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Bez wypełzania kuponów 
nie ma wygranej^..
Rozmowa z prezydentem Adamem Fudalim o pozyskiwaniu środków pomocowych z UE
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- Od samego początku kadencji wielokrotnie wspominał 
pan o szansie, jaką są dla gminy europejskie środki po
mocowe, a działania samorządu na rzecz ich pozyski
wania uważał pan za sprawę wielkiej wagi. Wydaje się, 
że taka polityka zaczyna przynosić wymierne korzyści...
- To prawda, że od początku przywiązywałem wielką 
wagę do możliwości, jakie dają gminom środki z Unii 
Europejskiej. Zależało mi na stworzeniu w Urzędzie 
Miasta komórki, której zadaniem byłoby profesjonalne 
przygotowywanie wniosków na dofinansowywanie pro
jektów. Taką rolę pełni dziś podlegający mi bezpośred
nio Wydział Rozwoju Miasta. Zdaję sobie sprawę, 
że trzeba ponosić koszty przygotowania pracowników 
tego wydziału do profesjonalnego wykonywania zadań, 
ale to na pewno nie są pieniądze stracone. Przez gęste 
sito Regionalnego Komitetu Sterującego przechodzą wy
łącznie wnioski nie tylko uzasadnione merytorycznie, 
ale sporządzone poprawnie pod względem formalnym. 
Wiele wniosków z naszego województwa zostało od
rzuconych już na wstępie, właśnie z powodów formal
nych. Dlatego skorzystamy z możliwości szkolenia na
szych pracowników, m.in. w Brukseli oraz na warszta
tach odbywających się w różnych krajach europejskich. 
Przygotowywani są tam lokalni liderzy odpowiedzialni 
za kontakty z Unią Europejską oraz za pozyskiwanie 
środków pomocowych. Pracownicy Wydziału Rozwo
ju Miasta śledzą też Internet, a w nim informacje o in
nych niż środki z UE źródłach finansowania różnych 
przedsięwzięć. Ostatnio udało się nam zainteresować 
projektem kampusu wyższych uczelni stworzoną przez 
b. prezydenta USA Georga Busha Fundację Polsko-Ame
rykańską. Dostarczyliśmy pełną dokumentację adapta
cji poszpitalnych zabudowań dla potrzeb szkolnictwa 
wyższego i czekamy na odpowiedź.
- Nim jednak ona nadejdzie, możemy już się cieszyć 
z konkretnych sum przyznanych Rybnikowi przez Unię 
Europejską na dwa projekty...

- Z satysfakcją odnotowujemy 
pierwsze efekty naszych starań.
Nie ukrywam, że wykorzystali
śmy wszystkie nasze kontakty po
lityczne, a wnioski poparte były wieloma godzinami roz
mów, negocjacji i przekonywaniem osób decydujących 
o przyjęciu lub odrzuceniu wniosku, co do słuszności 
naszych zamierzeń. Do funduszu Phare 1999 - programu 
Inicjatywa II, mającego na celu wspieranie tworzenia do
datkowych miejsc pracy, skierowaliśmy cztery wnioski: 
na sfinansowanie laboratorium nowoczesnych technolo
gii dla potrzeb kampusu wyższych uczelni przy Rudz
kiej, na modernizację miejskiego targowiska, remont ho
telu przy stadionie przy ul. Gliwickiej i modernizację 
ul. Św. Józefa. Akceptację zyskały dwa pierwsze projekty
- na kampusowe laboratorium otrzymaliśmy 390.750 euro, 
zaś na modernizację targowiska (budowa parkingu, dro
gi, szaletów i in.) - 135.000 euro. Pieniądze otrzymamy 
najprawdopodobniej w 2001 roku. Warto wspomnieć jak 
wygląda tzw. montaż finansowy takich wniosków - Unia 
Europejska finansuje 50% inwestycji, zaś pozostałymi 50% 
dzielą się po połowie fundusz centralny oraz samorząd. 
Preferowane są jednak wnioski, gdzie budżet miasta bie
rze na siebie więcej niż 25% kosztów. Zadeklarowaliśmy 
więc pokrycie z kasy miasta 30% kosztów przedsięwzięć 
i... wygraliśmy. Dodać trzeba, że wniosek dotyczący kam
pusu został przygotowany przez Fundację Ekologiczną 
„Ekoterm Silesia", której prezesem jest przewodniczą
cy RM Michał Śmigielski. Poziom wniosku świadczy 
o profesjonalnym przygotowaniu zespołu fundacji do 
takich zadań. Podsumowując: będziemy składać coraz 
więcej wniosków, by wykorzystać wszystkie źródła 
mogące wspomóc finansowo miejskie przedsięwzięcia. 
Bez wypełnienia przysłowiowego kuponu toto-lotka nie 
ma wygranej...
- Dziękujemy za rozmowę.

Rozmawiała: W. Różańska

◄

Zaproszenie 
dla Ojca Świętego

Rybnickie władze samorządowe po raz kolejny 
wystosowały do papieża Jana Pawła II zaproszenie 
do odwiedzenia naszego miasta przy okazji najbliż
szej wizyty w kraju.

Zaproszenie wręczyli Ojcu Świętemu wiceprezydent Jerzy Frelich 
oraz w iceprzew odnicząca Rady M iasta M aria Z. Smółka 
w czasie audiencji, jaka miała miejsce w Auli Klementyńskiej 
w Watykanie (na zdjęciu).

Przedstawiciele naszego miasta wzięli udział w pielgrzymce

samorządowców z Polski i in. krajów Europy Środkowej. Choć 
czas bezpośredniego kontaktu z papieżem był bardzo ograni
czony, naszym samorządowcom udało się wręczyć zaproszenie 
oraz zestaw albumów przypominających Ojcu Świętemu nasze 
miasto. Wśród upominków był album ze zdjęciami z niedawnej 
uroczystości odsłonięcia tablicy upamiętniającej pobyt młodego 
Karola Wojtyły w Stodołach; była też książka Marka Szołtyska 
"Papież na Górnym Śląsku" oraz album prezentujący architektu
rę i sztukę bazyliki św. Antoniego. - Dotarcie do O jca Świętego 
nie było łalwe - wspomina J. Frelich. - A  kiedy już znaleźliśmy 
się przed Jego obliczem, słowa więzły w gardle... To chwila 
wielce osobliwa. Miejmy nadzieję, że Rybnik doczeka wizyty Ojca  
Świętego. (r)

Zdjęcie: Copyright Servizio Fotográfico de „L'O.R."
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Nadzwyczajna sesja Rady Miasta -17  lipca

Oklaski na galerii
Oklaskami zareagowali przedstawiciele środowiska nauczycielskiego na 

uchwalenie przez radnych regulaminu wypłat związanych z nowelizacją Karty 
Nauczyciela. To właśnie głośna w całym kraju sprawa niedoszacowania przez 
Ministerstwo Edukacji Narodowej państwowych subwencji na ten cel spra
wiła, że rybniccy radni spotkali się na ponadplanowej, lipcowej sesji.

Strategie
dzielnicowe

W ślad za przyjętą przez Radę Miasta „Stra
tegią zintegrowanego rozwoju miasta Rybni
ka ”, rozpoczęły się prace nad poszerzający
mi ją  strategiami dzielnicowymi. Strategii bę
dzie sześć - po jednej dla każdej grupy dzielnic 
tożsam ych ze w zględu na podobieństw o 
problemów. M ieszkańcy, poprzez sw oich 
liderów i z pomocą Urzędu Miasta, określą 
potrzeby poszczególnych dzielnic, a następnie, 
wspólnie z władzami miasta, ustalą priorytety, 
których realizacja będzie leżeć w możliwościach 
budżetowych. We wrześniu br. negocjacje te 
zakończą się kontraktem między Zarządem 
Miasta a Radą Dzielnicy, a inwestycje te zosta
ną zapisane w budżecie miasta już na rok 2001. 
Jedną z 6 grup tworzą dzielnice południowo- 
zachodnie, które łączy problem degradacji 
przez przemysł górniczy, a więc Chwałowice, 
Niedobczyce, Niewiadom, Popielów i Ra
dziejów. Na ich terenie rozciąga się Rybnicka 
Strefa Aktywności Gospodarczej, której zada
niem jest zagospodarowanie poprodukcyjne
go majątku zakładów górniczych. Zakłada się, 
że to właśnie te dzielnice będą obszarem szcze
gólnego rozwoju małej i średniej przedsiębior
czości, to tu przede wszystkim toczyć się bę
dzie życie gospodarcze miasta. Osobną strategię 
przygotowano dla dzielnicy Maroko-Nowi- 
ny, tej wielkiej „sypialni”, gdzie położono na
cisk na rozwój bazy sportowej, szczególnie dla 
młodzieży. Kolejną grupę stanowią np. dziel
nice północne o wspólnym wiejskim charak
terze - Chwałęcice, Golejów, Grabownia, 
Kamień, Orzepowice, Rybnicka Kuźnia, 
Stodoły, Wielopole, Zebrzydowice. Ich przy
szłość związana jest raczej z rozwojem budow
nictwa indywidualnego oraz inwestycjami re
kreacyjnymi. Do strefy wschodniej zaliczono 
Gotartowice, Ligotę-Ligocką Kuźnię i Paru- 
szowiec-Piaski, zaś do centralnej Meksyk, 
Rybnik „Północ”, Smolną, Śródmieście i Za
mysłów.

Wiele będzie teraz zależeć od dojrzałości 
działaczy dzieln icow ych, by zw yciężyły 
wspólne, a nie partykularne interesy każdej 
z dzielnic.

Miasto, licząc na środki europejskie, musi 
dysponować gotowymi koncepcjami i projek
tami, by w krótkim czasie, kiedy taka możli
wość zaistnieje, w ystąpić z konkretnym i 
wnioskami. Lokalne strategie, będące boga
tym źródłem wiedzy o potrzebach dzielnic, 
mogą się stać doskonałym materiałem do bu
dowania tych koncepcji.

W kolejnych numerach „Gazety Rybnic
kiej” będziemy poszczególne strategie roz
woju dzielnic przedstawiać bliżej.

Mimo kanikuły, porządek obrad nie ogra
niczył się tylko do tego punktu. Na wstępie 
wiceprezydent Jerzy Frelich zaproponował 
nawet poszerzenie porządku o dwa punkty, 
związane zresztą również z oświatą.

Ważne spotkania oraz aktualne prace Zarzą
du M iasta tradycyjnie om ów ił prezydent 
Adam Fudali. O większości z nich informu
jem y na dalszych stronach “GR” oraz obok 
relacji z sesji. Prezydent poinformował przede 
wszystkim, że już  rozpoczęły się wstępne 
dyskusje nad budżetem miasta na 2001 r., pod
kreślając coraz mniejsze możliwości inwesty
cyjne miasta, a w związku z tym potrzebę 
zmiany spojrzenia na finansowanie różnych 
przedsięwzięć.

W kolejnym punkcie skarbnik Bogusław 
Paszenda przedstawił propozycje drobnych 
zmian w budżecie miasta na rok 2000. Za 
sprawą darowizny spółki „real” kwotą 2 tys. 
zł dofinansowano część kosztów Nocy Świę
tojańskiej w Chwałęcicach; elektrownia „Ryb
nik” przekazała 81 tys. zł za promocję tego 
zakładu na imprezach kulturalnych organizo
wanych przez miasto; spółka „Statoil-Polska” 
przekazała 30 tys. zł, które miasto przezna
czyło na potrzeby Pow iatow ego Centrum  
Zarządzania Kryzysowego; o kwotę 10.345 zł 
zwiększyły się środki z Państwowego Fun
duszu Rehabilitacji Osób N iepełnospraw 
nych. W  sumie dochody miasta zwiększone 
zostały o kwotę 123.345 zł. O sumę 5.400 zł 
zmniejszono też środki przewidziane na pielę
gnację zieleni i przeznaczono ją  na edukację 
ekologiczną. O 90 tys. zł zwiększono wydatki 
na odbudowę skarp ziemnych przy zbiorniku 
„Beata”. Zmiany radni przyjęli jednogłośnie.

Radni zaakceptowali też i potwierdzili, zgod
nie z ministerialnym zarządzeniem, wniosek 
miasta i Ośrodka Leczniczo-Rehabilitacyjnego 
im. Pawła II o dotację z Państwowego Fundu
szu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla 
tej placówki w wysokości ponad 430 tys. zl. Pro
jekt uchwały przedstawił członek ZM Leszek 
Kuska, a prezydent A. Fudali, m.in. w odpo
wiedzi radnemu Jerzemu Rożkowi, przybliżył 
problem, informując, że ośrodek był do tej pory 
finansowany wyłącznie przez miasto. Ponieważ 
istnieją możliwości otrzymania na takie zada
nia dotacji, miasto z niej skorzystało.

Radni upoważnili też Zarząd Miasta, przy jed
nym głosie wstrzymującym się, do ustalania

cen i opłat za korzystanie z usług Centrum 
R ekreacji i R ehabilitacji „B ushido” oraz 
MOSiR-u. Dotąd cenniki były ustalane przez 
dyrektorów tych placówek.

W kolejnym punkcie Rada Miasta, również 
przy jednym głosie wstrzymującym się, za
akceptowała godziny pracy działających na 
terenie miasta ogólnodostępnych aptek - taki 
wymóg nakłada na samorządy ustawa. Przedtem 
jednak harmonogram został zaopiniowany przez 
Okręgową Izbę Aptekarską. Radnych zdziwił 
brak tzw. nocnych i świątecznych dyżurów po
szczególnych aptek. Jak wyjaśnił referujący te
mat Z. Kuśka, nie ma takiej potrzeby, kiedy ist
nieją apteki pracujące całą dobę - w Rybniku ap
teka św. Antoniego przy ul. Raciborskiej. Przy 
ulicy Kotucza działa apteka pracująca w niedzie
le. (Wykaz godzin pracy rybnickich aptek druku
jemy w „Monitorze Miejskim ”).

Następnie wiceprezydent J. Frelich wrócił 
do zdjętego z porządku obrad poprzedniej 
sesji projektu uchwały dotyczącej wypłat dla 
nauczycieli. W międzyczasie M inisterstwo 
Edukacji Narodowej, m.in. po interwencjach 
samorządowców, przyznało się do błędnego 
obliczenia subwencji, minister podał się do 
dymisji, ale na razie gminy pieniędzy na do
datkowe w ypłaty związane z now elizacją 
Karty Nauczyciela nie otrzymały. W Rybni
ku - mieście, gdzie istnieje 36 szkół podsta
wowych, 15 gimnazjów i 12 dużych szkół 
ponadpodstawowych potrzebnych jest około 
11 min 700 tys. zł, jeśli wliczyć w to nauczy
cieli przedszkoli i placówek opiekuńczo-wy- > 
chowawczych. Ministerstwo obliczyło potrze
by rybnickiej oświaty na 8 min 700 tys. zł, 
a więc nawet wtedy, kiedy subwencja w tej 
wysokości nadejdzie (choć na razie jej nie ma) 
resztę dopłaci miasto, co powiększy jego de
ficyt budżetowy. Będzie to stanowiło spore 
obciążenie finansowe i najprawdopodobniej 
miasto będzie musiało wystąpić o kredyt. 
Nauczycieli jednak zapewnieniono, że swoje 
pieniądze otrzymają, czego dowodem jest jed
nogłośne przyjęcie przez radnych uchwały 
w sprawie ustalenia regulaminu określającego 
wysokość oraz szczegółowe warunki przyzna
wania i wypłacania nauczycielom dodatków za 
wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za 
warunki pracy oraz innych składników wyna
grodzeń. Projekt powyższej uchwały uzyskał 
pozytyw ną opinię K om isji O św iaty  RM

__Tel. 42-28-825, 42-60-070
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oraz nauczycielskich organizacji związko
wych. Zakłada on m.in. zaliczkowe wypłace
nie należności, ale w przypadku otrzymania 
z MEN dodatkowych środków, wypłaty po
winny ulec przyśpieszeniu. Zarząd Miasta 
powinien też przygotować materiały dotyczą
ce racjonalizacji sieci oświatowej, lecz pre
zydent A. Fudali uważa, że rachunek ekono
miczny nie może wypierać względów spo
łecznych, gdyż szkoły stanowią w niektórych 
dzielnicach jedyny ośrodek kulturotwórczy 
i integrujący społeczność.

Następnie radni rozpatrywali uchwałę prze
niesioną z poprzedniego posiedzenia na obec
ną sesję. Dotyczyła ona zasad udzielania do
tacji z budżetu miasta dla szkół niepublicz
nych o uprawnieniach szkół publicznych, dla 
szkół publicznych, dla szkół i placówek nie
publicznych, a także dla szkół publicznych 
prowadzonych przez podmioty nie zaliczane 
do sektora finansów publicznych. Przyjęcie 
tej uchwały podyktowane było zmianą prze
pisów o systemie oświaty, poszerzającą pra
wo do dotacji na internaty prowadzone przez 
szkoły niepubliczne oraz określającą inną 
podstawę naliczenia dotacji. Po dokonaniu 
zgłoszonej przez J. Frelicha poprawki gwa
rantującej dotację nie wyższą od subwencji 
oświatowej, uchwałę przyjęto jednogłośnie.

Po raz kolejny radni zajęli się również 
uchwałą dotyczącą powstania w ramach Ze
społu Szkół Budowlanych w Rybniku Gim
nazjum dla Dorosłych. Konieczność ponow
nego rozpatrzenia tego projektu związana była 
z unieważnieniem przez wojewodę uchwały 
podjętej przez RM w maju tego roku. Podsta
wą takiej decyzji był brak w uchwale odręb
nego statutu tej placówki. Dzięki ponowne
mu przyjęciu tego projektu, z możliwości 
kształcenia będzie mogła korzystać młodzież, 
która ukończyła 15 lat i sześć klas szkoły pod
stawowej. W dalszej części sesji radni jedno
głośnie przyjęli uchwałę w sprawie nadania 
IV Liceum Ogólnokształcącemu imienia Mi
kołaja Kopernika. Podobnym wynikiem za
kończyło się głosowanie uchwały dotyczącej 
wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia 
z Powiatem Rybnickim w sprawie doradztwa 
metodycznego dla placówek oświatowych pro
wadzonych przez powiat. Decyzją radnych nie
odpłatne doradztwo metodyczne prowadzone 
będzie na rzecz dwóch placówek w Czerwion- 
ce-Leszczynach: Zespołu Szkół Ponadpodsta
wowych i Zespołu Szkół Specjalnych.

N astępnie radni rozpatryw ali uchw ałę 
w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia 
Przyjaciół Uniwersytetu Śląskiego. Celem Sto
warzyszenia jest promowanie i upowszechnia
nie osiągnięć naukowych i dydaktycznych 
uczelni oraz stworzenie lobby prouniwersytec- 
kiego w środowiskach gospodarki i biznesu. 
Zdaniem referującego projekt J. Frelicha,

przyjęcie uchwały ma istotne znaczenie dla 
Rybnika, a wiąże się ono z powstaniem w mie
ście kampusu akademickiego, w skład które
go docelowo ma wchodzić filia Uniwersyte
tu Śląskiego (czyt. obok). W związku z tym 
Zarząd Miasta zaproponował przystąpienie do 
Stowarzyszenia w charakterze członka wspie
rającego oraz powołanie jako przedstawiciela 
Rybnika, przew odniczącego RM Michała 
Śmigielskiego. Koszt rocznej składki człon
kowskiej wynosić będzie 3 tys. zł. Przy okazji 
dyskusji nad uchwałą J. Frelich zapowiedział, że 
dzięki dobrym kontaktom z uczelnią, nauczy
ciele akademiccy poprowadzą zajęcia z rybnic
kimi maturzystami. Omawiany projekt radni 
przyjęli jednogłośnie, podobnie jak uchwałę w 
sprawie ustalenia obwodów głosowania w zbli
żających się wyborach prezydenckich 8 paździer
nika br. Zgodnie z decyzją RM mieszkańcy uda
dzą się do lokali w 72 obwodach wybor- 
czych.Większość z nich usytuowana została w 
dotychczasowych placówkach. Jest jednak kil
ka zmian. Jak poinformował wiceprezydent Piotr 
Szczyrbowski, komisja pracująca dotychczas na 
terenie huty „Silesia” przeniesiona zostanie 
do Przychodni Rejonowej nr 11. Poza tym zmia
ny dotyczą dwóch obwodów nr 22 i 23, których 
nowa, wspólna siedziba będzie mieścić się 
w Szkole Podstawowej nr 2 przy ul. Wodzisław
skiej. Obwody do głosowania umiejscowiono 
również w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycz
nym nr 3 w Orzepowicach.

K olejnym  punktem  sesji była uchw ała 
w sprawie upoważnienia Zarządu Miasta do 
prowadzenia negocjacji w celu utworzenia 
w Rybniku-Kamieniu „Aqua Parku”. Jak mó
wił wiceprezydent Szczyrbowski, uchwała ma 
charakter intencyjny i otworzy miastu drogę 
do dalszych negocjacji i ustalania bliższych 
szczegółów zw iązanych z Aqua Parkiem. 
Radni przyjęli projekt jednogłośnie. Podob
nym wynikiem zakończyło się głosowanie 
uchwały w sprawie nabycia i zamiany nieru
chomości. Projekt uchwały dotyczył m.in. 
gruntu położonego w dolinie rzeki Rudy, który 
zostanie przeznaczony na cele rekreacyjne.

Ostatnim punktem sesji były interpelacje, py
tania, wnioski i oświadczenia radnych. Jako 
pierwszy głos zabrał Andrzej Karwot, który 
podjął temat przyszłości niedokończonego 
obiektu basenu krytego w dzielnicy Boguszo- 
wice: - Mimo upływu lat i przyrzeczeń składa
nych już przez poprzednie władze, nadal nicze
go nie zrobiono i gmach nadal stał jak stoi. Coś 
trzeba z tym zrobić - apelował A. Karwot. Wia
domo jednak, że obiekt ten stanie się tematem 
dyskusji działaczy samorządowych tworzących 
strategie dz ie ln icow e. R adny Stanisław  
Przeliorz poinformował o niszczących skutkach 
wilgoci panującej w dopiero co wybudowa
nym domu pogrzebowym w Boguszowicach.

c.d. na str. 6.

Restrukturyzacja
ZLA

Trwa restrukturyzacja Zakładu Lecz
nictwa Ambulatoryjnego, w skład które
go wchodzą dziś 23 rybnickie rejonowe 
i specjalistyczne przychodnie.

Zakłada się, że ZLA przestanie istnieć 
z końcem br„ a następnie jego zadania zo
staną przejęte przez niepubliczne zakłady 
opieki zdrowotnej, co ma zdecydowanie po
prawić efektywność, jakość i dostępność 
świadczonych mieszkańcom Rybnika usług 
medycznych. Powołana przez prezydenta 
miasta komisja restrukturyzacyjna zaopinio
wała pozytywnie ponad 20 ofert NZOZ-ów. 
Nowe, niepubliczne podmioty, założone 
przez obecnych pracowników ZLA, zobo
wiązały się do udzielania świadczeń medycz
nych w dotychczasowych pomieszczeniach 
ZLA, na sprzęcie i aparaturze medycznej 
tego zakładu. Propozycje dotyczą: podstawo
wej opieki zdrowotnej (POZ), praktyk leka
rza rodzinnego, indyw idualnych praktyk 
w zakresie ginekologii, gastrologii, okulisty
ki, leczenia bólu, diagnostyki, a także tera
pii uzależnień, opieki pielęgniarsko-położ- 
niczej i usług fizykoterapeutycznych.

Odpowiedzialni za restrukturyzację dyrekcja 
ZLA oraz miasto zapewniają, że mapa usług 
medycznych nie będzie po restrukturyzacji 
uboższa niż obecnie. Szczegóły w kolejnych 
numerach „GR”. (r)

Uniwersytet 
w Rybniku

Formę pisemnego porozumienia między 
przedstawicielami władz Rybnika, a rek
torem Uniwersytetu Śląskiego przyjęła 
wizja filii tej uczelni w naszym mieście.
Strony zobowiązały się podjąć współpracę na 
rzecz uruchomienia w Rybniku uniwersytec
kich studiów wyższych już od roku akade
mickiego 2001/2002. Miasto zadeklarowało 
nieodpłatne udostępnienie UŚ1. budynku 
o pow. 3 tys. m2, zlokalizowanego na terenie 
tworzonego kampusu dla szkół wyższych przy 
ul. Rudzkiej, po jego remoncie i dostosowa
nie do potrzeb szkoły. Uczelnia z kolei zobo
wiązała się do uruchomienia w tym obiekcie 
studiów wyższych - początkowo na 7 kierun
kach, z możliwością stopniowego rozszerze
nia tej oferty. Miasto jest również gotowe 
podjąć działania w celu realizacji budownic
twa mieszkaniowego dla uniwersyteckiej ka
dry.

Podpisanie umowy jest kolejnym aktem 
potwierdzającym sens przedsięwzięcia, 
którego celem jest zwiększenie dostępno
ści wyższego wykształcenia dla młodzieży 
z naszego regionu.

(r)
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Wicewojewoda 
w Rybniku

Na zaproszenie władz Rybnika w na
szym mieście gościł wicewojewoda śląski 
Andrzej Gałażewski.

Rozmowy z przedstawicielami rybnickie
go sam orządu dotyczyły restrk turyzacji 
Okręgowego Przedsiębiorstwa Energetyki 
Cieplnej, budowy kampusu dla wyższych 
uczelni przy ul. Rudzkiej, finansow ania 
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego 
nr 3 oraz działalności Powiatowego Centrum 
Zarządzania Kryzysowego, gdzie gość zło
żył wizytę. Odwiedził też miejsce przyszłe
go kampusu oraz szpital w Orzepowicach.

Z myślą o regionie
W siedzibie Śląsko-Dąbrowskiego Towa

rzystwa Gospodarczego w Rybniku odby
ło się spotkanie z udziałem przedstawicieli 
Urzędu Wojewódzkiego i Marszałkowskie
go, Regionalnego Zarządu Gospodarki 
Wodnej w Gliwicach oraz samorządów lo
kalnych. Uczestnicy zaproszeni przez po
sła Czesława Sobierajskiego rozmawiali na 
temat przyszłości zbiornika wodnego Ra
cibórz Dolny oraz drogi regionalnej Psz
czyna - Racibórz.

W efekcie rozmów doszło do powołania 
zespołu koordynacyjnego ds. „Programu Odra 
2006” w Województwie Śląskim. Zdaniem 
posła będzie on działał tak, by w konsekwen
cji przyśpieszyć budowę zbiornika Racibórz 
Dolny. Oprócz parlamentarzysty w skład ze
społu weszli wiceprezydent Raciborza Adam 
Hajduk, wójt gminy Komowac Józef Stukator, 
wójt gminy Lubomia Andrzej Osiecki, sta
rosta wodzisławski Jerzy Rosół oraz przed
stawiciele wydziału zarządzania kryzysowe
go Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, RZGW 
w Gliwicach i biura pełnomocnika Wojewo
dy ds. usuwania skutków powodzi.

