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Drodzy Rybniczanie!
Trudny proces restrukturyzacji górnictwa zrodził projekt likwida

cji spółek węglowych i powstania na ich bazie dwóch koncernów.
Nasze kopalnie miałyby współtworzyć koncern zachodni z siedzibą 
w Gliwicach. Jestem zdecydowanie przeciwny takiemu rozwiązaniu, 
ponieważ na terenie Gliwic znajduje się tylko jedna kopalnia (KWK 
„Sośnica"), której żywotność przewiduje się mniej więcej na 10-12 
lat. Na terenie samego Rybnika funkcjonują dwie kopalnie („Chwało- 
wice" i „Jankowice") oraz trzecia w najbliższym sąsiedztwie („Marcel"), której możli
wość wydobycia określana jest na prawie 40 lat. Proces restrukturyzacji górnictwa musi 
być osadzony w perspektywie działań wieloletnich i błędem jest traktowanie przeobra
żeń naszego górnictwa tylko w kontekście KWK „Sośnica". Za 10 lat problem ten prze
stanie być problemem dla Gliwic, a pozostanie dla Rybnika. Co wtedy zrobimy z potęż
nie zdegradowanym terenem, środowiskiem naturalnym, siecią wodociągowo-kanaliza
cyjną i zapadającymi się budynkami, w których mieszkają rybniczanie? Im dalej od na
szego miasta znajdować się będzie siedziba przyszłego koncernu, tym będzie to dla nas 
mniej korzystne. Dlatego też -  w kontekście prywatyzacji elektrowni „Rybnik", 
logiczne wydaje się stworzenie w naszym mieście jednego holdingu paliwowo-energe
tycznego z udziałem elektrowni, dwóch rybnickich kopalń „Chwałowice" i „Jankowice" 
oraz kopalni „Marcel" (ze względu na jej perspektywy wydobycia). Mając na względzie 
zrównoważony rozwój całego subregionu zachodniego naszego województwa, jestem 
przekonany, że najlepszym rozwiązaniem byłoby utworzenie w Rybniku wspomnianego 
holdingu, a siedziba zachodniego koncernu węglowego mogłaby znaleźć się w Jastrzę
biu Zdroju. Uważam, że na tych rozwiązaniach skorzystałby cały subregion, a co za tym 
idzie, również nasz Rybnik.

Szanowni Państwo! Przed nami również wybory prezydenckie. Bardzo gorąco zachę
cam do wzięcia w nich udziału. Nie zostawiajmy decyzji o wyborze głowy państwa 
naszym sąsiadom. Niech każdy z nas wybierze swojego kandydata i da mu szansę!

Moje poglądy polityczne są jasne i niezmienne od momentu powstania „Solidarno
ści" w 1980 roku. Opowiedziałem się wtedy za konkretną opcją i na tyle, na ile było 
mnie stać, uczestniczyłem we wszelkich ruchach oraz kampaniach związanych z „Soli
darnością". Obecnie zdaję sobie sprawę z tego, że okres sprawowania władzy przez 
AWS jest bardzo trudny i w pewnych momentach nawet niekorzystny dla funkcjonowa
nia samorządu terytorialnego w Polsce. Jednak podjęte reformy prędzej czy później na 
pewno zaowocują. Mogły je wprowadzić poprzednie ekipy rządzące, a nie zrobiły tego. 
Wprowadziła je w sposób odważny AWS. Jestem pewien, że ludzie, którzy doprowadzili 
do zmian w naszym kraju -  jeszcze niedawno niewyobrażalnych w Europie -  dają gwa
rancję bezpieczeństwa i fachowości. Jako prezydent miasta czuję się zobowiązany do 
uczestnictwa w wyborach i zdecydowanie popieram kandydaturę Mariana Krzaklew
skiego na urząd Prezydenta RP. Jego program skierowany do rodziny i rodaków daje pew
ność, że jako naród nie zostaniemy wydziedziczeni z majątku; że to co ważne dla naszej 
państwowości będzie tworzone przez Polaków i dla Polaków.

Z serdecznymi pozdrowieniami 
Adam Fudali

Prezydent Miasta Rybnika

4 7 , 8 0 - 0 7 0
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Sesja Rady Miasta - 11 września br.

