.

Przed nami...
• ...widowisko satyryczne pt. „ Wszyscyśmy z 

jednego szynela ” Grupy Rafała Kmity 21 
marca o godz. 9.00 i 11.00 w TZR.

• W niewiadomskim DK na powitanie wio
sny - topienie Marzanny (patrz wyżej), 
do 15 kwietnia można tu oglądać wystawę 
malarską grupy Grażyny Zarzeckiej- 
Czech, pt. „Magia kolorów”.

• Mała Akademia Jazzu tym razem wtajemni
cza w historię bluesa z udziałem Małgorza
ty Orczyk - wokalistki (22.03., 9.00 TZR).

• DK w Chwałowicach wraz ze Społecznym 
Ogniskiem Muzycznym w Rybniku zapra
sza 24 marca na Festiwal Dziecięcych Ze
społów Instrumentalnych.

• Spektakle dla dzieci i młodzieży w TZR: 
„Zycie obok życia” - dramat o narkomanii 
w wykonaniu Teatru, JMorma” z Krakowa

Dom Kultury Niewiadom
zaprasza

21 marca od godz. 10.00 do 12.45 
do ośrodka elektrowni „Rybnik” 

w Chwałęcicach na imprezę
MARZANNA 2 0 0 0

w ramach Festiwalu Sztuki Rybnik 2000 

W programie:
c przemarsz rozśpiewanego 

korowodu na miejsce topienia 
Marzanny

c poetyckie pożegnanie Zimy 
i powitanie Wiosny 

c występ zespołu pieśni i tańca 
„Przygoda"

c gorgcy posiłek w plenerze. 
Zapewniony jest dowóz 

oznakowanymi autokarami.

Konkurs
fotograficzny!

Parafia św. Teresy w Rybniku- 
Chwałowicach ogłasza konkurs foto
graficzny pt.: „Sacrum-Ziemia Ryb
nicka 2000”.

Konkurs jest otwarty dla wszystkich, a jego 
tematem jest „ukazanie poprzez obiektyw 
piękna natury i dzieł człowieka chwalącego

I Boga”. Dla uczestników przewidziano wiele 
nagród, m.in. wyjazd do Rzymu. Aby wziąć 
udział w konkursie należy do 1 czerwca 2000 
roku przesłać do parafii nie więcej niż 10 fo
tografii w dowolnej technice, o formacie nie-
mniejszym niż 15 na 21 cm. Prace muszą być 
podpisane imieniem lub godłem. Rozstrzy
gnięcie konkursu 15 czerwca 2000 roku. 
Zapraszamy!

Organizator konkursu: Parafia św. Tere
sy, 44-206 Rybnik, ul. Działkowców 1.

oraz „Świat według pana Kleksa” Naro
dowego Teatru Dzieci i Młodzieży z Wro
cławia (kolejno: 23 i 29 marca).

• 8 kwietnia o 18.00 w DK w Chwałowicach 
wystąpi Ireneusz Krosny w swoim Te
atrze Jednego Mima, a 12 lub 13 kwiet
nia tamże można będzie obejrzeć „Księgę 
bajek ” spektakl dla dzieci młodszych Te
atru „Banialuka” z Bielska-Białej.

• DK w Boguszowicach od 31 marca zapra
sza na wystawę fotograficzną prac Krzysz
tofa Lipki, zaś 6-7 kwietnia I Wojewódz
ki Dziecięcy Przegląd Zespołów Regional
nych „Złoty Kłosik”.

(gw)

http://www.rsi.pl/psm
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Kiedy w 1991 roku w Miejskiej Bibliotece Publicznej 
w Rybniku rozpoczął działalność ośrodek Alliance Française, 
był on pierwszą placówką AF w Polsce afiliowaną nie przy 
szkole wyżej, ale przy gminie samorządowej.

Palmy Akadem ickie 
dla pani dyrektor

Konsul Roland Blatmann dekoruje Elżbietę Paniczek Palmami Aka
demickimi.

Animatorem dzia
łań na rzecz powoła
nia w  Rybniku ośrod
ka AF - instytucji rzą
du francuskiego, ma
jącej na celu promo
wanie kultury i języka 
francuskiego w świę
cie - był ówczesny pre
zydent Józef Makosz, 
romanista z wykształ
cenia, któremu Fran
cja kulturowo jest bar
dzo bliska. Jego za
tem zasługą jest, że 
rybnicki AF powstał; 
o to zaś, by uzyskał 
on m iano jednego 
z najprężniej działa
jących ośrodków  
w Polsce postarała się 
kierująca nim od sa
mego początku Elż
bieta Paniczek.

Francja nie zapomniała o zasługach oboj
ga. W  1 996 roku Józef Makosz został od
znaczony przez ówczesnego ambasadora 
Republiki Francuskiej Odznaką Kawalera 
Narodowego Orderu Zasługi, zaś w lutym 
br. Konsul Generalny Francji Roland Blat
mann wręczył Elżbiecie Paniczek przyzna
ny jej przez francuskie Ministerstwo Edu
kacji tytuł Kawalera Orderu Palm Akade
mickich. Historia tego odznaczenia, usta
nowionego przez cesarza Napoleona I, się
ga roku 1 808. Dziś otrzymują go osoby 
szczególnie zasłużone w dziele promocji 
języka, historii i kultury francuskiej. W  Pol
sce Palmy Akademickie otrzymało kilkadzie
siąt osób, wśród nich - kilkoro dyrektorów 
ośrodków AF. Elżbieta Paniczek dołączyła 
do ich grona.

Uroczystość wręczenia odznaczenia mia
ła miejsce w Powiatowej i Miejskiej Biblio
tece Publicznej, gdzie rybnicki ośrodek AF 
ma swoją siedzibę. Jej gospodarzem był 
prezydent Adam Fudali, który powitał go
ści: wspomnianego wyżej konsula Rolanda 
Blatmanna, a także Delegata Generalnego 
AF przy ambasadzie Francji M ichela 
Drouere, Sekretarza Generalnego Polskie
go Komitetu AF Zdzisława Ryłkę, przedsta
wicieli środowisk oświaty i kultury oraz licz
nie zgromadzonych miłośników kultury 
francuskiej, których w Rybniku, dzięki AF, 
nie brakuje. Przedstawił też historię ośrod
ka i udział w jego powstaniu władz samo
rządowych ubiegłych kadencji. Podkreślił

c.d. na stronie 21

Spotkanie u Urzędzie Miasta.

W lutym br. przebywała w Ryb
niku grupa francuskich liceali
stów z Rodez, miasta położonego 
w południowo-zachodniej Fran
cji w regionie Midi-Pyrénées.

Przyjacielskie kontakty I LO im. Powstań
ców SI. z Lycée Monteil trwa od grudnia 1997, 
kiedy to rybnicka młodzież po raz pierwszy 
zawitała do Rodez w ramach wymiany mię
dzyszkolnej. Oczarowała wtedy gospodarzy 
znajomością ich języka. Od tego czasu wy
miany organizowane są co roku i wszystko 
wskazuje na to, że będą kontynuowane z co
raz większym pożytkiem dla obu stron.

Grupa francuska licząca 52 uczniów i 6 
opiekunów wzięła udział w spotkaniu w Urzę
dzie Miasta, gdzie serdecznie przywitała ich 
wiceprezydent Rybnika Ewa Urbanek-Cho- 
łuj. Weekend młodzież francuska spędziła 
z zaprzyjaźnionymi rodzinami, u których 
mieszkała, zaś opiekunowie podziwiali w tym 
czasie uroki zamku w Pszczynie i oczywiście 
naszego miasta.

N astęp n ie  gośc ie  zw ied z ili obóz 
w Oświęcimiu, Kraków i Zakopane. Ich 
pobyt należy uznać za udany również dzię
ki wkładowi pracy organizatorów: Mireille 
Larrouy ze strony francuskiej oraz nauczycieli

języka francuskiego Grażyny Kuli-Ko- 
białko, Jadwigi Juraszczyk, Jana Ibro-
ma, a także przychylności dyrekcji rybnic
kiego liceum.

Aleksandra Cichecka, kl. IVe I LO
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KW IECIEŃ
imprez miejskich

A

J

KULTURA
T E R M I N N A Z W A  IM P R E Z Y O R G A N I Z A T O R M I E J S C E P L A N  I M P R E Z Y

01 IV O g ło s z e n ie  o tw a r te g o  k o n k u r s u  
d la  d z ie c i,  m ło d z ie ż y  i d o r o s ły c h  

n a  p is a n k ę  w ie lk a n o c n ą

Dom Kultury 
Niewiadom, 

ul. Mościckiego 15 
tel. 729 44 13

Dom Kultury 
Niewiadom 

ul. Mościckiego 15

Ogłoszenie wyników konkursu, rozdanie nagród 
zwycięzcom oraz wystawa pisanek nagrodzonych 20 IV 

godz. 17.00

01 IV - 31 V O tw a r ty  k o n k u r s  d la  d z ie c i,  
m ło d z ie ż y  i d o r o s ły c h  

n a  " K a p e lu s z  S tu le c ia "

Muzeum 
tel. 42 21 423 
"PORTHOS -  
Manufaktura 

Kapeluszy" Warszawa

Muzeum 
Rynek 18

Zgłoszenia indywidualne lub zbiorowe 
do 31 V; można zgłaszać: rysunki, projekty oraz gotowe 

wyroby. Rozstrzygnięcie 12 VI.

03 IV I w e r n is a ż  n a g r o d z o n y c h  p ra c  
V I  e d y c j i M ię d z y n a r o d o w e g o  

K o n k u r s u  P la s ty c z n e g o  p t. 
" K o lo r o w y  ś w ia t  -  T r z y n ie c  1 9 9 9

Społeczne Gimnazjum 
ul. Mikołowska 4 

tel. 42 23 303

Społeczne Gimnazjum 
ul. Mikołowska 4

W wernisażu udział wezmą: grupa pedagogów z Trzyńca 
(Czechy) 40-osobowy chór młodzieżowy i społeczność 

uczniowska
WSTĘP: ZA ZAPROSZENIAMI

03 IV O tw a r ty  k o n k u r s  n a  s tr o ik  
w ie lk a n o c n y  o r a z  o d  11 IV  d o  3 0  IV  

w y sta w a  p o k o n k u r s o w a  
n a g r o d z o n y c h  s tr o ik ó w

Dom Kultury
Niedobczyce 
tel. 42 11 313 

739 81 85

Dom Kultury 
Niedobczyce 
ul. Barbary 23

W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół 
podstawowych oraz przedszkolaki. Rozstrzygnięcie 

konkursu i wręczenie nagród w dniu 10 IV godz. 10.00

04 IV
godz. 10.00

" P o z n a je m y  d ę te  in s tr u m e n ty  
m u z y c z n e "

Dom Kultury 
Niewiadom 

tel. 729 44 13

Sala widowiskowa 
Domu Kultury 

Niewiadom 
ul. Mościckiego 15

Audycja umuzykalniająca przygotowana i opracowana 
przez Społeczne Ognisko Muzyczne w Rybniku 

WSTĘP: WOLNY

06 - 14 IV 
godz.

10.00-14.00

W y s ta w a  m a la r sk a  d z ie c i p t. 
" K o lo r o w y  Ś lą sk "

Dom Kultury 
Boguszowice 
tel. 73 92 186

Dom Kultury 
Boguszowice 
Plac Pokoju 1

Prace dzieci z OPP nr 1 w Boguszowicach 
WSTĘP: WOLNY

07 - 09 IV 
godz.

10.00-18.00

G ie łd a  B u d o w n ic tw a  i W y p o sa ż e n ia  
" D O M "

Izba Przemysłowo- 
Handlowa Rybnickiego 
Okręgu Przemysłowego 

tel. 42 21 168

Zespół Szkół 
Ekonomiczno- 
Usługowych 

ul. Św. Józefa 30

Na wystawie zaprezentowane zostaną: materiały i usługi 
budowlane, technika grzewcza i sanitarna, wyposażenie 

wnętrz i ogrodów.
WSTĘP: 1 zł

07 - 08 IV 
godz. 10.00

I W o je w ó d z k i D z ie c ię c y  P r z e g lą d  
Z e s p o łó w  R e g io n a ln y c h  

" Z ło ty  K ło s ik  2 0 0 0 "

Dom Kultury 
Boguszowice 
tel. 739 21 86

Sala kina "Zefir" 
w Domu Kultury 

Boguszowice 
Plac Pokoju 1

Konkurs dziecięcych zespołów regionalnych: śpiewanie 
a'capella i z akompaniamentem, zespoły tańca ludowego, 

małe formy widowisk obrzędowych, soliści

08 IV
godz. 18.00

" T e a tr  J e d n e g o  M im a "  
- I r e n e u s z  K r o sn y

Dom Kultury 
Chwałowice 

tel. 42 46 222 
739 32 68

Sala widowiskowa 
Domu Kultury 
Chwałowice 
ul. 1 Maja 95

Humorystyczny program estradowy 
WSTĘP: 15 zł, ulgowy - 10 zł

8 IV
godz. 19.00

K o n c e r t  " R e q u ie m "  G a b r ie la  F a u r e  
d y r y g u je  J . M a k s y m iu k

Towarzystwo Muzyczne 
im. Braci Szafranków 

tel. 42 21 017

Kościół p.w. św. Jadwigi 
Rybnik-Nowiny 

ul. Kardynała Kominka 
18

Wykonanie koncertu: Filharmonia Rybnicka z udziałem 
Akademickiego Zespołu Muzycznego Politechniki Śl. w 
Gliwicach pod dyr. Krystyny Krzyżanowskiej - Łobody.

12 IV
godz. 17.00

" W ie c z ó r  p o e z j i k a ty ń s k ie j" Muzeum 
tel. 42 21 423 
Liceum Sióstr 

Urszulanek

Hol Muzeum w Rybniku 
Rynek 18

Montaż poetycki w wykonaniu uczennic LO Sióstr 
Urszulanek z udziałem chóru "Gloria" z Orzepowic

13 IV 
godz. 9.00

" K się g a  B a jek "  w  w y k o n a n iu  
T e a tr u  " B a n ia lu k a "  

z  B ie ls k a  - B ia łe j

Dom Kultury 
Chwałowice 

tel. 42 46 222 
739 32 68

Sala widowiskowa 
Domu Kultury 
Chwałowice 
ul. 1 Maja 95

Widowisko dla przedszkoli i klas: I - III 
WSTĘP: 6,50 zł



KULTURA
T E R M I N N A Z W A  I M P R E Z Y O R G A N IZ A T O R M I E J S C E P L A N  IM P R E Z Y

14 IV
godz. 13.00

6 0 -ta  r o c z n ic a  z b r o d n i k a ty ń sk ie j  - 
o tw a r c ie  w y s ta w y  p t. 
" O k r u c h y  p a m ię c i..."

Powiatowa i Miejska 
Biblioteka Publiczna 

tel.42 210 17

Hol Biblioteki 
ul. J. Szafranka 7

W programie także wykłady: 
prof. dr hab. A. Misiuka i W. Szeląga oraz projekcje 

filmów na temat zbrodni katyńskiej 
WSTĘP: WOLNY

14 IV- 15 V
godz.

10.00 - 18.00

W y s ta w a  p t. " M a sk i" Dom Kultury 
Niewiadom 

tel. 729 44 13

Hol Domu Kultury 
w Niewiadomiu 

ul. Mościckiego 15

Wystawa prac ceramicznych Zbigniewa Mury. WSTĘP: 
WOLNY

14-30 IV 
godz.

16.00-20.00

W y s ta w a  fo to g r a f ic z n a  K r z y sz to fa  
L isz k i

Dom Kultury 
Boguszowice 
tel. 73 92 186

Dom Kultury 
Boguszowice 
Plac Pokoju 1

Prace fotograficzne przedstawiające rzeczywistość w 
niecodziennym ujęciu

15 IV
godz. 17.00

" W śr ó d  p r z y ja c ió ł"  -  k o n c e r t  
c h a r y ta ty w n y

Warsztaty Terapii 
Zajęciowej 

ul. Kościuszki 
tel. 42 37 414

Sala widowiskowa 
Teatru Ziemi Rybnickiej 

ul. Saint Vallier 1

W programie m.in.: koncert zespołu Carantuohill i 
występ taneczny zespołu 

z Irlandii oraz występ H. Tarabury (organy)

18 IV
godz. 10.00

" K o n c e r t  p r z y ja c ió ł" Dom Kultury 
Chwałowice 

tel. 42 46 222

Sala widowiskowa DK 
Chwałowice 
ul. 1 Maia 95

Występ zespołów tańca współczesnego z MDK Rybnik i 
DK Chwałowice 

WSTĘP: 2 zł
19 IV

godz. 10.00
M a ła  L ig a  S z k ó ł S p e c ja ln y c h Zespół Szkół 

Specjalnych nr 7 
tel. 42 22 386

Aula LO im. Frycza 
Modrzewskiego 
ul. Mikołowska

Przegląd twórczości zespołów wokalno - muzycznych: 
udział uczniów w kategoriach: zespoły wokalne, zespoły 

muzyczne, zespoły wokalno - instrumentalne 
WSTĘP: WOLNY

21 IV
godz. 18.00

N ie d o b c z y c k ie  w ie c z o r y  m u z y c z n e Dom Kultury
Niedobczyce 
tel. 739 81 85

Mini Galeria Domu 
Kultury

w Niedobczycach 
ul. Barbary 23

Recital Bernarda Sicha
(instrumenty klawiszowe) w programie światowe 

standardy muzyki rozrywkowej 
WSTĘP: 10 zł

21 IV
godz. 16.00

" D z ień  Z ie m i"  - s p r z ą ta n ie  d z ie ln ic y  
p r z e z  d z ie c i i m ło d z ie ż

Dom Kultury 
Niewiadom 

tel. 729 44 13

Teren wokół Domu 
Kultury Niewiadom 
ul. Mościckiego 15

Po akcji sprzątania, spotkanie wszystkich uczestników w 
sali widowiskowej Domu Kultury. Poczęstunek 

grochówką, konkurs wiedzy ekologicznej. Dom Kultury 
zaprasza wszystkich chętnych do udziału w tej akcji.

25 IV godz. 
17.00

U r o c z y s ty  w ie c z o r e k  z  o k a z ji 
ju b ile u sz u  2 0 - le c ia  K lu b u  " O lim p "

Klub "Olimp" 
ul. Raciborska 482 

tel. 42 13 331 
(filia Domu Kultury 

Niewiadom)

Klub "Olimp" 
ul. Raciborska 482

Wieczór wspomnień z udziałem dawnych i obecnych 
bywalców i sympatyków Klubu. Wręczenie dyplomów 

dla ludzi szczególnie zasłużonych.
WSTĘP: WOLNY

26 IV
godz. 18.00

P o e ty c k i r e c ita l M a c ie ja  C z e k a ja Muzeum 
tel. 42 21 423

Muzeum w Rybniku 
Rynek 18

Z cyklu „Muzyka na Ratuszu” wystąpi przy 
akompaniamencie fortepianu bard piosenki poetyckiej - 

twórca muzyki do tekstów m.in. Gałczyńskiego, 
Leśmiana. Wojaczka.