Tematyka budowy zbiornika była już przed
m iotem  kilku spotkań, zorganizow anych 
przez Cz. Sobierajskiego. W trakcie konfe
rencji w Raciborzu samorządowcy z woje
wództw opolskiego i śląskiego zapoznali się 
z , Programem dla Odry 2006” przyjętym przez 
Radę Ministrów oraz z projektem ustawy w tej 
sprawie. Program zakłada m.in. kompleksowe 
zabezpieczenie przeciwpowodziowe, sporządze
nie prewencyjnych planów zagospodarowania 
przestrzennego oraz ochronę czystości wód. 
Mowa w nim o zwiększeniu retencji wód, utrzy
maniu żeglugi śródlądowej i wykorzystaniu wód 
do produkcji odnawialnej energii. Łączne nakła
dy na sfinansowanie programu wyniosą ponad 
7,5 min zł. Zdaniem Cz. Sobierajskiego to pierw
sze w Polsce długoletnie przedsięwzięcie zakro
jone na tak szeroką skalę, a jego realizacja stwa
rza szansę na wdrożenie skutecznego systemu

c.d. sesji R M  ze str. 5.
Członkowie ZM zobowiązali się zaintereso
wać tą sprawą. Radny zaproponował też, by 
w posiedzeniach komisji przetargowych bra
li również udział w charakterze obserwatorów 
członkowie Komisji Rewizyjnej RM. Z kolei 
radny Kazimierz Zięba pytał o budowę sy
gnalizacji świetlnej przy ul. Kardynała Ko
minka, utwardzenie placu targowego w dziel
nicy Nowiny, po raz kolejny podniósł też spra
wę walącego się baraku przy ulicy Budowla
nych. O konieczności modernizacji ulicy Ma
łachowskiego w dzielnicy Boguszowice mó
wił radny Roman Oleś. Wiceprzewodnicząca 
RM Maria Z. Smolka przedstawiła wszyst
kim propozycję wycieczki do Wilna. Wspólnie 
z J. Frelichem podzieliła się też swoimi wraże
niami z pielgrzymki samorządowców do Rzy
mu. Radnego Andrzeja Rojka zaniepokoiło 
składowanie osadów z oczyszczalni ścieków 
w Orzepowicach, na co odpowiedział znający 
dobrze ten temat wiceprezydent Józef Cyran, 
zapewniając, że osady te nie tylko nie są nie
bezpieczne, ale mogą być wykorzystywane jako

Do podejmowania działań ponadgminnych 
skłania sam orządow ców  w spólny interes 
i przeświadczenie o większej sile przebicia 
liczniejszej grupy. Na spotkaniu prezydentów, 
burmistrzów i wójtów gmin oraz starostów 
pow iatów  subregionu zachodniego w oje
wództwa śląskiego, propozycję utworzenia 
związku gmin przedstawił prezydent Rybni
ka Adam Fudali. - Pojawia się wiele inicja
tyw powoływania związków gminnych tzw. ce
lowych, tworzonych dla rozwiązania jednego 
problemu czy realizacji jednej inwestycji np. 
budowy drogi, oczyszczalni ścieków itp. Prag
matyzm nakazuje, by zebrać samorządowców  
oraz ich pojedyncze inicjatywy i stworzyć  
związek, którego zadaniem byłoby tworzenie 
pozytywnego lobbingu - mówi prezydent Fu
dali. - O sile takiego związku przekonamy się 
przy okazji prób pozyskiwania środków euro
pejskich na konkretne inwestycje. Większe szan
se mają wnioski o dofinansowanie przedsię
wzięć regionalnych, szczególnie zaś inwesty
cji wpisanych do strategii rozwoju w oje
w ództw . W ynika to ja sn o  z rozm ów  
Z władzami województwa oraz przedstawicie
lem UE przy Urzędzie Marszałkowskim Lio- 
nelem Rimowc, który powstaniem związku gmin 
aglomeracji rybnickiej jest bardzo zaintereso
wany. On sam, jak  mówi, takich związków za
łożył we Francji ponad setkę i doskonale się

nawóz. Zygmunt Gajda mówił o koniecz
ności przebudowy koryta Potoku Radziejow
skiego oraz o możliwości sfinansowania ro
bót ze środków z funduszu Know-how, o któ
rym była mowa wcześniej. Zgodnie z wyjaśnie
niem prezydenta A. Fudalego, środki z tego fun
duszu nie mogą być jednak przeznaczone na 
ten cel. Głos zabrał również Henryk Ryszka, któ
ry zaproponował, by na następnej sesji omó
wiony został problem zagospodarowania te
renów pogómiczych oraz bezrobocia i za
trudniania osób do prac interwencyjnych. W od
powiedzi przewodniczący RM zaproponował, by 
wcześniej tematy te stały się przedmiotem prac 
komisji. Radny Stanisław Jaszczuk zasugero
wał, by w kontekście ustawy dotyczącej uwłasz
czenia mieszkań, Zarząd Miasta przymierzył się 
do oszacowania kosztów, jakie z tego tytułu po
niesie Rybnik. Jak odpowiedział wiceprezydent 
P. Szczyrbowski, dopóki ustawa się nie uprawo
mocni, obowiązuje dotychczasowy stan prawny.

Mimo wielopunktowego porządku obrad 
sesja zakończyła sie wcześniej niż bywało do 
tej pory. r, (S)

orientuje, ze ich siła przebicia jest bardzo duża. 
Po integracji z UE nawet formalne złożenie 
wniosku będzie możliwe tylko za pośrednic
twem związku. Szczególnie wiele zyskałyby 
m ałe gminy, których po jedyncze w nioski 
o środki z UE wcale nie mają szans.

Inicjatorom zależy, by związek, który mógł
by przybrać nazwę Związku gmin subregionu 
zachodniego woj. śląskiego i aglomeracji ryb
nickiej, zaczął działać już od 1 stycznia 2001 
roku. Przykładów problemów, których roz
wiązać nie jest w stanie jedna gmina jest spo
ro. Choćby sprawa rozwoju szkolnictwa wy
ższego - wiele ośrodków ma ambicję zosta
nia siedzibą wyższej uczelni, potrzebna jest 
jednak koordynacja działań, by kierunki się 
nie dublowały, a oferta dla młodzieży była jak 
najszersza. Współnych wysiłków wymagają 
przedsięw zięcia proekologiczne - np. bez 
udziału Żor Rybnik nie jest w stanie oczyścić 
rzeki Rudy itp. Tylko wspólny program może 
polepszyć układ komunikacyjny - konkretnym 
przykładem jest budowa Drogi Średnicowej 
Racibórz-Pszczyna. Podobnie - problem wy
korzystania zasobów po zrestrukturyzowa
nych przedsiębiorstwach górniczych.

Powołano już zespół roboczy, który aktual
nie pracuje nad propozycjami statutu i zało
żeniami programowymi związku.

(r)dokończenie na str. 20.

Wspólne interesy, wspólne problemy
W sytuacji, kiedy granice administracyjne miast naszego regionu stają się umow

nymi liniami, do rozwiązania wielu problemów nie wystarcza już zaangażowanie 
pojedynczych gmin.

Tel. 42-28-825
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Na czerwcowej sesji Rady Miasta 
przyjęto jednogłośnie Studium uwa
runkowań i kierunków zagospodaro
wania przestrzennego miasta Rybni
ka, przygotowane przez Pracownię 
Urbanistyczną pod kierunkiem  
Wiesława Chmielewskiego.

m etropo lita lnych  m iasta  - hand low ych , 
usługowych, o znaczeniu ponadlokalnym - 
w jego dzisiejszym centrum.

Ważną zasadą rozwoju miasta jest wyzna
czanie terenów dla centrów poszczególnych 
dzielnic, lokalizowanych na ogół w pobli
żu już istniejących obiektów użyteczności

ich obszar rozciągający się od kop. „Janko- 
w ice” do b. kop. „Rymer” powinien stać się 
przedmiotem dalszych prac projektowych, 
które pozwolą na zrekultywowanie nieużyt
ków i wykorzystanie ich na inne cele.

W Studium  nie pominięto problemów eko
logii - jednoznacznie chronione przed zabu
dową mają być doliny rzek i potoków. Istotna 
jest też sprawa terenów wytypowanych do za
lesienia - w Studium  wyznaczono do obsadze
nia drzewami 500 ha ziemi o niskich klasach.

Niezwykle ważnym elementem Studium  
je s t układ kom unikacyjny m iasta. Został 
w nim zapisany nie tylko przebieg Drogi Śred
nicowej Pszczyna-Racibórz oraz obwodnicy,

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta Rybnika

Gdzie będziemy mieszkać, 
pracować, wypoczywać...

Wymóg posiadania przez każdą gminę sa
morządową dokumentu dotyczącego rozwo
ju przestrzennego wynika z ustawy o zago
spodarowaniu przestrzennym  z 1994 roku. 
Studium  to d ługookresow e opracow anie 
strategiczne i, co bardzo istotne, dotyczy 
miasta w jego aktualnych granicach admi
nistracyjnych. Dokument jest przeznaczo
ny dla Rady M iasta i przedstawia on cele 
strategiczne, poprzez które będzie można 
osiągnąć cel główny rozwoju naszego mia
sta c zy li kszta łtow an ie silnego  
i atrakcyjnego ośrodka oddziałującego na 
środkowo-zachodnią część województwa 
śląskiego. I ch o ć , ja k  m ów i a rc h ite k t 
W. Chmielewski, nie ma potrzeby publicz
nego ko n su lto w an ia  tego  op racow an ia , 
wzięto w nim pod uwagę również zebrane 
wcześniej przez Wydział Architektury UM 
wnioski z dzielnic. Zresztą lista instytucji, 
których inform acje w ykorzystano w pra
cach nad Studium  jes t imponująca, opraco
wanie to ma zatem solidne podstawy. Stu
dium nie stanowi prawa miejscowego, ale 
obliguje władze samorządowe do określo
nej polityki przestrzennej i rozwoju miasta 
oraz „trzyma” całą gospodarkę przestrzenną. - 
Studium daje generalne dyspozycje co do ob
szarów zagospodarowania miasta. Mówi, czy 
dany teren jest wskazany pod zabudowę czy za
budowa je s t  tu zabroniona  - w yjaśn ia  
W. Chmielewski. - Studium nakreślono na naj
bliższe 15 lat, ale może być ono aktualne tak 
długo, jak  długo władze miasta spełniać będą 
zawarte w nim zasady.

W Studium  przyjęto m.in. zasadę, że za
budowa będzie się rozwijać na terenach już 
zabudowanych, poprzez wypełnianie tere
nów o zabudowie rozproszonej. O graniczo
na zostanie ekspansja na terenach rolnych 
czy użytkow anych przyrodniczo. Istotną 
decyzją stra teg iczną je s t rozw ój funkcji

publicznej - kościoła, szkoły, węzła kom u
nikacyjnego. D ziś takich centrów nie ma, 
a obok funkcji usługowych, mają one peł
nić funkcję integracyjną dla mieszkańców. 
Na przykład na Zamyslowie, który jest ty
pową „ulicówką”, centrum takie pow stało
by w paśmie w pobliżu skrzyżowania pla
now anej Średnicow ej R acibórz-Pszczyna 
z ul. Wodzisławską. Dzielnica ta oraz Orze- 
pow ice planow ane są jako  teren rozw oju 
zorganizowanej zabudowy mieszkaniowej. 
K olejna w ażna zasada - obrzeża Zalew u 
Rybnickiego muszą być wolne od zabudo
wy czysto mieszkaniowej i teren ten pow i
nien spełniać przede wszystkim funkcje re
kreacyjne. Wyznaczono nowe tereny dla po- 
z ag ó rn icze j d z ia ła ln o śc i p ro d u k cy jn e j 
i przetwórczej. Zasadą jednak jest, by nie 
tworzyć obszarów jednofunkcyjnych czyli 
np. dzielnic w yłącznie przem ysłow ych - 
tam również mieszkają ludzie i trzeba za
spokoić różne ich potrzeby. W ażna sfera, 
którą zajęło się Studium, to zagospodarowa
nie terenów poprzem ysłowych. Kluczowy

ale również jednoznacznie określono bieg 
autostrady A - l . Nie będzie ona przechodziła 
przez Rybnik, ja k  planow ano w cześniej, 
lecz jeg o  skrajem  (dzie ln ica  K lokocin), 
a najbliższy węzeł znajdzie się w Rowniu. 
Nowym elementem układu komunikacyjne
go jest zaplanowana ulica średnicowa północ- 
południe Śródmieścia wzdłuż Nacyny, co nie 
wyklucza realizacji bulwarów nad tą rzeką.

Opracowanie, którego zarys przestawili
śmy, zyskało wysoką ocenę Komisji Urba
nistyczno-Architektonicznej, powołanej spe
cjalnie przez miasto. Rolą tego gremium, 
w skład którego wchodzili m.in. radni, jest, 
według autorów opracowania, nie do przece
nienia. Członkow ie kom isji uczestniczyli 
w każdym z etapów sporządzania Studium, 
są zatem doskonale zorientowani w materia
le i stanowią grupę osób, której będzie zale
żało na realizacji założeń Studium. Jednogło
śne przyjęcie opracow ania przez radnych 
świadczy o zaufaniu nie tylko do autorów Stu
dium, ale również do komisji, która niejako 
asystowała przy jego tworzeniu. (r)
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Oficjalne otwarcie szpitala w Orzepowicach

Bliski finał...

Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali (od lewej): dyrektor Bolesław Piecha, minister Anna 
Knysok i wiceprezydent Józef Cyran.

Nie tak dawno w budow anym  
szpitalu w O rzepowicach pojawił 
się pierwszy pacjent, nieco później, 
24 czerwca br. dokonano jego ofi
cjalnego uroczystego poświęcenia  
i otwarcia.

cielskiego szpitala. Obecni byli posłowie Ry
szard Ostrowski, Czesław Sobierajski 
i Andrzej Zając, którzy wspólnie z kilkoma 
jeszcze parlamentarzystami stworzyli poselskie 
lobby zabiegające o to, by w budżecie central
nym środków na budowę było jak najwięcej. 
Trzeba przyznać, że z pewnym sukcesem, bo 
przyznane na wstępie na rok 2000 ok. 19 min 
zł wzrosło dzięki ich zabiegom do 25 min zł. 
Dodawać jednak nie trzeba, że to wciąż za mało. 
N a dokończenie budowy potrzebnych jest 
w 2001 roku 55 min zł, zaś na rok 2002 - 65 
min.

W uroczystości wziął również udział dyrek
tor Regionalnej Śląskiej Kasy Chorych, kie
dyś lekarz wojewódzki, Andrzej Sośnierz. 
Obecni byli duchowni, wśród nich przedsta-

Przypomnijmy, że działają już:
♦  2 o d dzia ły  chorób w ewnętrznych  

(117 łóżek)
♦  o ddzia ł ginekologiczno-położniczy  

z nowoczesnym traktem porodowym, 
patologią ciqży i blokiem operacyjnym 
(90 łóżek)

♦  oddział noworodków i wcześniaków  
(60 łóżek)

♦  nowoczesna stacja dializoterapii
♦  laboratorium analityczne
♦  oddział diagnostyki obrazowej

z  tomografem komputerowym i cyfrowymi 
aparatami rentgenowskimi

♦  oddział badań czynnościowych

wiciel Metropolity Katowickiego, ks. abpa Da
miana Zimonia ks. dr Eugeniusz Szczotok, 
ks. prałat Franciszek Skórkiewicz i kape
lan szpitala ks. Czesław Cyran, proboszcz 
parafii św. Floriana w Orzepowicach. Byli 
obecni przedstawiciele środowiska lekarskie
go, które od lat czekało na otwarcie tej nowo
czesnej placówki medycznej, a także senio
rzy tego zawodu.

Wszystkich gości powitał dyrektor Woje
wódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 
Bolesław Piecha. Przypomniał on historię 
rybnickiego szpitalnictwa, a także całkiem 
współczesne, ale jakże interesujące, dzieje 
otwieranego właśnie obiektu. Podziękował też 
wszystkim, którzy przyczynili się do tego, 

dokończenie na stronie 9.
♦  najnowocześniejsza w kraju centralna 

sterylizatornia
♦  izba przyjęć
♦  kuchnia z tacowym systemem dystrybucji
♦  pralnia i inne urządzenia techniczne.

Jeszcze w tym roku planowane 
jest uruchomienie:

♦  oddziałów  dziecięcych  z  chirurgią  
i laryngologią dziecięcą

♦  specjalistycznych oddziałów laryngologii 
dorosłych i okulistyki.

Tworzone sq:
♦  modelowy oddział ratunkowy
♦  warunki dla supernowoczesnej aparatury 

rezonansu magnetycznego.

Nie znaczy to, że inwestycja ta została już 
zakończona. Jej zamknięcie planowane jest na 
rok 2002, ale, biorąc pod uwagę ćwierćwiecze 
od rozpoczęcia budowy, finał jest bliski. Fakt 
ten szczególnie satysfakcjonuje rybnicki 
samorząd, który za kadencji prezydenta Józefa 
M akosza dał im pu ls do k o n tynuac ji 
zaniechanej inwestycji, co w 1993 roku za
owocowało bezprecedensowym w kraju po
rozum ien iem  z w ojew odą katow ick im  
o współfinansowaniu budowy przez gminę. 
Do tej pory z budżetu miasta przekazano na 
ten cel kwotę prawie 20 min zł, aktualnie wła
dze deklarują dalszą pomoc w wysokości oko
ło 3 min zł w bieżącym roku.

Gospodarze miasta stawili się na otwarcie 
prawie w komplecie z prezydentem Adamem 
Fudalim, wiceprezydentami Józefem Cyra
nem, Jerzym Frelichem, Piotrem Szczyr- 
bowskim, oraz prezydium Rady Miasta z Mi
chałem Śmigielskim, Janem Murą i Janem 
Bujakiem, co świadczy o randze wydarzenia.

W realizację szpitala szczególnie zaanga
żowany był J. Cyran, który spędził na budo
wie wiele godzin i jako samorządowiec, i jako 
budowlaniec. Na otwarciu władze państwowe 
reprezentowała podsekretarz stanu w Minister
stwie Zdrowia, pełnomocnik rządu ds. wpro
wadzania powszechnego ubezpieczenia zdro
wotnego Anna Knysok, a także wicemar
szałek W ojewództwa Śląskiego Grzegorz 
Szpyrka -jako przedstawiciel organu założy-

Obiekt poświęcił ks. infułat Eugeniusz Szczotok.

____________ A7-fiO-Q7n
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Wobec mizerii finansowej służby zdrowia 
oburzały wysokie apanaże i eleganckie siedzi
by kas chorych. Z drugiej jednak strony pra
wie 100-letni budynek przy ul. 3 Maja pilnie 
potrzebował gospodarza i remontu, gdyż przez 
wiele lat stał opuszczony i powoli niszczał. Za
tem decyzja władz państwowych i samorzą
dowych powiatu o nieodpłatnym przekazaniu 
tego obiektu Śląskiej Kasie Chorych być może 
uratowała go od dalszej degradacji. Jej przed
stawiciele twierdzą, że pieniądze wydane na 
remont nie poszły na marne, gdyż budynek bę
dzie służył społeczeństwu, a dodatkowo miasto 
zyskało kolejną, reprezentacyjną siedzibę po- 
nadgminnej instytucji. Władzom Rybnika od po
czątku zależało, by oddział Kasy Chorych znalazł 
się właśnie tu, bo każda instytucja ponadlokalna 
to większy prestiż dla miasta mającego ambicje 
być stolicą subregionu. Gorącym orędownikiem 
tej lokalizacji rybnickiego oddziału był poseł Wyremontowany budynek przy ul. 3 Maja został siedzibą rybnickiego 

oddziału Kasy Chorych. Zdjęcia: Z.K.

ku. Podziękowanie w formie specjalnego pi
sma wręczył parlamentarzyście, a także dy
rekcji Kasy Chorych, prezydent Fudali z ży
czeniami, by Kasa Chorych nie stała się „chorą 
kasą”.Wspólne przedsięwzięcie czyli moderni
zację i powiększenie parkingu zapowiedział naj
bliższy sąsiad - starosta powiatowy, któremu 
podziękowano za udostępnienie kasie dotych
czasowego lokum w piwnicach Starostwa.

Po przecięciu przez gości symbolicznej 
wstęgi, zaproszony na uroczystość ks. bp. 
Gerard Bernacki nowe „stare” mury po
święcił, a obecni obiekt zwiedzili. Podkre
ślić należy jego całkowitą dostępność dla nie
pełnosprawnych - do budynku można w je
chać na wózku specjalnym bocznym w ej
ściem, zaś w środku zainstalowano nowo
czesną windę. Zgodnie z zaleceniami Woje
w ódzkiego  K onserw ato ra  Z abytków  we 
wnętrzu ostały się stare, kamienne schody, 
posadzka na parterze oraz stolarka drzw io
wa. Wymieniono okna, modernizacji podda
no dach, a zewnętrzną elewację odczyszczo
no i zaim pregnowano odpowiednimi środ
kami ułatwiającymi zmywanie graffiti. Choć 
rem ont odbyw ał się pod czujnym  okiem  
konserwatora zabytków, pomieszczenia biu
rowe są na wskroś nowoczesne. Miejmy na
dzieję, że poczują się tu dobrze rów nież 
interesanci...

(r)

dokończenie ze strony 8.
że inwestycja w latach ’90 ruszyła ponownie 
oraz jest kontynuowana - w tym rybnickim sa
morządowcom tej i poprzednich kadencji, pro
jektantom i budowniczym. Również prezydent 
A. Fudali podkreślił inicjatywę swoich po
przedników, składając jednocześnie deklarację, 
że miasto nadal będzie w kosztach partycypo
wać. A. Knysok potwierdziła, że inicjatywa 
rybnickiego samorządu o wspieraniu państwo
wego szpitala z miejskiej kasy jest preceden
sowa. Zapew niła też, że będzie optow ała

za tym, by inwestycje, które rokują nadzieję 
na zakończenie w ciągu 1-2 lat, będą miały 
priorytet w budżecie centralnym. Nie była jed
nak w stanie potwierdzić, czy owe potrzebne 
w przyszłym roku 55 min zostaną przyznane.

Wszyscy obecni - władze samorządowe, po
słowie i przedstawiciele wojewody potwierdzi
li chęć dalszego wspomagania budowy, zda
jąc sobie sprawę, że im dłuższy cykl, tym wy
ższe koszty. Jest więc nadzieja, że inwestycja 
zostanie zamknięta w ciągu planowanych 2 lat.

(r), zdj.: M.T.

Oficjalne otwar
cie siedziby od
działu Kasy Cho
rych w Rybniku 
odbyło się 18 lip- 
ca br. W śród za
proszonych gości 
był poseł Czesław 
S o b i e r a j s k i ,
w ic e m a rs z a łe k
województwa ślą
skiego Grzegorz 
Szpyrka, władze 
Rybnika z prezy-

Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonuje poseł Czesław Sobierajski; za nim dentem Adamem 
od lewej: starosta Damian Mrowieć, prezydent Adam Fudali, dyrektor Śląskiej Fudalim i powia- 
Regionalnej Kasy Chorych Andrzej Sośnierz, wicemarszałek województwa  ̂ rybn ick iego  
śląskiego Grzegorz Szpyrka i dyrektor rybnickiego oddziału Norbert Prudel.

Rybniczanie z zainteresowaniem, 
ale i sprzecznymi uczuciami śledzili 
postęp prac remontowych zabytko
wego budynku w sąsiedztwie Staro
stwa. Tajemnicą poliszynela było bo
wiem, że zmodernizowany budynek 
posłuży rybnickiemu oddziału regio
nalnej Kasy Chorych - instytucji 
mającej od samego powstania przed 
dwoma laty niezbyt dobre notowania.

Nowa siedziba oddziału Kasy Chorych

Nowe w starym
Czesław Sobierajski, który przekonywał do 
tej koncepcji najwyższe gremia. I przekonał... 
Był nawet czas, że rybnickiemu oddziałowi mia
ły podlegać Gliwice. W efekcie jednak miasto to 
też posiada swój oddział.

ze starostą Damianem Mrowcem,
przedstawiciele środowiska lekar
skiego i innych oddziałów kas 
chorych. Rolę gospodarzy pełnili 
dy rek tor Śląskiej R egionalnej 
Kasy Chorych Andrzej Sośnierz 

i dyrektor rybnickiego oddziału Norbert Pru
del. W oficjalnych wystąpieniach podkreślili 
oni szczególne starania posła Cz. Sobieraj- 
skiego o umiejscowienie oddziału w Rybni

4 2 - 28 - 8 2 5 .  4 2 - 6 0 -0 7 0
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Projekt „Wspólnota”

Łagodzenie społecznych skutków 
restrukturyzacji

Pod koniec czerwca br. został oficjalnie 
zainaugurowany projekt „ Wspólnota”, fi
nansowany przez brytyjski Fundusz Know- 
How. Będzie on realizowany przez firmę 
IMC Consulting Limited dla Rybnika oraz 
powiatu wodzisławskiego, a jego celem jest 
złagodzenie społecznych skutków restruk
turyzacji górnictwa na tym terenie.

Start projektu był okazją do wizyty w naszym 
mieście ambasadora Zjednoczonego Królestwa 
Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w Pol
sce Johna Macgregora, który, wraz z przed
stawicielami Funduszu Know-How, gościł 
w Urzędzie Miasta.

Twórcy projektu bazow ać będą przede 
wszystkim na doświadczeniach Wielkiej Bry
tanii, gdzie lokalne społeczności również ze
tknęły się z problemami wynikającymi z prze
kształceń przemysłu, szczególnie górnictwa. 
- Chcemy podzielić się z wami nie tylko dobry
mi doświadczeniami, ale ostrzec przed błęda
mi, które też były naszym udziałem - powie
dział m.in. ambasador J. Macgregor. Pierwszy 
etap 2-letniego projektu to analiza otoczenia 
społecznego i diagnoza kondycji lokalnych 
społeczności, która zostanie dokonana na pod
stawie przeprowadzonych ankiet. Następnie - 
poprzez organizację szkoleń, sem inariów  
i treningów - organizatorzy przedsięwzięcia

zamierzają wzmocnić potencjał partnerów 
społecznych projektu czyli sam orządów 
i organizacji pozarządowych. Kolejny etap

programu pod nazwą partnerstwo, ma na celu 
wypracowanie przez m.in. samorządy, konkret
nych projektów, które otrzymają dofinansowa
nie z Funduszu Know-How. Na tzw. Akcję

Małych Grantów przewidziano sumę 80 tys. 
funtów. Projekty te mają służyć ożywieniu ak
tywności lokalnych społeczności w dziedzi
nach takich jak kultura, edukacja, opieka spo
łeczna i zdrowotna, wypoczynek, sport i re
kreacja, a także wspomagać bezpieczeństwo 
mieszkańców, zwalczać patologię i przeciw
działać bezrobociu. Pieniądze te nie mogą być 
jednak przeznaczone na bezpośrednie tworze
nie nowych miejsc pracy, ale stwarzanie ku 

temu klimatu. Program zakłada 
jednak doradztwo w zakresie 
ubiegania się o środki z innych 
programów pomocowych.
- Od dawna przywiązujemy dużą 
wagę do lokalnych strategii roz
woju zarówno gospodarczego, 
ja k  i społecznego, czego dowo
dem jest tworzenie takiej strate
gii dla Rybnika - powiedział pre
zydent Adam Fudali. - Wiemy, 
w jakim kierunku chcemy iść. Je
żeli cele programu „ Wspólnota ” 
są zbieżne z naszymi działaniami, 
to współpraca powinna układać 
się dobrze.

Jak powiedział odpowiedzial
ny za projekt przedstawiciel IMC 
Polska Marek Kińczyk, wybór 
ziemi rybnicko-wodzisławskiej 
do jego realizacji nie był przypad
kowy. To tu szczególnie silne są 

tradycyjne więzi rodzinne i społeczne, a więc 
skutki zmian w strukturze gospodarczej mogą 
być bardzo bolesne. Program ma na celu ich 
złagodzenie. (r)

Ambasador Wielkiej Brytanii John Macgregor był gościem 
prezydenta Rybnika Adama Fudalego. Zdj.: Z.K.

Partnerskie kontakty Rybnika z Saint- 
Vallier trwają już ponad 30 lat. W tym cza
sie wielu rybniczan odwiedziło tę niewiel
ką miejscowość w Burgundii i jej okolice, 
równie często gościliśmy mieszkańców  
Saint-Vallier w Rybniku.

W połowie lipca Rybnik gościł oficjalną 
delegację władz Saint-Vallier - mera Alaina 
Philiberta oraz wicemera Jeana Rousseau - 
jednego z animatorów idei partnerstwa na
szych miast i przewodniczącego Komitetu 
Miast Bliźniaczych w Saint-Vallier. Panom to
warzyszyły małżonki. Na oficjalnym spotka
niu w Urzędzie Miasta sprawujący swą funk
cję mera od kilku miesięcy Alain Philibert, 
zapewnił o chęci kontynuacji współpracy, któ
rej gorącym orędownikiem był jego poprzed
nik, wieloletni mer Saint-Vallier Jean - Mar
cel Bouteloup. O w ieloletnich kontaktach 
IILO  z Saint-Vallier opowiedzieli dyrektor tej 
szkoły Tadeusz Otręba i romanistka Maria 
Dziedzic. Podkreślili oni szczególnie korzy
ści jakie dają naszej młodzieży bezpośred
nie kontakty z językiem francuskim, a także

dokończenie na str. 12.
Mer Saint-Vallier Alain Philibert i wicemer Jean Rousseau (trzeci i czwarty od lewej) 
z gospodarzami miasta przed odrestaurowaną siedzibą sądu. Zdj.: Z.K.

Tel. 42-28-825, 42-60-070
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Od kilku już lat wakacje w Polsce spędza wiele dzieci, nie tylko z rodzin 
o polskich korzeniach, zza naszej wschodniej granicy. Organizatorami ich wy
poczynku są często polscy księża z katolickich parafii na Ukrainie i Białorusi 
czy Litwie, a pomocy udzielają sponsorzy i ludzie dobrej woli, u których dzie
ci przebywają. W czasie zbliżających się ku końcowi tegorocznych wakacji 
dziecięce grupy gościliśmy również w Rybniku.

Wakacje
Z Ukrainy

Dzięki inicjatywie powstałego niedawno 
w Rybniku Charytatywnego Stowarzysze
nia na Rzecz Rodziny, ponad 30 dzieci 
z Baru na Ukrainie spędziło w Polsce dwu
tygodniowe, atrakcyjne wakacje.

Założycielowi i prezesowi Stowarzyszenia 
Stefanowi Deji udało się wciągnąć do współ
pracy rodziny, które przyjęły dzieci do siebie 
i zapewniły im indywidualny program poby
tu. Większość była w Częstochowie, Krako
wie i Beskidach, a gospodarze postarali się, 
by goście poznali też Rybnik.