Przejęcie usług medycznych przez 
niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej

Pierwszą po wakacjach sesję rybniccy radni rozpoczęli smutnym akcen
tem - uczczeniem chwilą milczenia pamięci zmarłego w połowie sierpnia rad
nego Ireneusza Zimona. Nagła śmierć wyrwała z grona członków Rady Mia
sta młodego, aktywnego samorządowca... Sylwetkę I. Zimona przypomniał 
przewodniczący klubu radnych AWS Henryk Ryszka (czytaj też str. 7).
W związku z tą smutną okolicznością, jedną 

z pierw szych podjętych przez aklam ację 
uchwał było stwierdzenie wygaśnięcia man
datu I. Zimona. Natomiast w drodze głosowa
nia radni stwierdzili wygaśnięcie mandatu rad
nego SLD Andrzeja Zająca. Zasiadający jed
nocześnie w parlamencie A. Zając zrzekł się 
mandatu radnego, wykonując, jak powiedział, 
uchwałę władz krajowych swojego ugrupowa
nia politycznego, wychodząc niejako naprze
ciw przyszłej ordynacji wyborczej, w której 
znajdzie się prawdopodobnie zapis o zakazie 
łączenia funkcji posła oraz radnego. A. Zając 
podziękował za współpracę oraz pomoc w 
sprawowaniu funkcji radnego członkom RM, 
w tym kolegom klubowym, prezydium RM, 
Zarządowi Miasta i pracownikom Biura Ob
sługi Rady. Zadeklarował jednocześnie dalszą 
współpracę z władzami miasta poprzez wyko
rzystanie dla dobra Rybnika swojej pozycji jako 
parlamentarzysty. Za dotychczasową pracę A. 
Zającowi podziękował przewodniczący RM 
Michał Śmigielski i prezydent Adam Fudali.

Następnie prezydent poinformował radnych
0 pracach Zarządu Miasta, prowadzonych in
westycjach i spotkaniach. Nadal trwa wyposa
żanie szpitala w Orzepowicach i przygotowa
nia do przenosin kolejnych oddziałów do no
wego obiektu. Na 25 września zaplanowano 
oficjalne przekazanie do użytku zmodernizo
wanej oczyszczalni ścieków. Zapowiadana jest 
m.in. wizyta ministra ochrony środowiska An
toniego Tokarczuka. Przy okazji prezydent 
A. Fudali przypomniał o staraniach miasta o 
dofinansowanie z unijnego programu ISPA 
robót mających na celu poszerzenie sieci ka
nalizacyjnej dociążającej zmodernizowaną 
oczyszczalnię ścieków. Prezydent poinformo
wał też o kolejnych etapach realizacji wizji 
kampusu wyższych uczelni przy ul. Rudzkiej 
(czytaj też str. 11) oraz wakacyjnych moderni
zacjach i remontach w obiektach kulturalnych
1 oświatowych (czytaj też str. 11). Trwały też 
prace drogowe - ukończono m.in. I etap mo
dernizacji ul. Kościuszki, trwa remont ulic Na 
Górze i Brudnioka, powstała tzw. wzbudzalna 
sygnalizacja świetlna na ulicy Budowlanych. 
Rozstrzygnięto przetarg na kontynuację budo
wy obwodnicy i dokonano wykupów gmntów, 
powstrzymując spekulacje tą ziemią. Rewita
lizacji poddano m.in. park przy ul. Kościuszki 
w sąsiedztwie bazyliki, trwa renowacja starego 
cmentarza i kaplicy akademickiej „Na Górce”.

Prezydent poinformował też radnych o powo
łaniu Pełnomocnika Prezydenta Miasta ds. 
bezpieczeństwa i porządku publicznego.