27 IV- 15 V 
godz.

10.00-20.00

" A le  to  ju ż  b y ło "  -  w y sta w a  
fo to g r a f ic z n a

Dom Kultury 
Chwałowice 

tel. 42 46 222 
739 32 68

Sala kolumnowa 
Dom Kultury 
Chwałowice 
ul. 1 Maja 95

Retrospektywna wystawa fotograficzna 
z działalności Domu Kultury 

WSTĘP: WOLNY

27 IV
godz. 15.00

K o n k u r s  w ie d z y  o  Z ie m i Klub "Harcówka" 
ul. Zakątek 19 
tel. 42 260 39

Klub "Harcówka" 
ul. Zakątek 19

Otwarty konkurs z nagrodami dla dzieci i młodzieży na 
prace plastyczne i wiedzę o Ziemi

28 IV
godz. 10.00

V III E d y c ja  A k c ji  
" P r z y r o d z ie  i lu d z io m "  z  o k a z j i 

D n ia  Z ie m i

Dom Kultury
Boguszowice 
tel. 739 21 86

Dom Kultury
Boguszowice 
Plac Pokoju 1

Konkursy i zabawy dla przedszkolaków, dzieci i 
młodzieży szkół podstawowych i gimnazjalnych 

WSTĘP: WOLNY
28 IV

godz. 12.00
U r o c z y s ty  J u b i le u s z  3 0 - le c ia  

M u z e u m  w  R y b n ik u
Muzeum 

tel. 42 21 423
Muzeum w Rybniku 

Rynek 18
Otwarcie wystawy okolicznościowej pt. "Nabytki i prace 
Muzeum w Rybniku" oraz spotkanie z władzami Miasta 

i sympatykami Muzeum 
WSTĘP: ZA ZAPROSZENIAMI

28 IV
godz. 17.00

K o n c e r t  p r z e c iw k o  p r z e m o c y  
w  w y k o n a n iu  m ło d z ie ż o w y c h  

z e s p o łó w  r o c k o w y c h

Dom Kultury 
Niedobczyce 
tel. 739 81 85

Sala widowiskowa 
Domu Kultury 

w Niedobczycach 
ul. Barbary 23

WSTĘP: WOLNY

28 IV
godz. 17.00

W io s e n n a  d y sk o te k a  d la  m ło d z ie ż y Klub "Olimp" 
tel. 42 13 331

Klub "Olimp" 
ul. Raciborska 482

29 IV
godz. 17.00

" B ie s ia d a  Ś lą sk a " Klub "Harcówka" 
tel. 42 260 39 

i SP nr 4

Klub "Harcówka" 
ul. Zakątek 19

Występ "Ślązaczki Roku" oraz Orkiestry Dętej KWK 
„Chwałowice", degustacja kuchni śląskiej. WSTĘP: 10 

zł
29 IV U r o c z y s te  O b c h o d y  8 0 - le c ia  

P o lsk ie g o  Z w ią z k u  C h ó r ó w  
i O r k ie s tr  O k r e s u  R y b n ic k ie g o

PZChiO 
tel. 42 21 219

Kościół p.w. Królowej 
Apostołów w Rybniku 
ul. Wieniawskiego 7

Uroczysta Msza św. celebrowana przez ks. dra 
Antoniego Reginka - kapelana Oddziału Śląskiego 

PZChiO z udziałem 11 chórów
30 IV

godz. 16.00
K o n c e r t  la u r e a tó w  F e st iw a lu  

" Z ło ty  K ło s ik  2 0 0 0 "
Dom Kultury
Boguszowice 
tel. 739 21 86

Amfiteatr w Parku 
Osiedlowym 

w Boguszowicach 
ul. Bogusławskiego

Ogłoszenie wyników, wręczenie nagród i wyróżnień, 
koncert laureatów.
WSTĘP: WOLNY

30 IV
godz. 16.00

K o n c e r t  p le n e r o w y  " P o d  W ie r z b a " Rybnickie Centrum 
Kultury 

tel. 42 23 235

Estrada przed Teatrem 
Ziemi Rybnickiej

Inauguracja koncertów plenerowych, które odbywać się 
będą w każdą niedzielę do końca września. Wystąpi 

Miejska Orkiestra Dęta "Rybnik" z programem znanych 
i popularnych przebojów muzyki rozrywkowej.



SPORT I TURYSTYKA
T E R M I N N A Z W A  IM P R E Z Y O R G A N I Z A T O R M I E J S C E P L A N  I M P R E Z Y

01 IV 11 I n d y w id u a ln e  i D r u ż y n o w e  
M istr z o s tw a  Ś lą sk a  J u n io r ó w  

M ło d s z y c h

Rybnicki Młodzieżowy 
Klub Sportowy 

(sekcja szermierki) 
tel. 42 28 201

pawilon szermierczy 
MOSiR Rybnik 

ul. Powstańców Śl. 
40/42 
Rybnik

01 IV M e c z  p iłk i n o żn ej:  K S  G ó r n ik  
B o g u sz o w ic e  - S T A R T  M S Z A N A

KS Górnik 
Boguszowice 
tel. 739 21 90 

(p. Andrzej Sikorski)

Boisko sportowe 
ul. Małachowskiego 

130
Boguszowice

godz. 16.00

05 IV D r u ż y n o w e  R o z g r y w k i S z a c h o w e  
O k r ę g u  R y b n ic k ie g o  2 0 0 0

Dom Kultury
Boguszowice 
tel. 73 92 186

Dom Kultury 
Boguszowice 
Plac Pokoju 1

godz. 16.00, mecz szachowy: "Zefir" Boguszowice - 
Klub Energetyka

06-07 IV I W o je w ó d z k i D z ie c ię c y  P r z e g lą d  
Z e s p o łó w  R e g io n a ln y c h  

" Z lo ty  K lo s ik  2 0 0 0 "

Dom Kultury 
Boguszowice 
tel. 73 92 186

Dom Kultury 
Boguszowice 
Plac Pokoju 1

godz. 10.00, wstęp wolny

06-14 IV " K o lo r o w y  Ś lą sk "  -  w y s ta w a  
m a la r sk a  p r a c  d z ie c i z  O P P  n r  1 
B o g u sz o w ic e  (o b r z ę d y  i z w y c z a je  

ś lą s k ie  w  o c z a c h  d z ie c i)

Dom Kultury 
Boguszowice 
tel. 73 92 186

Dom Kultury 
Boguszowice 
Plac Pokoju 1

godz. 10.00-16.00, wstęp wolny

07- 08 IV M ło d z ie ż o w y  T u r n ie j  T u r y s ty c z n o  -  
K r a jo z n a w c z y  (e ta p  r e jo n o w y )

Polskie Towarzystwo 
Turystyczno- 

Krajoznawcze Oddział 
w Rybniku 

tel. 42 28 072

Rybnik 07.04.2000 godz. 9.30 - rozpoczęcie, 
Marsze na Orientacje

08 IV M e c z  p iłk i n o żn ej M K S  R Y M E R  
N ie d o b c z y c e  - O d r a  II W o d z is ła w

Międzyzakładowy Klub 
Sportowy Rymer 

Niedobczyce 
tel. 42 28 691 w. 5189 
(p. Joachim Mrozek)

boisko MKS Rymer 
Niedobczyce 

ul. Górnośląska 
Niedobczyce

godz. 16.00

07 - 09 IV Ś lą sk i P u c h a r  O P T Y M IS T A Katowicki Okręgowy 
Związek Żeglarski 

tel. 739 11 95 
(p. Jan Gustyn)

Ośrodek Sportów 
Wodnych i Rekreacji 
Elektrowni Rybnik 

ul. Rudzka 394 
Rybnik

09 IV M e c z  R K M  - 
P O L M O S  Z ie lo n a  G ó r a

Rybnicki Klub 
Motorowy 

tel. 42 28 880

Stadion MOSIR 
ul. Gliwicka 72 

Rybnik

godz. 16.00

09 IV D r u ż y n o w e  M istr z o stw a  Ś lą sk a  
S e n io r ó w  - m e c z  sz a c h o w y : " Z efir"  

B o g u sz o w ic e  -  U n ia  B ie r u ń

Dom Kultury 
Boguszowice 
tel. 73 92 186

Dom Kultury 
Boguszowice 
Plac Pokoju 1

godz. 10.00

09 IV M e c z  p iłk i n o żn ej : M T P N  (I  L ig a  
P iłk i N o ż n e j K o b ie t)  - C z a r n i  

S o sn o w ie c

Miejskie Towarzystwo 
Piłki Nożnej 

tel. 050 13 16 242 
(p. Jerzy Gajda)

Stadion Sportowy 
MOSIR-u 

ul. Gliwicka 72 
Rybnik

godz. 11.00

11 IV M e c z  ż u ż lo w y  -  E lim in a c je  IM Ś Rybnicki Klub 
Motorowy 

tel. 42 28 880

stadion MOSIR 
ul. Gliwicka 72 

Rybnik

godz. 16.00

14- 16 IV P u c h a r  E le k tr o w n i R y b n ik Sekcja żeglarska RSK 
Energetyk 

tel. 42 22 261

Ośrodek Sportów 
Wodnych i Rekreacji 
Elektrowni „Rybnik” 

ul. Rudzka 394 
Rybnik

14-30 IV W y s ta w a  fo to g r a f ic z n a  p ra c  
K r z y s z to fa  L isz k i " R z e c z y w is to ś ć  

u ję ta  w  n ie c o d z ie n n y m  o k u  
o b ie k ty w u ”

Dom Kultury 
Boguszowice 
tel. 73 92 186

Dom Kultury 
Boguszowice, Plac 

Pokoju 1

godz. 16.00-20.00 
wstęp wolny



SPORT I TURYSTYKA
T E R M I N N A Z W A  I M P R E Z Y O R G A N I Z A T O R M I E J S C E P L A N  I M P R E Z Y

15 IV M e c z  p iłk i  n o ż n e j :  K S  G ó r n ik  
B o g u s z o w ic e  -  C z a r n i  G o r z y c e

KS Górnik 
Boguszowice 
tel. 739 21 90 

(p. Andrzej Sikorski)

MOSiR Żory 
ul. Wolności 36 a

godz. 16.30

15 IV I n d y w id u a ln e  M is tr z o s tw a  P o lsk i  
N ie s ły s z ą c y c h  w  S z a c h a c h  I O P E N

Śląski Klub Sportowy 
Niesłyszących Rybnik 

tel. 42 26 705

Centrum Rekreacji 
i Rehabilitacji 

"Bushido" 
ul. Floriańska 1 

Rybnik

16 IV O t w a r c ie  S e z o n u  K o la r s k ie g o Polskie Towarzystwo 
Turystyczno- 

Krajoznawcze Oddzia 1 
w Rybniku, 

tel. 42 28 072

Miejski Ośrodek Sportu 
i Rekreacji w Rybniku- 

Kamieniu 
ul. Hotelowa 12

MOSiR-meta (godz. 10.00-13.00)

24 IV M e c z  ż u ż lo w y :  R K M  - I S K R A  
O S T R Ó W

Rybnicki Klub 
Motorowy 

tel. 42 28 880

stadion MOSIR 
ul. Gliwicka 72 

Rybnik

godz. 16.30

28 IV V II I  E d y c ja  A k c j i  " P r z y r o d z ie  
i L u d z io m "  z  o k a z j i  D n ia  Z ie m i

Dom Kultury 
Boguszowice 
tel. 73 92 186

Dom Kultury 
Boguszowice 
Plac Pokoju 1

godz. 10.00, konkursy i zabawy ekologiczne dla dzieci i 
młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych i 

przedszkoli

28-29 IV, 
01V

II I n d y w id u a ln e  S z a c h o w e  
M is tr z o s tw a  R y b n ik a  w  W ie lo b o ju  

S z a c h o w y m - O P E N

Towarzystwo 
Kulturalno-Sportowe 

"Kuźnia" Rybnik 
tel. 4222261

SP Nr 34 Rybnik, Klub 
Energetyka, Dom 

Kultury Chwałowice

29 IV M e c z  p iłk i  n o ż n e j  M K S  R Y M E R  
N ie d o b c z y c e  -  F a b lo k  C h r z a n ó w

Międzyzakładowy Klub 
Sportowy Rymer 

Niedobczyce 
tel.42 28 691 w.5189 
(p. Joachim Mrozek)

boisko MKS Rymer 
Niedobczyce 

ul. Górnośląska 
Niedobczyce

godz. 16.00

29 IV M e c z  p iłk i  n o ż n e j :  K S  G ó r n ik  
B o g u s z o w ic e  - N a p r z ó d  R y d u łto w y

KS Górnik 
Boguszowice 
tel. 739 21 90 

(p. Andrzej Sikorski)

MOSiR Żory 
ul. Wolności 36 a

godz. 17.00

30 IV K o n c e r t  la u r e a t ó w  I 
W o j e w ó d z k ie g o  D z ie c ię c e g o  

P r z e g lą d u  Z e s p o łó w  R e g io n a ln y c h  
" Z ło ty  K ło s ik  2 0 0 0 "

Dom Kultury 
Boguszowice 
tel. 73 92 186

Amfiteatr w 
Boguszowicach, Park 

Osiedlowy 
ul. Bogusławskiego

godz. 16.00, wstęp wolny

IV II K o n k u r s  F o t o g r a f ic z n y  " R y b n ik  
w  o b ie k ty w ie "

Polskie Towarzystwo 
Turystyczno- 

Krajoznawcze Oddział 
w Rybniku 

tel. 42 28 072

Klub Turysty PTTK 
ul. Piłsudskiego 4 

Rybnik

30 IV - 03 V I n te g r a c ja  S p o łe c z e ń s t w a  D z ie c i  i 
M ło d z ie ż y  D z ie ln ic  P ł.

Klub Sportowy 
Wielopole 

tel.42 46 591

Klub Sportowy 
Wielopole, ul. Klonowa, 

Rybnik

Szczegółowych informacji udziela czynny od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 -  17.00 Punkt Informacji Miejskiej w Rybniku z siedzibą 
Placu Wolności (tel.42 29 400-1, fax:42 29 402-3, e-mail: inforybnik@ um .rybnik.pl lub rybnik@ um .rybnik.pl )

POTHOS - Manufaktura Kapeluszy" Warszawa

mailto:inforybnik@um.rybnik.pl
mailto:rybnik@um.rybnik.pl
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Od Redakcji:
Prezydent Miasta przedłożył Radzie Miasta oraz Regionalnej 

Izbie Obrachunkowej w Katowicach sprawozdanie finansowe z wyko
nania budżetu za 1999 rok.

Stosownie do przepisów ustawy o samorządzie gminnym Pre
zydent Miasta przedstawia do publikacji poniższe sprawozdanie.

Skrócone sprawozdanie finansowe 
7. wykonania budżetu miasta Rybnika za 1999 rok

Obejmuje ono:
- budżet zadań własnych miasta i zadań zleconych z dochodami 

w wysokości 250.121.928 zł i wydatkami w wysokości 267.078.626 zl
- zakłady budżetowe, instytucje kultury, środki specjalne i gospo

darstwa pomocnicze jednostek budżetowych, których przychody 
wyniosły 50.544.339 zł, a wydatki 49.404.458 zł

- gminny i powiatowy fundusze ochrony środowiska i gospodarki 
wodnej, których przychody wyniosły 4.721.971 zł, zaś wydatki 
4.504.579 zł

- powiatowy fundusz gospodarki zasobem geodezyjnym i karto
graficznym, którego przychody wyniosły 238.415 zł, zaś wydatki 
108.591 zł

1. Dochody budżetowe zostały zrealizowane w 98,99% założonego 
planu. Ich struktura przedstawia się następująco:

A. Dochody własne 26,16%
B. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

(w podatkach dochodowych od osób fizycznych i od osób 
prawnych) 20,42%

C. Subwencja ogólna 29,86%
D. Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie

zadań własnych 12,19%
E. Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie

zadań zleconych 10,98%
F. Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane

na podstawie porozumień 0,29%
G. Dotacje z państwowych funduszy celowych 0,10%

Realizacja dochodów własnych miasta w 1999 roku 
przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie Wykonanie (w zł)
I. POÓATKl LOKALNE 33.527.566

Podatek rolny 304.501
- od osób prawnych 5.764
- od osób fizycznych 298.737
Podatek leśny od osób prawnych 22.988
Podatek od nieruchomości 30.115.776
- od osób prawnych 24.386.973
- od osób fizycznych 5.728.803
Podatek od środków transportowych 1.721.509
- od osób prawnych 844.025
- od osób fizycznych 877.484
Wpływy z karty podatkowej od rzemiosła 825.087

Podatek od spadków i darowizn — 376.065
Podatek od posiadania psów 161.640

II. OPŁATY LOKALNE (targowa, administracyjna) 2.222.150
III. POZOSTAŁE OPŁATY 4.877.763

Opłata eksploatacyjna 97.076
Opłata skarbowa 4.780.687

IV. WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY MIENIA 5.540.019
V. WPŁYWY Z KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ

(sprzedaż biletów) 9.318.538
VI. DOCHODY JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH 6.999.487

VII. INNE DOCHODY 2.936.937

Większe wpływy w stosunku do przewidywań budżetu osiągnięto 
w zakresie podatku od nieruchomości od osób fizycznych (108%), 
opłaty targowej (111 %), sprzedaży mienia (118%), dochodów jedno
stek budżetowych (108%), a także odsetek od nieterminowo regulo
wanych należności podatkowych i od środków pieniężnych na rachun
kach bankowych (200%). Te ostatnie osiągnięto dzięki skutecznym 
działaniom egzekucyjnym oraz lokowaniu czasowo wolnych środków 
na rachunkach terminowych.

Stosunkowo niskie wykonanie wystąpiło w dochodach z tytułu po
datku rolnego (78%), karty podatkowej od rzemiosła (77%), podatku 
od środków transportowych (82%) oraz opłaty administracyjnej (26%). 
Jednak najniższy wskaźnik wykonania wystąpił w opłacie eksploata
cyjnej (5%), co jest efektem zapisów ustawy o dostosowaniu górnic
twa węgla kamiennego do funkcjonowania w warunkach gospodarki 
rynkowej oraz szczególnych uprawnieniach i zadaniach gmin górni
czych, zgodnie z którą zaakceptowano przedstawiony przez RSW S.A. 
sposób restrukturyzacji zobowiązań z tytułu opłaty eksploatacyjnej.

Ogółem stan zaległości (bez odsetek) z tytułu podatków i opłat lo
kalnych oraz należności budżetowych na koniec roku wyniósł 
33.367.405 zł, co stanowi 13,34% osiągniętych dochodów ogółem. Naj
większe zaległości wystąpiły w podatku od nieruchomości od osób praw
nych (18.453.731 zł) oraz w opłacie eksploatacyjnej (8.638.585 zł).