Kilkuosobową delegację dzieci z Baru wraz

w Polsce
Ojciec jednej z opiekunek, dobrze mówiącej 
po polsku nauczycielki niemieckiego Tatiany 
Tiporenko jest Polakiem. Jej córka ukończyła 
KUL, a T atiana, ja k  w iele innych  osób 
pochodzenia polskiego, jest członkiem Wspól
noty im. Konfederatów Barskich. Korzystała 
ona z gościny Tadeusza Kulika, którego ro
dzina pokazała Tatianie prawie wszystko, co 
było do obejrzenia w bliższej i dalszej okolicy. 
- Nasze Stowarzyszenie dopiero się rozkręca - 
m ów ił S tefan  D eja. - C hcielibyśm y, by 
w przyszłości w podobną akcję zaangażowało 
się więcej osób. A le nasze stowarzyszenie 
stawia sobie również inne cele. Chcemy zaini
cjować budowę mieszkań dla niepełnospraw

nych. Sam  
mam syna na 
wózku i zdaję 
sobie sprawę z 
b e z r a d n o ś c i  
osób niepełno
s p r a w n y c h ,  
kiedy tracą one 
najbliższą ro
dzinę. N ie są 
wtedy w stanie 
u trzym ać sa 
m o d z i e l n i e  
m ie s z k a n ia ,  
chcemy zatem  
objąć patrona
tem  budow ę  
w ła s n o ś c io 
wych mieszkań

przystosowanych dla osób niepełnosprawnych. 
Chcemy wykorzystać materiały rozbiórkowe, 
wkład pracy rodziców, a także osób bezdom
nych. W tym celu nawiązaliśmy kontakt ze 
schroniskiem im. Brata Alberta, by jego pen
sjonariusze włączyli się do tej inicjatywy.

Tak więc przyjęcie dzieci z Ukrainy jest tyl
ko wstępem do ambitnych planów Stowarzy
szenia, mającego swą tymczasową siedzibę 
przy ul. Na Górze. Spotkanie w Urzędzie 
Miasta zakończyło wręczenie całej grupie, nie 
tylko obecnym, upominków od miasta.

Z Białorusi
Ponad 30-osobowy dziecięcy chór skupio

ny wokół katolickiej parafii Matki Boskiej 
Fatimskiej w Baranowiczach na Białorusi 
złożył wakacyjną wizytę w Rybniku, zwie
dzając przy okazji inne m iejscowości 
i atrakcje naszego województwa.

Dzieci zostały przyjęte przez rodziny z para
fii Matki Boskiej Bolesnej w Rybniku. Ks. 
proboszcz Franciszek Radwański podkreśla, 
że chętnych do goszczenia dzieci było wiele, 
a serdeczność rybniczan w ielka. Parafię 
w Baranowiczach prowadzą polscy księża wer- 
biści i to oni wystąpili z prośbą o przyjęcie 
dzieci. Część z nich ma polskie korzenie, ale 
werbiści nie dzielą ich ze względu na pocho
dzenie. - To wszystko nasze dzieci - mówił 
o. Konrad Potyka, który wraz z bratem Kor
neliuszem towarzyszył dzieciom w ich polskich 
wakacjach. - To dla tych dzieci atrakcyjny 
sposób spędzenia wakacji. Ale nie poprzesta
jem y na tym. Staramy się też, by te najzdol
niejsze po ukończeniu szkoły wysłać na stu
dia, załatwić jakieś stypendium m.in. poprzez 
Fundację Stefana Batorego.

Dzieci z Białorusi dały koncerty w kilku 
miejscowościach regionu, ale korzystały też 
z letnich atrakcji. Do Wesołego Miasteczka 
zaprosił je  sam wojewoda katowicki, a po 

dokończenie na stronie 12.

z organizatorami i opiekunami przyjął w Urzę
dzie Miasta prezydent Adam Fudali, którego 
zainteresow ał poziom  życia na U krainie 
i wrażenia dzieci z pobytu w naszym kraju. 
W spotkaniu wziął również udział werbista ks. 
Paweł Kukioła pracu jący  do n iedaw na 
w parafii K rólow ej A postołów , członek 
rybnickiego Stowarzyszenia na Rzecz Rodziny, 
a zaangażowany w organizację wypoczynku 
w Polsce dziec i ze W schodu - U krainy 
i M ołdaw ii - rów nież w B ielsku-B iałej. 
Bielszczanie z bliźniaczego Stowarzyszenia na 
Rzecz Rodziny przyjmowali dzieci już kilka
krotnie, rodziny z Rybnika - po raz pierwszy. 
Część kosztów przyjazdu wzięła na siebie 
Wspólnota Polska. Dzieci pochodzą często 
z rodzin mieszanych, wiele z nich uczęszcza 
do klas z rozszerzonym językiem polskim.

T * » l A O  C\HC\L
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Z Wilna i Rybnika do EurasburgaJak zawsze serdecznie i z ogromną go
ścinnością Eurasburg przyjął zapro
szone na wakacyjny wypoczynek dzieci 
z Rybnika oraz - po raz pierwszy -15- 
osobową grupę dzieci z polskich rodzin 
z okolic Wilna.

W tym roku w programie były jeszcze zaję
cia prowadzone przez miejscową plastyczkę. 
Dziećmi opiekowali się Gabriela Konsek, 
Michał Wieczorek oraz rybniczanin ks. Ja

cek Paszenda, 
p r a c u j ą c y  
w polskiej para
fii w W ilnie, 
w okół której 
skupione są 
dziec i z p o l
skich rodzin.

M ieszkańcy 
E u r a s b u r g a  
i okolic zazna
jam iają się też 
z o fe rtą  a rty 
styczną nasze
go miasta. Mie-

rzeckiej-Czech) wykonanych w technikach 
wodnych (akwarela, gwasz, tempera i rysu
nek tuszem), bardzo różnorodnych stylowo 
i tematycznie, o klimatach charakterystycz
nych dla poszczególnych twórców. W otwar
ciu wernisażu uczestniczyli m.in. przedstawi
ciele konsulatu RP w Monachium, którzy za
powiedzieli podjęcie starań, by wystawa, któ
ra bardzo się tu spodobała, została pokazana 
również w stolicy Bawarii.

Podobnie jak dzieci, również nasi plastycy pod
kreślali wspaniałe przyjęcie i ogromną serdecz
ność ludzi, z którymi mieli okazję się zetknąć.

Organizatorzy, władze Eurasburga i spon
sorzy, w tym „Reiffeissenbank” są zaintere
sowani poszerzeniem kontaktów kulturalnych 
z Rybnikiem i współpracą m.in. z rybnickim 
Muzeum.

(r)

Rybnickie dzieci od kilku już lat spędzają wakacje w ośrodku sportowym 
w Eurasburgu, w tym roku przyjechały tu również dzieci z Wilna.

Przyjacielskie więzi z tym niewielkim ba
warskim miasteczkiem Rybnik utrzymuje już 
od połowy lat 80. Pomoc charytatywna jaka 
wtedy do nas nadchodziła za sprawą osobi
stych kontaktów  rybnickiej nauczycielk i 
Marii Papież i Rosemarie Trôscher z Eu- 
rabsurga, przerodziła się w akcję na rzecz 
dzieci z Rybnika. Od kilku już lat spędzają 
one w ośrodku sportow ym  w Eurasburgu 
wspaniale wakacje. Zwiedzają piękne podal- 
pejskie okolice i stolicę regionu - Monachium, 
biorą udział w zajęciach sportowych i rekre
acyjnych, a za sprawą pani Małgorzaty Gru- 
czelak poznają podstawy języka niemieckiego.

li już okazję poznać młodych 
muzyków z kręgu rybnickiej 
szkoły muzycznej. W tym 
roku swoją twórczość zapre
zentow ali plastycy Maria 
B u d n y - M a l c z e w s k a ,
K rzysztof Dublewski 
i Bogdan Szymura, którzy 
sami swoją wystawę przygo
towali i uczestniczyli w wer
nisażu. W sumie na wysta
w ie znalaz ło  się 40 prac 
(w tym autorstwa nieobecnej 
w Eurasburgu Grażyny Za- Wernisaż wystawy rybnickich plastyków. Zdj.: arch. pry w.

Wakacje w Polsce
dokończenie ze strony 11. 
zabawie poczęstował dzieci obiadem w gma
chu Urzędu Wojewódzkiego. Odwiedziły też 
sztolnię Czarnego Pstrąga w Tarnowskich 
Górach oraz Beskidy. W Rybniku pływały 
stateczkiem po Zalewie Rybnickim, gościły 

^  w stadninie koni w Stodołach, gdzie „przytu- 
lila” je  elektrownia „Rybnik” . W Urzędzie 

J j l  Miasta dzieci przyjął prezydent Adam  Fuda- 
1*’ który pytał osoby opiekujące się grupą 

* i *  0 warunki życia na Białorusi i wrażenia z po- 
| *  bytu. Dzieci otrzymały upominki, a przedtem 

zaśpiewały kilka piosenek i to w paru języ- 
kach: po rosyjsku, białorusku, niem iecku 
i polsku. Dzięki łańcuchowi ludzi dobrej woli, 
w tym rybniczan, grupa białoruskich dzieci 
przeżyła wspaniałe chwile. (r)

Goście z Saint-Voilier
dokończenie ze strony 10. 
walory poznawcze wypraw do Francji. Swo
imi wspomnieniami z pierwszych wyjazdów 
z młodzieżą podzielił się też Jan Bujak, dziś 
wiceprzewodniczący RM, kiedyś nauczyciel 
i dyrektor Zespołu Szkół Mechanicznych.

Prezydent Adam Fudali przybliżył gościom 
nasze miasto, informując o najważniejszych 
inwestycjach i problemach związanych z re
strukturyzacją regionu. Dalsza dyskusja do
tyczyła m.in. sposobów finansowania oświa
ty we Francji, a także sposobach korzystania 
przez francuskie miasta ze środków Unii Eu
ropejskiej. Francuscy samorządowcy potwier
dzili, że szanse na dofinansowanie mają tylko 
projekty przedstawione przez związki gmin, 
dotyczące przedsięwzięć ponadlokalnych.

Na zakończenie spotkania mer Alain Phili- 
bert wpisał się do Księgi Pamiątkowej, a na
stępnie goście i gospodarze wymienili oko
licznościowe prezenty - obraz przedstawiają
cy charakterystyczny widok Burgundii oraz 
akwarelkę z fragmentem Rybnika. Jak zapew
nili mer i prezydent, zawisną one w godnych 
miejscach merostwa i Urzędu Miasta.

Po wizycie w UM, goście zwiedzili Rybnik 
m.in. budujący się kampus, odwiedzili też Izbę 
Przemysłowo-Handlową i Cech Rzemiosł oraz 
Małej i Średniej Przedsiębiorczości. Ponieważ 
wizyta w Rybniku była dla A. Philiberta jed
nocześnie pierwszym zetknięciem się z naszym 
krajem, goście zostali zaproszeni do Stodół 
i Rud, zwiedzili też Kraków, kopalnię w Wie
liczce, Oświęcim i Zamek w Pszczynie. Miej
my nadzieję, że francuscy goście wyjechali 
z dobrymi wspomnieniami. (r)

Tel. 42-28-825. 42-60-070 *
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Harcerze z podobozu Mała Niedźwiedzica na pamiątkowej fotografii z gośćmi.

Hasło: Wapienica - odzew: harcerze. 
Skojarzenie to od wielu już lat ma ra
cję bytu dzięki lokalizacji w tej części 
Bielska-Białej zgrupowania obozów 
ZHP Komendy Hufca Ziemi Rybnic
kiej im. hm Józefa Pukowca. Ośrodek 
nosi imię hm Stanisława Szymańskie
go - dlaczego? O tym później...

Na 2,5 hektarowym leśnym terenie, gdzie 
latem swoje namioty rozbijają harcerze, znaj
duje się ponadto stanica Nieobozowej Akcji 
Letniej oraz “wyspa”, na której kwateruje sztab 
z komendantką obozu i hufca jednocześnie 
hm Teresą Knurą. Jej mąż hm Tadeusz 
Knura je s t kom endantem  i jednocześnie 
gospodarzem  całego  o środka, w pracy 
z dziećmi pomagają m.in. instruktorzy hm Elż
bieta Rapacz, phm Michał Sztoner zaś 
Karolina Staniczek je s t kom endan tką  
podobozu. Przez całe tegoroczne wakacje prze
winie się tu około 800 dzieci i młodzieży od lat 
7 do 15. 300 z nich to uczestnicy Nieobozo
wej Akcji Letniej - dzieci z rodzin o trudniej
szej sytuacji materialnej, wytypowane przez 
rybnickie szkoły. Ich pobyt jest dotowany 
z budżetu miasta. Zajęcia, w jakich uczestni
czą są prowadzone przez instruktorów ZHP 
metodą harcerską i 10-dniowe turnusy NAL 
niewiele się różnią od „prawdziwego” harcer
skiego życia. Stanica gości też dzieci z różnych 
dzielnic Rybnika, które przyjeżdżają tu na jed
nodniowe wycieczki organizowane zazwyczaj 
przez dzielnicowe samorządy w ramach akcji 
„ Wakacje w mieście Dzieci z NAL mieszka
ją wprawdzie w drewnianych domkach, jed
nak warunki są tu równie spartańskie jak  
w namiotach (które zresztą, zgodnie z przepi
sami, są wyposażone w drewniane podłogi, co 
jest jednym z nielicznych ustępstw harcerzy na 
rzecz cywilizacji). Tematem wiodącym zajęć 
jest w tym roku walka z nałogami i propago
wanie zdrowego stylu życia. To dla harcerzy 
zresztą nic nowego, bo przecież, zgodnie z pra
wem harcerskim, - ...harcerz nie pije i nie pali

itd. Są pogadanki z lekarzem (służba medyczna 
jest stale na miejscu), zajęcia plastyczne i kon
kursy rysunkowe, zabawy edukacyjne i rucho
we. Dzieci wędrują po okolicznych górach, peł
nią nocne warty, a dzięki aparaturze kupionej 
za miejskie pieniądze - bawią się na prawdzi
wej dyskotece. W niedziele biorą przykładnie 
udział we mszy, którą obozowy kapelan od
prawia w ...stołówce, będącej pomieszczeniem

zdecydowanie wielofunkcyjnym. Chwalone 
jest obozowe jedzenie - starcza nawet na owo
ce i ciasto. Przebojem jest pasta rybna - kiedy 
jest serwowana „idzie” dwa razy więcej chleba 
niż normalnie.

Zycie obozowe płynie w Wapienicy swoim 
rytm em , a m yśli sztabu zaprząta przede 
wszystkim nowa inwestycja. Na terenie obo
zu wznoszony jest bowiem Dom Zucha, który 

przyjm ie im ię K lary Szym ań
skiej...

Czym zatem zasłużyli się wspo
m niany ju ż  S tanisław  i K lara 
Szymańscy rybnickim harcerzom, 

ciąg dalszy na str. 15.

W iceprezydent Jerzy Frelich 
przekazał prezent od miasta - 200 
koszulek z okolicznościowym  
nadrukiem.

W i ę k s z o ś ć  
u cze s tn ik ó w  
N ieobozow ej 
A kcji Letniej 
chce wstąpić 
do harcerstwa.

Danuta i Lech 
Z Edynburga 
w s p a n i a l e  
śpiewają p o l
skie piosenki.

/
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Symboliczną wstęgę otwierającą jarm ark  
wspólnie przecięli prezydent Adam Fudali 
i starszy cechu Józef Gawliczek.

O tym, że żal nam kolorowych jarmarków, pierzastych 
kogucików, motyli drewnianych i koników bujanych śpie
wała już M aryla Rodowicz. Jak się okazuje, za jarm ar
kami zatęsknili również przedstawiciele Cechu Rzemiosł 
Różnych oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości, któ
rzy wspólnie z Urzędem M iasta zorganizowali śląski jar
mark rzemiosła rybnickiego.

Oficjalne otwarcie jarm arku zbiegło się 
z obchodami 78 rocznicy przyłączenia Ślą
ska, w tym Rybnika, do Macierzy. Miały one 
miejsce 1 lipca br. przed Ratuszem na Rynku, 
gdzie wmurowana jest tablica poświęcona 
temu wydarzeniu. W czasie uroczystości, któ
re uświetniła Miejska Orkiestra Dęta, majo- 
retki oraz młodzież w śląskich strojach, pre
zydent Adam Fudali odniósł się do historii

rzem ieślnicze i małe firmy 
są szansą dla regionu, który prze
chodzi restrukturyzację. Starszy 
Cechu Józef Gawliczek podkre
ślił wagę współpracy rzemiosła 
z miastem oraz rolę, jaką rzemio
sło pełni w edukacji młodzieży 
i jako ośrodek szkoleniowy, rów
nież dla potrzeb miasta. Warto

Rzemieślniczy śląski jarmark
tam tych dni, w spominając niemały udział 
w działaniach na rzecz utrzymania polskości 
ziemi rybnickiej braci rzemieślniczej. Obok 
sztandarów środowisk kombatanckich, wi
doczne na uroczystości były również sztan-

Tytul Rzemiślnika Roku przyznano Emilii 
Kristof z Boguszowie, której pieczywo trafia 
nie tylko na rybnickie stoły.

dary cechowe, nie zawiodła młodzież harcer
ska, obecni byli przedstawiciele rybnickiego 
samorządu oraz placówek miejskich. Po uro
czystej mszy w bazylice św. Antoniego, pod 
Teatrem Ziemi Rybnickiej odbyło się oficjal
ne otwarcie jarmarku. Miasto, jak powiedział 
prezydent A. Fudali, przywiązuje do rozwoju 
rzemiosła oraz małej i średniej przedsiębior
czości w ielką w agę. To w łaśnie zakłady

więc inwestować w dział gospodarki, który już 
dziś przynosi 53% dochodu narodowego.

Jak na typowy jarmark przystało, u stóp Te
atru Ziem i Rybnickiej zaprezentow ali się 
przedstaw iciele różnych rzem ieślniczych 
branż oraz małych i średnich firm. Byli stola
rze, piekarze i cukiernicy, stoiska zachęcały 
do korzystania z usług fryzjerskich, kosme
tycznych, malarskich, tapicerskich, instalator- 
skich. fotograficznych i motoryzacyjnych. Za
prezentowano wyroby metalowe, wiklinowe, 
można było kupić kapelusz i ręcznie malo
wane szkło. Smakosze kuchni śląskiej mogli 
skosztować prawdziwego przeboju jarmarku 
- chleba „ze smalcem” oraz „wodzionki”, 
przygotowano też kołacze i inne ciasta. Nie

zabrakło piwa, tradycyjnych krupnioków oraz 
kiełbasek z rożna. Jarmarkowi towarzyszyły 
występy regionalnych zespołów, kapel i ga
wędziarzy.

W drugim dniu jarmarku w TZR odbyła się 
uroczystość wręczenia rzemieślniczych na
gród branżowych. Obecni byli przedstawicie
le Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej 
Przedsiębiorczości w Katowicach - poseł Jan 
Klimek i Henryk Cebula, przedstawiciele 
władz ościennych cechów, oraz rybnickiego 
Muzeum, które zachowuje materialne dowo
dy rzemieślniczej tradycji.

Dyplomy uznania za działalność dla rozwo
ju rybnickiego rzemiosła przypadły sześciu 
rzemieślnikom - Zygmuntowi Moroniowi, 

c.d. na stronie 20.

Stylowe stoisko gospodyń ze Świerklan. Zdjęcia: Z.K.

Tel. 42-28-8_________ 070
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Koniec pierwszego etapu

Remont ul. Kościuszki
Dobiega końca pierwszy etap remon

tu ul. Kościuszki, ważnej dla miasta ar
terii łączącej dworzec kolejowy z bazyli
ką św. Antoniego.

Ocieniona drzewami, o szerokich chodnikach, 
zabudowana na całej prawie długości kamieni
cami i gmachami sprzed II wojny światowej, dro
ga ta miała zawsze swój specyficzny charakter i 
klimat. Prowadzona od kilku miesięcy moderni
zacja - na razie pierwszego odcinka od bazyliki 
do ulicy Chrobrego - ma go jeszcze podkreślić.

Prace rozpoczęto od remontu kanalizacji, wy
mieniono też zawory wodne sieci wodociągowej, 
poprowadzono nową sieć telefoniczną, asfaltowa
na jest jezdnia Wyremontowane chodniki pokry
to kostką o oryginalnym wzorze pn. „lustro we
neckie”, założono też nowe oświetlenie. Jak zwy
kle, to co nowe i inne wzbudza kontrowersje i dys
kusje. Nie ominęły one lamp oświetleniowych. 
Lampy te z zakończeniem na kształt postawionych 
na sztorc kos jednym się podobają, innym nie. Naj
ważniejsze jednak, że dzięki nim jest jaśniej i...

bezpieczniej, szczególnie, że lampy są dwu
stronne i oświetlają też chodniki.

Szczególnie ważną innowacją jest wy
dzielenie i zaznaczenie na chodnikach in
nym kolorem ścieżki rowerowej. Do wy
sokości ul. Saint Vallier biegnie ona po pra
wej stronie, od niej - po lewej. Ścieżka po
winna ułatwić uczniom szkół mających sie
dziby przy ul. Kościuszki bardziej po
wszechne korzystanie z jednośladów - dla 
wygody i dla zdrowia. Przy okazji zwalo
ryzowano też park u zbiegu ulic Kościusz
ki i Powstańców.

Problemem tej ulicy jest zbyt duży ruch, 
ale w tej chwili brak jest koncepcji jego 
ograniczenia. Drugi etap remontu - od uli
cy Chrobrego do dworca PKP zaplanowa
no na rok 2001. (r)
Trudno powiedzieć czy wybór takiego kształ
tu lamp świadomie nawiązuje do powstania, 
którego przywódcą był patron tej ulicy...

Zdj.: Z.K.

To już 16...

Kamień rondem stoi...

Zdj.: Z.K.

W połowie lipca do „klubu” rybnickich dzielnic posiadających 
rondo dołączył Kamień.

Skrzyżowanie z ruchem okrężnym powstało u zbiegu ulic Robotni
czej, Pojdy, Szewczyka i Walecznych. Decyzję o budowie 16 już ron
da kompaktowego w naszym mieście podjęto przede wszystkim ze 
względów bezpieczeństwa. W miejscu tym, nieopodal kościoła i szkoły, 
dochodziło do kolizji drogowych, a jak mówią statystyki, wypadko
wość na rondach jest nikła. Głównym elementem wystroju wysepki 
kamieńskiego ronda będzie krzyż, który dotąd stał na skrzyżowaniu.

Zwiększeniu bezpieczeństwa służyć ma także modernizacja skrzyżo
wania ul. Mikołowskiej z ulicą Robotniczą prowadzącą do Kamienia. 
Wytyczenie pasa dla samochodów skręcających w lewo do Kamienia 
sprawiło, że nie blokują one drogi w kierunku Katowic. (r)

!
W Wapienicy nie boją się deszczu...
c.d. ze strony 13.

że zostali patronami ośrodka obozowego i przyszłego Domu Zucha? Otóż 
hm. Stanisław Szymański i jego żona już przed II Wojną Światową byli 
związani z rybnickim hufcem ZHP. Po wojnie osiedli w Wielkiej Brytanii, 
a konkretnie w Edynburgu w Szkocji. Zgodnie z życzeniem męża, wdowa 
po nim Klara Szymańska majątek wartości kilkudziesięciu tysięcy funtów 

i przekazała w formie darowizny rybnickim harcerzom na budowę Domu 
Zucha w Wapienicy. Klara Szymańska utrzymuje z rybnickim hufcem przy
jacielskie kontakty - na wniosek rybnickich harcerzy w 1998 roku została 

I  Kawalerem Orderu Uśmiechu, który został jej wręczony na specjalnej uro- 
I  czystości w Edynburgu, o czym „GR” informowała. Budynek w góralskim 
I  stylu o powierzchni prawie 2 tys. m2, „wyszedł” już z ziemi. W przyszłości 
1 będzie miał jeszcze dwie kondygnacje, które pomieszczą kuchnię, jadal- 
I  nię, pokoje dla zuchów, w tym dzieci niepełnosprawnych, kominkownię 
1 czyli harcerski „salon”, sanitariaty, pomieszczenia dla służb medycznych. 
i Budowa nie postępuje zbyt szybko, gdyż roboty nie mogą być prowadzone 
1 w czasie trwania harcerskiej akcji letniej. Trudno więc przewidzieć termin 
f jej zakończenia...

Efektami Nieobozowej Akcji Letniej prowadzonej przez rybnicki hufiec 
1 zainteresowane są władze samorządowe miasta, gdyż to z miejskiej kasy 
1 pochodzą pieniądze na jej dofinansowanie. Na początku sierpnia wizytę 
8 w Wapienicy złożyli wiceprezydent Jerzy Frelich (nota bene harcmistrz 
|  ZHP) i wiceprzewodniczący Rady Miasta Jan Mura. Przywieźli harcerzom 
I  200 koszulek z emblematem harcerskiej lilijki i nadrukiem Rybnik 2000, 
I  sprawiając młodzieży tym prezentem sporo radości. Samorządowcy z zain- 
* teresowaniem obejrzeli plany budowy, odwiedzili dzieci z NAL-u oraz wy- 
1 słuchali piosenek w wykonaniu harcerskich zastępów z podobozu Mała Nie- 
1 dźwiedzica. Spędzają tu wakacje goście z Edynburga - rodzeństwo Danuta 

i Lech Boroń, których ojciec zarządza funduszem Klary Szymańskiej prze-

I
 znaczonym na budowę Domu Zucha. Danka i Leszek wychowali się w domu 

pielęgnującym polskie, narodowe tradycje, mówią wspaniale w ojczystym 
1 języku, są członkami polonijnego regionalnego zespołu „Ojczyzna". Druhna

(
komendantka T. Knura zdradziła, że będą oni również wchodzić w skład 
komisji nadzorującej wykorzystanie środków państwa Szymańskich. Na py- 
I  tanie, czy lipcowe deszcze bardzo się im dały we znaki, Danka odpowie- 
I  działa, że w Szkocji leje jeszcze częściej... Deszczowe lato nie zepsuło hu-

I
 morów również pozostałym harcerzom ani Skrzatom, Guliwerom i Guliwer- 
kom ze stanicy Nieobozowej Akcji Letniej, o czym świadczyły choćby we- 

' sołe pląsy w gumowych butach na podmokłej łące. Ale przecież uczestnicy 
|  NAL to potencjalni harcerze, a tych byle deszcz nie przestraszy... (r)

T o t  / n - O f l - R T ;  h n  o .n  m nk
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21 lipca br. komendę Państwowej Straży 
Pożarnej w Rybniku odwiedził wicemini
ster MSWiA Antoni Podolski, komendant 
główny PSP i OC w kraju, generał bryga
dier Zbigniew Meres oraz komendant wo
jewódzki, starszy brygadier Piotr Buk.

Gościom zaprezentowano Powiatowe Cen
trum Zarządzania Kryzysowego. Później - 
nad Zalewem Rybnickim w Chwałęcicach - 
mogli się oni przyjrzeć pracy jedynej w wo
jewództwie jednostki ratownictwa wodnego.

z prezydentem Adamem Fudalim oraz sta
rosta powiatowy Damian Mrowieć.

Kapitan Erwin Jaworudzki, komendant 
rybnickiej jednostki PSP, przedstawił koncep
cję i sposób działania istniejącego od dwóch 
lat centrum kryzysowego. Stanowisko kom
puterowe z dostępem do Internetu, wszelkie 
znane obecnie systemy łączności, „gorące li
nie” z policją i pogotowiem ratunkowym - tym 
obecnie dysponuje sztab. Tu docierają infor
macje o zagrożeniach z terenu, tu analizuje 
się sytuację i podejmuje decyzje o sposobach 
reagow ania. W  razie poważnego kryzysu 
w procesie decyzyjnym biorą udział prezy
dent miasta i starosta powiatu ziemskiego, 
a stanow isko może być rozbudow ywane. 
O program ow anie um ożliw ia postaw ienie 
w stan alarmu różnych służb i osób koniecz-

N
nych w akcji, co pokazano w praktyce. Zapis 
kolejnych zdarzeń i decyzji pozwala na spraw
ne kierowanie akcją oraz odtwarzanie jej prze
biegu. Stanowisko zarządzania mieści się na 
parterze, zespół osób podejmujących decyzje 
(w razie kryzysu - sztab) ma pomieszczenia 
na piętrze komendy. W przyszłości oba po
ziomy połączy zewnętrzna klatka schodowa.

W drugim etapie centrum zostanie wyposa
żone w system informacji przestrzennej, które
go baza danych - wykorzystująca informacje

miejskie i powiatowe np. o sieci dróg, podłą
czeniach gazowych, energetycznych czy geo
dezyjnych - pozwoli na szybkie ustalenie tech
nicznych uwarunkowań akcji. Centrum obsłu
guje dwa powiaty - grodzki i ziemski - za
mieszkane przez 217 tysięcy mieszkańców 
na powierzchni 350 km kwadratowych.