W następnym punkcie informację na temat 
działalności Rybnickiej Strefy Aktywności Go
spodarczej przedstawił jej prezes Piotr Mu- 
sioł. Przypomnijmy, że RSAG jest wspólnym 
przedsięwzięciem gminy oraz Rybnickiej Spół
ki Węglowej, a jego celem jest dążenie do za
gospodarowania poprzemysłowego majątku 
kopalń. Zwalniane przez przemysł wydobyw
czy tereny i obiekty mają być wykorzystane 
przez podmioty gospodarcze generujące nowe 
miejsca pracy. Jak dotąd RSAG dysponuje nie
spełna 12 ha i paroma obiektami po b. kop. 
„Rymer”. Na razie żadna nowa firma nie roz
poczęła tu jeszcze działalności, choć kilka 
z nich znajduje się w fazie przygotowawczej, 
co pozwoliło na zatrudnienie 18 osób. Tłuma
czenie prezesa P. Musioła o długim procesie 
przejmowania pokopalnianego majątku, jego 
wyceny i procedurach prawnych nie przeko
nały radnych. Oczekują oni efektów, a przede 
wszystkim szerszej informacji o ulgach i pre
ferencjach, na które mogą liczyć firmy prowa
dzące działalność w strefie. Problem ten pod
jął radny Andrzej Rojek. Tematem szczegól
nie zainteresowani są działacze samorządowi 
z dzielnicy Niedobczyce, na terenie której znaj
dują się tereny b. kopalni „Rymer”. Są oni za
niepokojeni faktami sprzedaży części majątku 
pokopalnianego przez RSW, z pominięciem 
RSAG, o czym poinformował radny Henryk 
Ryszka. Niepokój ten wynika przede wszyst
kim z kurczącego się rynku pracy w tej dziel
nicy. Do dyskusji włączył się również prezy
dent A. Fudali, przytaczając fakt wciąż powięk
szającego się poziomu bezrobocia w całym 
mieście - wynosiło ono w sierpniu 10,4%. 
Uważa on zaktywizowanie RSAG za bardzo 
ważny element programu rozwiązywania pro
blemu bezrobocia, a akcję informującą o pre
ferencjach i ulgach w RSAG za niezbędną. 
Dyskusja nie wyczerpała oczywiście proble
mu RSAG i będzie on zapewne wielokrotnie 
na Radzie Miasta powracał.

W następnym punkcie członkini Zarządu Mia
sta Ewa Ryszka przedstawiła projekt uchwały 
w sprawie zmian w budżecie miasta i Gmin
nym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospo
darki Wodnej. Faktem najważniejszym jest 
zapisanie po stronie dochodów miasta kwoty 
1.118.082 zł, którą, decyzją Wojewody Śląskiego,

Rybnik otrzymał jako dotację z rezerwy celo
wej tytułem refundacji środków własnych gmi
ny, wydatkowanych na inwestycje infrastruk
turalne określone w umowach sprzed 27 maja 
1990 roku. Dzięki tej kwocie zmniejszono pla
nowany deficyt budżetowy na rok 2000 z kwo
ty 10.565.505 zł do kwoty 9.147.423 zł. Jak 
powiedział prezydent Fudali, zmniejszenie de
ficytu może być korzystne przy okazji starania 
się o środki unijne, w konkretnym przypadku 
z programu ISPA na kanalizację, gdyż UE bę
dzie miasto oceniała jak każdy inny podmiot 
gospodarczy. Projekt uchwały zawierał rów
nież propozycje przeniesienia wydatków w za
kresie zadań własnych oraz zmiany w kilku po
zycjach „ Wieloletniego programu inwestycyj
nego Po zapoznaniu się z tym zmianami, rad
ni przyjęli uchwałę jednogłośnie.