2. Wydatki budżetowe zostały zrealizowane w 96,96% zakłada
nego planu, w tym:
wydatki bieżące 97,52%
wydatki majątkowe 95,67 %.

W strukturze poniesionych wydatków 70,32% stanowią wydatki bie
żące, a 29,68% wydatki majątkowe.

Kierunki wydatków w 1999 roku to:
1. transport (drogi i komunikacja miejska)
2. gospodarka komunalna
3. gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne 

usługi komunalne
4. oświata i wychowanie
5. kultura i sztuka
6. ochrona zdrowia
7. opieka społeczna
8. kultura fizyczna i sport
9. administracja państwowa i samorządowa

10. bezpieczeństwo publiczne
11. pozostałe

c.d. na

31.461.558 zł 
35.888.953 zł

7.083.013 zł 
87.519.329 zł 

6.956.934 zł 
33.225.090 zł 
16.016.924 zł 
5.537.680 zł 

19.557.744 zł 
16.219.094 zł 
7.612.307 zł 
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W ramach wydatków bieżących najwięcej środków finansowych 
przeznaczono na:
- wynagrodzenia i pochodne 94.361.966 zł
- dotacje (zakłady budżetowe, instytucje kultury,

podmioty publiczne realizujące zadania gminy) 18.662.272 zł
- bezpieczeństwo publiczne (Komenda Miejska Policji,

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej)
modernizację i remonty dróg
komunikację miejską
zasiłki i usługi opiekuńcze w zakresie
opieki społecznej
remonty budynków szkół, przedszkoli, 
oraz obiektów: kultury, zdrowia, opieki społecznej 
i kultury fizycznej 
dodatki mieszkaniowe

16.160.965 zł 
13.863.550 zł 
12.250.935 zł

4.987.761 zł

3.868.982 zł 
2.525.713 zł

Na wydatki inwestycyjne z budżetu miasta w 1999 r. przeznaczono 
79.265 tys. zł, w tym ze środków własnych miasta 33.855 tys. zł. Po
zostałe nakłady sfinansowano dotacjami celowymi z budżetu państwa 
(25.450 tys. zł), pożyczkami preferencyjnymi (19.892 tys. zł) oraz do
tacjami z funduszy celowych (68 tys. zł).

Największe nakłady inwestycyjne poniesione zostały w działach: 
ochrona zdrowia (28.877 tys. zł), gospodarka komunalna (26.495 tys. zł), 
administracja (6.150 tys. zł), transport (5.347 tys. zł) i szkolnictwo
wyższe (5.000 tys. zł).

Ważniejsze zadania inwestycyjne:

Transport.
- obwodnica Wodzisławska - Chwałowicka 4.476 tys. zł
- łącznik ulic Przemysłowa - Stawowa 868 tys. zł

Gospodarka komunalna i mieszkaniowa.
- modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków

w dzielnicy Orzepowice 23.564 tys. zł
w tym pożyczka z WFOŚiGW 12.451 tys. zł

pożyczka z NFOŚiGW 7.163 tys. zł
dotacja celowa z budżetu państwa 450 tys. zł

- infrastruktura osiedla domków jednorodzinnych
ul. Wierzbowa, Żołędziowa 280 tys. zł

- budowa domu przedpogrzebowego
w dzielnicy Boguszowice 145 tys. zł

- budowa wodociągów oraz kanalizacji
sanitarnej i deszczowej - razem 1.969 tys. zł
w tym m.in.

- wodociąg ul. Rudzka odcinek nad zalewem 250 tys. zł
- wodociąg ul. Orzechowa 251 tys. zł
- wodociąg dzielnica Niewiadom 150 tys. zł
- wodociąg ul. Małachowskiego 192 tys. zł
- kanalizacja deszczowa ul. Cmentarna 645 tys. zł
- kanalizacja sanitarna dzielnica Wielopole 150 tys. zł
- kanalizacja sanitarna ul. Winklera 87 tys. zł
- kanalizacja sanitarna dzielnica Chwałowice 101 tys. zł
- kanalizacja ogólnospławna ul. 1 Maja 68 tys. zł
- dokumentacja i modernizacja wysypiska śmieci 219 tys. zł
- wykonanie odwodnienia nowych kwater

na cementarzu komunalnym przy ul. Rudzkiej 284 tys. zł
- modernizacja gospodarki cieplnej w obiektach

Zarządu Zieleni Miejskiej 177 tys. zł
w tym: dotacja z WFOŚiGW 152 tys. zł

Inwestycje oświatowe.
- budowa sali gimnastycznej oraz modernizacja 

kotłowni w Szkole Podstawowej Nr 28
w dzielnicy Kamień 2.327 tys. zł
w tym: dotacja z WFOŚiGW 50 tys. zł

pożyczka z WFOŚiGW 126 tys. zł
- zagospodarowanie terenu przy Szkole

Podstawowej Nr 36 w dzielnicy Boguszowice Stare 200 tys. zł
- modernizacje kotłowni w przedszkolach 90 tys. zł

Inwestycje ochrony zdrowia i opieki społecznej. 
- budowa Szpitala Miejskiego w dzielnicy

Orzepowice 28.000 tys. zł
w tym dotacja z budżetu państwa 

- adaptacja i modernizacja budynku
25.000 tys. zł

Przychodni Rejonowej Nr 11 865 tys. zł

Inwestycje z zakresu kultury fizycznej.
- basen kryty ul. Powstańców - wentylacja
- stadion ul. Gliwicka - dokumentacja

1.680 tys. zł

modernizacji stadionu 14 tys. zł
- kąpielisko “Ruda” - odwodnienie terenu 11 tys. zł

Pozostałe ważniejsze zadania inwestycyjne.
- realizacja pierwszego etapu prac w obrębie

ul. Rudzkiej pod przyszły kampus akademicki
- budowa nowego skrzydła Urzędu Miasta

5.000 tys. zł

i jego wyposażenie 5.000 tys. zł
- Urząd Miasta - wymiana dachu 600 tys. zł
- współudział w finansowaniu remontu

budynku Sądu Rejonowego (Zamek) 1.515 tys. zł

3. Oprócz zadań własnych, miasto realizowało gminne i powiato
we zadania z zakresu administracji rządowej. Zadania gminne obej
mowały głównie opiekę społeczną (zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne 
i pomoc w naturze, specjalistyczne usługi opiekuńcze), oświetlenie 
uliczne oraz administrację. Zadania powiatowe obejmowały w szcze
gólności bezpieczeństwo publiczne (Komenda Miejska Policji i Ko
menda Miejska Państwowej Straży Pożarnej), Miejską Stację Sanitar
no - Epidemiologiczną, Miejską Inspekcję Weterynarii oraz Powiato
wy Inspektorat Nadzoru Budowlanego.

4. Rok budżetowy 1999 zamknął się deficytem budżetowym (wy
ższe wydatki niż dochody) w kwocie 16,9 min zł, tj. niższym od za
kładanego w planie po zmianach o 5, 8 min zł, na co składają się nie 
wykonane dochody (2.549.664 zł) oraz nie zrealizowane wydatki 
(8.369.936 zł). Wobec sprzyjającej sytuacji płatniczej w 1999 roku 
miasto nie korzystało z kredytu bieżącego. Zaciągnięto natomiast in
westycyjne pożyczki preferencyjne z Wojewódzkiego i Narodowego 
Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w łącznej kwo
cie 19.892 tys. zł. Pożyczki zaciągnięto na finansowanie budowy 
oczyszczalni ścieków w Orzepowicach (19.614 tys. zł) oraz innych 
inwestycji ekologicznych (278 tys. zł). Spłata tych pożyczek przypa
da na okres do 2003 roku. Czasowo wolne środki pieniężne lokowane 
były na rachunkach terminowych. Odsetki uzyskane z tych operacji 
finansowych oraz od środków na rachunkach bieżących gminy i jed
nostek budżetowych przyniosły miastu dodatkowe dochody w kwo
cie 944 tys. zł.



5. Zakłady budżetowe, środki specjalne, instytucje kultury i go
spodarstwa pomocnicze.

Wyżej wymienione jednostki pokrywają koszty swojej działalności 
- obok dotacji z budżetu miasta - przychodami własnymi (z odpłatno
ści, z działalności usługowej itp.), które w 1999 roku wyniosły 35.923 
tys. zł, w tym między innymi z czynszów i usług Zakładu Gospodarki 
Mieszkaniowej - 12.675 tys. zł, usług Rybnickich Służb Komunalnych 
i Zarządu Zieleni Miejskiej - 13.673 tys. zł, z działalności Miejskiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji i Centrum Rekreacji i Rehabilitacji BU
SHIDO - 3.328 tys. zł, a także środków specjalnych i gospodarstw po
mocniczych - 3.140 tys. zł oraz instytucji kultury - 2.625 tys. zł.

Ponadto bezpośrednio z budżetu miasta sfinansowano zakupy in
westycyjne dla zakładów budżetowych w łącznej kwocie 201 tys. zł, 
w tym m.in. dla Rybnickich Służb Komunalnych - 46 tys. zł, Zarządu 
Zieleni Miejskiej - 152 tys. zł oraz placówek kultury - 191 tys. zł.

6. Dochodami gminnego i powiatowego funduszy ochrony śro
dowiska i gospodarki wodnej były głównie udziały we wpływach 
ekologicznych za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz wpłaty 
za wycięcie drzew, kary za przekroczenie dopuszczalnych norm 
w środowisku i odsetki od środków na rachunku bankowym. Środki 
tego funduszu wydano na realizację zadań inwestycyjnych służących 
ochronie środowska, na utrzymanie i urządzenie terenów zielonych 
oraz edukację ekologiczną i propagowanie działań proekologicznych.

Ważniejsze zadania:
- rozbudowa i modernizacja oczyszczalni

ścieków w dzielnicy Orzepowice 1.299 tys. zł
- modernizacja kotłowni w szkołach

podstawowych i przedszkolach 180 tys. zł
- modernizacja kotłowni w Zarządzie

Zieleni Miejskiej 209 tys. zł
- dofinansowanie modernizacji

indywidualnych kotłowni 393 tys. zł
- budowa kanalizacji sanitarnej w dzielnicy

Chwałowice i Wielopole 789 tys. zł
- modernizacja wysypiska śmieci 576 tys. zł
- remont kapitalny parku w Boguszowicach 300 tys. zł

7. Dochodami Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geo
dezyjnym i Kartograficznym były głównie wpływy ze sprzedaży 
map oraz wypisów z rejestrów gruntów, a także odsetki od środków 
na rachunku bankowym. Środki tego funduszu przeznaczono na pro
wadzenie bieżącej działalności Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno- 
Kartograficznej. 20% wpływów odprowadzane jest do Centralnego 
i Wojewódzkiego Funduszy Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kar
tograficznym.

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

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

i )
wymianę stolarki okiennej z drewnianej na PCV w Gim

nazjum Nr llw  Rybniku - Niedobczycach
Termin realizacji -  2000.08.15.
Wadium - 6 000 zł. Specyfikację istotnych warunków zamówienia 

(cena -  24,40 zł) można odebrać w siedzibie zamawiającego, pok. 
253 lub za zaliczeniem pocztowym. Uprawnieni do kontaktów z ofe
rentami - Dorota Bienek, Włodzimierz Kalisz, tel. 4223011 w. 7253, 
pok. 253, w godz. 800 - 1500.

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, pok. 253. Ter
min składania ofert upływa dnia 2000.04.27 o godz. 1000. Otwarcie 
ofert nastąpi dnia 2000.04.27 o godz. 1200 w siedzibie zamawiające
go, pok. 137.

Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem preferencji kra
jowych.

Postępowanie nie zostało poprzedzone wstępną kwalifikacją.
W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podsta

wie art. 19 i art. 22 ust. 7, spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 2 
ustawy o zamówieniach publicznych oraz warunki dodatkowe:
1. udzielą minimum 5-letniego okresu gwarancji

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:
1. cena (koszt) - 60%
wiarygodność oferenta,gwarancja,jakość zastosowanych profili - 40%

♦  ♦  ♦

i 2)
wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego 

na nadbudowę części parteru budynku Szkoły Życia 
w Rybniku przy ul.Hibnera

Oferty należy składać do dnia 28.03.2000r. do godz. 10.00 w Wydzia
le Inwestycji Urzędu Miasta Rybnika przy ul. Chrobrego 2, pokój 254.

Przetarg odbędzie się dnia 28.03.2000r. o godz.1200 w siedzibie Urzę
du Miasta Rybnika, ul. Chrobrego 2, sala nr 137.

Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych.
Szczegółowe informacje oraz specyfikację istotnych warunków za

mówienia można uzyskać w Wydziale Inwestycji Urzędu Miasta 
Rybnika, ul. Chrobrego 2, teł.4223011 wewn. 7254 od poniedział
ku do piątku w godz. od 8.00 do 15.00 .

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

Kolejne przetargi na str. VI “MM”

Zarząd Miasta Rybnika
ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora:

1 Przedszkola Nr 1 w Rybniku
1 Szkoły Podstawowej Nr 23 w Rybniku
1 Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 w Rybniku

Do konkursu przystąpić mogą osoby spełniające wymogi określone 
w Rozporządzeniu MEN z dnia 15 lutego 1999 r. w sprawie wyma
gań, jakim powinny odpowiadać osoby zajmujące stanowiska dyrek
torów oraz inne stanowiska kierownicze w poszczególnych typach 
szkół i placówek opublikowanym w Dz.U.Nr 14 z 1999 r. poz. 126 
(do wglądu w Wydziale Edukacji).

Oferty kandydatów zawierające:
1. Życiorys z opisem pracy pedagogicznej
2. Dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe:

wykształcenie 
odbyte kursy 
specjalizację zawodową

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

4. Zaświadczenie o stanie zdrowia
5. Koncepcję kierowania pracą placówki

należy składać w Wydziale Edukacji UM Rybnika - ul.3-go Maja 
27 (pokój 9) w kopertach opisanych imieniem, nazwiskiem oraz na
zwą placówki w terminie do dnia 31 marca 2000 r.

III



Informator o szkołach ponadpodstawowych na rok szkolny 2000/2001
Delegatura Śląskiego Kuratorium Oświaty w Rybniku przedstawia pełny wy

kaz szkół, zachęcając jednocześnie do szczególnego zainteresowania się tymi, które 
dają tak potrzebne obecnie średnie wykształcenie.

Pragniemy poinformować wszystkich absolwentów szkól podstawowych, że je
żeli zdadzą pomyślnie egzamin wstępny na pewno znajdą miejsce w szkołach 
średnich, choć nie zawsze wybranego przez siebie typu (preferowany typ szkoły 
- liceum ogólnokształcące).

Terminy egzaminów wstępnych 
i składania podań o przyjęcie do szkól ponadpodstawowych

typ szkoły terminy składania podań terminy egzaminów wstępnych
(włącznie) (rozmów kwalifikacyjnych)

dla młodzieży od 13 marca do 3 lipca 2000 r. proponowany termin
zasadnicze oraz dodatkowo po tym terminie rozmowy kwalifikacyjnej
szkoły we wskazanych szkołach 4-5 lipca 2000 r.
zawodowe jeżeli wystąpi niedobór kandydatów

szkoły od 13 marca do 31 maja 2000 r. język polski,
średnie 26 czerwca, godz. 9.00 

matematyka,
27 czerwca, godz. 9.00

do 14 lipca 2000 r. dodatkowych
dla kandydatów, którzy nie przystąpili język polski,

szkoły

do egzaminów z przyczyn losowych 22 sierpnia, godz. 9.00 
matematyka,
23 sierpnia, godz. 9.00

policealne od 12 czerwca do 18 sierpnia 2000 r. 21, 22 sierpnia 2000 r.

dla dorosłych od 12 czerwca do 14 sierpnia 2000 r. język polski,
szkoły 22 sierpnia, godz. 16.00
średnie matematyka,

23 sierpnia, godz. 16.00

•  Informujemy, że szkoła ma obowiązek przeprowadzenia w formie ustnej egzaminu poprawkowego 
z każdego przedmiotu, z którego w części pisemnej uczeń otrzymał ocenę niedostateczną.

SZKOŁY ZAWODOWE 
RYBNIK

ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH, ul.Świerklańska 42, tel. 42-22-279
ZSZ - monter instalacji urządzeń sanitarnych, murarz, stolarz, krawiec,

wielozawodowa, malarz-tapeciarz 
LZ - krawiec konfekcyjno-usługowy
T po SP - technik budownictwa
TT r>o ZSZ - technik budownictwa

LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
Nazwa szkoły Nr tel. Profil Języki obce

ILO  im. Powstańców Śl.
44-200 Rybnik, ul.Kościuszki 41,42-22-787 ogólny angielski, francuski, 

rosyjski, niemiecki

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄC 
II LO
LO dla Dorosłych 42-21-229 
44-200 Rybnik, 42-21-208 
ul.Mikołowska 25

CH

ogólny
angielski, francuski, 

rosyjski, niemiecki

IV LO 44-206 Rybnik-Chwałowice 
ul. 1 Maja 93 42-21-850 ogólny angielski, francuski

V LO 44-200 Rybnik-Orzepowice 
ul.Borki 37d 42-47-188 ogólny angielski, francuski

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWY 
VI LO 44-207 Rybnik-Boguszowice 
ul. Małachowskiego 145 73-92-196

CH NR 1

ogólny
francuski, angielski, 

niemiecki

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWY
VII LO Rybnik-Niedobczyce
ul. Rymera 24 a 42-11-630

CH NR 2

ogólny
angielski, francuski, 

niemiecki

I LO im.Karola Miarki 
LO dla Dorosłych 
44-240 Żory
ul.Powstańców 6 43-42-933

ogólny angielski, francuski, 
niemiecki, łacina, rosyjski

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 
II LO 44-240 Żory
ul. Boryńska 2 43-42-076 ogólny

francuski, niemiecki 
angielski, rosyjski, łacina

III LO 44-240 Żory
Oś.Sikorskiego 43-53-655 ogólny

angielski, francuski, 
rosyjski, niemiecki

ZESPÓŁ SZKÓŁ
LO, 44-230 Czerwionka-Leszczyny
ul. 3 Maja 42 43-11-466 ogólny angielski, francuski

ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH, ul.Karłowicza 48, te l 42-23-353
ZSZ - rolnik - wiejskie gospodarsko domowe, krawiec, piekarz,

cukiernik, ogrodnik



dla Dorosłych - technik budownictwa

ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNO-ELEKTRYCZNYCH, 
ul. Kościuszki 23, tel. 42- 22-776

ZSZ - elektromechanik, elektryk, operator obrabiarek skrawających 
mechanik-monter urządzeń przemysłowych

LZ - mechanik-monter maszyn i urządzeń, operator obrabiarek 
skrawających, elektryk

T po SP - technik mechanik
- technik elektryk
- technik elektronik

T po ZSZ 
dla Dorosłych - technik elektryk

- technik mechanik

ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH, ul.Kościuszki 5, tel. 42-21-813
ZSZ - elektromechanik pojazdów samochodowych,
T po SP - technik mechanik

- technik elektryk
- technik elektronik

Liceum
Techniczne:
T po ZSZ 
dla Dorosłych

- profil elektroniczny oraz komunikacja i transport

- technik górnictwa podziemnego
- technik elektryk
- technik mechanik

Pol. St. Zaw. - technik informatyk

ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO-USŁUGOWYCH, 
ul. św. Józefa 30, tel. 42-23-663

ZSZ
LZ
T po SP

- sprzedawca, kucharz
- kelner bufetowy, gastronom, sprzedawca
- technik technologii żywności
- technik żywienia i gospodarstwa domowego

LH
LE
Liceum 
Techniczne 
LH po ZSZ 
dla Dorosłych 
Pol. St. Zaw. 
po LO 
Pol. St. Zaw.