Sposób działania specjalistycznej jednostki 
ratownictwa wodnego pokazano gościom na 
przykładzie wydobywania z dna zalewu becz
ki z niebezpieczną substancją. Jednostka po-

osobistym płetwonurków, dysponuje 3 łodziami 
- pontonem, ścigaczem i wieloosobową łodzią 
do cięższych zadań. Mata absorpcyjna służy 
do zbierania nieczystości z powierzchni wody. 
Ratownicy są przygotowani do działań w róż
nych porach roku: ogrzewany namiot szczegól
nie może przydać się zimą - zarówno ratowanym 
jak i ratującym, dysponują również specjalną plat
formą przydatna w czasie akcji na lodzie (na zdj.).

Podczas wizytacji rybnickiej komendy PSP 
wiceminister i komendant główny rozmawiali ze 
strażakami o perspektywach nowej siatki płac, 
której część motywacyjna byłaby wzorowana na 
systemie wprowadzonym w policji. Prezydent 
Rybnika skorzystał z okazji, by wręczyć wice
ministrowi prośbę o dofinansowanie centrum 
zarządzania ze środków budżetu państwa.

Grzegorz Walczak

Strażacy
Bywa, że na wsi lub w dzielnicy 

o wiejskim charakterze jednym  
z najważniejszych obiektów, obok 
kościoła i szkoły, jest remiza stra
żacka. Wszystko wskazuje na to, że 
powstająca remiza będzie też naj
bardziej oryginalnym budynkiem 
w Orzepowicach.

Nowoczesny projekt remizy autorstwa mał
żeństwa młodych rybnickich architektów 
Marleny Wolnik-Koniecznej i Roberta 
Koniecznego otrzymał wyróżnienie w tego
rocznym Wojewódzkim Przeglądzie Archi
tektury. (Więcej o projektantach -  niżej).

Na budowie przy ulicy Łącznej wre praca. 
W iele godzin dziennie spędza tu Ignacy 
Dwornik, Komendant Miejski Ochotniczych 
Straży Pożarnych w Rybniku, a jednocześnie 
mieszkaniec Orzepowic. Zastajemy też prze
wodniczącego Społecznego Komitetu Budo
wy Stanisława Małka, kom endanta OSP 
w Orzepowicach Marka Szlosarka oraz wie
lu innych członków OSP. Wszyscy, w tym kie
rownik budowy Stefan Kaczmarczyk i in
spektor nadzoru Roman Szulc, pracują tu 
społecznie. Udało się wokół inwestycji sku
pić wielu łudzi dobrej woli, a także sponso
rów takich  jak  firm y Topaz i Wrzospol.

Godzenie 
ognia z wodą

Młodzi zdolni - to dość banalne i nad
używane niegdyś wyrażenie trafnie cha
rakteryzuje małżeństwo rybnickich ar
chitektów Marlenę Wolnik-Konieczną 
i Roberta Koniecznego.

Jeśli dodamy do tego, że są oni pełni pasji 
i rad o śc i tw o rzen ia , nie będą  dziw ić 
osiągnięte przez nich sukcesy zawodowe, 
mimo, że od ukończenia studiów obojga na 
Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej 
minęły zaledwie 2 lata. Pierwsze wyróżnie
nia i nagrody, również zagranicą, zdobywali 
jeszcze na studiach. W nagrodę uczestniczy
li m.in. w kilkutygodniowym seminarium 
w New Jersey Institute i otrzymali certyfi
kat tej uczelni. W 1997 roku zostali laureata
mi nagrody prezesa katowickiego oddziału 
SARP w Wojewódzkim Przeglądzie Archi
tektury za najlepszy debiut studencki, w 1999 
- odebrali nagrodę W ojewody Śląskiego 
„Młody Twórca Architektury” w konkursie 
Architektura Roku Województwa Śląskie
go. Ich największym, jak  dotąd, osiągnię
ciem jest III nagroda w ogłoszonym przez 
kurię warszawską i Stowarzyszenie Archi-

Obecni byli przedstawiciele władz miasta siada specjalny wóz bojowy z wyposażeniem

W razie kryzysu

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego obsługuje dwa powiaty - grodzki i ziemski.
Zdjęcia: Z.K.

Tel. 42-28-825/ 42-60-070
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na budowie
Budowę wspomaga miasto, przeznaczając na 
nią w tym roku 100 tys. zł, pomagają Rybnic
kie Służby Komunalne.

Wśród inicjatorów przedsięwzięcia był pra
cujący kiedyś w parafii św. Floriana ks. Sta
nisław Czempka, dziś też m ożna liczyć 
na wsparcie proboszcza ks. Czesława Cyra
na. Z ainteresow ana postępam i je s t Rada 
Dzielnicy. W tej chwili budowa już „wyszła” 
z ziemi, ale początki, z powodu podmokłego 
terenu nie były łatwe. - Do końca roku chce
my budynek podpiwniczyć. Dalszy postęp ro
bót będzie zależał od finansów, ale miasto de
klaruje dalszą pom oc - mówi I. Dwornik. 
Wydaje się on być odpowiednią osobą na od
powiednim miejscu. Wieloletni strażak zawo
dowy ma na swoim koncie duże sukcesy w za
wodach w sportach pożarniczych - był rekor
dzistą Polski, a wspólnie z drużyną narodową 
w 1977 roku we Włoszech wywalczył mistrzo
stwo świata, zajmując indywidualnie 3 miejsce. 
Remiza w Orzepowicach pełnić również będzie 
rolę dzielnicowego centrum społeczno-kultural
nego - przewidziano tu miejsca na bibliotekę, 
będzie zaplecze dla sportowej młodzieży (na
przeciw znajduje się boisko), wielofunkcyjna 
sala z zapleczem kuchennym (wiadomo, wese
la!) i oczywiście garaże na 4 wozy bojowe 
i pomieszczenia dla dyżurujących strażaków.

A strażacy z OSP to w Rybniku potęga!
W 14 drużynach (w tym 2 kobiecych) sku

pionych jest blisko 1000 osób. To już nie wiej
scy strażacy - ochotnicy z sikawkami z dow
cipów, ale dobrze w yszkoleni fachow cy, 
wspomagający zawodowców ze straży pań
stwowej. Jak wykazały czerwcowe zawody

strażackie w Kamieniu o Puchar Prezyden
ta Miasta, to właśnie budujący nową remi
zę strażacy z OSP w Orzepowicach są naj
lepsi! Niewiele ustępują im drużyny z Gole- 
jowa, Boguszowie i Stodół. W czasie zawo
dów kompanijnych w lasach gotartowickich, 
w ciągu 14 minut powstał 800-metrowy ciąg 
utworzony z podłączonych kolejno węży.

Źródłem wody była rzeka Ruda. Ćwiczenie 
także przygotowuje do akcji gaszenia pożarów 
lasu i rybniccy strażacy wykonali je bardzo 
sprawnie. Drużyny z Boguszowie, Kłokocina, 
Golejowa, Popielowa, a ostatnio z Kamienia 
włączono w Krajowy System Ratownictwa Po
żarowego, co świadczy o dobrym wyszkole

niu i uznaniu ze stro
ny służb zaw odo
w ych. N ie brakuje 
najmłodszych kandy
datów na strażaków. 
Działają młodzieżo
we drużyny pożarni
cze, np. w Orzepowi
cach drużyna taka li
czy 45 młodych ludzi 
do lat 15. Nie najgo
rzej jest ze sprzętem - 
strażacy dysponują 10 
dużymi wozami stra
żackimi i 8 lekkimi. 
Środki na wyposaże
nie pochodzą z budże

tu gminy, tradycyjnie też OSP prowadzi dzia
łalność gospodarczą. Strażacy wynajmują sale 
w remizach na różne uroczystości, organizują 
festyny, pozyskują sponsorów. Na tle ogólnej 
niechęci ludzi do uczestnictwa w życiu spo
łecznym swojego środowiska, strażacy 
z OSP w Rybniku wypadają całkiem dobrze.

(r)

W budowę remizy strażacy włożyli już wiele własnej pracy. Zdj.: r

Marlena i Robert Konieczni mają na swoim koncie 
już wiele zawodowych sukcesów. Zdj.: arch. pryw.

tek tów  P o lsk ich  ko n k u rs ie  na 
projekt świątyni Opatrzności Bożej.
Na ten największy, jak się okazało, 
konkurs w historii Polski, napłynę
ło ponad 100 prac. Do realizacji wy
brano projekt kryształowej świąty
ni na kopcu. Rozstrzygnięcie kon
kursu miało miejsce w kwietniu br. 
w Wyższym Metropolitalnym Semi
narium Duchownym w Warszawie 
z udziałem kardynała Glempa i było 
dla młodych architektów wielkim 
przeżyciem, szczególnie, że jeszcze 
przed podaniem wyników zauwa
żyli swój projekt wiszący na ścia
nie... W tak prestiżowym konkursie trzecia 
nagroda, choćby bez szans na realizację, to 
ogromne wyróżnienie, tym bardziej, że Mar
lena i Robert byli jedynymi w czołówce pro
jektantami spoza Warszawy. W ich projek
cie świątynia ma formę stożka, u szczytu 
którego, dzięki umieszczonemu tam pryzma
towi oraz systemowi szczelin, w odpowied
nie dni oznaczające ważne rocznice z histo
rii Polski na ścianach pojawiałaby się ... 
tęcza. Oczywiście, pod warunkiem, że bę
dzie świecić słońce! Pomysł zaczerpnęli 
z opowieści biblijnej o potopie, w której tę

cza jest symbolem końca kataklizmu, a więc 
również symbolem bożej opatrzności.

Nie wszystkie jednak idee Marleny i Rober
ta, prowadzących swoją firmę w Rybniku 
i Katowicach, pozostaną na papierze. Obok kil
ku aktualnie realizowanych projektów domów 
jednorodzinnych (Katowice, Jastrzębie Zdrój, 
Radlin, wnętrze domu w Rybniku uwidocz
nione w branżowym piśmie „Dom i Wnętrze ”) 
realizacji doczekał się projekt remizy stra
żackiej w Rybniku-Orzepowicach (czytaj 
p o w y że j) . M arlen a  p o ch o d z i w łaśn ie  
z Orzepowic i uważa, że społeczności dziel

nicy, w której się urodziła i wychowała jest 
coś winna - choćby cząstkę swoich uzdol
nień. Projekt remizy przyniósł młodym ar
chitektom wyróżnienie w tegorocznym Wo
jewódzkim Przeglądzie Architektury i jest 
on na pewno jednym  z najbardziej orygi
nalnych pom ysłów  na tego typu obiekt 
w kraju. - Walka wody z ogniem to codzien
ność pracy strażaków - tłumaczą swoją ideę 
projektanci. - Ścieranie się tych dwóch ży
wiołów zainspirowało powstanie projektu, 
w którym budynek remizy nawiązuje swą 
form ą do przecinającej się wody z ogniem. 
Prostokątna linearna bryła imitująca wodę 
kontrastuje z nieregularną, dynam iczną  
częścią nawiązującą do ognia. Pierwsza po
dzielona je s t na regularne moduły zawie
rające pomieszczenia socjalne, garaże, za
plecza, szatnie, a więc to, co wymaga upo
rządkowania. W drugiej części mieszczą się 
sale zabawowe i kawiarnia czyli wszystko 
to co kojarzy się z ruchem, dynamiką i go
rącą atmosferą.

B yłoby szkoda, gdyby ogran iczen ia  
finansowe nie pozwoliły zrealizować tej śmia
łej wizji... (r)

Projekt remizy strażackiej w Orzepowicach 
przedstawiamy na okładce.

Tel. 42-28-825, 42-60-070
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Lilium Silesia 2000
Niezwykle aktywni członkowie Klubu Miłośników Kwiatów z siedzi

bą w Teatrze Ziemi Rybnickiej, któremu przewodniczy Piotr Wystuba, 
po raz dziesiąty zorganizowali wystawę lilii i kompozycji kwiatowych 
„Lilium Silesia 2000”.

pozycje kwiatowe Halina Klimas z Knurowa, 
Ewy Paszek z Rybnika oraz Anny Gorol , 
Anny Śliwińskiej-Kos i Eleonory Wiech z Gli
wic. Plebiscytu publiczności na razie nie roz
strzygnięto.

Tradycyjnie na lipcowej wystawie swoje 
umiejętności pokazali również pracownicy Za
rządu Zieleni Miejskiej. Tym razem przedsta
wili propozycję ogrodu na dachu - od specjal
nej konstrukcji do gatunków roślin, które na taki 
ogród się nadają.

Gośćmi jubileuszowej wystawy byli przedsta
wiciele władz miasta z prezydentem Adamem 
Fudalim, a także przedstawiciele konsulatu 
Republiki Czeskiej w Katowicach oraz konsul 
RP w Ostrawie - to właśnie konsulaty wspo
magają wspólny program „Lilium Silesia”.

(r)

Roman Widerski (z prawej) prezentuje okazy lilii prezydentowi 
Adamowi Fudalemu. Zdj. Z.K.

W jubileuszowej wystawie wzięło udział 19 hodowców, w tym 
z Czech i Niemiec, tak więc przymiotnik „międzynarodowa” był jak 
najbardziej na m iejscu . H all TZR zakw itł ko loram i 
i oszałamiał zapachem, dopisała także publiczność. Jury Grand Prix 
wystawy przyznało hodowcy z Niemiec Hermanowi Dierssenowi, 
I miejsce - Andrzejowi Bernerowi z Białegostoku, II oraz I w kat. 
siewek rybniczaninowi Romanowi Widerskiemu, zaś III - Broni
sławowi Kondratowi - również z Rybnika. Najwyżej oceniono kom-

Projekt ogrodu na dachu zaprezentował Zarząd Zieleni Miejskiej, na 
zdj: naczelnik Wydziału Ekologii UM Irena Kulach oraz pracownica 
tego wydziału Zofia Filec z dziewczynkami z Białorusi, które gościła.

Zdj.: (r)

r
List do redakcji

Dziękujemy, dyrektorze...
Każdy z ludzi przeżywa co roku rozliczenie 

z życia. Dla jednych to finansowy bilans roczny 
z dochodów, dla innych z osiągniętych sukcesów 
życiowych, jeszcze innych zdobytej popularności 
czy kariery... Chyba jednak najprawdziwsze rozli
czenie, to otrzymane świadectwo szkolne, matura, 
a dla nauczyciela plon z tego co zasiał! A dla wie
lu, oby bardzo wielu, tych zmordowanych ogrom
nym trudem nauczania - wysiłkiem tak rzadko do
cenionym - to rozliczenie odbywało się w atmosfe
rze głębokiego zaangażowania, o czym świadczy 
pożegnanie maturzystów przez dyrektora I LO 
im. Powstańców Śląskich.

(...) Skończone ostatnie wagary, podpisane opie
kuńczą ręką - ostatnie usprawiedliwienie. Dotąd 
może też nie było łatwo, ale było u siebie, było 
Z bliskimi nami - wiesz - twoimi nauczycielami. Bo 
przecież gdy czytam w twoim wypracowaniu, 
że uczysz się mądrości, czerpać radość z tego, 
Że zły człowiek może zrobić coś dobrego i cieszysz 
się z chwili bycia dobrym - to przecież czuję,- że Cię

kocham, że Twoja wrażliwość jest bliska mojej, 
Że czujemy to samo... (...) a zaraz potem zdrada. 
Właśnie w tej chwili porozumienia odchodzisz aby 
poddać się próbie samotności, aby wyzwać ten wła
sny los i poszukać własnej legendy... Bo Ty prze
cież pragniesz widoku piramid... I będą kolejne 
matury. Z ojcostwa i macierzyństwa, biedy i zdra
dy, pieniądza i władzy. Okradną Cię i Ty ukradniesz. 
Okaleczą i Ty zranisz, postawią fałszywego Boga 
hipokrytów i Ty wejdziesz do ich kościoła... Zdoby
ta matura odsłania przed Tobą: piramidy, raj, ar
kadie, dziś zaczniesz od bankietu, ale kiedyś doj
dziesz tam przecież, prawda? A przynajmniej takie 
składam Ci życzenia... 1 taką widzę Twoją szansę! 
Za dobre życzenia dla naszych dzieci bardzo panu 
- dyrektorze - dziękujemy, ale jeszcze bardziej za 
to:... i cieszysz się z bycia dobrym - to przecież czu
ję, że Cię kocham, że Twoja wrażliwość jest bliska 
mojej, że czujemy to samo...

Tak! Bardzo dziękujemy, że pracę swą wykonuje 
pan nie jako zadanie zlecone, ale że wkłada pan 
w to serce, że usiłuje pan formować prawego, war
tościowego człowieka! Może wspólnym wysiłkiem 
osiągniemy zamierzony, upragniony cel!

Z szacunkiem i uznaniem 
wdzięczni rodzice maturzystów I LO

Rybniczanin * iaursatcrn
Rybnicki publicysta, znawca tematyki ży

dowskiej, ale przede wszystkim poeta Piotr 
R akow ski zo s ta ł la u re a te m  I m ie jsca  
XI Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckie
go im. Jana Krzywniaka, organizowane
go przez władze oraz placówki kulturalne 
w Karczewie w woj. mazowieckim

Konkurs ten uchodzi za jedną z najważ
n ie jszy ch  im p rez  p o e ty c k ic h  w k ra ju , 
a wzięło w nim udział 394 poetów z Polski, 
ale także Litwy, Białorusi, Czech i Niemiec, 

i W jury zasiedli m.in. poeta i krytyk literac
ki Zdzisław Łączkowski, Zbigniew Irzyk z 
Instytutu W ydawniczego PAX oraz M aria 
Ewa A ulich - prezes L iterackiego Klubu 
Nauczycieli Warszawy i Mazowsza. U zna
nie jury  dla Piotra Rakowskiego to kolejny 
sukces tego twórcy. Jego sylwetkę przybli
żyliśm y naszym  czytelnikom  w num erze 
„Gazety Rybnickiej”z grudnia 1999r .

(r)

Tel. 42-28-825/ 42-60-070
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1. Do 15.09
Wystawa

„Pejzaże i wnętrza na dwa 
sposoby”

Powiatowa i Miejska 
Biblioteka Publiczna 

tel. 42 23 541

Galeria Powiatowej 
i Miejskiej Biblioteki 

Publicznej 
ul. J. Szafranka 7

Wystawa malarstwa Haliny Chowaniec 
i Wandy Świtały-Rakowej 

czynna w godzinach otwarcia biblioteki 
WSTĘP: wolny

2. Do 15.09 Wystawa fotograficzna 
„Czy znasz Chwałowice?”

Dom Kultury 
Chwałowice 
tel. 739 32 68

Dom Kultury 
Chwałowice 
ul. 1 Maja 95

Wystawa autorstwa uczestników warsztatów 
fotograficznych organizowanych w ramach akcji 

„Lato w mieście”
WSTĘP: wolny

3. 01.09 
godz. 18.00

Otwarcie wystawy pracowni 
grafiki OS3

Rybnickie Centrum 
Kultury 

tel. 42 23 235

Galeria Teatru Ziemi 
Rybnickiej 

ul. Saint Vallier 1
WSTĘP: wolny

4. 02.09
godz. 12.00

Otwarcie wystawy plastycznej 
„Rybnickie kolory”

Muzeum w Rybniku 
tel. 42 21 423 

Związek Polskich 
Artystów Plastyków

Muzeum w Rybniku 
Rynek 18

Wystawa jest skróconą próbą ukazania 50-ciu lat 
historii plastyki profesjonalnej na Ziemi Rybnickiej, 

składają się na nią prace 30 artystów ze zbiorów 
Muzeum w Rybniku.

Wystawę będzie można oglądać do 15.10. 
WSTĘP: 2 zł, 3 zł

5.
02.09
godz.

11.00-
22.00

Finał konkursu 
„Złota Miejscowość 

Radia Katowice”

Radio Katowice 
tel. 251 5221 

we w. 498
Rynek

Wystąpią m.in.:
„Kurcbend”, „Carrantouhill” 

oraz zespół „BAJM” i Zbigniew Wodecki.
W programie również: 

wybór Złotej Miejscowości, różne konkursy, 
losowanie samochodu i inne atrakcje. 

Szczegóły na afiszach 
WSTĘP: wolny

6. 02.09
godz. 11.00

Festyn jubileuszowy 
z okazji 20-lecia 
„Solidarności”

Dom Kultury 
Niedobczyce 
tel. 739 81 85

Teren obok Domu 
Kultury Niedobczyce 

ul. Barbary 23

W programie m. in.:
mecz piłki nożnej, gry i zabawy dla dzieci, 
koncert Dechowki Śląskiej „Rybniczanka”, 

występ zespołu „Avanti”, 
kabaretu „Długi”

oraz zabawa taneczna z zespołem „Nancy”. 
Szczegóły na afiszach 

WSTĘP: wolny

7.

02.09
godz.

16.00-
22.00

Festyn „Pożegnanie lata”
Dom Kultury 
Niewiadom 

tel. 72944 13

Teren obok Domu 
Kultury Niewiadom 
ul. Mościckiego 15

W programie:
koncert letni, loteria fantowa, 

konkursy i zabawy dla wszystkich. 
Szczegóły na afiszach. 

WSTĘP: wolny

8.
02.09
godz.

15.30-
21.30

„Wszystko co żyje niech 
chwali Pana”

Parafia NSPJ 
w Boguszowicach 

tel. 42 20 322 
Rada Dzielnicy 

Boguszowice Stare

Ogród Farski 
ul. Małachowskiego 18 

Boguszowice

VII Festyn Farski 
W programie m.in.:

o godz. 18.00 - koncert Zbigniewa Wodeckiego, 
występ zespołu „Arton”.

WSTĘP: wolny

9.

02-03.09
godz.

15.00-
24.00

Festyn rodzinny

Rada Dzielnicy 
Boguszowice Osiedle 

Dom Kultury 
Boguszowice 
tel. 739 21 86

Park osiedlowy przy 
ul. Bogusławskiego 
w Boguszowicach

W programie:
występy zespołów: muzycznych, 

tanecznych, kabaretowych, 
gry i zabawy dla dzieci, 
konkursy z nagrodami, 

loteria fantowa, wieczorna zabawa taneczna. 
Szczegóły na afiszach 

WSTĘP: wolny



KULTURA
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10. 03.09
godz. 16.00 Koncert „Pod Wierzbą”

Rybnickie Centrum 
Kultury 

tel. 42 23 235

Estrada „Pod Wierzbą” 
przed Teatrem Ziemi 

Rybnickiej 
ul. Saint Vallier 1

Wystąpi „Blue Coffee”
-  zespół instrumentalno - wokalny, grający 

światowe przeboje muzyki rozrywkowej 
WSTĘP: wolny

11. 04.09-
25.09

YAMAHA
- nauka gry na organach 

i gitarze

Szkoła Muzyczna 
YAMAHA 

tel. 0 501 46 88 36

Szkoła Muzyczna 
YAMAHA 

ul. Św. Antoniego 10 
Rybnik

Bezpłatne 20 - minutowe lekcje gry na organach 
i gitarze

04.09 godz. 15.00 -  16.30
09.09 godz. 9.30-12.00
11.09 godz. 18.00-19.30
14.09 godz. 15.00-16.30
21.09 godz. 18.00-19.30
25.09 godz. 18.00-19.30

12. 05.09
godz. 18.45

Dni muzyki organowej 
i kameralnej

Biuro Koncertowe 
Rybnickiego Centrum 

Kultury 
tel. 42 23 235

Bazylika 
Św. Antoniego

Recital organowy 
Wystąpi Marina Nevskaya (Rosja).

W programie utwory: J.S. Bacha, Mendelssohna 
oraz kompozycje własne wykonawczyni. 

WSTĘP: wolny

13. 09.09
godz. 14.00 Festyn „Pożegnanie wakacji” Klub Energetyka 

tel. 739 18 98

Teren
obok Klubu 
Energetyka 

ul. Podmiejska 
Rybnik

W programie m.in.:
konkursy, gry i zabawy dla wszystkich, 

widowisko iluzjonistyczne 
w wykonaniu Marka Kluza, 

widowisko dla dzieci „Pinokio show” 
oraz występ grupy „Waterloo”. 

WSTĘP: wolny

14. 09.09 Międzynarodowy Dzień Chleba

Agencja 
Artystyczno -  
Promocyjna 

„Pegaz” 
tel. 42 22 532

Rynek Szczegóły na afiszach 
WSTĘP: wolny

15.

09.09
godz.

14.00-
24.00

Festyn z okazji XX -lecia 
„Solidarności”

Komisja Zakładowa 
NSZZ „Solidarność”, 

Dom Kultury 
Boguszowice 
tel. 739 21 86

Park osiedlowy przy 
ul. Bogusławskiego 
w Boguszowicach

W programie m.in.:
przemarsz kapeli „Rymeroki”, „Strzypiómi Górale”, 

loteria fantowa, zabawa taneczna, 
gry i zabawy dla dzieci.

WSTĘP: wolny

16. 10.09
godz. 16.00 Koncert „Pod Wierzbą”

Rybnickie Centrum 
Kultury 

tel. 42 23 235

Estrada „Pod Wierzbą” 
przed Teatrem Ziemi 

Rybnickiej 
ul. Saint Vallier 1

Wystąpi „Szmelc Paka” - kapela podwórkowa. 
WSTĘP: wolny

17. 11.09
godz. 18.00

„Wesołe scenki 
z Górnego Śląska, 

czyli antologia śląskiego 
humoru”

Rybnickie Centrum 
Kultury 

tel. 42 23 235

Sala widowiskowa 
Teatru Ziemi 
Rybnickiej 

ul. Saint Vallier 1

Wielkie widowisko telewizyjne 
z udziałem gwiazd teatru, filmu i estrady 

WSTĘP: 20 zł, 25 zł

18. 12.09
godz. 18.45

Dni muzyki organowej 
i kameralnej

Biuro Koncertowe 
Rybnickiego Centrum 

Kultury 
tel. 42 23 235

Bazylika 
Św. Antoniego

Recital organowy
Wystąpi Andrzej Mikołaj Szadejko (Szwajcaria). 

W programie utwory: J.S. Bacha, G. Bochma, 
N. Brahmsa i J.A. Reinckena 

WSTĘP: wolny
19. 14.09

godz. 16.00
Rozstrzygnięcie konkursu 

fotograficznego
Klub „Harcówka”

tel. 42 26 039
Klub .Harcówka” 

ul. Zakątek 19
Wystawa pokonkursowa 

WSTĘP: wolny

20. 16.09
godz. 16.00

Festyn rodzinny 
Rady Dzielnicy Niedobczyce

Dom Kultury 
Niedobczyce 
tel. 739 81 85

Teren obok Domu 
Kultury Niedobczyce 

ul. Barbary 23

Szczegóły na afiszach 
WSTĘP: wolny

21. 16.09
godz. 13.00 Festyn z Klubem Energetyka Klub Energetyka 

tel. 739 18 98

Teren obok Klubu 
Energetyka 

ul. Podmiejska 
Rybnik

W programie m.in.:
konkursy, gry i zabawy dla wszystkich, 
występ grupy „Lentilki” i „Babylon”. 

Szczegóły na afiszach. 
WSTĘP: wolny

22.
16.09
godz.

9.00-18.00
Dzień w Rudach

Koordynator: 
Izba Przemysłowo -  
Handlowa Okręgu 

Rybnickiego 
tel. 42 21 168

Park przy Zespole 
Klasztomo- 
Pałacowym 
w Rudach

W programie m.in.:
„Gody Myśliwskie”, pokaz cysterskiego 

dzieła żelaznego,
występ kabaretu „Żubrosie”, zespołu „Przygoda”, 

„Starego Dobrego Małżeństwa” 
oraz pokaz mody w wykonaniu Zakładu 
Przemysłu Odzieżowego „Bytom” S.A. 

Szczegóły na afiszach 
WSTĘP: wolny

23. 17.09
godz. 16.00 Koncert „Pod Wierzbą”

Rybnickie Centrum 
Kultury 

tel. 42 23 235

Estrada „Pod Wierzbą” 
przed Teatrem Ziemi 

Rybnickiej 
ul. Saint Yallier 1

Wystąpią uczestnicy zajęć Śląskiego Centrum 
Muzycznego „Muzyka i Ruch”. 

WSTĘP: wolny
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24. 18.09
godz. 18.00

Otwarcie wystawy malarstwa 
Barbary Szmrel 

oraz wieczór poezji

Dom Kultury 
Niewiadom 

tel. 729 44 13

Dom Kultury 
Niewiadom 

ul. Mościckiego 15

Wystawę będzie można oglądać do 12.10 
WSTĘP: wolny

25. 19.09
godz. 18.45

Dni muzyki organowej 
i kameralnej

Biuro Koncertowe 
Rybnickiego Centrum 

Kultury 
tel. 42 23 235

Bazylika 
Św. Antoniego

Koncert organowy 
Wystąpią: Maria Zientek -  sopran, 

Beata Warykiewicz-Siwy -  skrzypce, 
Elżbieta Włosek -  organy.

W programie utwory J. S. Bacha 
WSTĘP: wolny

26. 22.09
godz. 17.00

Otwarcie wystawy 
Tomasza Lubaszki 

i Dariusza Milińskiego

Rybnickie Centrum 
Kultury

tel. 42 23 235

Galeria Teatru Ziemi 
Rybnickiej 

ul. Saint Vallier 1
WSTĘP: wolny

27.
22.09
godz.