Referujący kolejny projekt uchwały wicepre
zydent Jerzy Frelich zapowiedział, że głosu
jący za nią radni zdecydują o kondycji opieki 
zdrowotnej w naszym mieście na, być może, 
długie lata. Następstwem bowiem likwidacji 
z dniem 31 grudnia br. samodzielnego, publicz
nego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą Za
kład Lecznictwa Ambulatoryjnego, a tego doty
czył projekt, będzie przekazanie wszystkich 
usług medycznych niepublicznym zakładom 
opieki zdrowotnej. Proces przekształcenia ZLA 
zaczął się przed wieloma miesiącami i nie było 
to łatwe zadanie, choć przykłady Poznania czy 
Chorzowa dają nadzieję, że zakończy się on suk
cesem. Założenia przekształceń specjalnie po
wołana przez prezydenta miasta Komisja Re
strukturyzacyjna konsultowała ze wszystkimi 
zainteresowanymi stronami. Nie obyło się bez 
trudnych dyskusji, ale niewydolność służby 
zdrowia wymusiła zdecydowane posunięcia. Po 
przeanalizowaniu ponad 40 ofert zadecydowa
no, że wszystkie usługi medyczne zostaną prze
kazane 12 N-ZOZ-om, (w tym dwu pielęgniar
skim), 6 lekarzom rodzinnym i 9 lekarskim prak
tykom lekarskim. Prawie nie zmieni się mapa 
usług medycznych - likwidacji ulegnie jedynie 
przychodnia przy ulicy Jankę-Waltera, a jej pa
cjenci będą przyjmowani kilkaset metrów dalej, 
w przychodni przy ul. Orzepowickiej. Jest to 
związane z niewspółmiernie do spodziewanych 
efektów wielkimi kosztami ewentualnego re
montu. Przestanie też istnieć przychodnia dla 
dzieci przy ul. Andersa, przeniesiona na W rę
bową. M iasto nadal będzie w łaścicielem  
obiektów, w których znajdują się przychodnie 
i zadba też, by nie zostały one wykorzystane do 
innej, poza medyczną, działalności. Przychod
nie, które weszły w struktury Zakładu Gospo
darki Mieszkaniowej, zostaną wyremontowa
ne i przystosowane do wymogów ministra zdro
wia - chodzi szczególnie o zniesienie barier dla 
niepełnosprawnych. Całość modernizacji pochło
nie ok. 2 min zł, a miasto ma otrzymać na ten cel 
700 tys. zł ze specjalnego funduszu będącego 
w dyspozycji marszałka województwa. Pierwsze 
prace, mające na celu m.in. zabezpieczenie da
chów, już zostały zrobione. Szacunkowe dane

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



Wrzesień 2000MIASTA

w skazują, że w w yniku restruk turyzacji 
w pierwszym okresie bez pracy może pozostać 
ok. 200 osób, część z nich (ok. 40) odejdzie na 
emerytury, kilkadziesiąt zatrudni prawdopodob
nie szpital w Orzepowicach. Część personelu 
administracyjnego i pomocniczego ma szansę 
na przekwalifikowanie się. Po dyskusji, w któ
rej radni Wiesław Zawadzki i Roman Oleś 
skarżyli się na brak lekarzy-specjalistów w przy
chodni w Boguszowicach i przy ul. Jastrzęb
skiej oraz apelu radnego M ariana Szydło
0 informację dla pacjentów o powyższych zmia
nach, uchwałę przegłosowano przy 1 głosie prze
ciw i 3 wstrzymujących się. Dwa kolejne pro
jekty uchwał zreferowane przez członkinię ZM 
Ewę Ryszka dotyczyły przekształceń Miej
skiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kamie
niu. Regionalna Izba Obrachunkowa we wska
zaniach pokontrolnych zaleciła, by działalność 
hotelarsko-gastronomiczną ośrodka wyłączyć 
z zadań własnych gminy. Dlatego postanowio
no dokonać likwidacji komunalnego zakła
du budżetowego, jakim  jest dotąd MOSiR, 
przekazując mienie - w części na wyposaże
nie jednostki budżetowej - MOSiR, a w czę
ści spółce „Hossa”. Obok hotelu i restauracji 
„Olimpia” z MOSiR-u wyłączony zostanie 
kemping i boiska, zaś reszta - ze stadionem, 
pływalnią przy ul. Powstańców, basenami od
krytymi - wejdzie w skład tworzonej nowej jed
nostki budżetowej. Przedmiotem głosowania 
była właśnie likwidacja zakładu budżetowego
1 utworzenie jednostki budżetowej pod nazwą 
MOSiR. Pierwsza przeszła przy jednym głosie 
przeciw i jednym wstrzymującym się, druga - 
jednogłośnie.