- technik handlowiec
- technik ekonomista

- profil usługowo-gospodarczy i ekonomiczno-administracyjny

- technik handlowiec

- technik ekonomista

po LT - technik prac biurowych

ZESPÓŁ SZKÓŁ MEDYCZNYCH, ul.Borki 37d, tel. 42-47-188
Medyczne Studium Zawodowe - pielęgniarka, terapeuta zajęciowy, opiekunka dziecięca, 

ratownik medyczny, technik fizjoterapii, dietetyk, instruktor higieny

Powielanie informatora tylko za zgodą Delegatury 
Śląskiego Kuratorium Oświaty w Rybniku

¿ A S A L m i L Z A  ¿ Z K C Z Ł A  ¿ A W U L H J W A ,
ul. św. Maksymiliana 26, tel. 42-51-453

ZSZ - mechanik pojazdów samochodowych, blacharz samochodowy,
lakiernik, fryzjer

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH Nr 2, 
ul.Rymera 24a, tel. 42-11-630

T po ZSZ - - technik technologii odzieży

CZERWIONKA-LESZCZYNY
ZESPÓŁ SZKÓŁ, ul. 3 Maja, tel. 43-11-466

ZSZ - stolarz, elektromechanik urządzeń przemysłowych, kucharz
ZSZ dla Dorosłych - murarz, monter instalacji budowlanej
LZ
PoI.St.Zaw. 
T po SP 
Liceum 
Techniczne

mechanik-monter maszyn i urządzeń, sprzedawca
- technik prac biurowych, technik informatyk
- technik żywienia i gospodarstwa domowego

profil ekonomiczno-administracyjny

ŻORY
ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANO-USŁUGOWYCH, 

ul.Rybnicka 5, tel. 43-42-626
ZSZ

TB po SP 
TB po ZSZ 
T po ZSZ 
dla Dorosłych

Pol. St. Zaw.

- murarz, stolarz, monter instalacji i urządzeń sanitarnych, posadzkarz, 
mechanik pojazdów samochodowych, ślusarz, elektryk

- technik budownictwa
- technik budownictwa

- technik elektryk
- technik mechanik
- technik budownictwa
- technik informatyk, technik budownictwa

LICEUM ZAWODOWE, Baranowice, ul. Strażacka 6, tel. 43-53-677
LZ - ogrodnik

ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH Nr 2, ul Wodzisławska 5, tel 43-42-076
Pol. St. Zaw. - technik administracji

- komputerowe systemy zarządzania produkcją 
LE - technik ekonomista

ZESPÓŁ SZKÓŁ Nr 1, Oś. ks. Władysława, tel. 43-45-366
ZSZ - fryzjer, piekarz, cukiernik, sprzedawca, wielozawodowa, lakiernik,

kucharz, blacharz sam., krawiec, rzeźnik-wędliniarz 
LZ - sprzedawca
T po SP - technik technologii odzieży
ZSZ
dla Dorosłych - monter instalacji i urządzeń sanitarnych

- ślusarz
- operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego



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

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

3)
wykonanie oznakowania poziomego dróg publicznych 
na terenie miasta Rybnika poprzez pomalowanie farbą 

dopuszczoną do stosowania w drogownictwie 
Oznakowanie poziome obejmuje: linie segregacyjne krawędzio
we ciągłe 24.452 m2, linie segregacyjne krawędziowe przerywane 
10.999 m2, linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych 9.001 
m2, strzałki i inne symbole 2.957 m2.

Termin realizacji - 2000.10.15.
Wadium - 18 000 zł.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia (cena - 24,40 zł) można 

odebrać w: Rybnik, ul. Gen. Hallera 10A, Wydział Dróg, pok. 012 łub 
za zaliczeniem pocztowym. Uprawniony do kontaktów z oferentami - 
inż. A. Kopka, tel. 4223011 wew. 7205, pok. 013, w godz. 800 - 1500.

Oferty należy składać w Rybniku, ul. Gen. Hallera 10A , Wy
dział Dróg, pok. 012. Termin składania ofert upływa dnia 
2000.04.14 o godz. l l 00. Otwarcie ofert nastąpi dnia 2000.04.14 
o godz. 1200 w siedzibie zamawiającego, pok. 137.

Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem preferencji kra
jowych.

Postępowanie nie zostało poprzedzone wstępną kwalifikacją.
W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podsta

wie art. 19 i art. 22 ust. 7, spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 2 
ustawy o zamówieniach publicznych.

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

♦  ♦  ♦

4)
modernizację kotłowni węglowej na gazową w szkole 

Podstawowej nr 13 w Rybniku-Chwalowicach 
Termin realizacji -  2000.09.30.
Wadium - 10 000 zł. Specyfikację istotnych warunków zamówie

nia (cena - 42,70 zł) można odebrać w siedzibie zamawiającego, pok. 
254 lub za zaliczeniem pocztowym. Uprawniona do kontaktów z ofe
rentami - Dorota Bienek, Krzysztof Soiński tel. 4223011 w. 7254, 
pok. 254, w godz. 800 - 1500.

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, pok. 254. Ter
min składania ofert upływa dnia 2000.04.06 o godz. 1000. Otwarcie 
ofert nastąpi dnia 2000.04.06 o godz. 1200 w siedzibie zamawiające
go, pok. 254.

Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem preferencji kra
jowych.

Postępowanie nie zostało poprzedzone wstępną kwalifikacją.
W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podsta

wie art. 19 i art. 22 ust. 7, spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 2 
ustawy o zamówieniach 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 - 15%
3. warunki gwarancji i serwisu - 5%
4. zapłata węglem - 10%

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

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

5)
wykonanie projektu techniczno-budowlanego drogi 
ekspresowej Pszczyna-Racibórz (DEPR) na odcinku 

od granicy miasta Żory do ul. Gotartowickiej w Rybniku 
Termin realizacji -  do 2001.01.31.

Wadium - 5 000 zł. Specyfikację istotnych warunków zamówienia 
(cena - 24,40 zł) można odebrać w Wydział Dróg Urzędu Miasta Ryb
nika, ul. Hallera 10 A, pok. 12 lub za zaliczeniem pocztowym. Upraw
niony do kontaktów z oferentami - Andrzej Kopka , tel. 4223011 
w. 7204, pok. 12, w godz. 800 - 1500.

Oferty należy składać w Wydziale Dróg Urzędu Miasta Rybni
ka, ul. Hallera 10 A, pok. 12. Termin składania ofert upływa dnia 
2000.04.26 o godz. l l 00. Otwarcie ofert nastąpi dnia 2000.04.26 
o godz. 1200 w siedzibie zamawiającego, pok. 137.

Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem preferencji kra
jowych.

Postępowanie nie zostało poprzedzone wstępną kwalifikacją.
W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podsta

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

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:
1. cena (koszt) - 50%
2. termin wykonania - 30%
3. wiarygodność, doświadczenie i fachowość oferenta - 20%

♦  ♦  ♦
ć)

remont ulicy Dąbrówki w Rybniku obejmujący:
- naw ierzchnie z m ieszanek m ineralno-asfaltow ych  
w-wa dolna - 5070 m2, - nawierzchnie z mieszanek mineralno-as
faltowych w-wa górna - 5070 m2, - zabudowę krawężnika -1080 m,
- chodniki z kształtki betonowej -1210 m2, regulację studni rewi
zyjnych wpustów ulicznych - 37 szt.
Termin realizacji -  nieprzekraczalny do 2000.07.17.

Wadium - 11 000 zł. Specyfikację istotnych warunków zamówienia 
(cena - 24,40 zl) można odebrać w Wydział Dróg, ul. Hallera 10A, 
pok. 13 lub za zaliczeniem pocztowym. Uprawniony do kontaktów 
z oferentami - Andrzej Kopka, tel. 4223011 w. 7204, pok. 12, w godz. 
8°o. 15oo

Oferty należy składać w Wydział Dróg, ul. Hallera 10 A, pok.
12. Termin składania ofert upływa dnia 2000.04.17 o godz. 1000.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 2000.04.17 o godz. 1100 w siedzibie zama
wiającego, pok. 56.

Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem preferencji kra
jowych.

Postępowanie nie zostało poprzedzone wstępną kwalifikacją.
W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podsta

wie art. 19 i art. 22 ust. 7, spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 2 
ustawy o zamówieniach publicznych oraz warunki dodatkowe:
1. Zastosuje do wykonania zamówienia nie mniej niż 50% wartości 
surowców i produktów krajowych oraz nie mniej niż 50% udziałów 
podmiotów krajowych w wykonaniu zamówienia.
2. Udzieli gwarancji na wykonanie prac oraz zastosowane materiały 
min. 3 lata.

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:
1. cena (koszt) - 75%
2. wiarygodność, doświadczenie i fachowość oferenta - 25%

VI



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

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

7)' modernizację kotłowni węglowej na gazową 
w Szkole Podstawowej Nr 16 w Rybniku-Boguszowicach 

Termin realizacji -  2000.09.30.
Wadium -10 000 zł. Specyfikację istotnych warunków zamówienia 

(cena -  42,70 zł) można odebrać w siedzibie zamawiającego, 
pok. 254 lub za zaliczeniem pocztowym. Uprawnieni do kontaktów 
z oferentami - Dorota Bienek, Krzysztof Soiński , tel. 4223011 
w. 7254, pok. 254, w godz. 800 - 1500.

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, pok. 254. Ter
min składania ofert upływa dnia 2000.04.06 o godz. 1000. Otwarcie 
ofert nastąpi dnia 2000.04.06 o godz. 1200 w siedzibie zamawiające
go, pok. 137.

Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem preferencji kra
jowych.

Postępowanie nie zostało poprzedzone wstępną kwalifikacją.
W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podsta

wie art. 19 i art. 22 ust. 7, spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 2 
ustawy o zamówieniach 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 - 15%
3. warunki gwarancji i serwisu - 5%
4. zapłata węglem - 10%

♦  ♦  ♦

8) modernizację kotłowni węglowej na gazową 
w Gimnazjum Nr 5 w Rybniku - Boguszowicach

Termin realizacji -  2000.09.30.
Wadium -10 000 zł. Specyfikację istotnych warunków zamówienia 

(cena -  42.70 zł) można odebrać w siedzibie zamawiającego, 
pok. 254 lub za zaliczeniem pocztowym. Uprawnieni do kontaktów 
z oferentami - Dorota Bienek, Krzysztof Soiński, tel. 4223011 w. 7254, 
pok. 254, w godz. 800 - 1500.

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, pok. 254. Ter
min składania ofert upływa dnia 2000.04.13 o godz. 1000. Otwarcie 
ofert nastąpi dnia 2000.04.13 o godz. 1200 w siedzibie zamawiające
go, pok. 137.

Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem preferencji kra
jowych.

Postępowanie nie zostało poprzedzone wstępną kwalifikacją.
W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podsta

wie art. 19 i art. 22 ust. 7, spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 2 
ustawy o zamówieniach publicznych oraz warunki dodatkowe:
1. spełniają wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia
2. udzielą minimum 2-letniego okresu gwarancji,
3. złożą oświadczenie dotyczące warunków sprzedaży węgla, 

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:
1. cena (koszt) - 70%
2. wiarygodność ekonomiczna oferenta - 15%
3. warunki gwarancji i serwisu - 5%
4. zapłata węglem - 10%

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

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

9) wykonanie i dostawę tablic rejestracyjnych 
Termin realizacji -  do 2002.12.31.
Wadium - 10 000 zł. Specyfikację istotnych warunków zamówienia 

można odebrać w siedzibie zamawiającego, pok. 064 lub za zalicze
niem pocztowym. Uprawnieni do kontaktów z oferentami - Jerzy 
Wróbel - Naczelnik Wydziału Komunikacji, Teresa Skoczewska - Kie
rownik Ref. Rej. Pojazdów, tel. 4223011 w. 7070,7075, pok. 064, 
w godz. 800 - 1500.

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, pok. 064. Ter
min składania ofert upływa dnia 2000.04.18 o godz. II00. Otwarcie 
ofert nastąpi dnia 2000.04.18 o godz. 1200 w siedzibie zamawiające
go, pok. 137.

Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem preferencji kra
jowych.

Postępowanie nie zostało poprzedzone wstępną kwalifikacją.
W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podsta

wie art. 19 i art. 22 ust. 7, spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 2 
ustawy o zamówieniach publicznych oraz warunki dodatkowe:
1. oświadczą, że tablice rejestracyjne dostarczą w terminie nie dłuż
szym niż 10 dni po otrzymaniu pisemnego zapotrzebowania,
2. oświadczą, że wtórniki tablic rejestracyjnych dostarczą w terminie 
nie dłuższym niż 5 dni po otrzymaniu pisemnego zapotrzebowania,
3. oświadczą, że dostarczą dostawę awaryjną w ciągu 24 godzin 
od chwili złożenia zamówienia,
4. oświadczą, że odbiorą przynajmniej raz w tygodniu tablice rejestra
cyjne do złomowania

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:
1. Cena (koszt) - 50%
2. Wiarygodność ekonomiczna i doświadczenie w realizacji zamówień 
tożsamych - 30%
3. Warunki gwarancji - 5%
4. Terminy dostaw - 15%

♦  ♦  ♦

10)
usługi w zakresie wywozu odpadów komunalnych 

stałych z terenu osiedla w Boguszowicach i Kłokocinie 
Termin realizacji -  1 rok od dnia podpisania umowy.
Wadium - 4 000 zł. Specyfikację istotnych warunków zamówienia (cena 

- 20,00 zł) można odebrać w siedzibie zamawiającego, pok. 17 lub za zali
czeniem pocztowym. Uprawnieni do kontaktów z oferentami - inż. Ewa 
Bronek, Beata Gałeczka, tel. 4226036 w. 37, pok. 17, w godz. 800- 1400.

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, pok. 17. Ter
min składania ofert upływa dnia 2000.04.11 o godz. 900. Otwarcie 
ofert nastąpi dnia 2000.04.11 o godz. 1000 w siedzibie zamawiającego. 

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

wie art. 19 i art. 22 ust. 7, spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 2 
ustawy o zamówieniach publicznych oraz warunki dodatkowe:
1. spełniają wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:
1. cena (koszt) - 80%
2. wiarygodność ekonomiczna oferenta - 5%
3. doświadczenie i przygotowanie fachowe (techniczne) oferenta -15%

i VII



Marzec 2000

ką”. Ludzie się garnęli, bo bilety były tanie, 
a były tanie, bo kopalnia środków nie skąpiła 
- górnik musiał mieć również strawę duchową.

Od 1990 roku Dom Kultury w Boguszowi- 
cach przeszedł pod administrację miasta. Jest 
biedniej, ale nadal spełnia on ważną dla śro
dowiska rolę - centrum, wokół którego dzieje 
się coś pozytywnego. Najbliższe plany to 
I Wojewódzki Dziecięcy Przegląd Zespo
łów Regionalnych „Złoty Kłosik 2000”. Od
będzie się on na początku kwietnia w ramach 
Festiwalu Sztuki Rybnik 2000. Jego cel to 
przede wszystkim prezentacja, ochrona i do
kumentacja tradycji ludowego śpiewu, muzy
ki i tańca oraz pielęgnacja lokalnej tradycji. 
Do 22 marca DK będzie przyjmował zgłosze
nia dziecięcych zespołów śpiewaczych i ta
necznych.

W DK działają koła zainteresowań, w tym gra
fiki i malarstwa prowadzone od lat ’60 
do dziś przez małżeństwo plastyków Barbarę i 
Mariana Raków, prawdziwych rekordzistów, 
jeśli chodzi o wierność jednej placówce. Tu swoje 
próby mają zespoły: wokalno-taneczny „ Canta- 
te”, muzyczne „Bastion”, „LosRekinos”, „Test” 
i „Wyławiania”, orkiestra dęta kop. „Jankowi- 
ce ”, chór „Seniorzy” oraz Zespół Małych Form 
Teatralnych. Spotykają się komputerowcy, sza
chiści z klubu „Zefir”, szkaciorze z klubu „Do
mino ”, wędkarze, emeryci, samorządowcy, dziel
nicowi. Jest kino i biblioteka. Przychodzą więc 
starsi i młodsi. Można więc placówce przypisać 
również rolę integracyjną. Odpowiedź na pyta
nie czy oferta spełnia oczekiwania potencjalnych 
bywalców da, być może, ankieta jaką dyrektor 
rozprowadził m.in. w szkołach.
Cezary Kaczmarczyk przyznaje, że trudno nie 

korzystać z doświadczeń poprzedniego dyrek
tora, co nie przeszkadza jednak mieć własnych 
wizji. Ich spełnienia życzymy przede wszyst
kim... (r)

Kartonowa lekcja historii
polscy lotnicy w latach 1918 - 1998, prezen
towały się szczególnie atrakcyjnie, stanowiły 
też żywą lekcję historii dla młodzieży, która 
bibliotekę tłumnie odwiedza.

(r)

- Tu są „stare” nowe Boguszowice, te na
prawdę nowe to wielka płyta... Ich mieszkań
com nie bardzo po drodze do naszej placów
ki, podobnie zresztą jak tym z tych naprawdę 
starych Boguszowie - mówi Cezary Kacz
marczyk, od 1 stycznia br. dyrektor boguszo- 
wickiego Domu Kultury. Absolwent kierun
ku animacji społeczno-kulturalnej w filii US1.

Kucz, jak sam mówi, urodzony żorzanin, za
nim przeszedł niedawno na zasłużoną emery
turę, kierował tą placówką, trudno uwierzyć, 
40 lat. Jest on w rybnickim środowisku ani
matorów kultury osobą znaną i łubianą. Pro
wadzona przez niego od 1960 roku kronika 
DK jest zapisem najlepszych lat tej placów
ki. Zaczęło się od Klubu Górniczego kop.

DK w Boguszowicach

Tradycja 
i wizje

Placyk, przy którym stoi 
Dom Kultury w Boguszowi- 
cach przypomina warszaw
ski Mariensztat - otaczają go 
budynki z lat 50., ten sam 
charakterystyczny styl pre
zentuje siedziba DK.