9.00, 11.00
„Ania z Zielonego Wzgórza”

Rybnickie Centrum 
Kultury 

tel. 42 23 235

Sala widowiskowa 
Teatru

Ziemi Rybnickiej 
ul. Saint Vallier 1

Spektakl teatralny dla dzieci 
WSTĘP: 10 zł

28. 22.09
godz. 19.00

Niedobczyckie Wieczory 
Muzyczne

Dom Kultury 
Niedobczyce 
tel. 739 81 85

Dom Kultury 
Niedobczyce 
ul. Barbary 23

W programie: pieśń biesiadna i folklorystyczna 
Szczegóły na afiszach 

WSTĘP: 10 zł

29. 22.09
godz. 17.00

Otwarcie wystawy prac 
malarskich Wilhelma Niemca

Dom Kultury 
Boguszowice 
tel. 739 21 86

Sala wystaw 
Domu Kultury 
Boguszowice 
Plac Pokoju 1

WSTĘP: wolny

30. 24.09
godz. 16.00 Koncert „Pod Wierzbą”

Rybnickie Centrum 
Kultury 

tel. 42 23 235

Estrada „Pod Wierzbą” 
przed Teatrem Ziemi 

Rybnickiej 
ul. Saint Vallier 1

Wystąpi Big Band i Chór 
Państwowej Szkoły Muzycznej 

im. K. i A. Szafranków 
w Rybniku 

WSTĘP: wolny

31. 24.09
godz. 15.00

Konkurs
„Szybciej -  Wyżej -  

Śmieszniej”

Klub Energetyka 
tel. 739 18 98

Klub Energetyka 
ul. Podmiejska 1 

Rybnik
WSTĘP: wolny

32. 24.09
godz. 17.00 „Magia koloru” Klub Energetyka 

tel. 739 18 98

Klub Energetyka 
ul. Podmiejska 1 

Rybnik

Wernisaż wystawy 
grupy plastycznej prowadzonej 

w Klubie Energetyka 
przez Grażynę Zarzecką -  Czech 

Wystawę można oglądać do 31.10. 
WSTĘP: wolny

33. 26.09
godz. 11.00 „Stawka większa niż szycie”

Dom Kultury 
Niedobczyce 
tel. 739 81 85

Dom Kultury 
Niedobczyce 
ul. Barbary 23

Pokaz mody młodzieżowej 
w wykonaniu uczniów ZSZ nr 2 

w Rybniku-Niedobczycach 
WSTĘP: wolny

34. 26.09 
godz. 18.45

Dni muzyki organowej 
i kameralnej

Biuro Koncertowe 
Rybnickiego Centrum 

Kultury 
tel. 42 23 235

Bazylika 
Św. Antoniego

Koncert organowy
Wystąpi Georgij Agratina -  fletnia Pana (Ukraina), 

Robert Grudzień- organy (Polska).
W programie: transkrypcje muzyki klasycznej 

i filmowej oraz utwory organowe 
WSTĘP: wolny

35. 26.09-
20.10

„Triennale Grafiki 
Kraków 2000”

Powiatowa i Miejska 
Biblioteka Publiczna 

tel. 42 23 541

Galeria Powiatowej 
i Miejskiej Biblioteki 

Publicznej 
ul. J. Szafranka 7

Wystawę można oglądać w godzinach otwarcia 
biblioteki 

WSTĘP: wolny

36. 30.09
godz. 18.00 Konkurs „Młodzi milionerzy” Klub Energetyka 

tel. 739 18 98

Klub Energetyka 
ul. Podmiejska 1 

Rybnik
WSTĘP: wolny

37. 30.09 Otwarcie wystawy 
„ Sacrum -  Rybnik 2000”

Parafia św. Antoniego 
tel. 42 23 668

Bazylika 
Św. Antoniego

Szczegóły na afiszach 
WSTĘP: wolny

SPORT
LP TERMIN NAZWA IMPREZY ORGANIZATOR MIEJSCE PLAN IMPREZY

1. 02.09 Osiedlowy Turniej 
Halowej Piłki Nożnej

Centrum Rekreacji 
i Rehabilitacji 

„Bushido” 
tel. 42 28 201

Centrum Rekreacji 
i Rehabilitacji 

,3ushido” 
ul. Floriańska 1 

Rybnik

Rozpoczęcie godz. 10.00 
Wstęp wolny

2. 02.09 Festyn
Rekreacyjno -  Sportowy

Klub Sportowy 
„Polonia” Niewiadom 

tel. 73 91 592 
(p. Cz. Wajner)

Boisko sportowe 
ul. Sportowa 
Niewiadom

Rozpoczęcie godz. 16.00 
Wstęp wolny

3. 03.09 Zawody w Speedrowerze 
Rybnik -  Ostrów

Rybnickie 
Towarzystwo 
Speedrowera 
tel. 42 30 669 

(p. M. Brombosz)

Stadion MOSiR 
w Rybniku 

ul. Gliwicka 72
Szczegóły na afiszach
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4. 06.09
Dzień Sportu 

Zawody Sportowe 
Szkół Podstawowych

GKS „Pierwszy” 
Chwałowice 
tel. 42 21 081 

w. 5479
(p. H. Machulik)

Boisko sportowe 
ul. 1 Maja 26 
Chwałowice

Rozpoczęcie godz. 9.00 
Wstęp wolny

5. 06.09
Mecz piłki nożnej 

MKS Rymer -  Górnik 
Czerwionka

Międzyzakładowy 
Klub Sportowy 

Rymer Niedobczyce 
tel. 73 98 528 
(p. J. Mrozek)

Boisko sportowe 
ul. Górnośląska 20 

Niedobczyce

Rozpoczęcie godz. 17.00 
Bilety : 6,00 zł normalny 

2,00 zł ulgowy

6. 13.09 Turniej tenisa stołowego
Klub Sportowy 

„Polonia” Niewiadom 
tel. 73 91 592 

(p. Cz. Wajner)

Klub „Olimp” 
ul. Raciborska 482 

Niewiadom

Rozpoczęcie godz. 16.00 
Turniej dla dzieci od 7 do 14 lat 

Wstęp wolny

7. 14.09 Festyn
dla Niepełnosprawnych

Towarzystwo 
Krzewienia Kultury 
Fizycznej „Paski” 

tel. 42 38 001

Tereny Ośrodka 
TKKF„Piaski” 
ul. Za Torem

Rozpoczęcie godz. 10.00 
Festyn z udziałem dzieci 

ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Rybniku 
W programie konkursy sprawnościowe, 

rekreacyjno -  sportowe oraz konkurs piosenki. 
Wstęp wolny

8. 15.09 Mistrzostwa Miasta Rybnika 
w Biathlonie

Klub Sportowy 
„Ryfama” Rybnik 

tel. 42 24 261

Tereny leśne 
Strzelnica 

na Paruszowcu

Rozpoczęcie godz. 12.00 
Wstęp wolny

9. 16.09
Mecz piłki nożnej 

MKS Rymer -  Odra II 
Wodzisław

Międzyzakładowy 
Klub Sportowy 

Rymer Niedobczyce 
tel. 73 98 528 
(p. J. Mrozek)

Boisko sportowe 
ul. Górnośląska 
Niedobczyce

Rozpoczęcie godz. 16.00 
Bilety : 6,00 zł normalny 

2,00 zł ulgowy

10.
17.09

(termin
planowany)

Finał Młodzieżowych 
Drużynowych Mistrzostw Polski 

w Żużlu

Rybnicki Klub 
Motorowy 

ul. Gliwicka 72 
tel. 42 28 880

Stadion Miejski 
w Rybniku 

ul. Gliwicka 72

Rozpoczęcie godz. 15.00 
Wstęp płatny

11. 17.09 Zakończenie sezonu Kolarskiego 
„Żegnaj Lato 2000”

Polskie Towarzystwo 
Turystyczno -  
Krajoznawcze 

Oddział w Rybniku 
tel. 42 28 072

Boisko obok 
kąpieliska "Ruda" 
ul. Gliwicka 72

Szczegóły na afiszach

12. 18 - 20.09 Turniej Szkół Podstawowych 
w Piłce Nożnej

Miejskie Towarzystwo 
Piłki Nożnej 

tel. 0 501 490 025 
(p. H. Frystacki)

Stadion Miejski 
w Rybniku 

ul. Gliwicka 72

Rozpoczęcie godz. 10.00 
Wstęp wolny

13. 21-24.09 Regaty Żeglarzy 
Niepełnosprawnych

Ośrodek Sportów 
Wodnych i Rekreacji 

Elektrowni 
"Rybnik" S.A. 
tel. 73 91 196

Ośrodek Sportów 
Wodnych i Rekreacji 

Elektrowni 
"Rybnik" S.A. 
ul. Rudzka 394

Rozpoczęcie godz. 10.00 
Wstęp wolny

14. 23 - 24.09 Puchar Polski w Szpadzie 
Kobiet i Mężczyzn

Rybnicki
Młodzieżowy Klub 

Sportowy 
(sekcja szermierki) 

tel. 42 30 100 
(p. L. Kowalski)

Hala sportowa 
MOSiR

w Boguszowicach 
ul. Jastrzębska 12

Rozpoczęcie godz. 10.00 
Wstęp wolny

15. 24.09 Święto Latawca
Aeroklub ROW 

Rybnik 
tel. 42 18 189

Aeroklub ROW 
Rybnik 

ul. Żorska

Rozpoczęcie godz. 10.00 
Wstęp wolny

16. 27.09 Turniej tenisa stołowego

Klub Sportowy 
„Polonia” Niewiadom 

tel. 73 91 592 
(p. Cz. Wajner)

Klub „Olimp” 
ul. Raciborska 482 

Niewiadom

Rozpoczęcie godz. 16.00 
Turniej dla młodzieży 

Wstęp wolny

17. 30.09 Mecz piłki nożnej 
MKS Rymer -  MKS Lędziny

Międzyzakładowy 
Klub Sportowy 

Rymer Niedobczyce 
tel. 73 98 528 
(p. J. Mrozek)

Boisko sportowe 
ul. Górnośląska 
Niedobczyce

Rozpoczęcie godz. 16.00 
Bilety : 6,00 zł normalny 

2,00 zł ulgowy



KULTURA Sierpień 2000

Lipcowa wizyta gości z Indii w Rybniku 
dowiodła nam jak wielowiekowa tradycja 
tego subkontynentu splata się z jego współ
czesnością.

W Teatrze Ziemi Rybnickiej wystąpiła Kau- 
shalya Reddy - gwiazda tradycyjnego hindu
skiego tańca bogów zwanego Kuchipudi. Wy
stęp w naszym mieście był pierwszym i jednym 
z dwu zaledwie przedstawień, jakie tancerka 
dała w Polsce. O randze tego wydarzenia świad
czyła obecność na wystę
pie am basadora Indii 
w Polsce Nalina Surie.

Przedtem jednak amba
sador z łoży ł w izytę w 
Urzędzie M iasta, gdzie 
spotkał się z rybnickimi 
samorządowcami. Amba
sadorow i tow arzyszy ł 
jego sekretarz, a także 
wicewojewoda śląski An
drzej Gałażewski i poseł 
Adam Wędrychowicz, 
który był inicjatorem wy
stępu hinduskiej tancerki 
i obecności ambasadora w 
naszym mieście. W cza
sie rozmowy okazało się, 
że „bliżej” nam do Indii

kraj. Indie są bowiem od wielu lat dużym od
biorcą węgla koksującego i maszyn górni
czych z Polski. (Sugestie te zostały przekaza
ne Rybnickiej Spółce Węgłowej oraz kierow
nictwu “Ryfam y” i ZN).

r r r  —

Mistrzyni tańca bogów 
Kaushalaya Reddy.niż mogło by się wyda

wać. Ambasador Surie przedstawił stan pol
sko-indyjskich kontaktów gospodarczych, su
gerując, że nasze kopalnie oraz rybnickie za
kłady produkujące na rzecz górnictwa (Ryfa
my, ZN S.A.), mogłyby wejść na rynek Indii, 
gdyby przystępowały do międzynarodowych 
otwartych przetargów, ogłaszanych przez ten

v a v / t ą  j n . r t . r i

Ambasador wysłuchał z zain
teresowaniem informacji pre
zyden ta  Adama Fudalego
0 problemach naszego miasta, 
szczególnie o zmianach zwią
zanych z restrukturyzacją prze
mysłu, nowych inw estycjach
1 przedsięwzięciach. Prezydent 
w yraził też zadow olenie, że 
rybniczanie mają okazję do ze
tknięcia się choć z cząstką kul
tury Indii, wyrażoną tu przez 
tradycyjny taniec.

Przed występem w TZR mi
łośnik kultury hinduskiej, prze
wodniczący polsko-indyjskiej 
grupy parlam entarnej, poseł 
Adam Wędrychowicz wskazał 
na podobieństwa naszych, wy

dawałoby się bardzo różniących się, społe
czeństw. Przytoczył wspólne umiłowanie wol
ności i demokracji oraz cenę cierpienia w ich 
zdobyciu, jaką  oba nasze kraje musiałyby 
ponieść. Ambasador Nalin Surie przedstawił 
tancerkę i towarzyszący jej zespół muzycz
ny, przybliżając tradycję tańca bogów, będą

Ambasador Indii Nalin Surie w czasie wizyty 
w rybnickim UM. Zdjęcia: Z.K.

cego jednym z licznych elementów bogatej 
i złożonej kultury Indii.

Występ Kaushalyi Reddy był dla rybnic
kiej publiczności prawdziwym powiewem 
egzotyki. Tancerka w oryginalnym  stroju 
i makijażu gestami oraz mimiką opowiadała 
historie z życia bogów, którzy o dziwo, wy
kazywali wiele ludzkich cech. Szczególnie 
w ostatnim tańcu, w którym Kaushalyi to
w arzyszyła m łodziutka adeptka sztuki ta
necznej. Sugestywna muzyka w wykonaniu 
hinduskich artystów dopełniała i wzbogaca
ła całość długo oklaskiwanego przez widzów 
przedstawienia.

(r)
— i — H i

Uwaga - talent!
Artur Hes, uzdolniony uczeń 
rybnickiej szkoły muzycznej 
w klasie fortepianu Marii War
choł, otrzymał w czasie koncer
tu w Muzeum indywidualną na
grodę w dziedzinie kultury, któ
rą wręczył mu prezydent Adam 
Fudali.

To nie pierwsze i, mamy nadzieję, nie 
ostatnie wyróżnienie dla tego młode
go artysty, którego nazwisko już wie
lokrotnie pojawiało się w naszej gaze
cie. Artur od wielu lat bierze udział 
w konkursach i przesłuchaniach, a także 
i kursach oraz warsztatach pianistycz
nych. Jego ostatnim  sukcesem  jes t 
zakwalifikowanie się do konkursu 
w Niemczech dla pianistów do lat 20, 
do którego przystąpiło 360 młodych ta
lentów, zaś dopuszczono 106 osób, z w  tym roku Artur Hes reprezentował nasze 
tego 5 młodych Polaków. miasto w Francusko-Polskim  Tygodniu

dokończenie na stronie 21. w Mazamet. Zdj.: K.S.

Nowa szkoła 
dla muzyków?

Mimo piętrzących się trudności, władze miasta 
podtrzymują decyzję o adaptacji obiektów po szpi
talu przy ul. Powstańców dla potrzeb rybnickiej 
szkoły muzycznej.

Siostry boromeuszki, które są właścicielkami budyn
ków, zgodziły się na 40-letnią ich dzierżawę na rzecz 
miasta. Problem stanowią “jedynie” koszty remontu, 
wycenione na ok. 10 min zł. Władze samorządowe miały 
nadzieję, że w modernizacji partycypować będzie Mini
sterstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, któremu 
podlegają średnie szkoły artystyczne. Wszystko jednak 
wskazuje na to, że od 1 stycznia szkoły te zostaną przejęte 
przez samorządy, a wtedy wyegzekwowanie jakichś 
środków finansowych od państwa może okazać się 
trudne. Zdając sobie jednak sprawę, że warunki nauki 
naszej muzycznej młodzieży nie licują z historią i tradycją 
tej placówki, rybniccy samorządowcy chcą jednak obiet
nicy dotrzymać. Ważne, by wokół tej idei wytworzyć 
odpowiednią atmosferę, i spróbować poszukać dodatko
wych źródeł finansowania remontu, włączając w to zna
komitych absolwentów rybnickiej szkoły... (r)

Tel. 4-2-23~S25, 42-60-070



Szansa dla niepełnosprawnych
Przedstawicieli amerykańskiej fundacji, Joni and Friends” znów przywieź

li osobom niepełnosprawnym wózki inwalidzkie oraz sprzęt rehabilitacyjny.
Amerykanie odwiedzili Rybnik już po raz 

drugi. Przyjechali na zaproszenie Eugeniu
sza Trzciankowskiego, pastora kościoła 
Wolnych Chrześcijan. Ponownie w ramach 
program u „Wózki dla św ia ta” przyw ieźli 
z sobą ponad 150 wózków inwalidzkich oraz 
sprzęt rehabilitacyjny, który rozdysponowa
ny został głównie wśród niepełnosprawnych 
dzieci. - Współpracujemy już od roku - mówi 
Danuta Reclik, kierowniczka Warsztatów Te
rapii Zajęciowej w Rybniku. - W tym roku sprzęt 
przywieziony do Polski wart był ponad 43 tyś. 
dolarów i trafił do osób niepełnosprawnych w 
Pszczynie, Krakowie, Czerwionce—Leszczynach 
i Rybniku. Było to możliwe dzięki kontynuacji 
ubiegłorocznych kontaktów i spotkań. Współpra
ca z fundacją jest w pełni profesjonalna, a co 
najważniejsze, przynosi efekty.

W czasie pobytu w Polsce członkowie funda
cji, wśród których byli m.in. terapeuci i mecha
nicy sprzętu rehabilitacyjnego, spotkali się w 
Urzędzie Miasta z prezydentem Adamem Fu- 
dalim, który zacieśnienie kontaktów ocenił bar
dzo pozytywnie. W  spotkaniu uczestniczył m.in. 
generalny dyrektor fundacji Gary de Velder oraz 
przedstawiciele rybnickich Warsztatów Terapii 
Zajęciowej, Zespołu Szkół Ponadpodstawowych 
nr 1 w Rybniku-Boguszowicach oraz Centrum 
Rekreacji i Rehabilitacji „Bushido”. - Nowością 
w naszych dotychczasowych kontaktach jest to. 
Że Amerykanie zdecydowali się wybrać Rybnik 
głównym miastem do przyszłej współpracy oraz 
to, że ustalono jej zakres -  mówi D. Reclik.

Rzemieślniczy śląski jarmark
dokończenie ze strony 14.
M arianowi Adamczykowi, Henrykowi 
Chromikowi, Andrzejowi Bismorowi, Jó
zefowi Plucie i Henrykowi Wilkowi.

Swoje wyróżnienia przyznało również mia
sto. Wiceprezydent Piotr Szczyrbowski wrę
czył rzemieślnikom odznaczenia za działal
ność społeczną na rzecz miasta, pomoc cha
rytatywną dla dzieci i osób starszych, za or
ganizację imprez i udział w pracach społecz
nych. Wśród wyróżnionych znaleźli się: Ja
dwiga Pawlas, Wiesława Czosnecka-Bed- 
narz, Helmut Pfeifer, Waldemar Jezusek 
i Eugeniusz Kalkowski. Wręczono również 
21 honorowych Odznak Rzemiosła Polskie
go przyznawanych przez Izbę Rzemieślniczą 
oraz grawertony, które otrzymali Elżbieta 
Bimler - Mackiewicz z rybnickiego Muzeum, 
Ryszard Pierchała, Edward Kosowski oraz 
Wacław Wypiór - rzem ieśln ik  najdłużej 
związany z rybnickim cechem.

W trakcie spotkania dyrektor Zespołu 
Szkół Ponadpodstawowych nr 1 Teresa Szy
mik przedstaw iła am erykańskim  gościom 
program współpracy młodzieżowego wolon
tariatu z terapeutami z Kalifornii. Program 
zyskał akceptację Amerykanów, podobnie 
jak  propozycja w spółpracy przedstaw iona 
przez ośrodek „Bushido”. Głównym założe
niem programu jest utworzenie dwóch dru
żyn sportowych osób niepełnosprawnych, 
poruszających się na wózkach inwalidzkich. 
Jak zapewnił Gary de Velder, fundacja po
może w realizacji tego pomysłu. Postanowio
no też, że Amerykanie przeszkolą tutejszych 
terapeutów  do pracy z osobam i niepełno
sprawnymi. Być może grupa z Rybnika wy- 
jedzie również do Kalifornii. W trakcie spo
tkania rozmawiano także o punkcie napra
wy wózków, który działa przy kościele Wol
nych Chrześcijan w Rybniku. (S)

Z myślą o regionie
dokończenie ze str. 6.
ochrony przed powodzią całego regionu leżące
go w dorzeczu Odry. Osoby zaangażowane 
w realizację tej inwestycji są przekonane, że miesz
kańcy dorzecza Odry potrafią w pełni uświado
mić sobie szansę jaką niesie z sobą ten Program.

Drugim z omawianych w tym dniu tematów była 
budowa drogi regionalnej przez miasta Racibórz, 
Rydułtowy, Rybnik, Żory i Pszczynę. Uczestnicy

Laureatką najbardziej prestiżowego wyróż
nienia czyli tytułu „Rzemieślnika Roku 
1999” została Emilia Kristof z Boguszowie, 
której pieczywo i najróżniejsze wypieki tra
fiają na stół m ieszkańców  R ybnika, Żor 
i Wodzisławia. Wśród nagrodzonych znaleź
li się również jubiler Michał Kłosok, mistrz 
sto larsk i Bogusław Mandel, Jan Sowa 
i Wojciech Nodzyński z zakładu poligraficz
nego RISANI oraz Piotr Niewelt słynący ze 
swoich wyrobów piekarniczych i równie po
pularnego nazwiska: - Prezydenta Romualda 
Niewelta pytają zwykle o chleb i kołaczyki, 
a mnie o to, co słychać w Urzędzie Miasta - 
mówił podczas jarmarku P. Niewelt. Uroczy
stość zakończył występ zespołu „Przygoda”.

Zdaniem organizatorów, jarmark stworzył 
możliwość zaprezentowania się przedstawi
cielom różnych branż rybnickiego rzemiosła, 
a mieszkańcom przyniósł sporo zadowolenia. 
W ten sposób nawiązano również do dawnych 
rybnickich jarmarków i uczczono podpisa
nie pierwszego porozumienia Cechu z mia-

Pomóżmy Mariuszowi!
Mariusz Popławski ma 19 lat, mieszka 

w Rybniku. Prawie połowę swojego ży
cia spędził na wózku, do którego przykuł 
go postępujący zanik mięśni.

Lekarze w Polsce zrobili wszystko, co było 
w ich mocy, a statystyki dają Mariuszowi najwy- 

|  żej 2 lata życia. Mariusz, który porusza tylko szy
ją i palcami u rąk, ale myśli i czuje jak zdrowy 
nastolatek, wciąż wierzy w wyzdrowienie. Nadzie
ję dali mu lekarze z Fundacji Badań nad Terapią 
Komórkową w Memphis w USA, gdzie w lutym 
br., dzięki Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomo
cy Jurka Owsiaka, gościł na konsultacjach. Tera
pia, która daje możliwości powrotu do normalne
go życia polega na przeszczepie bilionów komó- 

? rek mięśniowych od zdrowego dawcy, którym 
i w przypadku Mariusza byłby jego ojciec. Przeszko

dą jest cena zabiegu -150 tys. dolarów. Dlatego 
Mariusz zwraca się do wszystkich ludzi do
brej woli: pomóżcie i zostańcie sponsorami 
życia w wyścigu z nadchodzącą śmiercią.

Wszystkim, którzy wezmą sobie do serca los 
Mariusza, podajemy konto, na które można wpła
cać pieniądze: Stowarzyszenie Pomocy Cho-

i rym na Dystrophie Musculorum, BGŻ O/Kę- 
dzierzyn-Koźle, 20301648-202055-2706-11, 
hasło: Popławski Mariusz

NNNNNMNNNNNNNNNNMNNNMNNNNNNNMMNMNNNNMNNNMNNMMNNMNMNNI

rozmawiali m.in. o umieszczeniu tej inwestycji 
w strategii rozwoju województwa śląskiego, do
tychczasowych pracach komitetu sterującego 
oraz dokonaniach w poszczególnych gminach, 
które są zainteresowane powstaniem tej drogi.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele 
miast i gmin m.in. Wodzisławia, Pszczyny, Ra
ciborza, Rydułtów, Gaszowic, Suszca, Żor, Kor- 
nowaca oraz Rybnika, który reprezentowany był 
przez wiceprezydenta Romualda Niewelta.

(S)

stem: - Znaleźliśmy wspólny język z władza
mi miasta. Rybniccy samorządowcy rozumie
ją  nasze potrzeby i rolę rzemiosła -  mówi 
Lech Gęborski z rybnickiego Cechu Rze
miosł Różnych oraz Małej i Średniej Przed
sięb io rczo śc i. - P orozum ien ie  zaw arte  
w styczniu tego roku określa zasady współ
pracy, stwarza m ożliw ość rozwoju m ałej 
i średniej przedsiębiorczości, zapewnia pomoc 
w nawiązywaniu kontaktów z zagranicą.

- To niewątpliwie udana impreza. Odwie
dziło nas wielu mieszkańców, którzy bawili się 
razem ze swoimi rodzinami do późnych go
dzin wieczornych - mówiła organizatorka jar
m arku W iesława Czosnecka-Bednarz. 
- Mam nadzieję, że nasz jarm ark wejdzie na 
stałe do tradycji rybnickich imprez. Na razie 
zbieramy doświadczenia. Zamierzamy prze
konać władze miasta, by przyszłoroczny ja r
mark zorganizować na Rynku. Chcemy, by był 
on bardziej dynamiczny, dlatego będziemy 
wzorować się na Jarmarku Dominikańskim.

(S)
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Zarząd Miasta Rybnika
ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Domu Kultury

w Rybniku-Niedobczycach z siedzibą przy ul. Barbary 23
I. Kandydaci na to stanowisko wykazać się powinni:
- wyższym wykształceniem specjalistycznym (artystycznym)
- albo wykształceniem wyższym i studium podyplomowym o profilu artystycznym
- lub wykształceniem wyższym, kwalifikacjami pedagogicznymi oraz średnim wykształceniem artystycznym
- co najmniej 5 letnim stażem pracy (preferowany jest staż pracy w kulturze)
- znajomością przepisów prawnych dotyczących działalności kulturalnej oraz zasad gospodarki finansowej 

instytucji upowszechniania kultury
- zdolnościami organizacyjnymi.
II. Od kandydata ponadto oczekuje się przedstawienia propozycji programu działania samodzielnej placówki 
kulturalnej jaką jest Dom Kultury w Niedobczycach.
III. Oferta powinna zawierać:
dokumenty poświadczające ukończenie studiów wyższych i podyplomowych (odpisy dyplomów); zaświad
czenie o stażu pracy; list motywacyjny; CV.

Zgłoszenia należy składać do dnia 15 września 2000 r. na adres: Urząd Miasta, Wydział Organizacyj
ny, ul. Chrobrego 2, 44-200 Rybnik.

Informacji udziela Biuro ds. Kultury i Sportu - tel. 42 230 11 wew.7164,7165.

a ponadto zapewnia laureatom specjalną pro
mocję na antenie...

I chociaż Rybnik nie brał udziału w kon
kursie, to właśnie w naszym mieście 2 wrze
śnia br. odbędzie się jego uroczysty finał.
Już od godzin przedpołudniowych na Rynku 
prezentow ać się będą rybnickie zespoły; 
o 16.30 w ystąp i Zbigniew W odecki, 
zaś o 19.30 „Bajm” z Beatą Kozidrak, a w 
m iędzyczasie odbędzie się konkurs „1000 
pytań”, konkursy olimpijski i rozwiązanie 
konkursu pocztówkowego ( do wygrania sa
mochód seicento), prezentacja 10 pretenden
tów i wybór „Złotej Miejscowości”.

Radio Katowice zaprasza! (r)

Najdłuższa noc 
z Urszulą

Najdłuższą noc w roku, a na pewno naj
dłuższy w ieczór wielu rybniczan spędziło 
w Ośrodku Sportów Wodnych i Rekreacji 
w Chwałęcicach, gdzie miasto zorganizowało 
festyn z wieloma atrakcjami. Tłumy zgroma
dził występ Urszuli, a po nim pokaz „tańczą
cych fontann  ”. Wcześniej bawiono się przy 
muzyce zespołów „Voices” i „Łzy ”, wystąpił 
też kabaret „Nołnejm”, a dzieci mogły się wy- 
szaleć w mini - wesołym miasteczku. Dla ko
neserów Grupa Plastyczna „Plawna 9 ” wysta
wiła sztukę „ Trzy życia Salvadora Dali”. Impre
zę zakończyło tradycyjne puszczanie wianków 
na wody zalewu oraz pokaz sztucznych ogni.

Przed południem z dzielnic Chwałowice 
i Smolna ruszyły do centrum barwne koro
wody, które były zapow iedzą późniejszej, 
świętojańskiej zabawy. Organizatorzy zapo
wiadają, że w przyszłości korowody przy
gotują wszystkie dzielnice. Zaś w tym roku 
za najciekawszy uznano korowód ze Smol
nej. Nie da się ukryć, że swój udział w tym 
zwycięstwie miał zespół „Przygoda”... (r)

Ziemia z grobu 
żołnierzy Września ’39

W majowym numerze „Gazety Rybnickiej” 
ukazała się relacja z uroczystości związanych 
z obchodami 60. Rocznicy Zbrodni Katyńskiej. 
Obchody te powiązano z uroczystością na 
cmentarzu przy ul. Rudzkiej, a mianowicie 
pobraniem ziemi z kwatery żołnierzy I bata
lionu 75 pp, którzy we Wrześniu 1939 roku 
zginęli w obronie Rybnika. Ziemię złożono 
w odrestaurowanym pomniku 75 Pułku Pie
choty w Chorzowie. W relacji użyliśmy słów 
(...) ziemia z grobu dowódcy obrony Rybnika 
kpt. Kotucza (...), co jest wyrażeniem nieprecy
zyjnym, gdyż, ciało kpt. Jana Kotucza, (a nie 
jak błędnie napisaliśmy - Henryka) spoczywa 
na cmentarzu parafialnym w Pilchowicach. 
Imię kpt. Jana Kotucza wyryte w 1982 roku na 
płycie grobu na cmentarzu przy ul. Rudzkiej 
w Rybniku ma jedynie znaczenie symbolicz
ne, co dla osób nie znających dokładnie histo
rii obrony Rybnika w 1939 roku i jej dowódcy 
może być mylące.

Za nieścisłości osoby zainteresowane 
serdecznie przepraszamy. Redakcja

Złota M iejscowość Radia Katowice

Finał w Rybniku
Trwa trzecia edycja konkursu o tytuł 

„Złotej Miejscowości Radia Katowice”.
Do konkursu stanęło w tym roku 10 miej

scowości: Międzybrodzie Bielskie, Koszę
cin, Brenna, Chorzów, Jaworzno, Ustroń, 
Ujsoły, Pszczyna, Ogrodzieniec oraz Ja
strzębie. W letnie soboty od czerwca poczy
nając, kolejno w każdej z tych miejscowości 
odbywa się całodzienny festyn, na którym 
prezentuje ona swoje walory. A jest o co wal
czyć, gdyż organizator - Polskie Radio Katowi
ce - funduje nagrodę w wysokości 200 tys. zł,

I

Aqua Park 
w Kamieniu

Na ostatniej sesji RM radni upoważnili 
Zarząd Miasta do prowadzenia negocja
cji w celu utworzenia Aqua Parku w Ka
mieniu.

Z propozycją budowy w naszym mieście 
ośrodka rekreacyjnego z zespołem basenów 
ze zjeżdżalniami, tropikalną roślinnością, ga
stronomią i in. atrakcjami, zwracało się kilku 
potencjalnych inwestorów, z których najpo
ważniejszym jest firma fińska. Szczególne 
znaczenie dla gminy ma w tym przypadku 
korzystny montaż finansowy, gdyż, jak wie
lokrotnie powtarzali przedstawiciele władz 
samorządowych Rybnika, możliwości inwe
stycyjne miasta kurczą się coraz bardziej. 
Trzeba więc liczyć na prywatnych inwesto
rów, tworząc dla nich dobry klimat i wyko
rzystując możliwości, jakie daje w tym kon
kretnym przypadku teren Miejskiego Ośrod
ka Sportu i Rekreacji w Kamieniu.

By zapoznać się z tematem, przedstawicie
le ZM odwiedzili Aqua Park w Krakowie.

(r)

U w aga - talent!
dokończenie ze strony 19.

W programie koncertu w Muzeum znalazły 
się utwory, które Artur zagra w pierwszym eta
pie konkursu w Niemczech - kompozycje Ba
cha, Beethovena, Chopina oraz Henryka M. 
Góreckiego. - Artur jest wielką nadzieją nie tyl
ko szkoły muzycznej, ale całego Rybnika - po
wiedział również obecny na koncercie wicepre
zydent Jerzy Frelich. Przedstawiciele władz 
miasta zapewnili też, że mimo trudności, po
dejmą starania, by doszedł do skutku remont 
obiektów poszpitalnych przy ul. Powstańców 
i szkoła muzyczna znalazła godne lokum.

(r)

Sprostowanie
Do artykułu pt. „Konkurs wiedzy o Rybniku ” 

zamieszczonego w majowym numerze “GR” 
wkradł się błąd. Prostujemy zatem, że zdobyw
czyni drugiego miejsca Sylwia Kuśka jest 
uczennicą Gimnazjum nr 13 w Popielowie.

Zainteresowane osoby przepraszamy.

Warsztat ekologiczny 
- uzupełnienie

W czerwcowo-lipcowym numerze „GR” 
ukazał się artykuł pt. „Warsztat ekologiczny” 
informujący o działalności „Warsztatu Świa
domości Ekologicznej” i jego twórcach.

Uzupełniamy ten materiał informacją, że 
Małgorzata Wróbel jest nauczycielką bio
logii V LO w Rybniku.
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Teatr Plastyczny Mariana Bednar
ka wziął udział w Europejskich Spo
tkaniach Teatrów Amatorskich, któ
re odbyły się na początku lipca 
w Montceau-les-Mines i Saint-Val- 
lier we Francji.

I po festiwalu
Rybniczanie dobrze wypadli na tle teatrów 

francuskich (Compagnie Golmus z Montce- 
au, Theatre du Scolopendre z Nevres i Com
pagnie Tait rac z Auxerre), hiszpańskiego 
(Compania Ambigu z Madrytu) i włoskiego 
(Accademia dei Riuniti z Rimini), i zebrali 
wiele pochlebnych recenzji. Dodać trzeba, że 
animatorem spotkań był m.in. wicemer Sa
int-Vallier, a jednocześnie przewodniczący 
Komitetu Miast Bliźniaczych Jean Rouseau.

Osoby grające w Teatrze Plastycznym sko
rzystały z możliwości uczestnictwa w warsz
tatach prow adzonych przez w ykładow cę 
strasburskiej szkoły teatralnej Jeana-Luis 
Hourdina; z kolei Marian Bednarek, reżyser 
Teatru Plastycznego, poprowadził warsztaty 
z aktorami Compagnie Golmus z Montceau 
na bazie scenografii do własnej sztuki “Był 
sobie fa c e t”. Owocem warsztatów były etiu
dy stażowe, które były żywo, spontanicznie 
zagrane i pozytywnie odebrane przez publicz
ność. Dla teatru z Rybnika był to udany festi
wal, nie tylko ze względu na ciepły odbiór 
widzów, ale z racji nowych doświadczeń - 
tego, co buduje każdego z osobna i scala gru
pę. Osoby, które grały wcześniej w sztukach 
“Był sobie fa c e t”, “Pressum”, np. na Ryb
nickiej Wiośnie Teatralnej w 1999 roku, gdzie 
występ daleki byl od ideału, we Francji po
trafiły lepiej wykorzystać swoje atuty. Było 
to również zasługą warsztatów prowadzonych 
zarówno z werwą, jak i wyczuciem sytuacji, 
przez Hourdina. Nie dziwota więc, że ci, któ
rzy wyruszyli z Rybnika na festiwal chcie
liby złożyć ukłoń w stronę Urzędu Miasta, 
Klubu Energetyka i innych instytucji, dzię
ki którym to europejskie, teatralne spotka
nie stało się możliwe.

Robert Rybicki
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Konkurs poetycki
Miejskie Centrum Kultury w Tychach or

ganizuje ogólnopolski konkurs poetycki pod 
hasłem „Tyskie Lato Poetyckie”. Jest on skie
rowany do wszystkich piszących, którzy nie 
opublikowali jeszcze samodzielnej książki 
poetyckiej. Termin przyjmowania prac 
upływa 21 września br.

Szczegóły regulaminu w Biurze ds. Kultury 
i Sportu Urzędu Miasta Rybnika oraz w „Gaze
cie Rybnickiej” .

Związek Górnośląski 
świętuje

Od wiosny 1990 roku w wielu miastach 
śląskich zaczęły się tworzyć zręby śląskiego 
stowarzyszenia o nazwie Związek Górnoślą
ski. Wówczas też koło Związku Górnośląskie
go zawiązano w Rybniku z siedzibą w sal
kach katechetycznych bazyliki św. Antoniego. 
Niestety, ówczesnym rybnickim działaczom za
brakło determinacji i rybnickie struktury ZG upa
dły. Sprawą zajął się jednak energiczny Andrzej 
Kłyszcz -  aktualny szef ZG w Rybniku - i w 1999 
roku doprowadził do reaktywowania struktur tego 
stowarzyszenia w naszym mieście i okolicach.

Kiedy zatem w innych miastach ZG obcho
dził swoje 10-lecie, w Rybniku w lipcu ob
chodziliśmy skromny, ale budzący nadzieję 
- „roczek” od czasu reaktywowania koła ZG 
w Rybniku. Uroczystość rozpoczęła się mszą 
św. w bazylice, która odprawili ks. bp. Gerard 
Bernacki i ks. prób. Franciszek Musioł.

Poziom bezrobocia w naszym mieście 
niepokojąco wzrasta i wynosi teraz 
około 10 procent. Trudno pocieszać się 
myślą, że w ościennych gminach jest 
jeszcze wyższe, trzeba raczej robić 
wszystko, by miejsca pracy utrzymać 
oraz tworzyć nowe.

Problem nasila się szczególnie u progu lata, 
kiedy na rynek pracy trafia ją absolwenci 
szkól. Do nich to kierowane są oferty pozy
skane dzięki targom pracy dla absolwentów - 
inicjatywy Powiatowego Urzędu Pracy, w któ
rą włączyło się miasto, Starostwo Powiato
we, Cech Rzem iosł oraz Małej i Średniej 
Przedsiębiorczości, a także Izba Przemysło
wo-Handlowa Rybnickiego Okręgu Przemy
słowego. Targi odbyły się już po raz trzec i, a 
lokalu na ich siedzibę użyczył tradycyjnie 
rybnicki cech. Do inicjatyw tego rodzaju mia
sto, jako organ odpowiadający za rozwiąza
nie problemu bezrobocia, przywiązuje dużą 
wagę, mając nadzieję, że choć część uczest
ników skorzysta z targowej oferty. Jak moż
na się było spodziewać, chętnych do pracy 
było o wiele więcej niż miejsc. - Przez targi 
przewinęło się ok. 3 tys. młodych ludzi, nie 
tylko zresztą z Rybnika, ale również z ościen
nych gmin - Wodzisławia, Jastrzębia, Żor. To 
dobry znak, przełamujący stereotypowe my
ślenie, że pracy szuka się tylko w miejscu za
mieszkania - mówi kierująca Powiatowym 
Urzędem Pracy w Rybniku Teresa Bierza. - 
Uważam, że pozyskanie do udziału w targach 
40 firm  w sytuacji wciąż kurczącego się ryn-

Na późniejszym spotkaniu przemówił m.in. 
prezes Związku Górnośląskiego prof. Jerzy 
Wuttke: „... no i znów mamy działające koło 
związku w Rybniku. Bo jakże by to było, aby 
w Rybniku, w tym najbardziej śląskim  ze 
wszystkich śląskich miast, nie było naszego 
stowarzyszenia, działającego przecież dla 
dobra naszej śląskiej Małej Ojczyzny Pod
czas spotkania i długich rozmów przy koło- 
czu poruszono najważniejsze śląskie sprawy, 
mówiono o zbliżających się wyborach i kon
gresie Związku Górnośląskiego, który odbę
dzie się 7 października 2000 roku w sali Sej
mu Śląskiego w Katowicach. Na uroczysto
ści gościł też prezydent Adam Fudali, który 
jest także członkiem ZG.

Zainteresowanym warto przypomnieć, że 
członkowie ZG czekają na chętnych do pra
cy na rzecz Śląska. Dyżury pełnione są 
w salkach katechetycznych przy bazyli
ce w każdy ostatni piątek miesiąca w go-

ku pracy, jes t dużym sukcesem naszych pra
cowników. Dzięki temu 200 młodych ludzi 
znalazło zatrudnienie...

Dodajmy, że rybnicki Urząd Pracy od daw
na zabiegał o dodatkowe środki z Krajowego 
Urzędu Pracy i otrzymał je, choć oczywiście 
nie w satysfakcjonującej ilości. Firma, która 
przyjmie do pracy zarejestrowanego w Urzę
dzie Pracy absolwenta szkoły otrzyma, w ra
mach posiadanych środków, refundację w 
wys. 400 zł oraz pochodnych od tej sumy.

Młodzież zaczyna sobie zdawać sprawę z 
ogromnej konkurencji na rynku pracy. Dziś 
nie można już sobie pozwolić na „przedłuże
nie młodości” o dwa wakacyjne miesiące, bo 
we wrześniu czy w październiku zdobycie 
pracy może okazać się niemożliwe. Targowa 
oferta była bardzo różnorodna - od propozy
cji dla osób z wykształceniem zawodowym, 
poprzez średnie aż do wyższego. Potwierdził 
się oczywiście fakt, że najmniejsze trudności 
ze znalezieniem pracy mają osoby o wyższych 
kwalifikacjach. W tej edycji targów najwię
cej ofert pracy było dla zawodów budowla
nych oraz dla osób z wykształceniem śred
nim ekonomicznym.

- Nasza współpraca z firm ami biorącymi 
udział w targach trwa dłużej niż impreza. 
Negocjowaliśmy konkretne umowy, a zdarzy
ło się też, Że firm y swą ofertę poszerzyły - do
daje T. Bierza. Organizatorzy targów nie wy
kluczają, że podobna impreza zostanie zor
ganizowana dla wszystkich poszukujących 
pracy, nie tylko dla absolwentów.

(r)

dżinach od 16.00-18.00.
szoł
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III Targi pracy dla absolwentów

Chętnych więcej niż miejsc...

Tel. 42-28-825. 42-60-070
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W sp óln a, tAug t>ro$A...
W sierpniu br. w dzielnicy Stare Boguszo- 

wice Jadwiga i Antoni Karwotowie obcho
dzili niezwykłą, bo 65. rocznicę ślubu. Pani 
Jadwiga (rocznik 1915) i A ntoni Karwot 
(rocznik 1911), pobrali się w jeszcze drew-

Jadwiga i Antoni Karwotowie. Zdj.

nianym boguszowickim kościele św. Waw
rzyńca, który dzisiaj stoi w Ligockiej Kuźni. 
Na weselu nie mieli zbyt wielu gości, bo ich 
rodziny nie były zamożne. - Ale muzyka na 
weselu my mieli. Były to take modne wtedy 
muzykanty z Kwalowic (czyli z Chwałowic). 
I jeszcze do dzisiej pamiyntom, że kosztowało 
mie to aże 72 złote - wspomina ówczesny pan 
młody Antoni Karwot. - A toć ze se jeszcze 
pszajymy - odpowiada na pytanie pani Jadwi

ga. - Łon mi pszaje, a jo  mu jeszcze bardzij 
pszaja. N ojbadzij sie jeszcze cieszymy, że 
m om y take fa jn e  d ziec i i wnuków. No  
i Ponboczek zdrowie nom doł dobre.

Na oficjalną jubileuszową gościnę przybył 
do państwa Karwotów m.in. proboszcz 
parafii św. Barbary ks. Stanisław Gań- 
czorz, członek Zarządu Miasta Rybnika 
Leszek Kuska oraz przew odniczący 
Rady Dzielnicy Boguszowice i wiceprze
wodniczący RM Jan Mura. Jubilaci 
wspominali: - A dyc po wojnie państwo 
pole nom wziyno i na nim tera stoją 
b lo k i na o s ied lu  w N ow ych  
Boguszowicach. A jo  tam za dziołcha 
dycki kozy pasła  -  mówi pani Jadwiga. 
Natomiast szacowny jubilat wspominał 
p rzedw o jenne czasy  ja k  był 
„kowolym na jankowickij grubie” 
o raz  czasy  d rug ie j w ojny  
światowej, kiedy zaprzyjaźnił się 

• szoł z p racu jący m  w ko p a ln i 
W łochem , k tó reg o  N iem cy 

zesłali na przym usow e roboty  do 
Boguszowie. - My sie fe s t kolegowali.
Jo sie nawet przy niymu po włosku 
nauczoł godać. Pamiyntom  jeszcze  
dzisioj, że nazywoł sie Giuseppe Bi- 
cochi i miyszkoł w Bolonii na Via Do
lorosa. Ciekawe czy jeszcze żyje. To 
był szykowny, czorny synek i wszyjskim 
boguszowickim dziołchom sie podo-

Na takich pogaduszkach minęło kilka 
godzin a biesiadnicy z rozmów z jubilatami 
dowiedzieli się wyjątkowo ciekawych rzeczy, 
których w żadnej książce się nie znajdzie. I jo  
tam byłech...

Tylko 5 lat krócej są z sobą Jadwiga i Aloj
zy Kurpanikowie z Kamienia. Ślub wzięli 
w pamiętnym 1939 roku, a przedtem ponad 3 
lata “zolycili” czekając, aż Alojzy znajdzie pra
cę. W czasie wojny był i murarzem, i piekarzem, 
ale przede wszystkim górnikiem w kop. “So
śnica”. Wychowali dwóch synów, z których jeden, 
niestety, nie przeżył rodziców... Radością państwa 
Kurpaników są wnuki i prawnuki. Cała rodzina 
świętowała „Diamentowe Gody” dziadków 
i pradziadków, zaś życzenia, kwiaty i upominki 
w imieniu władz miasta i wszystkich jego 
mieszkańców złożył jubilatom wiceprezydent 
Piotr Szczyrbowski. Dołącza się do nich również 
“Gazeta Rybnicka”.

szoł, r

boł... Jadwiga i Alojzy Kurpanikowie. Zdj.: Z.K.

W środę 2 sierpnia z bazyliki św. Anto
niego wyruszyła 55. Rybnicka Pielgrzym
ka na Jasną Górę...

Na drogę pielgrzymów pobłogosławił przy

Sroda 2 sierpnia godz. 9.30 -  wyrusza 55. Rybnicka Pielgrzymka 
na Jasną Górę.

były do Rybnika Metropolita katowicki 
ks. abp Damian Zimoń. I potem około 
3 tys. pielgrzymów wyruszyło „w imię 
Boże!” Droga pątników biegła tradycyj

nie p rzez G liw ice 
i Tarnowskie Góry. 
P ie lg rzym i w rócą 
pociąg iem  w n ie 
dzielę 6 sierpnia.

Hitem tegorocznej 
p ie lg rzym ki by ła  
książka promowana 
w czasie jej trwania 
a napisana specjal
nie na tę okazję  
p rzez ks. Zygmunta 
Klima, który jest od kil
ku lat kierownikiem i or
ganizatorem „rybnickiej 
ponci”. Książka nosi ty
tuł „Historia Rybnickiej 
Pielgrzymki” i obe jm u
je  c a łą  j e j  h i s to r i ę  
czy li la ta  1946-2000.

To obszerne dzie
ło, bo aż 176 stron 
dużego form atu  
je s t w yjątkow o 
cenną dokum en
tac ją , w której 
czytelnik znajdzie 
masę szczegółów, 
upo rządkow ane  
fakty oraz ok. 800 
zdjęć (!). W raz 
z tą książką Ryb
nicka Pielgrzym
ka stała się najle
piej udokumento
wanym wydarze
niem  na terenie 

naszego miasta. Autor nie zapomniał nawet 
o takich szczegółach jak wyliczenie smutnych 
pielgrzym kow ych wypadków, omówienie 
sprawy nagłośnienia, kierowania ruchem czy 
charakterystycznego pielgrzymkowego hu
moru. Książkę można kupić w biurze podró
ży „San Antonio” , które od kilku lat bardzo 
pomaga w organizacji tych rybnickich piel
grzymek. szoł

Okładka książki ks. Klima, doku
mentująca 55 lat rybnickiego piel
grzymowania na Jasna Górę.

42-28-825, 42-60-070
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Radziejów, 700 lat 
czy jeszcze więcej?

A becadło
rzeczy śląskich
Chcąc poznać średniowieczne początki ślą

skich miejscowości, współczesny badacz na
trafi na niewielką ilość źródeł pisanych. Dzieje 
się tak głównie dlatego, że sztukę pisania po- 
siedło wówczas tylko niewielu, drogie były też 
materiały pisarskie, a w końcu te nieliczne dzie
ła które już powstały, uległy niszczoniu.

Istnieje jednak źródło historyczne, na któ
re powołuje się wiele śląskich miejscowości. 
Jest to KSIĘGA FUNDACYJNA BISKUP
STWA WROCŁAWSKIEGO, która po
wstała ok. 1305 roku. Wymienia ona bardzo 
wiele śląskich miejscowości płacących dzie
sięcinę koście lną  i stanow i to p ierw sze 
wzmianki potwierdzające ich istnienie. Wie
le miejscowości uznaje też daty 
przytoczone w księdze jako po
czątek swego istnienia - m.in.
Bujaków, dzisiejsza dzielnica 
Mikołowa. Tam właśnie, w opar
ciu o wspomnianą „Księgę fun
dacyjną...” ustalono w przybliże
niu, że wieś powstała w 1300 
roku. Na tej podstawie w 2000 
roku obchodzony jest jubileusz 
700-lecia Bujakowa.

Podobny problem braku źródeł 
historycznych wiąże się z począt
kami wsi Radziejów. Tam też pro
blem ten rozwiązano identycznie 
jak w Bujakowie, tak więc Radzie
jów również obchodził 700-lecie 
swego istnienia w tym roku. Jest to 
jednak rocznica symboliczna. Bo 
skoro ok. 1305 roku wymieniono 
wieś Radziejów jako już istnieją
cą, to brakuje nam jakichkolwiek innych prze
słanek, by wyznaczyć jej faktyczne początki. 
Mogło to być najpóźniej w drugiej połowie XIII 
wieku, być może między rokiem 1250 a 1300. 
Ale mogło to być jeszcze wcześniej.

Niestety, nie znamy również pierwszych 
właścicieli i założycieli Radziejowa. Domy
ślam y się ty lko  z nazw y „ R a d z ie jó w ”, 
że mógł to być rycerz, którego słowiańskie 
imię bądź przydomek brzmiało „Radziej ”, co 
znaczy „ pilny”, „zatroskany”. Można też 
uznać, że Radziejów musiał być wsią znaczą
cą w okolicy, skoro już w XV wieku, w cza
sach kiedy wszystkie okoliczne wsie podle
gały proboszczowi rybnickiemu, w Radzie
jowie, wokół drewnianego kościółka pw. św. 
Anny, istniała odrębna parafia. Da się to udo
wodnić na podstawie spisu parafii płacących 
w 1447 roku podatek kościelny nazywany 
„świętopietrzem”. Radziejów zapłacił wtedy 
dwa grosze. Możemy przypuszczać, że do 
ówczesnej radziejowskiej parafii należeli też

mieszkańcy Popielowa, a może nawet Chwa- 
łowic i Niedobczyc... Niestety, radziejowska 
parafia podupadła w XVI wieku w okresie re
formacji. Kościół św. Anny utracił charakter 
kościoła parafialnego i cała miejscowość sta
ła się częścią rybnickiej parafii Matki Boskiej 
Bolesnej. Podczas reformacji, a następnie wo
jen religijnych w XVII wieku, straciła też na 
znaczeniu wieś Radziejów. Wtedy bowiem 
dziedzicami Radziejowa i Popielowa były te 
same osoby, które osiadły jednakże w sąsied
niej wsi Popielów. Radziejów traci wtedy do 
tego stopnia na znaczeniu, że wspominany

wcześniej kościół św. Anny nazywano „ko
ściołem w Popielowie”. A kiedy ukształtowa
ła się gmina Popielów, Radziejów wszedł 
w jej skład. Dlatego też nie ma Radziejów 
swojego odrębnego herbu. M ożna jednak 
przypuszczać, że starsza od Popielowa wieś 
Radziejów posiadała kiedyś własny herb, ale 
został on zapomniany. Niewykluczone jest 
również, że znany nam dzisiaj herb Popielo
wa czyli „cwałujący koń” jest właśnie tym 
dawnym herbem Radziejowa, przejętym póź
niej przez gminę Popielów. Sprawa być może 
znajdzie kiedyś rozstrzygnięcie.

Od najdawniejszych czasów radziejowia- 
nie zajmowali się uprawą roli, hodowlą ryb, 
owiec, przypuszczalnie również koni. Rolni
cza struktura wsi zaczęła się powoli zmieniać 
dopiero pod koniec XIX wieku, kiedy coraz 
więcej mieszkańców znalazło zatrudnienie 
w kopalni w N iedobczycach. W związku 
z tym wieś licząca w 1858 roku tylko 256 
mieszkańców, osiągnęła ich w 1900 roku około

tysiąca. Na początku XX wieku w Radziejo
wie wybudowano szkołę podstawową, po
wstał szyb „Marcin” wraz z łaźnią i cechow
nią. Odtąd radziejowianie zjeżdżali na „nie- 
dobczycko gruba” przez szyb w swojej wsi.

Przełomem dla Radziejowa był rok 1897 
kiedy miejscowość ta, wraz z Popielowem 
i Jankowicami, odłączono od parafii rybnic
kiej, tworząc parafię w Jankowicach. Dla ra- 
dziejowian było to wygodne rozwiązanie. Na 
niedzielne msze chodzili do Jankowie, zaś nie
szpory i inne nabożeństwa, rzadziej msze, 
odbywały się w ich starym drewnianym ko

ściele filialnym św. Anny. Parafian 
jednak przybywało i dlatego od 
1912 roku jankowicki proboszcz 
ks. Artur Spielvogel rzucił w pa
rafii hasło budowy nowego muro
wanego kościoła. Pomysł z ocho
tą podchwycili radziejowianie są
dząc, że nowa św iątynia stanie 
w środku parafii czyli w Radzie
jowie. Do dzisiaj obszar na grani
cy Radziejowa i Jankowie nazy
wany jest „Podkościele”. Plany te 
zahamowała pierwsza wojna świa
towa i powrócono do nich dopie
ro w 1932 roku. Na terenie Radzie
jowa, w nieczynnej już łaźni przy 
szybie „Marcin”, urządzono tym
czasową kaplicę i mieszkanie dla 
księdza. Budowa ruszyła i kościół 
p.w. Trójcy Przenajświętszej po
wstał w 1933 roku. Wybudowano 

go około sto metrów od radziejowskiego ko
ścioła św. Anny, ale było to już na terenie 
Popielowa. Cmentarz natomiast pozostał na 
terenie Radziejowa. Można więc powiedzieć, 
że od 1933 roku Radziejów pozostaje jakby 
w „unii parafialnej” z Popielowem. Drewnia
ny kościół św. Anny spłonął latem 1942 roku 
na skutek wadliwej instalacji elektrycznej.

Pomimo skomplikowanych dziejów naszej 
ziemi, Radziejów pozostał wsiąpolską. Miesz
kańcy dali temu wyraz podczas Powstań Ślą
skich, kiedy za broń chwyciło około 50 radzie- 
jowian. Walczyli na Górze św. Anny, w Łuko
wie, trzymali powstańcze warty w okolicach 
Rybnika. Podczas Plebiscytu około 90 proc. 
mieszkańców głosowała za Polską.
W 1954 roku Radziejów wraz z Popielowem 
i Niewiadomiem został włączony do nowo
utworzonego miasta Niedobczyce. Taka sy
tuacja trwała tylko do 1975 roku, kiedy Ra
dziejów stał się dzielnicą Rybnika.

szoł

Najstarsza kartka pocztowa z Radziejowa z ok. 1910 roku. Na je j czte
rech ilustracjach widzimy: szkołę podstawową, drewniany kościółek św. 
Anny, cechownię i szyb „Marcin” oraz sklep spożywczy „Artykuły kolo
nialne” Antoniego Kiermaszka

Tel. 42-28-825, 42-60-070
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Parafie Rybnika
Jak już wspominaliśmy, wielka rybnicka pa

rafia posiadała tylko jedną świątynię. N aj
pierw był to kościół NMP „na górce” przy 
ulicy Gliwickiej, a później kościół MB Bole
snej. W XIX wieku mieszkańcy podrybnic- 
kich wsi zaczynają się domagać własnych 
kościołów. Na to jednak nie uzyskują zgody 
władz państwowych ani kościelnych. Wów
czas więc, jakby na otarcie łez i w celu osła
bienia „oddolnej inicjatywy” do budowania 
własnych kościołów, rozpoczyna się wielo
letni proces powstawania kaplic w każdej wsi 
parafii rybnickiej.