„Jankowice , który zajmował par
ter budynku, zaś wyższe kondygna
cje były zamieszkane. Po moder
nizacji kina „Zefir” placówka 
wzbogaciła się o salę widowisko
wą na 120 miejsc - było gdzie za
praszać znakomitych artystów. 
Kogóż to w Boguszowicach na 
przestrzeni tych 40 lat nie było - 

Długoletnie doświadczenie Bernarda Kucza (z lewej) Centkiewiczowie, Jasienica, Mor- 
moie się nowemu dyrektorowi Cezaremu Kaczmarczykowi cinek, Magdalena Samozwaniec,
przydać...
w Cieszynie marzy, by ściągnąć tu jak naj
więcej ludzi - nie tylko z Boguszowie Sta
rych i Nowych, ale i pobliskich Gotartowic 
i dalej - z okolicznych gmin.

Boguszowickie środowisko do najłatwiej
szych nie należy - propozycje kulturalne DK, 
szczególnie dla dzieci i młodzieży, mogą być 
zatem dla nich alternatywą wystawania „pod 
trzepakiem”. Cezary Kaczmarczyk, który 
przez 5 lat pracował w Ognisku Wychowaw
czym nr 2 na Nowinach i stworzył tam „ We
sołe Bractwo SiR” (SiR znaczy - gdyby ktoś 
nie wiedział - Serc i Rąk) wie, że umiejętnie 
prowadzone zajęcia, obojętnie - sportowe, pla
styczne czy komputerowe - mają szanse od
ciągnąć od ulicy dzieci i młodzież z rodzin wy
magających wsparcia. Chciałby, żeby wybra- 
ły to miejsce z własnej woli, uważa jednak, że 

Ig. nie może się ono stać kolejną placówką opię
li* kuńczą.

W planach dyrektora są zatem również im
prezy dla bardziej wymagającej publiczności 
- znane nazwiska, zespoły. Wszystko jest moż
liwe pod dwoma warunkami - że będą pie
niądze czyli sponsorzy oraz publiczność...

Poprzednik C. Kaczmarczyka, Bernard

Zdj.: r  Sztaudynger, Dziedzic, Tyszkie
wicz, Bielicka, Santor i zespoły: „Czerwono- 
Czarni”, „Perfect”, „Budka Suflera”... Od
bywały się spotkania z autorami, koncerty mu
zyki klasycznej w ramach stworzonego tu 
i bardzo cenionego cyklu „ Spotkania z muzy-

W połowie lutego do Powiatowej 
i Miejskiej Biblioteki Publicznej zawi
tała wystawa kartonowych modeli sa
molotów, którą wcześniej można było 
oglądać w Klubie Energetyka.

Została ona zorganizowana z okazji 80-le- 
cia polskiego lotnictwa przez Górnośląski 
Klub Modelarstwa Kosmicznego 
i Lotniczego w Rybniku, któremu 
prezesuje animator całego przedsię
wzięcia ppłk Tadeusz Dłużyński. 

i Otwarcia wystawy dokonał prezy
dent Adam Fudali, a obecni byli 
m.in. wiceprezydent Jerzy Frelich 
oraz wicestarostwa Wincenty Klyta. 
Współwykonawcami modeli byli 
członkowie Grupy Modelarstwa 
Kartonowego UNO. Podwieszone 
pod sufitem bibliotecznego hallu 
modele samolotów, na których latali

Tel. 42-28-825
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Galeria Teatru Ziemi Rybnickiej: wystawowe plan
sze okrywa srebrna materia, po opadnięciu której wy- 
łaniajq się duże, kolorowe fotografie. Ich tematem jest 
kobieta ...le cz  nie można zobaczyć ¡ej sylwetki i spoj
rzeć je j w oczy, jak pisze autor zdjęć w zaproszeniu 
na wernisaż.

Nie można, bo na zdjęciach oglqdamy zbliżenia fragmentów 
ciała modelek, ozdobione oryginalng biżuterią, zaprojektowaną 
specjalnie przez studentów łódzkiej wyższej uczelni plastycznej. 
Część biżuterii wychodzi poza fotografię, jakby mało jej było gład
kiej, kolorowej przestrzeni.

Autorem 1 2 fotografii, składających się na całość zatytułowaną 
„milenijnie" MM jest Daniel Raczyński, młody fotografik rodem 

z Rybnika, absolwent Wydziału Fotografii w  Szko
le Filmowej w  hodzi, gdzie teraz mieszka i pro
wadzi Studio Fotografii Reklamowej. Fotografie 
pokazane na wystawie tworzą autorski kalendarz, 
który, wśród 340 innych prac, wziął udział w XI 
Ogólnopolskim Przeglądzie Kalendarzy "Vidical" 
2000. Został on również wystawiony, obok zna
nego kalendarza Pirelli, na aukcji, z której do
chód przeznaczono na Fundację Jolanty Kwa
śniewskiej „Porozumienie bez barier". Kalendarz 
ten autor przeznaczył też na licytację na wspo
możenie rybnickiego schroniska dla zwierząt 
w Wielopolu.

Daniel Raczyński nie kryje, że zainteresowanie 
fotografią zawdzięcza ojcu Andrzejowi, też zna
nemu fotografowi. Niemal od dziecka „robił" 
za fotografa na różnych imprezach, oswajając się 
ze sprzętem i nabierając doświadczenia. Decyzja
0 wyborze szkoły nie była zatem dla nikogo za
skoczeniem... Daniel Raczyński ma za sobą sie
dem indywidualnych wystaw oraz wiele znaczą
cych nagród i wyróżnień, w  tym w Korei, Holandii
1 Niemczech.

Materiał do kalendarza stanowi również pracę 
dyplomową Daniela. Jego „okruchy kobiecości" 
są bardzo ekspresyjne. Każda fotografia ma inny 
klimat i koloryt, a ich „niepełność" pobudza wy
obraźnię. (r)

Kalendarz dyplomem

Daniel Raczyński na tle swoich prac. Zdj.: r

Rybnicko-wiedeńska
biesiada

Wodewil „Spotkanie bajek ”, jakie na 
swoje 5-lecie wystawiło Centrum  
Muzyczne Muzyka i Ruch, zaowo
cowało kontaktem z działaczami naj
starszej, o ponad 100-letniej tradycji, 
organizacji polonijnej „Strzecha” 
w Austrii. Wspólnie z nim, a konkret
nie z Estradą Wiedeńską Dick&Doof, 
Centrum Muzyczne Muzyka i Ruch or
ganizuje Pierwszą Rybnicką Galę 
Biesiadną Rybnik 2000. Będzie ona 
miała miejsce w Teatrze Ziemi Ryb
nickiej 7 kwietnia br. o godz. 19.00.

Wystąpią artyści zespołu „Śląsk” two
rzący grupę wokalno-instrumentalną 
„Trojak”, Kapela Bawarska, Kapela 
Centrum, Orkiestra Rozrywkowa 
„Kurcbend” oraz Kabaret „Raki”.

Wiedeńska Polonia jest też zaintere
sowana współorganizacją I Międzyna
rodowego Dziecięcego Festiwalu Pio
senki Polskiej, który ma się odbyć 
w Dniu Dziecka 1 czerwca. (r)

Do 4 kwietnia w Powiatowej i Miejskiej 
Bibliotece Publicznej można oglądać twór
czość, pochodzącej z Czerwionki, absol
wentki Wydziału Grafiki w katowickiej fi
lii ASP w Krakowie Hanny Woźnica-Gier- 
lasińskiej.

Artystka ukończyła uczelnię z bardzo do
brym, nagrodzonym medalem, wynikiem. 
Pierwsze prace pokazała publicznie jako sie
demnastolatka. Wystawiała w rodzinnej Czer- 
wionce, a także Katowicach, Mysłowicach, 
Krakowie, brała udział w zbiorowej wystawie 
w Japonii i pokonkursowej w Finlandii.

Jej kolorowe litografie i oleje o tytułach: 
„Nad rzeką”, „Promień słońca”, „Tatarak”, 
„Wieczorne refleksy”, „Nenufary” czy „Zie
lony cień ” otacza tajemnicza aura, są one ra
czej przeczuciem niż prawdziwym pejzażem, 
nastrojem zaklętym w rozwichrzonej kresce 
i plamie koloru.

Autorka pracuje w redakcji „Gościa Nie
dzielnego”, a na wernisażu, obok wielu go
ści, pojawił się także redaktor naczelny tego 
tygodnika ks. Stanisław Tkocz.

T ^ l  h  O Q  Q O d
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Trzy wieczory wokalne z hipnozq
Dwa pierwsze wieczory IV Ogól

nopolskiego Festiwalu Piosenki Ar
tystycznej Rybnik ’2000 odbyły się 
w siedzibie organizatora - Klubie 
Energetyka.

Wypełniły je występy wokalne 19 
uczestników i laureatów różnych fe
stiwali piosenki poetyckiej, autorskiej 
i aktorskiej z całej Polski. Trzeba przy
znać, że tegoroczna stawka śpiewa- 
jqcych gości była bardzo zróżnicow- 
na - od całkow itych niewypałów  
w rodzaju piosenek niosqcych „głę
bokie przesłanie" typu „Eleganckie 
kobiety depilujq sobie nogi", po cały 
szereg utalentowanych wykonaw
ców  - jak Anna Kiełbusiewicz z Cho
rzowa, interesujqca wokalnie i samo
dzielnie poszukujqca oraz aranżujg- 
ca  pieśni ludowe. Ostatecznie jury 
(Jan Poprawa, Jerzy Satanowski i Ro
man Kołakowski) Grand Prix festiwa
lu przyznało utalentowanej Dorocie 
Osińskiej, wrocławiance z Warszawy.
Sześć równorzędnych tytułów laure
a ta  otrzymali: Monika Kłos z Byd
goszczy, liryczny Tomasz Napono- 
wicz z Krzeska, Ewa Dziewulska 
z Przemyśla, Beata Osytek z Legionowa,

Marcin Styczeń z Warszawy, Anna Kieł
busiewicz.

Ubiegłoroczna laureatka Grand Prix, 
Dzidka Muzołf, otwarła całq imprezę własnym, 
lecz dość jeszcze monotonnym recitalem.

Laureatka - Dorota Osińska.

Gwiazda - Edyta Górniak. Zdj.: M.T.

Za to kapitalny występ dała na zakończenie 
wieczoru gwiazda Teatru Rozrywki z Chorzo
wa, Ewa Okupska. Jej interpretacje pieśni 
Bertolda Brechta, dopełnione trafnie do
zowanym gestem, świadczę o znakomi
tym opanowaniu warsztatu wokalnego 
i aktorskiego. Drugi wieczór zamykał nie 
mniej udany koncert Lubelskiej Konfede
racji Bardów w składzie: Marek Andrzejew
ski, Igor Jaszczuk, Jan Kondrak, Paweł 
Odorowicz, Marcin Różycki, Piotr Selim, 
Jolanta Sip, Vidas Svagzdys.

Zwieńczeniem Koncertu G a low ego 
i ogłoszenia wyników festiwalu w Teatrze Zie
mi Rybnickiej był recital Edyty Górniak. 
W świetnej formie wokalnej zaprezentowa
ła ona swoje najbardziej znane utwory pol
skie i angielskie, w tym „Dotyk", „Jestem ko
b ietę" czy „Dumkę" towarzyszqcq filmowi 
„Ogniem i mieczem". Porywała publiczność 
do tańca i oklasków na stojqco. Okazało 
się raz jeszcze, że znakomicie się porusza, 
umie nawigzać kontakt z publicznościg 
(m.in. dajqc całusa), że jest przy tym skrom
na i szczera. Śpiewała „swój hymn" - „Dziś 
prawdziwych Cyganów już nie ma" - z nie
co zmienionym tekstem Agnieszki Osieckiej. 
Zahipnotyzowała Rybnik? Oczywiście!

Grzegorz Walczak

/  Wprawdzie większość niewieściego 
stanu deklaruje niechęć do obchodów 
Dnia Kobiet, który kojarzy się głów
nie z jednym kwiatkiem wręczanym 
łodygą do góry, ale ponieważ w tym 
roku dzień ten otarł się niemal o kar
nawał, tu i ówdzie było bardzo wesoło.

Babski comber
w Niedobczycach

Najbardziej chyba w Domu Kultury w Nie
dobczycach, gdzie zorganizowano prawdzi
wy “Babski comber”. Zgromadził on prawie 
190 kobitek, które bawiły się wyśmienicie we 
własnym gronie, choć z pomocą mężczyzny 
- wodzireja Janusza Majewskiego. Były 
wspólne śpiewy, tańce i wice, a przede wszyst
kim konkursy, które wyraźnie podniosły po
ziom adrenaliny pań z dwu rywalizujących 
grup pod wodzą dwu podstolin. Uczestniczki 
wbijały gwoździe, szatkowały kapustę, piły 
sok cytrynowy, rapowały, a wszystko przy 
ogłuszającym dopingu reszty. Trudny orzech 
do zgryzienia miało Najwyższe w Sprawach 
Babskich Nigdy Nieomylne Prezydium, w któ
rym zasiadło m.in. szefostwo Domu Kultury 
i organizatorzy zabawy Aurelia Kowol i Ma
rian Wolny - tu walczono o każdy punkt. Tak 
bawić umieją się tylko panie...

Sukces “Babskiego combra” sprawił, że 
organizatorzy już myślą o następnym...

(r)

1. Konkurs szatkowania kapusty...
es-
2. Uczestniczki przyrzekają, ze będą 

się dobrze bawiły...
3. W zabawie wzięło udział prawie 190 pań.

Zdjęcia: r

_______
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Dzielnicowa biesiada
na Maroku-Nowinach

Niepotrzebnie niepokoili się samorzqdowcy z dzielnicy 
Maroko-Nowiny o frekwencję na organizowanej po raz 
pierwszy Biesiadzie Ślgskiej.

Duża sala gimnastyczna szkoły przy ul. Orzepowickiej szybko się 
wypełniła i w sumie w karnawałowej zabawie, wzbogaconej wy
stępami duetu akordeonowego „Barbados", zespołu „Kontrast" 
i Ślgskiego Kabaretu Podwórkowego Trzy Ofiary bawiło się około 
300 osób.

Wspólne biesiadne śpiewy i konkursy oraz ślgski, rubaszny humor 
wodzireja zintegrowały najwyraźniej dzielnicę, w której nie braku
je zarówno hanysów" jak i "goroli". Poczęstunek czyli krupnioki 
i grochówkę przygotowali uczniowie Zespołu Szkół Ekonomiczno- 
Usługowych, oni również wcielili się w rolę kelnerów.

Biesiada została zorganizowana z niewielkg pomocq miasta, zaś 
dochód z zabawy ma być przeznaczony na potrzeby szkoły, któ
ra sali użyczyła.

( r )

Miło było patrzeć na uśmiechnięte twarze uczestników 
integracyjnej imprezy “ostatkowej” w Centrum Rekreacji 
i Rehabilitacji “Bushido” w Rybniku, które było jej orga
nizatorem.

Integracyjne ostatki w Bushido
W zabawie uczestniczyło blisko 135 osób. a wśród nich uczestnicy 

Warsztatów Terapii Zajęciowej, uczniowie Szkoły Życia oraz Spe
cjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. Nie zabrakło również 
pomocnej ręki wolontariuszy z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych 
z Rybnika-Boguszowic i Studium Terapii Zajęciowej w Rybniku, któ
rzy współpracują z WTZ w ramach wolontariatu “Przyjaźń”.
Zabawę wzbogaciły występy młodych artystów ze Specjalnego Ośrod
ka Szkolno-Wychowawczego. W programie znalazły się piosenki 
i tańce śląskie, popisy instrumentalne na metalofonach.

Na sali pojawili się też goście: dwóch wesołych klaunów - Tomcio 
i Romcio, którzy wspólnie z Magdą Chromik z “Bushido” zachęcali 
uczestników i zaproszonych gości do wspólnej zabawy na parkiecie. 
Balowicze w karnawałowych czapeczkach przez parę godzin tańczyli 
przy dźwiękach najnowszych przebojów. Chwilami wytchnienia były 
gry i zabawy z nagrodami. W konkurencjach nie było przegranych, 
każdy otrzymał mały upominek. Zabawę sponsorowało miasto, PSS 
„Społem” oraz cukiernie Gąsior i Pierchała.

Tel. 42-28-825
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Plastycy we własnej siedzibie?
Rybnik od lat jest postrzegany jako miasto 

o bogatych tradycjach muzycznych, których 
źródłem była “szkoła Szafranków”, a wpisa
ły się w nie również nazwiska jej wybitnych 
absolwentów oraz działalność Filharmonii 
ROW. Swoją tradycję budują również pla
stycy - od sześciu lat działa w naszym mie
ście koło Związku Polskich Artystów Pla
styków z siedzibą w rynkowym Ratuszu. 
Skupia ono 30 artystów - plastyków zamiesz
kujących południowo-zachodni region Woje
wództwa Śląskiego, zaś w samym Rybniku 
działa ich piętnaścioro. Ich obecność jest 
w mieście widoczna, choćby poprzez sporą 
ilość wystaw, ale i prace realizowane bezpo
średnio dla miasta.

Jak uważa przewodniczący rybnickiego 
koła ZPAP Krzysztof Dublewski, władze sa
morządowe traktują środowisko plastyczne 
bardzo serio. On sam został poproszony do 
udziału w pracach nad budową strategii roz
woju miasta, niewykluczona jest też realiza
cja wizji środowiska, która zakłada umiejsco
wienie w budynkach po szpitalu przy ul. Po
wstańców nie tylko szkoły muzycznej (co do 
czego decyzja już zapadła), ale również śred
niej szkoły plastycznej. Uczyłaby ona fachow
ców w zakresie projektowania przedmiotów

powszechnego użytku - ubrań, mebli itp., 
a także kształtowania środowiska i przestrzeni 
wokół budynków czy ogrodów... Coraz więk
szą uwagę zwracamy nie tylko na użyteczność 
przedmiotu, ale również na jego wygląd, po
trafimy już odróżnić kicz od przedmiotu pięk
nego, chcemy, żeby wokół nas było estetycz
nie. Do tego potrzebni są fachowcy, na któ
rych jest coraz większe zapotrzebowanie.

Być może środowisko plastyczne zaistnie
je w mieście jeszcze mocniej po otrzymaniu 
własnej siedziby. Zarząd Główny ZPAP jest 
bowiem gotowy kupić lub wydzierżawić od 
miasta budynek, który odpowiadałby po
trzebom plastyków. Miałaby się w nim zna
leźć galeria, pomieszczenia administracyjne, 
pracownia dla tych twórców, którzy nie po
siadają własnego miejsca do pracy, a także 
klub otwarty dla całego środowiska artystycz
nego. Spełniałby on rolę integracyjną dla śro
dowiska oraz kulturotwórczą i promocyjną dla 
miasta. Przedstawiciele ZG ZPAP już prze
prowadzili z władzami samorządowymi 
pierwsze rozmowy i wszystko wskazuje na 
to, że własna siedziba dla rybnickich plasty
ków jest tylko kwestią czasu.