Inicjatywa budowy kaplic wychodziła za
wsze od mieszkańców, oni też pomagali w 
budowie, dawali pieniądze. Tak było w 1905 
roku w przypadku budowy kaplicy św. Urba
na w Grabowni. Kaplica ta wybudowana zo
stała ,,po toniu”, gdyż wszystkie prace wy
konali za darmo mieszkańcy Grabowni, a tyl
ko niektóre materiały kupiono. To wszystko 
kosztowało zaledwie tylko 1000 marek. Dla 
porównania -  zamówione w tym samym cza
sie granitowe bloki na schody do głównego 
wejścia kościoła św. Antoniego kosztowały 
parafię 738,40 marek, zaś ornat kosztował 400 
marek. Czasami jednak cały koszt budowy spon
sorowała jedna  rodzina, jak  było np. 
w połowie XIX wieku w Zamysłowie, gdzie tam
tejszą kaplicę pod wezwaniem św. Floriana

ufundowała zamożna rodzina Paszków, będą
ca właścicielem cegielni i gospody. Trzeba 
jednak pamiętać, że przedsięwzięcia te miały 
bardzo oficjalny charakter, więc musiał się na 
nie zgadzać rybnicki proboszcz i rząd pruski. 
Należy więc odróżnić budowy kaplic od przy

drożnych krzyży i kapliczek, na które to po
bożne inicjatywy nikt nie musiał dawać zgo
dy.

Wybudowano więc wielką sieć ponad 20 
kaplic, które oplotły cały teren parafii rybnic
kiej. Powstały one m.in. w Chwałęcicach, 
Golejowie, Grabowni, Kamieniu, Ligocie, 
Niedobczycach, N iew iadom iu, Orzepowi- 
cach, Przegędzy, Rybnickiej Kuźni, Wielopo
lu, Zamysłowie czy w Zebrzydowicach. Ka
plice te, o powierzchni od 8 do 15 metrów 
kw., miały najczęściej spadzisty dach kryty 
gontem lub dachówką. Z dachu zaś „wyra
stała” mała dzwonnica z dzwonkiem - sygna
turką. Od frontu, czyli najczęściej od ulicy, 
były drzwi, zaś w ścianach bocznych dwa 
okienka. Ściana naprzeciw drzwi przeważnie 
nie miała okna, gdyż przylegał do niej mały 
ołtarzyk z obrazem lub figurką patrona ka
pliczki. Patronem większości kaplic na tere
nie dawnej parafii rybnickiej był św. Jan N e
pomucen, m.in. w Chwałęcicach, G olejo
wie, Kamieniu czy Niewiadomiu. Z czasem

jednak gdy figury tego świętego niszczały 
i w ich miejsce wstawiano inne „święte obrazy”, 
stary patron Nepomucek bywał zapominany.

Jakie były funkcje tej sieci kaplic w parafii 
rybnickiej? Przede wszystkim zaspakajały 
ambicje posiadania własnych świątyń, były 

centralną budow
lą we wsi, sygna
tu rk ą  na w ie 
życzce ostrzega

no przed niebezpieczeństwem, oznajmiano 
śmierć sąsiada czy zwoływano na nabożeń
stwa np. majowe czy różańcowe. W kaplicz
kach też czasami odprawiano nabożeństwa, 
zaś w odpust patrona kapliczki odprawiano 
tam nawet msze św. Wówczas po księdza do 
Rybnika posyłano bryczkę. Natomiast w dniu 
odpustu w rybnickiej „parafii-matce”, pod 
poszczególnymi kapliczkami formowała się 
procesja do Rybnika.

Sieć kaplic na terenie dawnej parafii ryb
nickiej jest zjawiskiem niezwykłym i godnym 
szczegółowego opracowania. Trzeba to zro
bić szybko, zanim żyją jeszcze ludzie, którzy 
np. pamiętają ich dawne wyposażenie.

Budowa tej sieci kaplic nie zmniejszyła jed
nak ciasnoty na niedzielnych mszach św. 
w kościele MBBolesnej w Rybniku. I w koń
cu nadszedł taki czas, że zdecydowano się na 
wybudowanie drugiego kościoła na terenie 
rybnickiej parafii. Ale tym zajmiemy się już 
w kolejnej „GR”.

Tekst i zdj.: szot

Kaplica w każdej wsi

4. 6.

1. Niewiadom
2. Rybnicka Kuźnia
3. Wielopole
4. Przegędza
5. Zebrzydowice
6. Grabownia
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Eużei »Walczą o awans
Żużlowcy RKM-u Rybnik w ostatnim spotkaniu rundy zasadniczej pierw

szoligowych rozgrywek pokonali na własnym torze po zaciętym pojedynku 
KKER Stal Rzeszów 48:42 i zdobywając dwa duże punkty nie tylko awanso
wali do czołowej czwórki rozgrywek, ale także zasiedli na fotelu lidera.
Teraz rybniczanie wraz z drużynami z Zie

lonej Góry, Rzeszowa i Grudziądza walczyć 
będą w rozgryw kach grupow ych (każdy 
z każdym, mecz i rewanż) o awans do eks- 
traligi żużlowej.

Spotkanie z Rzeszowem było niezwykle 
zacięte. W całym meczu zanotowano 11 wy
ników remisowych, a o końcowym sukcesie 
żużlowców RKM -u zadecydow ał dopiero 
przedostatni bieg, w którym rybnicka para 
Pawliczek - Szmid pokonała 5:1 duet rze
szowski T.Rempała - Brhel.

Największymi bohaterami tego spotkania 
byli rybniccy młodzieżowcy, którzy w sumie 
zdobyli 28 pkt. (R.Szombierski - 13, Ł.Szmid 
- 8, R.Chromik - 7 ). Jak widać, praca z mło
dzieżą w rybnickim klubie przynosi oczeki
wane efekty. Rybniccy młodzieżowcy są bli
scy awansu do Finału Młodzieżowych Druży
nowych Mistrzostw Polski, Roman Chromik 
wywalczył awans do Finału Młodzieżowych 
Indywidualnych Mistrzostw Polski, a Rafał 
Szombierski wystartuje w półfinale Indywi
dualnych Mistrzostw Świata Juniorów.

baseball
Drugi brąz kadetów

W  Kutnie w pierwszych dniach lipca odby
ły się Mistrzostwa Polski Kadetów w Basebal
lu. Obecna na turnieju drużyna BUKS Rybnik 
zajęła trzecie miejsce i tym samym powtórzy
ła swój sukces sprzed roku, kiedy to zdobyła 
3 miejsce, ale w Mistrzostwach Polski Młodzi
ków.

BUKS Rybnik w tym turnieju reprezentowa
li: Monika Rybasz, Grzegorz Szymura, Grze
gorz Maszudziński, Mateusz Machnik, Mate
usz Bielak, Mateusz Lubszczyk, Adam Kurtz, 
Tomasz Peciak, Robert Szczyra, Przemysław 
Paluch, Artur Gajer, Dawid Turek, Sebastian 
Roczkowski, Paweł Adamiec, Waldemar Hein, 
Michał Czerwiński. Trenerami drużyny sq: 
Henryk Rojek, Stanisław Smółka i Adam Gut.

^Podniebne akro
Na lotnisku w Rybniku-Gotartowicach 

w dniach 10 - 15 lipca odbyły się Między
narodowe Mistrzostwa Polski w Akroba
cji Szybowcowej, w których startowało 
17 zawodników.

Poza reprezentantami Polski w zawodach 
udział wzięli także po jednym  zawodniku 
z Czech, Irlandii, Austrii, Stanów Zjednoczo
nych, a także z Republiki Południowej Afry
ki. W doborowej stawce znalazło się aż 9 
zawodników Aeroklubu Rybnickiego z wie
lokrotnym medalistą Mistrzostw Świata Je
rzym Makulą na czele. W klasyfikacji ge
neralnej zdecydowanie zwyciężył mistrz 
Makula, druga była Małgorzata Margań- 
ska, a trzeci Krzysztof Brząkałik - wszyscy 
Aeroklub Rybnicki.

Na kolejnych dwóch miejscach także upla
sow ali się reprezentanci gospadarza m i
strzostw: Lucjan Fizia i Adam Michałow
ski. Na 8 miejscu sklasyfikowany został Wa
cław Czech, na 10 - Marek Szczelina, na 11 
- Stanisław Makula, a na 13 - Ireneusz Bocz- 
kowski.

Śląsk 2000
Ponad pięć i pół tysiąca młodych sportow

ców rywalizuje w VI Ogólnopolskiej Olim
piadzie Młodzieży w Sportach Letnich -  
Śląsk 2000. 21 lipca na stadionie BKS- Stal 
w Bielsku-Białej odbyła się ceremonia otwar
cia, zaś olimpiadę zakończą żeglarze, którzy 
śc igać  się będą na Z alew ie  R ybnick im  
w dniach 24 -  27 sierpień.

Poza żeglarstwem, w Rybniku odbyły 
się już rozgrywki w piłce plażowej chłopców. 
W zawodach tych startowało 16 zespołów wy
łonionych w drodze wcześniejszych eliminacji.

Zwycięzcę mistrzost Jerzego Makulę 
dekoruje prezydent Adam Fudali. Zdj.: Z. K.

Obecni na zakończeniu mistrzostw przed
stawiciele władz miasta i powiatu, sponsorzy, 
a także Sekretarz Generalny Aeroklubu Pol
skiego S.Kolasa podkreślali wspaniałą orga
nizację imprezy, co niewątpliwie jest wyni
kiem ogromnego wkładu dyrektora lotniska 
Leona Starzycznego oraz prezesa Aeroklu
bu Aleksandra Sewińskiego.

Do pojedynków półfinałowych, które rozgry
wane były w ulewnym deszczu, awansowały 
dwie rybnickie pary: Kamil Łyczko - Seba
stian Pęcherz (UKS Grom Rybnik) oraz Da
mian Porwoł - Paweł Rusek ( RMKS Ryb
nik). Obie pary jednak przegrały swoje mecze 
półfinałowe i spotkały się ze sobą w meczu, któ
rego stawką było trzecie miejsce. W walce 
o brąz lepszymi okazali się zawodnicy UKS-u 
Grom, którzy pokonali reprezentantów RMKS-u 
Rybnik 15:5. Trenerem brązowych medalistów 
OOMjest Adam Łyczko. Zwycięzcami turnieju 
zostali siatkarze Bosmana Morze Szczecin 
M.Ruciak - P.Kolec, na drugim miejscu plaso
wał się duet z Olsztyna K.Lis - Ł.Stuka.

szachy x Drużynówka 
zakończona

Przez pierwsze półrocze bieżącego roku 11 
drużyn z Rybnika, Boguszowie, Chwałowic, 
N iedobczyc, W odzisławia, Żor, Jastrzębia 
oraz Pawłowic rywalizowało w największej 
imprezie szachowej w regionie - Drużyno
wych Rozgrywkach Szachowych Okręgu 
Rybnickiego - 2000. Wzięło w niej udział 170 

|  zawodników, głównie juniorów, którzy dzięki 
I tej imprezie mieli okazję zmierzyć się z reno- 
I mowanymi szachistami z naszego regionu.

Zwycięzcą rozgrywek została drużyna 
Domu Kultury Niedobczyce, która w ostat
niej rundzie pokonała wicelidera rozgry- 

? wek Hetmana Pawłowice 6,5:1,5. Na trze- 
f cim miejscu uplasowali się szachiści UKS-u 
I Nowiny Rybnik.
I Najlepszym graczem turnieju została za- 
! wodńiczka klubu „Zefir” Boguszowice Mi-

I
rela Rybak, która na 10 możliwych punktów 
zdobyła 9,5. Organizatorem tej jakże uda
nej imprezy był Klub Szachowy „Zefir” 
oraz Dom Kultury Boguszowice, gdzie klub 
ma swoją siedzibę.

squash
Druga na Śląsku

Druga na Śląsku sala do squasha (9,75 m 
x 6,40 m) powstała na terenie siłowni „Se - Bi”.

Korzystać z niej można za niewielką opłatą

Is (5 zł za 30 min) można przez cały dzień. Spe
cjalistyczny sprzęt tj. specjalne rakietki oraz piłki 
o różnym stopniu sprężystości można na miej
scu wypożyczyć lub zakupić. Także już na miej- 

I  scu każdy chętny spróbowania sił w tej mało 
1 jeszcze popularnej w naszym kraju dyscyplinie,
‘ zostanie zapoznany z przepisami gry, które 
I  nie będą sprawiać większych kłopotów.

Tel. 42-28-825. 42-60-070
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>Młodzież na koń!
O połowicznym szczęściu do aury mogą 

mówić organizatorzy X Mistrzostw Polski 
Młodych Jeźdźców i XLII Mistrzostw Pol
ski Juniorów w Skokach przez Przeszkody 
jakie miały miejsce pod koniec lipca w Ryb- 
niku-Stodołach.

Sobotnie eliminacje odbyły się w strugach 
deszczu, zaś słońce pokazało się tuż przed 
niedzielną prezentacją i finałami. W zawodach 
wzięło udział prawie 40 jeźdźców z 31 klu
bów z całej Polski. Zawody objął honorowym 
patronatem Marszałek Województwa Śląskie
go Jan Olbrycht, którego na o tw arciu  mi
strzostw  rep rezen tow ał w icem arszałek

Lucjan Kępka, obecny był również przewod
niczący Rady M iasta  R ybnika M ichał 
Śmigielski.

W kategorii młodych jeźdźców (do lat 21) 
zwyciężył Wiktor Rozpędek z KJ Victor 
w Zabrzu na koniu Romanus, druga była

Aleksandra Lusina z SKJ Żanwo Wiosna na 
koniu Dobosz, trzeci - Sławomir Uchwat 
z JKS Pogórze Glinik Zabrze na koniu Holz 
Sport A gresja . R ep rezen tu jący  R ybnik 
Michał Siedłaczek z RKM „Energetyk” za
jął na koniu o wdzięcznej nazwie Capuccino 
siódme miejsce.

W kategorii juniorów (do lat 18) trzy pierw
sze miejsca zdobyli kolejno Mieszko Dą
browski (LZS Dąbroczanka Pępowo, koń 
Batyst), Anna Małkowska (JKS Metal-Expo 
Włocawek, koń Kleon) i Olimpia Tomasz- 
czyk (ZKJ Ochaby, koń Banita).
- To pierwsza impreza tej rangi jaką mieliśmy 
okazję zorganizować w Rybniku - powiedział 
Jerzy Siedłaczek, dyrektor zawodów. - Deszcz, 

a w zw iązku z tym  
miękkie podłoże na 
pew no zawodnikom  
zadania nie ułatwia
ło, ale generalnie do 
m istrzostw  ośrodek  
w Stodołach był bar
dzo dobrze przygoto
wany. Grząski parkur 
w ym agał szczegó l
nych um iejętności, 
ale młodzi zawodni
cy i ich wierzchowce 
zupełnie dobrze da
w ali sob ie  radę  
Z przeszkodam i wy
sokości nawet 1,5 m.

Sekcja jeździecka 
RKS Energetyk liczy 
30 zawodników, do 
dyspozycji je s t 35 

koni. Zawody jeździeckie młodzieży w Ryb
niku na pewno dobrze przysłużyły się promo
cji nie tylko tego pięknego sportu, ale rów
nież ośrodka w Stodołach, który ma szcze
gólnie wielu zwolenników wśród osób trak
tujących jeździectwo rekreacyjnie. (r)

Prezentacja jeźdźców i koni. Zdj.: M.T

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

Międzynarodowej Prasy i Książki

Sp zoo

Rozwiązanie krzyżówki z nr. 6/7 „GR” - 
KREOL. Nagrody, dwa bony towarowe, po 50 
zł każdy, otrzymują: MONIKA OBERAJ 
i ADAM DOLIBA z Rybnika.

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

Krzyżówka
Rozwiązaniem krzyżówki będzie wyraz, który 

powstanie z liter w polach oznaczonych kropkami.
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Rybnik, ul. Sobieskiego 18
Judith Wills, Biblia żywno
ści i żywienia. Wyd. Amber 
2000.
Jeśli chcesz wiedzieć co jest 
dobre, a co zle w tym co jemy, 
jeśli chcesz poznać zasady 
prawidłowego odżywiania, 
sposoby walki z nadwagą, 
lecznicze właściwości żywno

ści, a przy okazji wypróbować 100 przepisów na 
każdy dzień tygodnia - sięgnij do tej bogato ilu
strowanej i starannie wydanej książki.

•  •  •
Harry Alder i Beryl He- 
ather, NLP w 21 dni. Wyd.
Rebis. Poznań 2000.
NLP to Neuro-Linguistic Pro- 
gramming czyli programowa
nie neurolingwistyczne - me
toda służąca indywidualnej 
przemianie, dzięki której na
uczysz się porozumiewać 
z innymi i zmienisz nie tylko 
siebie, ale i otoczenie. Auto
rzy - fachowcy od treningu kadr kierowniczych 
zapewniają, że dzięki ich książce odniesiesz suk
ces i zrealizujesz pragnienia w ciągu.... 21 dni. 
Wszystkiego dobrego!

•  •  •
Businessman Magazine. 
Sierpień 2000, nr 8/113.
W sierpniowym wydaniu 
tego interesującego miesięcz
nika zajmującego się różny
mi aspektami biznesu, m.in. 
o ty m. jak w „tym sporcie” 
radzą sobie kobiety, o sposo
bach zarządzania firmą, 
a także tematy lżejsze - choć

by horoskopy znanych postaci ze świata biznesu. 
Do poczytania nie tylko dla businessmanów...

• • •
CD Siedem bram Jerozoli
my Krzysztofa Pendereckie
go. Accora.
Monumentalny utwór skom
ponowany w 1996 roku dla 
uczczenia jubileuszu trzech 
tysiącleci miasta, w którym 
stykają się trzy wielkie religie. Płyta jest zapisem 
pierwszego europejskiego wykonania i jest pierw
szą płytą z tym utworem wydaną na świecie. Wy
konawcą jest Orkiestra Symfoniczna i Chór Fil
harmonii Narodowej w Warszawie pod dyrekcją 
Kazimierza Karda z solistami. W roli narratora - 
Gustaw Holoubek. Do CD dołączona wyczerpu
jąca, dwujęzyczna (j.ang.) książeczka przybliża
jąca kompozytora, utwór i wykonawców.
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Zintegrowane
usługi
finansowe

Towarzystwo Ubezpieczeń na Zy
cie Nationale-Nederlanden Polska 
SA. należy do największych ubez
pieczycieli na życie w Polsce.

Po 5 latach działalności operacyj
nej na polskim  rynku Towarzystwo  
sprzedało ponad 550 tys. polis, co daje 
mu 4 pozycję oraz 9,3% udziału w ryn
ku towarzystw ubezpieczeń na życie  
w Polsce na koniec I kwartału 2000 roku.

Niemal od początku sprzedaży jego 
produkty były doceniane nie tylko przez co
raz liczniejsze grono klientów, ale i przez 
specjalistów. Świadczą o tym prestiżowe na
grody, które firma otrzymała. Do najważniej
szych należą przyznane dla najlepszego to
warzystwa ubezpieczeń na życie: „Srebrny 
Parasol” (w 1998 i 1999 r.) oraz „Złoty Laur” 
(w 1999 r.), a także „Alicja ’95” za najlepszy 
produkt ubezpieczeniowy 1995 r. - Ubezpie
czenie z funduszem inwestycyjnym, oraz 
wyróżnienie w konkursie „Srebrny Sejf’ za 
Indywidualne ubezpieczenie emerytalne 
(w 1999 r.).

Towarzystwo stara się być najlepszym to
warzystwem ubezpieczeń na życie na 
polskim rynku. Służyć temu mają nie tylko 
nowoczesne produkty ubezpieczeniowe 
jakie Towarzystwo oferuje swoim klien
tom, ale również nowy proces sprzedaży. 
Na razie stosują go pilotażowo tylko nie
które placówki, lecz na początku przysz-

łego roku używany będzie przez wszystkich 
agentów Nationale-Nederlanden Polska na 
terenie całego kraju. Pozwoli on w sposób 
bardziej dokładny identyfikować i analizować 
potrzeby finansowe klientów.

Towarzystwo stara się również, aby agenci 
mogli oferować swoim klientom zintegrowane 
usługi finansowe. Chodzi tu o pełen wachlarz 
usług finansowych: ubezpieczeniowych, ban
kowych czy inwestycyjnych, które sprzeda
wane będą poprzez dogodne dla klienta 
kanały dystrybucji, m.in. właśnie przez 
agentów ubezpieczeniowych. W innych 
krajach już od wielu lat Nationale-Nederlan
den oferuje klientom, obok ubezpieczeń na 
życie, zintegrowane usługi finansowe. W Pol
sce, oprócz oferty ubezpieczeniowej, agenci 
mogą zaproponować możliwość przystąpienia 
do Otwartego Funduszu Emerytalnego Natio
nale-Nederlanden Polska oraz udzielać infor
macji na temat innych usług finansowych 
świadczonych przez firmy wchodzące w skład 
Grupy ING, do której Towarzystwo należy. Są 
to fundusze inwestycyjne ING, kredyty 
hipoteczne oraz karta kredytowa Visa 
Elektron.

Agent ubezpieczeniowy TUnZ Nationale- 
Nederlanden Polska SA. mając do dyspozycji 
coraz szerszy pakiet komplementarnych usług 
finansowych będzie mógł zaspokoić rosnące 
wymagania klientów, a Towarzystwo, dla któ
rego pracuje, stać się najlepszym towarzy
stwem ubezpieczeń na życie w Polsce.

Towarzystwo Ubezpieczeń na Zycie 
Nationale-Nederlanden Polska SA. działa 
na rynku polskim od 2 sierpnia 1994 roku. 
Jest częściq Grupy ING - jednej z najwięk
szych i najpotężniejszych instytucji finanso
wych na świecie. Obecnie posiada sieć 90 
placówek na terenie całej Polski, w  których 
pracuje ponad 5000 agentów ubezpiecze
niowych.

Oddział w Rybniku:
ul. Sobieskiego 1, tel. 42 37 733, fax. 42 36 212, e-mail: Rybnikl@natned.com.pl
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UCHWAŁY •  PRZETARGI •  ZARZĄDZENIA •  OGŁOSZENIA

GAZETA
RYBNICKA

Uchwała nr 436/XIX/2000 
Rady Miasta Rybnika z dnia 17 lipca 2000 r.

w sprawie: ustalenia godzin pracy aptek ogólnodostępnych, działających 
na terenie Miasta Rybnika

Działając na podstawie:
- art.12 pkt 11, art.3 ust. 1 art.91 ust.5 i art.92 ust.l pkt 1 i ust.3 ustawy z dnia 5

czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U.Nr 91, poz.578 z 
późn.zm.) w związku z:

- art. 42 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 10 października 1991 r. o s'rodkach farmaceu
tycznych, materiałach medycznych, aptekach, hurtowniach i Inspekcji Far
maceutycznej (Dz.U.Nr 105, poz. 452 z późn.zm.)

na wniosek Zarządu Miasta Rybnika i po zaopiniowaniu 
przez Komisję Zdrowia oraz po uzyskaniu opinii 

Okręgowej Izby Aptekarskiej w Katowicach 
Rada Miasta Rybnika postanawia:

§1
Ustala się rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta 

Rybnika dostosowany do potrzeb ludności i zapewniający dostępność świad
czeń aptek również w porze nocnej, w niedziele i święta oraz dni wolne od 
pracy - zgodnie z wykazem aptek stanowiącym załącznik niniejszej uchwały, 
będący jej integralną częścią, po zasięgnięciu opinii Okręgowej Izby Apte
karskiej w Katowicach.

§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wykaz godzin pracy aptek ogólnodostępnych, 
działających na terenie Miasta Rybnika

1. Apteka Kolejowa Nr 23, 44-200 Rybnik, ul. Parkowa 4a, tel. 42-250-8; 
w tygodniu: od 8.00 do 16.30, w soboty: nieczynne

2. Apteka Prywatna „Fragaria”, 44-200 Rybnik, ul. B.W. Politycznych 3, 
tel. 42-240-49; w tygodniu: od 8.00 do 16,00, w soboty: nieczynne

3. Apteka Prywatna, 44-200 Rybnik, Hibnera 36a, tel. 42-239,36; 
w tygodniu: od 8.00 do 17.00, w soboty: od 8.00 do 13.00

4. Apteka Prywatna “Apotheca Pacis”, 44-217 Rybnik, ul. Broniewskiego 23, 
tel. 42-230-42; w tygodniu: od 8.00 do 19.00, w soboty: od 9.00 do 14,00

5. Apteka Prywatna, 44-203 Rybnik, ul. Przemysłowa 16, tel. 42-228-34; 
w tygodniu: od 8.00 do 18.00, w soboty: od 9.00 do 13.00

6. Apteka Prywatna, 44-200 Rybnik, ul. Orzepowicka 18c, tel. 42-285-97; 
w tygodniu: od 9.00 do 16,00, w soboty: 9.00 do 13.00

7. Apteka Prywatna „Pod Lwem”, 44-200 Rybnik, ul. Sobieskiego 4, 
tel. 42-228-06; w tygodniu: od 7.30 do 21.00, w soboty: od 7.30 do 14.00

8. Apteka Prywatna, 44-207 Rybnik, ul. Podmiejska, tel. 73-916-37; 
w tygodniu: od 8.30 do 17.30, w soboty: od 8.00 do 13.00

9. Apteka Prywatna, 44-200 Rybnik, ul. Dąbrówki 19, tel. 42-275-63; 
w tygodniu: od 9.30 do 17.00, w soboty: od 9.00 do 13.00

10. Apteka Prywatna “św. Antoniego”, 44-200 Rybnik, ul. Raciborska 3, 
tel. 42-235-37; całodobowa

11. Apteka Prywatna, 44-200 Rybnik, ul. Reymonta 60, tel. 42-263-17; 
w tygodniu: od 8.00 do 20.00, w soboty: od 8.00 do 14.00

12. Apteka Prywatna „Wiesiołek”, 44-200 Rybnik, ul. Energetyków 53, 
tel. 42-470-16; w tygodniu: od 8.00 do 17.00, w soboty: od 8.00 do 13.00

13. Apteka Prywatna, 44-253 Rybnik 8, ul. Patriotów 8, tel. 42-203-64; 
w tygodniu: od 9.00 do 17.00, w soboty: od 9.00 do 13.00

14. Apteka „Pod Orłem”, 44-252 Rybnik-Boguszowice, Oś.Południe 17b, 
tel. 42-202-34; w tygodniu: od 9.00 do 17.00, w soboty: od 9.00 do 13.00

15. Apteka Prywatna „Hetmańska”, 44-270 Rybnik-Niedobczyce, ul. Górno
śląska, tel. 42-289-86; w tygodniu: od 8.30 do 17.00, w soboty: nieczynne

16. Apteka Prywatna, 44-270 Rybnik-Niedobczyce, ul. Barbary 6, 
tel. 42-262-81; w tygodniu: od 8.00 do 16.30, w soboty: od 8.30 do 13.00

17. Apteka Prywatna “Pod Orłem”, 44-200 Rybnik, ul. Hallera 8, 
tel. 42-226-06; w tygodniu: od 8.00 do 18.00, w soboty: od 8.00 do 14.00

18. Apteka Prywatna Nr 193, 44-206 Rybnik, ul. 1 Maja 93a, tel. 42-213-64; 
w tygodniu: od 9.00 do 17.00, w soboty: od 8.00 do 13.00

19. Apteka Prywatna, 44-270 Rybnik, ul„ Górnośląska 34, tel. 42-263-54; 
w tygodniu: od 8.30 do 16.00, w soboty: od 8.30 do 12.00

20. Apteka Prywatna „Nowa”, 44-200 Rybnik, ul. Sobieskiego 11, 
tel. 42-278-82; w tygodniu: od 8.00 do 19.00, w soboty: od 8.00 do 14.00

21. Apteka Prywatna „Zdrowie”, 44-200 Rybnik, ul. Kościuszki 64, 
tel. 42-266-26; w tygodniu: od 7.45 do 18.30, w soboty: od 8.00 do 13.00

22. Apteka Prywatna „Farmacja”, 44-200 Rybnik, ul. Gliwicka 3, 
tel. 42-231-80; w tygodniu: od 8.00 do 19.00, w soboty: od 8.00 do 14.00

23. Apteka Prywatna „Wyzwolenia”, 44-200 Rybnik, ul. Wyzwolenia 37, 
tel. 42-223-09; w tygodniu: od 8.00 do 20.00, w soboty: od 8.00 do 15.00

24. Apteka Prywatna, 44-200 Rybnik, ul. Zebrzydowicka 3, tel. 42-269-11; 
w tygodniu: od 9.00 do 18.00, w soboty: od 9.00 do 13.00

25. Apteka Prywatna, 44-200 Rybnik, ul. Kotucza 100, tel. 42-419-28/9; 
w tygodniu: od 9.00 do 21.00, w niedziele: od 10.00 do 18.00

26. Apteka Prywatna „AVE”, 44-251 Rybnik, ul. Małachowskiego 18, 
tel. 73-943-09; w tygodniu: od 7.45 do 18.00, w soboty: od 7.45 do 13.00

27. Apteka Prywatna, 44-200 Rybnik, PI. Wolności 15, tel. 42-235-60; 
w tygodniu: od 8.00 do 19.00, w soboty: od 8.00 do 14.00

Ośrodek Pomocy Społecznej w Rybniku, 
ul. Żużlowa 25,

sprzeda przyczepę samochodową marki Lublin TYP D-25
o dopuszczalnej ładowności 440 kg, przystosowaną do transportu środków
spożywczych.

Szczegółowe informacje: Miejski Dom Pomocy Społecznej w Rybniku,
ul. Żużlowa 25, tel. 42-21111, 42-21118, 42-36075.

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

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

1) na wykonanie remontu ulicy Wołodyjowskiego.
Termin realizacji -  do 30 listopada 2000.
Wadium - 29 000 zł. Specyfikację istotnych warunków zamówienia (cena -

24,40 zł) można odebrać w siedzibie zamawiającego, pok. 006 lub za zalicze
niem pocztowym. Uprawniony do kontaktów z oferentami -  inż. Andrzej Kopka, 
tel. 4223011 w. 7120, pok. 006, w godz. 800 - 1500.

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, pok. 006. Termin skła
dania ofert upływa dnia 2000.09.15 o godz. I I00. Otwarcie ofert nastąpi dnia 
2000.09.15 o godz. 1200 w siedzibie zamawiającego, pok. 108.

Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych. 
Postępowanie nie zostało poprzedzone wstępną kwalifikacją.
W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 19 

i art. 22 ust. 7, spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 2 ustawy o zamówie
niach publicznych oraz warunki dodatkowe:
1. udzielą minimum 3 lata gwarancji na wykonane prace oraz zastosowane 
materiały
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:
1. cena (koszt) - 60%
2. wiarygodność oferenta - 40%
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Miasto Rybnik,
44 - 200 Rybnik, woj. śląskie, ul. B. Chrobrego 2, 

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

^wykonanie modernizacji skrzyżowania ulic 1-go Maja-Śląska.
Termin realizacji -  do 4 listopada 2000.

Wadium - 12 000 zł. Specyfikację istotnych warunków zamówienia (cena -
24,40 zł) można odebrać w siedzibie zamawiającego, pok. 108 lub za zali
czeniem pocztowym. Uprawniony do kontaktów z oferentami - inż Andrzej 
Kopka, tel. 4223011 w. 7007, pok. 006, w godz. 800 - 1500.
Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, pok. 006. Termin 
składania ofert upływa dnia 2000.09.11 o godz. 9°°. Otwarcie ofert nastąpi 
dnia 2000.09.11 o godz. 1000 w siedzibie zamawiającego, pok. 108. 

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

19 i art. 22 ust. 7, spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 2 ustawy o 
zamówieniach publicznych oraz warunki dodatkowe:
1. udzielą gwarancji na wykonane prace oraz zastosowane materiały mini
mum 3 lata

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

♦  ♦  ♦
3)
wykonanie remontu ulicy Pod Hałdą w Rybniku tj.
- rozebranie nawierzchni z trylinki - 2165 m2; - podsypka piaskowa ce- 
mentowo-piaskowa gr. 3 cm - 2029 m2,
- nawierzchnia z trylinki gr. 12 cm - 2029 m2, - przedstawienie krawężni
ków bet. - 681 mb, - nawierzchnia mineralno-asfaltowa w-wa górna gr 4 
cm -  135 m2, - zabudowa kratek ściekowych -  2 szt, - przykanaliki o 160 
mm- 18 mb, - regulacja pionowa kratek ściekowych -  8 szt.

Termin realizacji -  do 30 listopada 2000.
Wadium - 5 500 zł. Specyfikację istotnych warunków zamówienia (cena -

24,40 zł) można odebrać w siedzibie zamawiającego, pok. 006 lub za zalicze
niem pocztowym. Uprawniony do kontaktów z oferentami - inż. Andrzej Kop
ka, tel. 4223011 w. 7120, pok. 006, w godz. 800 - 1500.

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, pok. 006. Termin skła
dania ofert upływa dnia 2000.09.13 o godz. II00. Otwarcie ofert nastąpi dnia
2000.09.13 o godz. 1200 w siedzibie zamawiającego, pok. 108.

Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych. 
Postępowanie nie zostało poprzedzone wstępną kwalifikacją.
W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 19 

i art. 22 ust. 7, spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 2 ustawy o zamówie
niach publicznych oraz warunki dodatkowe:
1. udzielą minimum 3 lat gwarancji na wykonane prace oraz zastosowane materiały 

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

4) ♦ ♦ ♦
wykonanie wektorowej mapy zasadniczej o pełnej treści
oraz założenia ewidencji budynków dla miasta Rybnika.

Termin realizacji -  2000.03.31.
Wadium - 5 000 zł. Specyfikację istotnych warunków zamówienia (cena -  30 

zł) można odebrać w siedzibie zamawiającego, pok. 264 lub za zaliczeniem 
pocztowym. Uprawnieni do kontaktów z oferentami - Rudolf Bezuch, Maksy
milian Szeliga, tel. 4223011 w. 7353, 7359, pok. 357 a, w godz. 800 - 1500.

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, pok. 264. Termin skła
dania ofert upływa dnia 2000.09.11 o godz. II00. Otwarcie ofert nastąpi dnia 
2000.09.11 o godz. 1200 w siedzibie zamawiającego, pok. 264.

Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych. 
Postępowanie nie zostało poprzedzone wstępną kwalifikacją.
W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 19 

i art. 22 ust. 7, spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 2 ustawy o zamówie
niach publicznych oraz warunki dodatkowe:

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:
1. cena (koszt) - 60%
2. wiarygodność ekonomiczna oferenta - 10%
3. wiarygodność techniczna (jakość, doświadczenie i przygotowanie techniczne) - 30%

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

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

5)
budowę sygnalizacji świetlnej acyklicznej na skrzyżowaniu ulic 

Wodzisławska - Plebiscytowa - Nacyńska wraz 
z przebudową skrzyżowania.

Termin realizacji -  do 15.11.2000.
Wadium - 20 000 zł. Specyfikację istotnych warunków zamówienia (cena -

24,40 zł) można odebrać w siedzibie zamawiającego, pok. 108 lub za zalicze
niem pocztowym. Uprawniony do kontaktów z oferentami -  inż. Andrzej Kopka, 
tel. 4223011 w. 7007, pok. 006, w godz. 800 - 1500.

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, pok. 108. Termin skła
dania ofert upływa dnia 2000.09.14 o godz. 900. Otwarcie ofert nastąpi dnia
2000.09.14 o godz. 1000 w siedzibie zamawiającego, pok. 108.

Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych. 
Postępowanie nie zostało poprzedzone wstępną kwalifikacją.
W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 19 

i art. 22 ust. 7, spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 2 ustawy o zamówie
niach publicznych oraz warunki dodatkowe:
1. udzielą minimum 3 lata gwarancji na wykonane prace oraz zastosowane 
materiały

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

♦  ♦  ♦
6) ocieplenie i zmiana pokrycia dachu oraz remont klatki

schodowej w Domu Pomocy Społecznej w Rybniku 
przy ul. Żużlowej.

Termin realizacji -  do 2001.06.30.
Wadium - 7 000 zł. Specyfikację istotnych warunków zamówienia (cena -  36,60 
zł) można odebrać w siedzibie zamawiającego, pok. 254 lub za zaliczeniem 
pocztowym. Uprawniony do kontaktów z oferentami - Stanisław Lorek, tel. 
4223011 w. 7252, pok. 7252, w godz. 8“  - 150".
Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, pok. 254. Termin skła
dania ofert upływa dnia 2000.09.14 o godz. 10°°. Otwarcie ofert nastąpi dnia
2000.09.14 o godz. 1200 w siedzibie zamawiającego, pok. 108.
Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych. 
Postępowanie nie zostało poprzedzone wstępną kwalifikacją.
W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 19 i 
art. 22 ust. 7, spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 2 ustawy o zamówie
niach publicznych oraz warunki dodatkowe:
1. udzieli min. 5 lat gwarancji na wykonane prace oraz zastosowane materiały 
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:
1. cena (koszt) - 70%
2. wiarygodność - 30%

♦  ♦  ♦
j)  remont budynku na potrzeby „CARITAS”

w Rybniku - Chwałowicach przy ul. Szulika 7.
Termin realizacji -  do 30.04.200lr.
Wadium - 10 000 zł. Specyfikację istotnych warunków zamówienia (cena -  

48,80 zł) można odebrać w siedzibie zamawiającego, pok. 254 lub za zali
czeniem pocztowym. Uprawniony do kontaktów z oferentami - Piotr Wie
czorek, tel. 4223011 wew. 7253, pok. 253, w godz. 800 - 1500.

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, pok. 254. Termin 
składania ofert upływa dnia 2000.09.06 o godz. 10°° Otwarcie ofert nastąpi 
dnia 2000.09.06 o godz. 12°°w siedzibie zamawiającego, pok. 108. 

Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych. 
Postępowanie nie zostało poprzedzone wstępną kwalifikacją.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 19 
i art. 22 ust. 7, spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 2 ustawy o zamó
wieniach publicznych oraz warunki dodatkowe:
1. udzieli gwarancji na wykonane prace i zastosowane materiały minimum 2 lata 
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:
1. cena (koszt) - 70%
2. inne : wiarygodność - 30%

Tel. 42-28-825, 42-60-070 asa
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•  „Informator i Mapa 
Turystyczna Regionu"
-  60 stronicowa kolorowa publikacja 
zawierająca historie miast regionu, 
opisująca najciekawsze obiekty 
przyrodnicze i architektoniczne 
oraz trasy rowerowe i piesze.

Dostępne w rybnickich księgarniach:
m.in. EMPiK, Orbita, Sowa, Pinecka.

„Przewodnik 
Przyrodniczy 
po Rybniku"
-  kolorowe 96 stronicowe 
wydanie na papierze 
kredowym przedstawiające 
walory przyrodnicze miasta. 
Zawiera około 
fotografii, a 
14 najciekawszych obi 
przyrodniczych oraz

STOKOL PRODUCENT OKIEN I DRZWI 
Z PCV I ALUMINIUM

zphu STOKOL s.c.
Produkcja:
ul. Kłokocińska 51
tel. (032) 7394893

-251 Rybnik-Kłokocin 
ul. Włościańska 87 

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

OKNA NIETYPOWE W CENACH TYPOWYCH 
OKNA TYPOWE- do natyctfniastowego odbioru 
PRODUKUJEMY NA PRI 

PANORAMA
KOMMERLING EURODUR 
KÓMMERLING EUROFUTURE w  
METALPLAST 

PEŁNA PALETA BARW 
PARAPETY, ROLETY, PIANKI, SILU Y 
TRANSPORT, POMIAR - GRATIS' 
PROMOCJA SZYB K 1,1

ORŻYSTNE RATY!
___

Telefon informacyjny
Anonimowych Alkoholików 

253-79-83
czynny poniedziałek, środa, czwartek 

w godz. 17.00 do 20.00

Uwaga! Panie po amputacji piersi

Amazonko!
Masz problemy? Potrzebujesz pomocy? A może pomożesz 
innym? Skontaktuj się z nami.
Stowarzyszenie A m azonek “O dnow a”, Rybnik, 
uL Raciborska 20, tel. 42-35511, poniedziałek 1000 - 1200, 
piątek 1530 - 1750
Spotkania “Amazonek” w każdą II środę miesiąca 
o 16.00 przy ul. Raciborskiej 20.

Rzecznik Praw Pacjenta
Od 1 września w kasach chorych  

w całym kraju rozpoczęli działalność 
Rzecznicy Praw Pacjenta.

W Śląskiej Kasie Chorych funkcje Rzecznika 
Praw Pacjenta pełni Maria Kukawska, tel. (032) 
255-30-65, wew. 290, a biuro mieści się w Kato
wicach przy ul. Jankego 15a.

Rzecznik jest przewodnikiem po systemie ubez
pieczenia, u niej można poskarżyć się na działalność 
placówek zdrowotnych zlokalizowanych na terenie 
województwa, ona odpowie też, jakie prawa przy
sługują pacjentom i wskaże do kogo odwołać się, 
gdy są naruszane.

Usługi budowlane
Malowanie, tapetowanie 

ocieplanie domów 
tynkowanie domów

- nowoczesną metodą 
przy pomocy agregatu tynkarskiego

tynki: gipsowe, regipsowe, itp. 
remonty dachów

sprzedaż i montaż systemów 
do oczyszczania wody!

tel. 42-14-044, 0602-395-340

Biuro Poselskie posła SLD
Andrzeja Zająca

przy Placu Wolności 7/11 (II p.) jest czynne 
od poniedziałku do piątku od 9.00 do 16.00

Poseł A. Zając dyżuruje 
w poniedziałki od 9.00 do 14.00

Radni RM Rybnika z klubu SLD dyżurują 
w każdą środę od 16.00 do 18.00.

1/1/ cukierni

PfiWLfiS
trudno przejść obojętnie 

letnie smaki i aromaty, 
przechodź obojętnie! 

do cukierni P A W L A S  
ik, ul. Sobieskiego 5

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

T p I 4 ?.-fi0 -070
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P.P.U.H. “FABET” Sp.zo.o.
44-240 Żory, ul. Boczna 6 
tel. (032) 43 59 264; 73 40 500; 73 40 510; 
tel./fax. (032) 73 40 501 
e-mail: fabet@fabet.pl 
www.fabet.pl

WYROBY Z BETONU - USŁUGI BUDOWLANE
, Stropy, dł. do 9m; * stal ci<?ta- 9'?t a ' zgrzewana;

• elementy ścienne (bloczki, pustaki)* us*u9' projektowe, 
belki nadprożowe; .  roboty dekarskie
korytka dachowe - DKZ; 
krawężniki, obrzeża;

(również papą termozgrzewalną);
• roboty budowlano-montażowe;
• wypożyczalnia elektronarzędzi i sprzętu 

budowlanego (032 / 73 40 526).

NAJTAŃSZE STAOPV NA AVNKU 
“Ż E R A Ń ” - dł. do  7 ,2  m

STROPY
•  2K - nowoczesny i najlepszy

•  KANAŁOWY “ŻERAŃ" 

• “TERIVA-ir, D Z - 3

GARAŻE BETONOWE
Zapraszamy również 

w soboty

ELEMENTY WIELKOGABARYTOWE
- ściany wielowarstwowe;
- podciągi, belki;
- schody, podesty;
- słupy, kominy;
- inne.

CIEPŁA WODA 
BASENY

KĄPIELOWE
44-200 RYBNIK UL. NA GÓRZE 7
tel/fax (0 32)42 22 094 GSM 603 770 856 

e-mail war_el@ka.onet.pl

AUTOMATYKA

l w a r - e l H
KRZYSZTOF BIEŃKOWSKI

KOLEKTORY SŁOŃ17

PROJEKTOWANIE
PROGRAMOWANIE STEROWNIKÓW

SATCHWELL

omRon
TELEMECHANIQUc

WDROŻENIA

Gamrat
, \

WYKŁADZINY OBIEKTOW E 
- ponad 50 wzorów,

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

WYKŁADZINY DOM OW E PCV 
I DYW ANOW E - ponad 300 wzorów, 

CHODNIKI
RYNNY SIDING, W ĘŻE, KLEJE, LISTWY 
I INNE ARTYKUŁY W YKO Ń CZEN IO W E

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

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

KRIS-
Oferujemy:

kompleksowe usługi brukarskie

Gwarantujemy 
<ajlepszif jakość i  niskie ceny !

Tel. 42-28-825, 42-60-070 _______

mailto:fabet@fabet.pl
http://www.fabet.pl
mailto:war_el@ka.onet.pl
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WYCENA
NIERUCHOMOŚCI

Ogłoszenia drobne
SPRZEDAM OBIEKT dl. 25 m, szer. 13 m. działka 47 
arów. Racibórz, ul. Podmiejska 52, tel. 417-58-40

Uprawniony Rzeczoznawca Majątkowy 
mgr inż. Krzysztof URBAŃCZYK 

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

wyceny nieruchomości 
doradztwo 

szkody górnicze

Naprawa
telewizorów i magnetowidów

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

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

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

GABINET LEKARSKI-Iek. med. Henryk Mrozek 
Specjalista ginekolog położnik- cytolog 

COLONHYDROTERAPIA - oczyszczanie jelita. 
Adres: ul. Słowackiego 6, 44-203 Rybnik.

Rejestracja telefoniczna: 42-212-06, 
0-606-240-508, codziennie od 8.00 do 20.00.

uprawniony rzeczoznawca 
inż. Irena Kuczera, 

tel. 42-28-162 w. 361, 42-28-678

Działki w Żytnej, piękna okolica, niedaleko las. 
Tel. 43-00-661

* * *
Kursy ochrony konwoju. Po kursie licencja. 

Praca!
Tel. 0-603-217-695, 281-13-22

Firma kosmetyczna 
zatrudni konsultantki

Hurtownia sprzętu ogrodniczego
•Wszystkie akcesoria i części zamienne do pił, 

kosiarek i kos spalinowych
•  S T /H L  profesjonalny sprzęt ogrodniczy 

(piły spalinowe i elektryczne, kosy)
•  k m b tt ’ elektronarzędzia
•  Naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne sprzętu 

budowlanego i ogrodniczego

Tel. 0-601-180-344

F.H. “GUMEX”
ul. Kościuszki 45, Rybnik, tel. 42-38-208

U l
WGN

WROCŁAWSKA GIEŁDA NIERUCHOMOŚCI
PRZEDSTAWICIELSTWO W RYBNIKU

P O Ś R E D N IC T W O
K U P N A  - S P R Z E D A Ż Y  - W Y N A J M U

Bogata oferta mieszkań, domów, gruntów inwestycyjnych i obiektów przemysłowych
w kraju i zagranicą

Przyjmujemy zlecenia na wyszukiwanie nieruchomości
R Z E T E L N O Ś Ć  - PE W N O ŚĆ  - G W A R A N C JA

Biuro czynne pon. -piątek 9.00 do 17.00 44-200 Rybnik, Plac Wolności 7, tel 42-60-124

- IX 2000!
1 liceum eksternistycznie:
ogólnokształcące (1,5 roku), 
ekonomiczne (2 lata), 

handlowe (2 lata - w IILO)
I księgowo-podatkowy

•  j. angielski, j. niemiecki
•  obsługi komputera
•  zarządzania firmą
•  obsługi kas fiskalnych

Firma Oświatowa Aten à
Rybnik, ul. Rynek 6, tel. 42-35470. 
Zapraszamy w godz. 9.00 - 17.00

F.U.H. FORKUP

S U IM T  M IC D Z I
PIOTR KUPKA

44-200 RYBNIK 
ul. Cegielmana 2 

tel./fax (032) 422 22 50 
sob. 8-12 tel. kom. 0 602 Ó8Ó 685

Czynne:

YAMAHA
Szkota M uzyczna

pon.-pt. 8-ló 
ob. "

OFERUJE:
ZAWSZE PEŁNY ASORTYMENT 

RUR I ŁĄCZNIKÓW MIEDZIANYCH
PONADTO:

Licencjonowana Szkoła Muzyczna YAMAHA serdecznie 
zaprasza dzieci, młodzież oraz dorosłych na naukę gry na:

•  K EY B O A RD ZIE •  G ITA R ZE

•  GRZEJNIKI
•  ZAWORY
•  RURY PP
•  KSZTAŁTKI PP

•  POMPY
•  PVC - WAVIN
•  KOTŁY JUNKERS
•  KOTŁY KIELAR-ECO

•  BLACHA MIEDZIANA

oraz zajęcia MIDI
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy 

na udział w bezpłatnej 20-minutowej 
lekcji otwartej (próbnej) dnia:

4 .0 9 .0 0
9 .0 9 .0 0

1 1 .0 9 .0 0
1 4 .0 9 .0 0
2 1 .0 9 .0 0
2 5 .0 9 .0 0

o d  1 5 .0 0 -1 6 .3 0  
o d  9 .3 0 -1 2 .0 0  
o d  1 8 .0 0 -1 9 .3 0  
o d  1 5 .0 0 -1 6 .3 0  

o d  1 8 .0 0 -1 9 .3 0  
o d  1 8 .0 0 -1 9 .3 0

Serdecznie zapraszamy f

SPRZEDAŻ NA RATY • Rybnik, ul. Św. Antoniego 10 (nad restauracją Magnolia li p.)

42-28-825, 42-60-070
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.GAZETA. 72,000
RYBNICKĄ, j

¡m/f&swam/vv ma/uad n/ojąoo&o&em
CENY REKLAM 1 OGŁOSZEŃ:

§

wewnątrz numeru 
strony czarno-białe

OKtADKA (tylna - pełny kolor): 
strona ostatnia

ogłoszenia drobne cała strona - 1990 zł
słowo - 0,99 zł 1/2 strony - 999 zł
słów1© wytłuszczone - 1,49 zł 1/4 strony - 549 zł
w ramce, z tłem - 1,99 zł strona wewnętrzna

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

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

Artykuł sposnorowany cykl 12 emisji - 15%
rona " z* ceny netto + 22% VAT

tm & m  s&pośpeDMB&pńAmmpoprAż
Biuro ogłoszeń: INFO MAX, Rybnik, Rynek 12a, 

teł. 423-80-88, tel./fax 423-80-90

Zarząd Zieleni Miejskiej w Rybniku
Dział Usług Pogrzebowych 

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

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

zwłok w chodni - 1 doba bezpat- 
nie,

* wynajęcie kaplicy do pogrzebu z moż
liwości;} odprawienia mszy św.,

* usługi cmentarne,
* zamówienie wieńców, palm, wią

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

zmarych w kolumbarium na te
renie cmentarza

Ceny konkurencyjne

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

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

____________ Zdjęcia legitymacyjne 4 szt. - 15 zł____________ J

BEZPŁATNE PORADY PRAWNIKA
W piątki w godz. 15.00 -17.00 hA  ̂ Bezpłatnieprawnik dyżuruje również
siedzibie redakcji ‘ ‘Gazety Rybnickiej’ 
(Rynek 12a, tel 42-28-825) dyżuruje

w każdy czwarty czwartek miesiąca 
od godz. 15.00 na PI. Wolności 7 w

prawnik udzielający bezpłatnie porad. \ Biurze Poselskim KPN Ojczyzna 

A a DRES REDAKCJI:
GAZETA,* g>

fii/RYBNICKAifi
fcr--------------------------S 3 —*

44-200 Rybnik 
Rynek 12a (oficyna)
Skrytka pocztowa 96 
tełjfwc 42-28-825, 42-604170 
e-mail: gazeta@ um .rybnik.pl 
Redakcja czynna od poniedziałku do piątku  
GAZETA RYBNICKA. Miesięcznik kulturalno-społeczny. 
WYDAWCA: Rybnickie Centrum Kultury na zlecenie Rady Miasta. 
REDAKTOR NACZELNA: Wiesława Różańska. 
REALIZACJA: INFOMAX
BIURO OGŁOSZEŃ: INFOMAX> Rybnik, Rynek 12a, 
tel. 423-80-88, tel./fax 423-80-90 od 8.00 do 15.00 
Zastrzegamy sobie prawo skracania tekstów i zmiany tytułów.

'yZa treść ogłoszeń redakcja nie odpowiada. .

G A B I N E T Y
LEKARSKIE

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

IN TERN IŚC I
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, piątek od 16.00

SPECJALISTA CHORÓB 
WEWNĘTRZNYCH H

dr BARBARA GRUDZIEŃ JOAŃSKA
poniedziałek 8.00 do 11.00, czwartek 14.00 do 16.00, piątek 16.00 do 18.00 

tel. 0-601-933-944

UROLOG
dr JAN PAWLIKOWSKI
poniedziałek, środa od 17.15

GINEKOLOG
dr ANDRZEJ KUPCZAK

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

diagnostyka niepłodności i sutka

PSYCHIATRA
ldr IZABELA ROŻEK psychoterapeuta

czwartek od 16.00

LABORATORIUM 
ANALIZ LEKARSKICH

mgr PIOTR ZIELIŃSKI

I
 od poniedziałku do piątku 7.00 do 8.00 oraz 16.00 do 17.00, sobota 7.00 do 9.00 

Filia Leszczyny, PI. Matejki 1

poniedziałek, środa, piątek 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 - piątek od 16.00

GABINET CHIRURGII 
DZIECIĘCEJ

dr ANDRZEJ PLUTA
|  czwartek od 17.00 do 18.00 | |

dr KRZYSZTOF POTERA
wtorek od 16.00 do 17.00

Tel. 42-28-825

mailto:gazeta@um.rybnik.pl


DGA, Bielsko-Biała 
ul. Ks. Kusia 151 
tel. (033) 814-63-16 w. 50 
fax (033) 814-63-16

DGA, Rybnik 
ul. Obrońców Pokoju 10 
tel. (032) 42-12-505 
fax (032) 42-12-515

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

422 92 30, 422 92 31D O M E C

K LIM A TYZA CJA
W EN TY LA C JA

R EG IO N A LN Y
D E A LE R
DAIKIN

C E N T R A L
EU R O P E

u i. / o r s k ć i
m k 'j »  ■

SY STEM Y  ALARM OW E 
DOMOFONY, 

VIDEODOM OFON Y

W ciągu 40 lat ogrzaliśmy ponad I0 milionów 
domów w Europie

wieloletnie doświadczenie europejskiego lidera 
dostępność w całym kraju ^  j
szeroki asortyment *5^|f
jakość poparta ISO 9002 
fachowe doradztwo techniczne 
program do projektowania instalacji c.o. 
szkolenia dla projektantów i instalatorów

lNDLOWI

Ciepło doskonałe
grzejniki ogrzewanie podłogowe



RCSB

NOW OCZESNE 
O K M A  

1  D R Z W I
X O  M T lf l Brügmann

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

•  niemiecki:
BRUGMANN GOLDEN LINĘ

•  austriacki profil licencyjny 
PANORAMA

Parapety zewnętrzne i wewnętrzne. 
Doradztwo, transport, montaż, 
serwis, raty!

Oferujemy także szeroki wybór 
drzwi wewnętrznych i ze
wnętrznych a także drzwi specjal
ne: szklane, antywłamaniowe, p.po- 
żarowe itp.
U nas także bramy garażowe 
i przemysłowe, rolety i moskitie- 
ry okienne, okna i wyłazy dacho
we, stolarka aluminiowa.

■ h* |
IV /é LIdp Ki r3 ■

**■ f i|L ''^ 1

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

» M E D R E M «  Sp. z o.o.
HURTOW NIA M ATERIAŁÓW  BUDOW LANYCH 

44-200 Rybnik, ui. Rudzka 14a, tel./fax (032) 423 00 22 

Filia: 44-200 Rybnik, ul. Wiejska 19 
tel. (032) 423 61 72

USŁUGI REMONTOWO-BUDOWLANE 
I INWESTYCYJNE W PEŁNYM ZAKRESIE!

Pełna oferta m ateriałów budowlanych 
i ociepleniowych najlepszych sprawdzonych firm

materiały dekarsko-blacharskie 
materiały izolacyjne 
materiały murarskie 
wyroby hutnicze 
kleje, kity i pianki 
panele 
ścienne dachówki

płyty kartonowo-gipsowe 
śruby, kołki, gwoździe 
wkręty, haki 
płytki ceramiczne 
i inne materiały budowlane

ZAPEWNIAMY KOMPLEKSOWE DORADZTWO! 
ATRAKCYJNE CENY!
TRANSPORT GRATIS!

PRZEDSIĘBIORSTWO  
PRODUKCYJNO-HANDLOW O-USŁUGOW E  

KONSEK s.c.

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

PR O D U CEN T » 
O K IEN  I DRZW I

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

42 235 60 
tel./fax 42 24 992

VEKA - niemiecki profil 
Wybrałeś to co najlepsze

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

ZANIM KUPISZ OKNA VEKA k  
U POŚREDNIKA SPRAWDŹ CENY U "  

SWOJEGO LOKALNEGO 
PRODUCENTA

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

KUPNO U PRODUCENTA = 
NIŻSZA CENA + LEPSZY j 

I PEWNY SERWIS
POMIAR -  TRANSPORT GRATIS! 

RATY -  RATY -  RATY

__

P.P.U.H. LUMENI

ILUMENSYSTEM % ★ /
DZIAŁ PRO DUKCYJNY

M O D U Ł O W E  S Y S T E M Y  O Ś W I E T L E N IO W I  
J E D N O - i D W U  Ś W I E T L Ó W K O W E

P R Z E Z N A C Z E N I E :

-  B IU R A

-  B A N K I

-  S K L E P Y

-  S A L E  K O N F E R E N C Y J N E  *

-  S Z K O Ł Y ,  i tp .

•  PRODUKCJA
• MONTAŻ
•  PROJEKTY
•  DORADZTWO
•  SPRZEDAŻ

P.P.U.H. LUMENI ^

ILUMENSYSTEM Ę
DZIAŁ PRO DUKCYJNY

44-200 R YB N IK , ul. Chrobrego 39 
(teren RYFAMy, wjazd od ul. Żorskiej) 
te./fax 423 07 33, kom. 0603 65 25 15