(r)

Palmy Akademickie 
dla pani dyrektor

c.d. ze strony 16
jego kulturotwôrczq rolę oraz zaangażo
wanie E. Paniczek w przybliżaniu rybnicza- 
nom francuskiego kręgu kulturowego po
przez nauczanie języka, ale także poprzez 
organizację wystaw francuskich artystów 
oraz animację bezpośrednich kontaktów, 
m.in. pomiędzy uczennicami LO s. urszula
nek, a Licée Jean d'Arc w Mazamet.

Zdzisław Ryłko podkreślił wyjqtkowq 
prężność rybnickiego ośrodka, który jest 
wzorem dla dopiero co powstajqcych, m.in. 
w Wałbrzychu. Tuż przed wręczeniem or
deru i dyplomu, konsul R. Blatmann wyra
ził zadowolenie, że Francja ma poza swo
imi granicami takich „ambasadorów", przy- 
taczajqc francuskie powiedzenie „...n ie  
można się op rzeć urokowi A lliance  
Française" i dodajqc z francuskq galante- 
riq ...ani urokowi pani dyrektor.

Po uroczystym akcie wręczenia odzna
czenia, Elżbieta Paniczek, teraz już Kawa
ler Orderu Palm Akademickich, we wzru-
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szajqcym wystqpieniu podziękowała za 
przyznanie jej tego zaszczytnego tytułu, 
wspominajqc drogę jaka do niego wiodła: 
od rozpoczęcia nauki w klasie z językiem 
francuskim w I LO im. Powstańców Slqskich, 
poprzez studia romanistyczne i zafascyno
wanie się w tym czasie kulturq Francji, pra- 
cq pedagogicznq w LO s. urszulanek, aż 
do objęcia funkcji dyrektora rybnickiego 
ośrodka Alliance Française i działalnościg 
w tej placówce. Podziękowała wszystkim 
osobom i instytucjom, które, według niej, 
do tego wyróżnienia się przyczyniły: twór
com ośrodka - Józefowi Makoszowi i lu
dziom z nim zwiqzanym, swoim współpra
cownikom w AF i bibliotece, placówkom 
współpracujgcym, sponsorom, przyjacio
łom, znajomym oraz, szczególnie serdecz
nie, rodzinie.

A  że Elżbieta Paniczek jest osobq niezwy
kle lubianq, gości którzy przyszli jej pogra
tulować wyróżnienia było bardzo dużo. 
Wszyscy zgromadzeni zostali następnie 
zaproszeni do niedobczyckiej „Mimozy" na 
koncert francuskiej grupy jazzowej Trio 
Sophia Domancich, współorganizowany 
przez rybnicki ośrodek Alliance Française.

(r)

Konkurs plastyczny 
- specjalny

Ostatniego dnia lutego br. w Zespole 
Szkół Nr 7 w Rybniku odbył się kon
kurs plastyczny dla dzieci specjalnej 
troski.

Wzięło w nim udział 64 uczniów z Racibo
rza, Rud, Żor, Czerwionki-Leszczyn, Jastrzębia 
Zdroju, Wodzisławia, Mikołowa i Rybnika. 
Uczestnicy zostali podzieleni na trzy grupy wie
kowe, z których każda otrzymała, przygotowa
ne przez jury, tematy. Grupa młodsza i średnia 
tworzyła „ Nibylandię - planetę szczęśliwych 
dzieci, krainę szczęścia i uśmiechu ”, grupa star
sza miała za zadanie przygotowanie komiksu 
„Moje urodziny”, zaś uczniowie ze Szkoły Ży
cia rysowali „ Co kochają najbardziej”.

W ocenie jurorów: Haliny Chowaniec, 
Marii Budny-Malczewskiej, Ireny Mało
lepszy i Bohdana Szymury, dzieci prezen
towały bardzo wysoki poziom plastyczny. We 
wszystkich pracach przebijała pogoda ducha 
i uczuciowość.

Laureatami konkursu zostali: Piotr War
choł, Mai wina Krysińska, Małgosia Maj- 
decka, Jola Bronowska, Adrian Forysz, 
Łukasz Zomber, Romek Puto, Patrycja 
Stawska i Elżbieta Dreja. (r)

Carrantuohill 
i warsztatowicze 

- wśród przyjaciół
„Wśród przyjaciół” - to tytuł koncertu 

Charytatywnego w wykonaniu Zespołu 
„C a rra n tu o h ill” na rzecz uczestników  
Warsztatów Terapii Zajęciowej w Rybniku.

Obok znanego rybnicko-żorskiego zespo
łu grajgcego „na celtyckg nutę", wystgpi 
również grupa irlandzkich tancerzy. Kon
cert odbędzie się 15 kwietnia br. o godz. 
17.00 w Teatrze Ziemi Rybnickiej. Bilety - 
cegiełki, w  minimalnej cenie 15 zł już moż
na kupować w siedzibie WTZ przy ul. Ko
ściuszki. Bardzo mile widziani sq przedsta
wiciele firm oraz osoby prywatne chętne 
do wsparcia działalności warsztatów.

Warto podkreślić, że „ Carrantuohill" pro
muje właśnie swojg nowq płytę w najwięk
szych miastach Polski, zaś kulminacja akcji 
miała miejsce 17 marca - w dniu patrona 
Zielonej Wyspy św. Patryka. Zespół zdobył 
już sporq popularność w kraju - bierze 
udział w akcjach Jurka Owsiaka, radiowa 
„Trójka" przyznała mu „znak jakośc i", 
a w karnawale przygrywał m.in. na Balu 
Dziennikarza w Warszawie z udziałem kwia
tu dziennikarstwa polskiego oraz polityków, 
w tym premiera Buzka. (r)
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Pani Anna Skrzypiec - najstarsza 
mieszkanka Rybnika - ukończyła 104 
lata!

Wprawdzie w dokumentach dostojnej So- 
lenizantki widnieje jako dzień urodzenia data 
28 lutego 1896 roku, ale ponoć pani Anna 
w rzeczywistości urodziła się ostatniego lu
tego w roku przestępnym, pewnie więc i lat 
przybywa Jej wolniej...

W samo południe z życzeniami do pani 
Anny zawitali prezydent Adam Fudali oraz 
przedstawiciele Rady Dzielnicy Orzepowice 
Alojzy Hola i Janina Jurkowska, nie zawio
dła też lokalna prasa. Wraz z rodziną goście 
odśpiewali 200 lat i wypili symboliczną lamp
kę szampana na zdrowie Solenizantki.

Pani Anna Skrzypiec od wielu lat znajduje 
się pod opieką najbliższej rodziny - bratanicy 
Urszuli i bratanków, z którymi mieszka 
w Orzepowicach. Ma tu swój pokój, z które
go rzadko już wychodzi, słucha jednak przez 
radio niedzielnej mszy św., odmawia różaniec, 
powspomina czasem zmarłą już siostrę. Ma 
swoje ulubione dania np. kurczaka, nie lubi 
za to tłustej wieprzowiny. Pani Anna całe ży
cie pracowała na roli, dlatego nie otrzymuje 
emerytury, a tylko niewielką zapomogę. Jest, 
jak na swój wiek. samodzielna - sama się ubie
ra i robi toaletę. Gdy zaświeci wiosenne sło
neczko, wyjdzie na pewno pod opieką krew
nych przed dom. by wygrzać się w jego pro
mieniach... Życzymy Jej zatem ciepła i dal
szych lat w zdrowiu.

Mieszkanka P rzepow ie  skończyła 104 lata

To jest wiek!

Anna Skrzypiec odbiera życzenia i kwiaty od prezydenta Adama Fudalego. Zdj.: Z.K.

W dużej sali Urzędu Miasta odbyło się kolejne spotkanie par małżeńskich 
obchodzących jubileusz Złotych Godów.

„Medale za długoletnie pożycie małżeńskie” 
przyznawane przez Prezydenta RP, przekazali 
jubilatom wiceprezydenci Ewa Urbanek- 
Chołuj i Romuald Niewelt, 
składając im również najser
deczniejsze życzenia długich lat 
życia w zdrowiu i pomyślności 

Jubileusz obchodzili: Regina 
i Alojzy Tomalowie, Łucja 
i Emil Klugerowie, Maria 
i Franciszek D elongow ie,
Adelajda i Wiktor Maeiejczy- 
kowie, Iwon Bisgwa, Zofia 
i Maksymilian Hetmanowie,
Aniela i Jerzy Kowalscy, Ste
fania i Jan Szaboniowie, Ge
nowefa i Paweł Moroczeniec,
Natalia i Ryszard Pytlikowie,
Zofia i Stanisław Kokotowie,
Salomea i Paweł Olmowie.

Przy kawie, „kołoczu” 
i wspomnieniach szybko minął 
czas spotkania, które umilił 
występ Anny i Jerzego Prze
liorzów. (r)
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A becad ło
rzeczy śląskich Historia dwóch telegramów

Niedawno wpadł mi w ręce unikalny druczek telegramu z 1947 roku, 
który jest prawdopodobnie częścią większej korespondencji pomiędzy pierw
szym właścicielem "Gazety Rybnickiej" Michałem Kwiatkowskim, a jej daw
niejszym redaktorem naczelnym Ignacym Knapczykiem. Ale zacznijmy 
od początku....
W 19 19 roku w Gliwicach zaczęła wycho

dzić gazeta „Sztandar Polski”, którą jej wła
ściciel Michał Kwiatkowski w 1921 roku 
przeniósł do Rybnika. Na rybnicką lokaliza
cję wpłynęły trzy sprawy: Gliwice po Powsta
niach Śląskich pozostały po niemieckiej stro
nie, Rybnik był wystarczająco dużym i „pol
skim” miastem dla wydawania takiej gazety, 
zaś Kwiatkowski mógł w naszym mieście li
czyć na przychylność księgarza i działacza na
rodowego Maksymiliana Basisty, który mógł 
pomóc gazecie w przebiciu się na rynku wy
dawniczym. To właśnie Basista znalazł 
Kwiatkowskiemu w Rybniku budynek na sie
dzibę drukarni i redakcji. M. Kwiatkowski 
kupił budynek po starej stolarni i przebudo
wał ją, dostosowując do swych potrzeb. Bu
dynek ten stoi do dnia dzisiejszego i mieści 
się przy ulicy Kraszewskiego 5 (kiedyś Bocz
na Łony 8). Gazeta ruszyła pod tytułem 
„Sztandar Polski i Gazeta Rybnicka Wycho
dziła trzy razy w tygodniu, początkowo na 
terenie całego województwa śląskiego, jed
nak z czasem, na skutek konkurencji, ograni
czyła swój zasięg do powiatu rybnickiego 
i tu znalazła swych wiernych czytelników.

Tymczasem międzywojennej Polsce nie 
brakowało problemów, zaś prawicowo nasta
wiony Michał Kwiatkowski był zdecydowa
nym wrogiem politycznym marszałka Józefa 
Piłsudskiego. Kiedy ten w 1926 dokonał prze
wrotu politycznego zwanego „przewrotem 
majowym”, Kwiatkowski w 1927 roku udał 
się na emigrację do Francji, gdzie zamieszkał 
w Lens, wydając tam z czasem gazetę „Na
rodowiec". Przed wyjazdem Kwiatkowski po
zostawił swą rybnicką drukarnię i redakcję 
w dobrych rękach redaktora naczelnego Igna
cego Knapczyka. Potem była wojna i okupa
cja, a po nich zaś rządy komunistyczne. Do 
Rybnika wrócił Ignacy Knapczyk, który cią
gle czuł się zobowiązany do prowadzenia in
teresów Michała Kwiatkowskiego. Ale komu
niści znacjonalizowali rybnicką drukarnię, 
zaś na wydawanie „Gazety Rybnickiej" nie 
dali pozwolenia.

Kwiatkowski i Knapczyk ciągle jeszcze 
mieli nadzieję, że będzie jak dawniej, podjęli 
więc próby odzyskania majątku. Dowodem 
tego jest telegram z dnia 13 listopada 1947 
roku, jaki Kwiatkowski wysłał z Francji do 
Knapczyka. Oto jego tekst: „Knapczyk,

ul. Damrota, Rybnik. Wnieść dla mnie przed 
15 listopada podanie do Urzędu Skarbowego 
o zezwolenie na prowadzenie drukarni mojej 
w Rybniku w razie zwrócenia mi jej. ” Na to 
Knapczyk odpisuje 14 listopada 1947 roku: 
„Dwukrotnie telefonowałem do pana Lewando- 
wicza (prawnik, urzędnik?), który oświadczył,

Oryginalny telegram z Francji z 1947 roku jaki Kwiatkowski 
przysłał Knapczykowi w sprawie swojej drukarni i gazety.

Że nie należy na razie nic 
robić, aż dopiero po repry
watyzacji, wtedy należy 
koncesję wykupić. Obec
nie sprawa jest bezprzed
miotowa. Knapczyk"

Co się działo dalej?
Komuniści umocnili się 
przy władzy, Ignacego 
K napczyka w la tach  
1949-1955 w sadzono 
do w ięzienia, K w iat
kowski niczego nie od
zyskał i do końca życia 
m ieszkał we Francji, 
władze nie pozwoliły 
też wznowić wydawa
nia „Sztandaru Polskie
go i G azety R yb n ic 
kiej”. A żeby było śmieszniej to reprywa
tyzac ji nie ma do dn ia dz is ie jszeg o ! 
W 1990 roku „ Gazeta Rybnicka ” znów za
częła się pojawiać, wśród inicjatorów jej

reaktyw acji był nieżyjący już dziś syn 
Ignacego Knapczyka - Henryk. Ale to już 
zupełnie inna historia.

Marek Szołtysek

Michał Kwiat
kowski, przed
wojenny wła
ściciel “Sztan
daru Polskie
go i Gazety 
Rybnickiej”.

Budynek dawnej drukarni i redakcji “Sztandaru Polskiego i Gazety Rybnickiej”przy uli
cy Kraszewskiego w Rybniku.

Tel. 42-28-825



MASZE DZIEJE Marzec 2000

Parafie Rybnika
Najstarszym znanym nam rybnickim ko

ściołem był kościół parafialny pod wezwa
niem Wniebowzięcia Najświętszej Marii 
Panny na Górce Kościelnej zwanej też Górą 
Cerekwicką (u zbiegu ulic Gliwickiej i Ce- 
gielnianej). Dokument pochodzący z 1223 
roku stwierdza, że poświęcił go biskup wro
cławski Żyrosław II, pełniący swój urząd 
w latach 1170-1198. Kościół musiał więc po
wstać najpóźniej w 1198 roku. Jego fundato
rem był książę opolsko-raciborski Mieszko I 
Plątonogi. Musiał więc Rybnik być znaczną 
i rozwiniętą osadą, skoro pod patronatem ksią
żęcym wzniesiono tu świątynię. Być może 
przed fundacją Plątonogiego, Rybnik posia
dał jeszcze starszą świątynię. Ten problem 
mogą rozwiązać jedynie wykopaliska arche
ologiczne na Górce Kościelnej.

Drewniany kościół z końca XII wieku - 
prawdopodobnie w związku z pożarem - ro
zebrano, stawiając w tym samym miejscu 
około 1450 roku świątynię murowaną. Skła
dała się ona z kamienno-ceglanego prezbite
rium i nawy głównej długiej na 20 i szero
kiej na 8 metrów -  porównaj na rycinie! Ko
ściół posiadał również drewnianą dzwonni
cę. Obok kościoła znajdował się ogrodzony 
płotem cmentarz, zaś zasłużonych dla miasta 
obywateli grzebano pod prezbiterium lub pod 
dzwonnicą.

Pod koniec XVIII wieku coraz częściej 
mówiło się w Rybniku o potrzebie budowy 
nowego kościoła. Wszyscy zgadzali się, że 
kościół „na górce” przy ulicy Gliwickiej jest 
już za stary i za ciasny. Różnica zdań doty
czyła natomiast miejsca postawienia nowej 
świątyni. Rybnicki proboszcz ks. Feliks Re- 
isner, burmistrz Jan Belling i większość ryb- 
niczan, chcieli, aby nowy kościół stanął bli

żej Rynku. Sprzeciwił się temu kategorycz
nie dawniejszy właściciel Rybnika hrabia 
Antoni Węgierski, którego przodkowie po
chowani byli w prezbiterium starego kościo
ła. Problem rozwiązano polubownie w 1796 
roku. Zdecydowano, że nowy kościół powsta
nie jednak bliżej Rynku. Natomiast w 1797 
roku z kościoła pod wezwaniem Wniebo

wzięcia NMPanny „na górce” przy ul. Gli
wickiej rozebrano jedynie wieżę, a później 
nawę główną, pozostawiono zaś prezbiterium, 
z którego uczyniono kaplicę cmentarną. 
W tym kształcie przetrwała ona do dnia dzi
siejszego. Zatem uporowi hrabiego Węgier
skiego Rybnik zawdzięcza swój najcenniejszy

zabytek, który jednocześnie jest najstarszym 
wzmiankowanym w kronikach kościołem 
parafialnym na Górnym Śląsku. Dzisiaj kośció
łek ten spełnia funkcję kaplicy akademickiej.

A zatem najstarszym kościołem para
fialnym w Rybniku była świątynia pod 
wezwaniem W niebowzięcia NMPanny. 
Powstała ona najpóźniej w latach 1170-

1198 i pełniła funkcje parafialne do czasu 
wybudowania nowego kościoła parafialne
go. Nową parafialną świątynią Rybnika 
został kościół pod wezwaniem Matki Bo
skiej Bolesnej którego budowa trwała 
w latach 1798-1801. Ale tym już zajmiemy 
się w kolejnej „GR”... Marek Szołtysek

Kościół Wniebowzięcia NMPanny “na górce” przy ul. Gliwickiej pełnił funk
cję rybnickiego kościoła parafialnego w latach 1170-1198 i 1798-1801. Ryci
na jest fragmentem miedziorytu z 1765 roku. Dzisiaj z budowli przetrwało 
jedynie prezbiterium. Po prawej najstarsze znane nam rybnickie probostwo.

Kościół Wniebowzięcia NMPanny
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Wystawa i konkurs w Muzeum

Kapelusz 
przełomu wieków

Muzeum w Rybniku wraz 
z warszawską firmą Porthos - 
Manufaktura Kapeluszy, zamie
rzają uczcić przełom wieków 
wspólnie zorganizowaną w paź
dzierniku br. wystawą.

Ekspozycję “śladem nakryć głowy 
poprzez stulecia” poprzedzi konkurs 
skierowany do uczniów szkół podsta
wowych, gimnazjów, szkół średnich 
oraz innych placówek oświatowo-wy
chowawczych, którego efektem ma
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być “kapelusz, jak iego  jeszcze 
nie było”.

Jeżeli zatem potrafisz malować, 
rysować, rzeźbić, projektować i szyć, 
a do tego interesujesz się modą 
i masz ciekawe pomysły - weź udział 
w tym konkursie! Na uczestników 
czekają nagrody i upominki, a dla opie
kunów grup wykazujących się naj
większą inicjatywą - niespodzianka!

Prace wraz z kartą zgłoszenia, w któ
rej należy podać imię i nazwisko lub 
nazwę szkoły czy placówki, kategorię 
wiekową (I - od 7 do 10; II - od 11 do 
15; III - powyżej 15 lat) oraz adres, 
należy dostarczyć do Muzeum w Ryb
niku, Rynek 18, do 31 maja br.

Szczegóły: teł. 42-21423. (r)

Wystawa „katyńska"
W  kwietniu 2000 roku przypada 60. Rocznica Zbrod

ni Katyńskiej.
Dla upamiętnienia tego tragicznego wydarzenia, Powia

towa i Miejska Biblioteka Publiczna w  Rybniku organizuje 
okolicznościową wystawę. Prezentowane będą materiały 
zebrane przez Jana Delowicza do książki na temat miesz
kańców ziemi rybnicko-wodzisławskiej zamordowanych 
w 1940 roku w  Katyniu, Kalininie i Charkowie.

Ponawiamy prośbę do osób, które zamieszkują w Ryb
niku i okolicznych miejscowościach, a ich bliscy są ofia
rami Zbrodni Katyńskiej o udostępnienie materiałów 
(zdjęć, korespondencji, itp.) na czas trwania wystawy.

Posiadane pamiątki prosimy dostarczyć do Powiatowej i Miej
skiej Biblioteki Publicznej w Rybniku przy ul. Józefa Szafranka 
7 (II piętro, pokój 58) w  terminie do 17 marca 2000 roku.

Organizatorzy gwarantują ich zwrot w czerwcu 2000 roku.
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Dyżury Powiatowego 
Rzecznika Konsumentów

w Rybniku
odbywajg się w drugg i czwartg 

środę każdego miesigca 
w godz. od 10.00 do 14.00 

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

Powiatowy Rzecznik Konsumentów radzi
Gwarancja przy umowie sprzedaży

Gwarancja, od 1996 r. gwarancja jakości, 
w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego 
(art. 577 do 582), stanowi dodatkowe poro
zumienie umowne. Gwarancja, udzielona 
kupującemu przez wystawcę karty gwaran
cyjnej, stanowi umowę zawartą między tymi 
podmiotami. Umowa taka zabezpiecza kupu
jącego, gdyż w przypadku wystąpienia wad, 
udzielający gwarancji zobowiązuje się do ich 
nieodpłatnego usunięcia, albo dostarczenia 
rzeczy wolnych od wad (art. 577 § 1 kc).

Podstawowe cechy gwarancji:
•  zawsze musi być udzielona na piśmie (art. 

577 §1),
•  umowa gwarancyjna zostaje zawarta przez 

samo przyjęcie dokumentu gwarancyjnego,
•  jeśli w gwarancji nie zastrzeżono inaczej, 

termin jej wynosi 1 rok od dnia, kiedy rzecz 
została kupującemu wydana,

•  do dochodzenia roszczeń z tytułu gwaran
cji, jej termin biegnie na nowo od chwili 
dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub 
zwrócenia po naprawie,

•  jeśli gwarant wymienił część rzeczy np. ja
kiś podzespół, wówczas gwarancja biegnie 
na nowo w stosunku do tej nowej części, a 
okres gwarancyjny dotyczący całej rzeczy 
może być krótszy niż w stosunku do wy
mienionego podzespołu.

Konsumentom radzimy uważnie przeczy
tać treść karty gwarancyjnej, ponieważ ich 
prawa, a więc i ewentualne roszczenia, wy
nikają właśnie z tej karty.

Dom Kultury w Rybniku Niedobczycach, 
ul. Barbary 23, 44-270 Rybnik,

tel.: 032 73-98-185, 73-98-187, 42-11-313, fax: 032 73-98-186
oferuje pełny zakres usług w zakresie:

wynajmu sali imprezowej oraz organizacji imprez o charakterze kultural
nym, towarzyskim i rozrywkowym, a w szczególności: zabaw karnawało
wych, biesiad, studniówek, konferencji, spotkań.

Gwarantujemy również wysoki poziom w zakresie gastronomii, usług kelnerskich, 
oprawy artystycznej oraz dobre zespoły instrumentalno-wokalne.

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.

Informujemy, że poseł AWS 
Wojciech Frank

będzie pełnił dyżur poselski w fdii 
biura poselskiego w Rybniku 

na Placu Wolności 7 
w środę 22 marca 2000 

w godz. 9.00 - 11.00, tel. 42-22588

STRAŻ MIEJSKA

Jeżeli nie czujesz sie 
bezpiecznie, stwierdziłeś m s  
problem którego nie potrafisz 
rozwigzać w obrębie swego 
miejsca zamieszkania

- skontaktuj się -
wspólnie postaramy się 
wszystkiemu zapobiec.

Nie toleruj żadnej nieprawidłowości, 
my postaramy się pomóc!

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

Rzecznik  
Praw Pacjenta

Od 1 września w kasach chorych 
w całym kraju rozpoczęli działalność 
Rzecznicy Praw Pacjenta.

W Śląskiej Kasie Chorych funkcje Rzecz
nika Praw Pacjenta pełni Maria Kukawska, 
tel. (032) 255-30-65, wew. 290, a biuro mie
ści się w Katowicach przy ul. Jankego 15a.

Rzecznik jest przewodnikiem po systemie 
ubezpieczenia, u niej można poskarżyć się na 
działalność placówek zdrowotnych zlokalizo
wanych na terenie województwa, ona odpo
wie też, jakie prawa przysługują pacjentom 
i wskaże do kogo odwołać się, gdy są naru
szane.

Izba Przemysłowo-Handlowa 
Rybnickiego Okręgu Przemysłowego 

oraz Urząd Miasta zapraszają
do udziału w organizowanej po raz piąty

Giełdzie Budownictwa 
i Wyposażenia

i ? / Q V 7
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.

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■  _______.Tel. 42-28-825
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koszykówka Decydujący piąty mecz
Do ostatniej kolejki rundy zasadniczej rozgrywek ekstraklasy ko- 

szykarek trwała zacięta rywalizacja zespołów Rybnika i Łodzi o zaję
cie czwartej lokaty przed rozpoczęciem rozgrywek play off.
W swoich ostatnich meczach oba zespoły doznały jednak porażek 
i czwarte miejsce przypadło koszykarkom Color Cap-u Rybnik.
W pierwszej rundzie rozgrywek play off 

przeciwnikiem rybniczanek był łódzki ŁKS, 
a dwa pierwsze pojedynki rozegrane zostały 
w Rybniku. Wcześniej, w ramach rozgrywek 
rundy zasadniczej, rybniczanki dwukrotnie 
pokonały ŁKS: 58:52 (u siebie), 71:66 (w 
Łodzi). W pierwszym meczu play o ff rybni
czanki pokonały tylko 2 punktami ŁKS 55:53. 
Dzień później było już znacznie lepiej: w nie
dzielę Color Cap pokonał ŁKS 69:57.

Po tygodniowej przerwie oba zespoły spo
tkały się tym razem w Łodzi. Rybniczankom

do awansu do czołowej czwórki potrzebne było 
jeszcze jedno zwycięstwo. Jednak łodzianki 
postanowiły przerwać dobrą passę rybnicza
nek w pojedynkach rybnicko -  łódzkich i naj
pierw pokonały w sobotę Color Cap 73:59, a 
dzień później wygrały jeszcze większą różni
cą punktów 72:46. Zatem o tym, która z dru
żyn awansuje do finałowej czwórki zadecydu
je 5 mecz rozegrany w Rybniku. Zwycięzca 
rybnicko -  łódzkiej potyczki spotka się w wal
ce o wielki finał z aktualnym mistrzem Polski 
Połpharmą VBW Clima Gdynia.

judo 'Generalny sprawdzian
W hali sportowej MOSiR-u w Ryb

niku -  Boguszowicach ponad 300 za
wodników i zawodniczek z całej Pol
ski walczyło w I turnieju z cyklu Grand 
Prix Polski Seniorek i Seniorów w Judo.

Cykl 4 takich turniejów oraz wyniki Mi
strzostw Polski decydować będą o tytule klu
bowego MP. Choć w turnieju nie brali udzia
łu najlepsi polscy zawodnicy jak P.Nastula czy 
R.Kubacki, to na brak emocji nie można było 
narzekać. Z dobrej strony pokazali się zawod-

nicy Polonii Hugart Rybnik. Na 7 miejscach 
sklasyfikowani zostali: Ewelina Stanczew- 
ska, Paweł Honisz i Adam Remiarz. Nieco 
gorzej poszło innym rybnickim zawodnikom: 
R.Wawakowi, B. Piontkowi, D.Moslerowi 
czy M.Walendzewiczowi.

Turniej ten był generalna próbą dla Polonii 
Rybnik przed czerwcowymi Mistrzostwami 
Polski seniorów. Według opinii wiceprezesa 
Polskiego Związku Judo Andrzeja Falkie
wicza impreza była bardzo udana i prawidło
wo zorganizowana.

Na czwartym miejscu zakończyli udział w roz
grywkach trzeciej ligi siatkarze RMKS-u Rybnik.

W ostatnim spotkaniu sezonu pokonali na wyjeź- 
dzie lidera rozgrywek -  Dąbrowę Górniczą 3:2. 
W rundzie rewanżowej rybniccy siatkarze w dziewię
ciu rozegranych spotkaniach tylko dwa razy musieli

Modelarze z aeroklubu
Sekcja modelarska aeroklubu rybnickiego poda

je wszystkim zainteresowanym oficjalny kalendarz 
zawodów modelarskich, których organizatorami 
będą wyłącznie zawodnicy rybnickich modelami. 
1 tak w Lubomii odbędą się zawody: o Puchar Ae
roklubu ROW (25.03.), „Silesia Cup” (28.10.), 
„Barbórkowe” (29.10.), „Puchar Sponsorów” 
(11.11.) i „Barbórkowe” (3.12.). Zaś w Gotarto- 
wicach zorganizow ano Zawody M odeli RC 
(27.05.), zawody Młodzi Modelarze-Lotnicy na 
start (4.06) oraz Święto Latawca (24.09.).

Aby zachęcić wszystkich kibiców sportów mo
delarskich pragnę jeszcze podać, iż w sezonie 1999 
modelarze ROW-u zdobyli 5 medali w mistrzo
stwach polski. Z tego aż 4 w kategorii FI E (modele 
sterowane mechanicznie) zarówno wśród seniorów 
jak i juniorów. Dlatego szczególnie zapraszamy 
na pierwsze zawody -  25 marca -  kat. F1E w któ
rych wystartuje polska czołówka w.w. klasy. 
Wszystkich szczegółowych informacji udziela 
Eugeniusz Cofalik Tel. 4226 533.

Najlepszy sezon 
trzecioligowców
uznać wyższość rywala i gdyby I runda byłaby tak 
udana jak druga, siatkarze RMKS-u walczyliby 
o awans do II ligi.

Natomiast zespół kadetów RMKS-u Rybnik po 
zwycięstwie w turnieju półfinałowym zajął trzecie 
miejsce w finale śląskim kadetów w siatkówce, któ
ry odbył się w Częstochowie. Rybniczanie przegrali 
0:3 z drużynami z Radlina i z Częstochowy, a 3:0 
pokonali AZS Bielsko. Do dalszej rywalizacji awan
sowały dwa najlepsze zespoły.

<
Florecistki z medalami

W  drugi weekend lutego w pawilonie szer
mierczym obok krytej pływalni MOSiR-u 
w  Rybniku odbyły się Mistrzostwa Śląska ju
niorek we florecie.

Bardzo dobrze w  tych zawodach spisały 
się zawodniczki sekcji szermierczej Rybnic
kiego Młodzieżowego Klubu Sportowego 
w Rybniku. W  klasyfikacji indywidualnej 
drugie miejsce zajęła Daria Hetman, która 
razem z Romą Kowalik i Karoliną Rejner 
wywalczyła także drugie miejsce w klasyfi
kacji drużynowej.

piłka nożna
v w ■ ■Lepiej 

niż w lidze
W Rybniku w rozegranych 21. Halo

wych Mistrzostwach Polski w piłce 
nożnej kobiet, zawodniczki MTPN 
Rybnik zajęły 6 miejsce, wyprzedzając 
w końcowej klasyfikacji zespoły z War
szawy i Krakowa.

W czasie dwudniowych zmagań rybniczan
ki rozegrały 6 spotkań (4 porażki, 1 zwycię
stwo, 1 remis), a najlepszą zawodniczką 
MTPN-u Rybnik została wybrana 16-letnia 
bramkarka Anna Polok. W rybnickim turnie
ju triumfowały piłkarki Czarnych Sosno
wiec, które tym samym potwierdziły swój 
prymat z dużych boisk (komplet zwycięstw). 
W decydującej o mistrzowskim tytule potycz
ce sosnowiczanki pokonały obrońcę tytułu 
Medyka Konin 9:4 (2:3).

Zmaganiom piłkarek przyglądał się nowy 
trener kadry narodowej Albin Wyra, który 
wysoko ocenił poziom sportowy jak i organi
zacyjny rybnickich mistrzostw.

Już 2 kwietnia zespoły I ligi rozpoczną run
dę wiosenną. Rybniczanki, zajmujące ostat
nie miejsce w tabeli, przystąpią do rundy re
wanżowej wzmocnione zawodniczką Czar
nych Sosnowiec Agnieszką Pluskotą. Trener 
drużyny Jerzy Gajda ma nadzieję, że dru
żyna będzie grała coraz lepiej, dzięki czemu 
opuści okupowane od początku sezonu ostat
nie miejsce w tabeli.

Uczniowie 
na deskach

Siedemdziesięciu trzech uczniów 
rybnickich szkół średnich wystartowa
ło w organizowanych po raz trzeci 
w narciarskich mistrzostwach Rybnika.

Organizatorem zawodów był Wydział 
Edukacji Urzędu Miasta oraz miejscowy 
Szkolny Związek Sportowy. Uczestnicy zawo
dów mieli do pokonania trasę slalomu gi
ganta ustawioną na stoku Poniwca w Ustro
niu. Wśród dziewcząt zwyciężyła Katarzy
na Dusza (ILO), druga była Katarzyna Piąt
kowska (III LO), a trzecia Katarzyna Maks 

i (I LO). Wśród narciarzy najlepszym okazał 
się Paweł Iwanicki (IV LO), drugi był Dawid 
Mrozek ( ZSB), a trzeci Daniel Nitsze (ZSM- 
E). Nad przebiegiem całej imprezy czuwał 
Krystian Adler, a narciarzy dopingowali 
naczelnik Wydziału Edukacji Tadeusz Szo- 
stok, wizytator Jan Bochenek i wiceprezes 
SZS Stefan Adamczyk. Najlepsi otrzymali 
okolicznościowe dyplomy i puchary, a wśród 
uczestników narciarskich zmagań rozloso
w ano okulary narciarskie ufundow ane 
przez Andrzeja Szezaka.
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Klub Międzynarodowej Prasy i Książki 

Rybnik, ul. Sobieskiego 18

elementarz Elem entarz księdza  
Twardowskiego dla naj
młodszego, średniego i star
czego. Teksty wybrała i uło- 
żyła Aleksandra Iwanow- 
ska. Wyd. Literackie, Kra
ków 2000.

Na książkę składają się 
fragmenty całej powojennej 
twórczości ks. Jana Twar

dowskiego - wierszy, prozy ewangelicznej i ka
znodziejskiej, homilii, rozważań, felietonów re
cenzji, aforyzmów, anegdot i wywiadów. Ks. 
Twardowski zadaje w nich ważne pytania, zaś jego 
przemyślenia pomagają nam na nie odpowiedzieć.

A A A

Judith Miller, Antyki - 
encyklopedia. Wyd. Muza,
Świat Książki.

Encyklopedyczny prze
wodnik dla miłośników an
tyków - nie tylko mebli, ale 
również sreber, biżuterii, por
celany, szkła, a nawet zaba
wek - lalek i pluszowych mi
siów, które już zaliczają się do antyków. Bogato 
ilustrowana encyklopedia zaopatrzona jest w słow
nik, bibliografię oraz indeks nazwisk.

Ogrody - ogródki i zieleń
ce. Wyd. Prószyński i S-ka, 
Nr 3, marzec

Numer marcowy będącego 
na rynku wydawniczym od 
niespełna roku miesięcznika, 
a w nim - wiosna... Najcie
kawsze tematy to filozofia 
feng shui w ogrodzie, rośli

ny zwiastujące wiosnę, mała architektura czy
li jakie płytki na tarasie, ogród Clauda Moneta 
i wiele innych ciekawych i na czasie problemów.

A A A

CD - Fuego
Trzy w jednym - bo na jed

nej płycie poezję Federico 
Garcii Lorki recytuje Kry
styna Janda, której na gita
rze akompaniuje Umberto 
Leonardo, ale gwiazdą jest 
Ewa Małas-Godlewska, która śpiewa „ogniste” 
utwory kompozytorów hiszpańskich oraz kom
pozycje w duchu hiszpańskim Tumaua, Paw
luśkiewicza oraz Krzesimina Dębskiego, prowa
dzącego dodatkowo zespół Sinfonii Varsovii. Do
skonała, wyrafinowana płyta. Przypomnijmy, że 
Ewa Małas-Godlewska użyczyła głosu bohate
rowi filmu “Farinelli, ostatni kastrat ”.

Konkurs
modeli kartonowych

Młodzieżowy Dom Kultury był organiza
torem III Rybnickiego Konkursu Modeli 
Kartonowych.

Celem podobnych spotkań jest popularyza
cja najtańszej formy zajęć politechnicznych, 
jakim jest modelarstwo kartonowe, a także 
wymiana doświadczeń pomiędzy modelarza
mi oraz instruktorami. Jury oceniało zgodność 
modelu z dokumentacją, czystość wykonania, 
skład, detale i wykończenie oraz wkład pracy 
w dany model. Podzieleni na grupy wiekowe 
uczestnicy rywalizowali w klasach: samoloty, 
śmigłowce, statki i okręty, budowle, żaglow
ce, pojazdy kołowe i gąsienicowe.

Nagrodę specjalną dyrektora MDK za naj
lepiej wykonany model zdobył Paweł Smol
nik, ponadto wyróżniono wielu innych mło
dych ludzi, dla których modelarstwo jest 
prawdziwą pasją.

(r)

Krzyżówka
Nagroda za rozwiązanie krzyżówki

- dwa bony towarowe 
wartości 50 zł każdy
ufundowane przez Klub

Międzynarodowej Prasy i Książki

Sp 2 00

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

Rozwiązaniem krzyżówki z nr. 2 "GR" - 
PIANA. Nagrody, bony towarowe po 50 zł, 
otrzymują: KRYSTYNA RAWSKA i MA
RIUSZ NIEBORAK z Rybnika

BE2KRWAWE
POLOWANIE

PLEŚNI 
LUB WOJSKA Ł a

Ir DROBNE
SKALECZENIE

r>

▼ ▼  -

BURSZTYN

ODMIANA
KOMEDII ►

DELON
►

WĄSKIE
POOLUŹNE
WGŁĘBIENIE ►

GRECKA 
WYSPA 
NA MJOŃSK1M ►

Rozwiązania na kartkach pocztowych pro
simy przysyłać do 3 kwietnia pod adresem re
dakcji: "Gazeta Rybnicka", Rynek 12a, skr. 
poczt. 96, 44-200 Rybnik, lub wrzucić do na
szej "żółtej skrzynki" (ulica Kościuszki).

Tel. 42-28-825

Sq obecni w całym kraju - w elektrow
niach „Konin", „Bełchatów" i „Jaworzno III", 
a także rodzimej elektrowni „Rybnik", gdzie 
montowali rusztowanie i prowadzili prace 
budowlane dla potrzeb instalacji odsiarcza
nia spalin. W  Rybniku zbudowali m.in. sie
dzibę spółki Van Leer na Paruszowcu, bu
dynek mieszkalno-usługowy przy ul. Gliwic
kiej 1, zmodernizowali wiadukt na Żorskiej, 
prowadzq prace adaptacyjne pierwszego 
obiektu na terenie przyszłego kompleksu 
wyższych uczelni przy ul. Rudzkiej. Do
świadczeni, o najwyższych, zdobywanych 
również na budowach poza granicami kra
ju, kwalifikacjach - fachowcy z Przedsiębior
stwa Remontowo-Budowlanego „Erbud", 
spółki powstałej w 1991 roku w wyniku re
strukturyzacji elektrowni „Rybnik", pierw
szej tego typu spółki w polskiej energetyce. 
Weszli do niej najlepsi...

Wysokie umiejętności pracowników firmy 
wspiera nowoczesny sprzęt, wysokiej jako
ści materiały i nowoczesne, energooszczęd
ne i proekologiczne technologie. Dzięki 
temu połgczeniu usługi „Erbudu" osiqgajq 
najwyższy standard, a firma oferuje szero
ki ich zakres. Specjalizuje się w montażu 
nowoczesnych systemowych rusztowań 
(RUX) zapewniajqcych sprawność prac 
i bezpieczeństwo ludzi. Wykonuje roboty 
antykorozyjne i renowacyjne, m.in. za po- 
mocq nowoczesnych urzqdzeń do piasko
wania (TORBO 320-U) - dzięki którym 
w krótkim czasie można oczyścić m.in. ele
wacje, konstrukcje żelbetowe, powierzch
nie z piaskowca, części maszyn. Fachowcy 
z „Erbudu" podejmujq się także robót ter- 
morenowacyjnych i termoizolacyjnych, 
zwłaszcza bloków energetycznych.

Energooszczędnie i proekologicznie pro
wadzi „Erbud" roboty ogólnobudowlane, 
które obejmujq zarówno nowe inwestycje, 
jak i remonty, zapewniajqc terminowość 
i solidność wykonania. Firma oferuje kom
pleksowe wykonawstwo „pod klucz", budo
wę obiektów przemysłowych i remonty, mo
dernizacje, ocieplanie budynków, remonty 
konstrukcji żelbetowych, roboty dekarskie, 
a także budowę domów mieszkalnych. 
Oferta obejmuje także nadzór inwestorski 
i generalne wykonawstwo.
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Certyfikat ISO 9002 dla „Erbudu"

Prezes „ Erbudu" Jerzy Biskup z dokumentem potwierdzającym przyznanie 
certyfikatu jakości ISO 9002.

Będqca pochodng wiedzy i umiejętności 
pracowników firmy wysoka jakość jej usług, 
znalazła potwierdzenie w przyznaniu ;,Erbu- 
dowi" przez Rheinisch-WertfalischerTUV e.V. 
certyfikatu jakości ISO 9002. Znaczy to, 
że firma wdrożyła i stosuje system zapew
nienia jakości w zakresie swoich usług. Sta
rania o przyznanie certyfikatu trwały od 
marca 1998 do grudnia 1 999 roku. To był 
gorqcy okres dla firmy - sukces był uzależ
niony od zrozumienia istoty normy przez 
wszystkich zatrudnionych w „Erbudzie" 
pracowników, którzy na swojq firmę mu
sieli spojrzeć z szerszej perspektywy. Przy
znanie certyfikatu ISO 9002 jest dowodem, 
że potrafili to zrobić... Osiggnięcie to jest 
tym cenniejsze, że „Erbud" jest jednym 
z nielicznych w naszym regionie przedsię
biorstw budowlanych, któremu się to uda
ło. Podkreślić należy, że certyfikat stanowi
przepustkę do Unii Europejskiej.

* * *

Zorganizowana z europejskim rozma
chem uroczystość wręczenia ISO 9002 od
była się w Teatrze Ziemi Rybnickiej. Odbie- 
rajqc dokument z rqk polskiego przedsta
wiciela placówki certyfikacyjnej Stanisława 
Patera, prezes zarzqdu „Erbudu" Jerzy Biskup 
podkreślił przede wszystkim wkład w uzy
skaniu normy jakości ISO 9002 załogi i jej 
identyfikację ze swoim macierzystym za
kładem. Podjęcie tego trudnego zadania

wyzwoliło w pracownikach pokłady ener
gii. I choć przeważali entuzjaści, byli i scep
tycy... Prezes pogratulował i podziękował 
wszystkim, zapewniajqc w ich imieniu, 
że firma zrobi wszystko, by nie zawieść 
klientów. Oczekiwania zapewne wzrosnq 
i żeby im sprostać, trzeba będzie ciqgle 
zwiększać efektywność. Certyfikat nie jest

dany na zawsze, kontrolne audyty będq 
się odbywać raz do roku.

Obecni na uroczystości, obok przedstawi
cieli załogi z rodzinami, goście pośpieszyli 
z gratulacjami. List gratulacyjny podpisany 
przez prezydenta Adama Fudalego odczy
tał wiceprezydent Romuald Niewelt, przypo
mina jqc prace, jakie „Erbud" wykonał na zle
cenie miasta (m.in. generalny remont w ia
duktu na Żorskiej). Każdy sukces firmy znaj- 
dujgcej się na terenie Rybnika przyczynia 
się do rozwoju miasta - zwiększa się ilość 
miejsc pracy, polepsza koniunktura.

Szczególnie serdecznie pracownikom 
i zarzqdowi firmy pogratulował i podzię
kował prezes elektrowni "Rybnik" Tadeusz 
Sopicki, wyrażajqc zadowolenie, że pierw
sza firma, która powstała w wyniku restruk
turyzacji elektrowni, tak dobrze sobie ra
dzi. Gratulacje i życzenia utrzymania wy
sokiej jakości złożył Andrzej Żylak, prezes 
Izby Przemysłowo-Handlowej, której „Er
bud" jest aktywnym członkiem, a także 
przedstawiciel Urzędu Dozoru Techniczne
go w Gliwicach Andrzej Szeloch.

Uroczystość nadania certyfikatu ISO 
9002 „Erbudowi" uświetnił wspaniały kon
cert Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Za
brzańskiej pod dyr. Sławomira Chrzanow
skiego, która zaprezentowała melodie mu
sicalowe, by - w części drugiej - przenieść 
publiczność do straussowskiego Wiednia. 
Jak podkreśliła prowadzqca koncert Kamila 
Kiełbińska, dobrze się dzieje, że coraz czę
ściej biznes i sztuka współistniejq w jednym 
przedsięwzięciu - środowiska biznesowe 
zapewniajq instytucjom kulturalnym pieniq- 
dze, zaś artyści odwzajemniajq się dostar
czeniem wrażeń estetycznych.

Artykuł sponsorowany

„Erbud" wygrał przetarg na modernizację pierwszego z budynków kampusu uczelni 
wyższych przy ul. Rudzkiej w Rybniku.

Tel. 42-28-825



Î29

Skład Fabryczny

Gamrat
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WYKŁADZINY OBIEKTOWE 
- ponad 50 wzorów,

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

WYKŁADZINY DOMOWE PCV 
I DYWANOWE - ponad 300 wzorów, 

CHODNIKI
RYNNY SIDING, WĘŻE, KLEJE, LISTWY 
I INNE ARTYKUŁY WYKOŃCZENIOWE

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

czynne od 9.00 do 17.00, soboty od 9.00 do 13.00 
Teł. 0601 448 867

STOKOL PRODUCENT OKIEN I DRZWI 
Z PCV I ALUMINIUM

ZPHU STOKOL s.c.

ul. Kłokocińska 51 
tel. (032) 7394893

FIRMA PRO 
- do natych 

I NA ZAMÓW 
dodatkowyc 
PRODUKUJE 
produkcji K 
i profilu

Rybnik-Kłokocin 
Włościańska 87 

el./f§x (032) 42-201-29 
kim. 0602-57-02-96

PKUJE 
astowe 
NIE bezl 

opłat
Y NA PROFILU 
MERLING 

RAMA
PY pełną paletę bar 

oki wybór parapetów 
ransport, pomiar, montaż 

JA SZYB K 1,1

YSTNE

9 9 KRIS-BRUK 9 9

l  f  i r i  r  iOferujemy:
b kom pleksow e usługi brukarskie 
bj robpty ziem ne - instalacje 
b usługi transportowe - również 

transport sam ow yładow czy

Krzyszt
.ul. Braci Nalazkó!

) 42-18-

,
; ~_g: ; ....w  i t t y t ... r \ . . 7

1

Gwarantujemy 
igjlepszą jakość i niskikie cen

FIRMA USŁUG KOMUNALNYCH

s pó ł k a  c y wi l n a
44-200 Rybnik, ul. Hallera 9

Oferujemy usługi w zakresie wywozu nieczystości 
stałych z pojemników

•  1 101
•  240 i
•  1110  1

Podstawiamy duże kontenery na wywóz gruzu 
budowalnego i inne odpady komunalnopochodne, 
dzierżawimy i sprzedajemy pojemniki na śmieci 
wszelkich typów (1101, 240 1, 1110 1).

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 w arunki płatności!

__________________Tel. 4 2 -2 8 -8 2 5 ___  _______
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O g ło s z e n ia
d r o b n e

KREDYTY na samo
chody, domy, działki, 
teł. 7393-746. Pn.- pt.
8<M)-10°°, 200rt-22ow.

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.

Z ak ład  S erw isow y " E m iter" , R ybn ik , ul. H u tn icza  21 
(b oczn a  K ościuszk i), tel. 4 2 -39-606

1 Specjalista endokrynolog
dr GRZEGORZ NOWAKOWSKI

choroby tarczycy, zaburzenia hormonalne
czynne w pigtek od 15.00, 

rejestracja telefoniczna: 0-602-73-72-05, 456-26-36 
i Rybnik, ul. Skłodowskiej 7 ]

SKOK
ŚLĄSKA SPÓŁDZIELCZA KASA OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWA
44-194 KNURÓW, UL. GÓRNICZA 1, TEL. (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) 
ŻORY, UL. AL. ZWYCIĘSTWA 2, TEL. 43-41-949 OD 8.00 DO 16.00
KNURÓW, UL. GÓRNICZA 1, TEL. 23-93-851 OD 7.00 DO 15.00
NIEDOBCZYCE, UL. RYMERA 19, TEL. 42-304-89 w. 340 OD 8.00 DO 16.00
(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

KURSY
•  LO eksternistycznie (1,5 roku) - 8.04.2000

- zajęcia w 11 LO, w tygodniu lub w soboty, matura

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

•  księgowo-podatkowy
•  j. angielski, j. niemiecki
•  obsługi komputerów
•  wychowawców i kierowników kolonii
•  obsługi kas fiskalnych 
Zapisy: Firma Oświatowaá 
Rybnik, uL Rynek 6, teL 42-35470. ¡
Zapraszamy w godz. 9.00 -17.00

WYCENA
NIERUCHOMOŚCI
Uprawniony Rzeczoznawca Majątkowy 
mgr inż. Krzysztof URBAŃCZYK 

tel. 42-35-323,
Rybnik, Plac Wolności 2

F.U.H. FORKUP

Ś W IA T  M IC D Z I
PIOTR KUPKA

44-200 RYBNIK 
ul. Cegielniana 2 

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

OFERUJE:
ZAWSZE PEŁNY ASORTYMENT 

RUR I ŁĄCZNIKÓW MIEDZIANYCH

PONADTO:
•  GRZEJNIKI •  POMPY
•  ZAWORY •  PVC - WAVIN
•  RURY PP •  KOTŁY JUNKERS
•  KSZTAŁTKI PP •  KOTŁY KIEIAR-ECO

•  BLACHA MIEDZIANA
SPRZEDAŻ NA RATY

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

ANTO NIEG O

CZYNNA JEST 
CODZIENNIE 

PRZEZ CAŁĄ DOBĘ
Zapraszamy! Tel. 422-35-37
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CENY RE KLAM  I  OGŁOSZEŃ:

wewnątrz numeru strony czarno
białe
ogłoszenia drobne 
słowo - 0,99 zł
słowo wytłuszczone - 1,49 zł 
w ramce, z tłem - 1,99 zł

Ceny ogłoszeń drobnych z 
podatkiem VAT_______

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

Artykuł sposnorowany 
1 stro

OKŁADKA (tyhui - pełny kolor): 
strona ostatnia 
cała strona 
1/2 strony 
1/4 strony 
strona wewnętrzna 
cała strona 
1/2 strony 
1/4 strony 
RABATY: 
cykl 3 emisji 
cykl 6 emisji 
cykl 12 emisji

- 1990 zł 
999 zł 
549 zł

1590 zł 
799 zł 
449 zł

-5%
-  10%  

-15%
ceny netto + 22% VAT

'‘W tfte p m  B £ żffi$ £ D M B £ Z P 6 A riW /C 0 iP D m Ż

Biuro ogłoszeń: 1NFOMAX? Rybnik, Rynek 12a, 
tel. 423-80-88, tel./fax 423-80-90

Zarząd Zieleni M iejskiej w Rybniku
Dział Usług Pogrzebowych 

ul. Rudzka 70 b
(C m entarz K om unalny - tel. 42-28-991) 

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

wanie zwłok w chodni - I doba 
bezpatnie,

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

* usługi cmentarne,
* zamówienie wieńców, palm, wią

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

zmarych w kolumbarium na te
renie cmentarza

Ceny konkurencyjne

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

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

_____________ Zdjęcia legitymacyjne 4 szt. - 10 zł_____________ J

.... BEZPŁATNE
piątki w godz. 15.00 -17.00 w 

siedzibie redakcji' 'Gazety Rybnickiej"

PORADY PRAW NIKA
bezpłatnie prawnik dyżuruje

(Rynek 12a, tel 42-28-825) dyżuruje 
prawnik udzielający bezpłatnieporady

równiej
v każdy czwarty czwartek miesiąca 
>d godz. 15.00 na PI. Wolności 7 w 
łiurze Poselskim KPN Ojczyzna

%  ̂GAZETA^
^RYBNICKA J

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: IMrOMAX, 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. 

l^Za treść ogłoszeń redakcja nie odpowiada.

GABINETY LEKARSKIE

44-200 Rybnik, ul. Hallera 30,32; tel. (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 17.15

GINEKOLOG
dr ANDRZEJ KUPCZAK

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

diagnostyka niepłodności i sutka

I 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

dr ANDRZEJ PLUTA
I ________________________ czwartek od 17.00 do 18.00______

dr KRZYSZTOF POTERA
wtorek od 16.00 do 17.00

mailto:rybnicka@yahoo.com
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RYBNIK 
Niedobczyce 

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

BIELSKO-BIAŁA 
ul. Księdza Kusia 151 

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

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

422 92 30, 422 92 31

SYSTEMY ALARMOWE
DOMOFONY,

VIDEODOMOFONY

KLIMATYZACJA
WENTYLACJA

D A !K IN

REGIONALNY
DEALER
DAIKIN

CEN TR AL
EUROPE



RCSB

NOWOCZESNE 
OKNA 

I DRZWI
TO M Y !

44-240 Żory
Okna typowe do natychmiastowego odbioru 
Na zamówienie dowolny kształt, kolor, oszklenie 
Do wyboru systemy:

•  niemiecki:
BRUGMANN, GOLDEN LINĘ

•  austriacki profil licencyjny 
PANORAMA

•  parapety zewnętrzne 
i wewnętrzne

Doradztwo, transport, 
montaż, serwis, raty

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

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

ul. Moniuszki 5 
tel. 43 42 164 
tel./fax 43 45 896

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

42 235 60 
tel./fax 42 24 992

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

455 42 15 w. 32

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

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

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

PRZEDSIĘBIORSTWO 
PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE 

KONSEK s.c.
PRODUCENT 

OKIEN I DRZWI

VEKA - niemiecki profil 
Wybrałeś to co najlepsze

ZANIM KUPISZ OKNA VEKA 
U POŚREDNIKA SPRAWDŹ CENY * 

U SWOJEGO LOKALNEGO 
PRODUCENTA

KUPNO U PRODUCENTA = f\ 

NIŻSZA CENA + LEPSZY J 
I PEWNY SERWIS \

POMIAR -  TRANSPORT GRATIS! J
RATY -  RATY -  RATY

' ¿ i J S i i

VANIC / MONTAŻ

- koM L  
'  srud/siów Ei 
'  ¡M p/łcz o k o l ic z N o ś c ió

CyfROWA obRÓbkA o ó r a zu  ///

i  d i i  j ' j  d i <
POWIERZ NAM

NAJWAŻNIESZE CHWILf 
SWOJEGO ŻYCIA

Ma r c in  W YPIOR  
ul. CARbocze JO  c 
4 4  2 7 0  RybNik 1 0  
rei. O 6 0 2  6 9 J  0 0 4
lub O 9 0 1  7 7 6  6 9 2 - pUkAT "Nasię wesele" (wy/u 60cm x 40 cm)

P.P.U.H. LUMENI

ILUMENSYSTEM
DZIAŁ PRODUKCYJNY

MODUŁOWE SYSTEMY OŚWIETLENIOWI 
JEDNO- i DWU ŚWIETLÓWKO WE

PRZEZNACZENIE:
-  BIURA
-  BANKI
-  SKLEPY
-  SALE KONFERENCYJNE
-  SZKOŁY, itp.

•  PRODUKCJA
• MONTAŻ
• PROJEKTY
• DORADZTWO
•  SPRZEDAŻ

P.P.U.H. LUMENI

ILUMENSYSTEM] W F* 7
DZIAŁ PRODUKCYJNY

4 4 -2 0 0  R Y B N IK , u l. C h ro b re g o  39 
(te ren  R Y F A M y, w ja zd  od  ul. Ż o rsk ie j)  
te ./fa x  4 2 3  07  33 , k o m . 0 6 0 3  65 25 15