Kolejną uchwałę wprowadzającą zakaz 
używania jednostek pływających z użyciem 
silnika spalinowego na zalewie elektrowni 
„Rybnik” przegłosow ano przy 2 głosach 
przeciw i 4 wstrzymujących się. Referujący 
projekt w iceprezydent Rom uald N iewelt 
wskazał na wyjątkowość tego akwenu i ko
nieczność jego ochrony, by mógł on pełnić 
funkcje rekreacyjne.

Następnie radni jednogłośnie przyjęli uchwa
łę w sprawie zmian w Statucie Miasta Rybni
ka. Jak wyjaśnił referujący projekt J. Frelich, 
zmiany wynikają z ustawowego wymogu, na 
mocy którego Rada Miasta określa zakresy 
działania rad dzielnic odrębnymi statutami. 
Stąd też pojawiła się potrzeba, by uwzględnić 
stanowisko RIO i dokonać koniecznych zmian 
w statucie. Podobnym wynikiem zakończyło 
się głosowanie nad projektem w sprawie okre
ślenia formy zatrudnienia członka Zarządu 
Miasta Ewy Ryszki. Zgodnie z uchwałą, od 
października tego roku będzie ona etatowym 
członkiem ZM. Zdaniem prezydenta A. Fuda- 
lego konieczność podjęcia tej uchwały wiąże 
się ze zwiększeniem odpowiedzialności z tytu
łu nadzoru właścicielskiego nad nowo powsta
jącymi podmiotami prawa handlowego. Dla
tego też potrzebna jest osoba kompetentna, 
która będzie w stanie odpowiednio wykorzy

stać swoje umiejętności w restrukturyzacji gmin
nej gospodarki komunalnej. W dalszej części 
sesji radni ustalili szczegółowe zasady i tryb 
przyznawania oraz wysokość dorocznych na
gród Prezydenta Miasta w dziedzinie twórczo
ści artystycznej, upowszechniania i ochrony kul
tury. Nagrody będą przyznawane w uznaniu do
konań w trzech kategoriach: animatorów kul
tury, twórców i działalności organizacji poza
rządowych. Do składania wniosków o przy
znanie nagród uprawniony został Zarząd Mia
sta, instytucje kultury oraz związki lub stowa
rzyszenia zawodowe, twórcze i kulturalne. Usta
lono również wymogi, jakie muszą spełniać 
wnioski o przyznanie nagród, kto będzie je roz
patrywał oraz jaka będzie ich wysokość. I tak 
indywidualna nagroda finansowa będzie równa 
dwukrotnemu przeciętnemu miesięcznemu wy
nagrodzeniu za rok poprzedni, a nagroda zbio
rowa trzykrotnemu wynagrodzeniu. W dysku
sji nad uchwałą radni pytali między innymi 
o limit nagród oraz o możliwość przyznawania 
wyróżnień dla sponsorów kultury. Uchwałę 
z autopoprawkami przyjęto jednogłośnie. Na
stępnie radni przegłosowali projekt w sprawie 
zaciągnięcia pożyczki ze środków Wojewódz
kiego Funduszu Ochrony Środowiska i Go
spodarki Wodnej w Katowicach na realizację 
termomodemizacji budynku Komendy M iej
skiej Państwowej Straży Pożarnej w Rybni
ku przy ul. Św. Józefa 4. Koszt robót wynosi 
170 000 zł, ale dzięki temu, że zadanie zostało 
zakwalifikowane do realizacji w ramach „ Pro
gramu pilotowego ochrony powietrza”, 50% 
wnioskowanej kwoty przyznane zostanie w 
formie dotacji, a pozostałe 50% w formie po
życzki o preferencyjnym oprocentowaniu. Jak 
wyjaśnił wiceprezydent Józef Cyran, aby otrzy
mać tę dotację konieczne jest zaciągnięcie po
życzki. Zadanie to musi zostać zrealizowane do 
końca roku, a spłata pożyczki musi nastąpić w 
ciągu sześciu lat. Uchwałę przyjęto jednogło
śnie, podobnie jak projekt dotyczący powołania 
Społecznej Komisji Mieszkaniowej. Do jej za
dań należeć będzie rozpatrywanie wniosków 
o przyznanie lub zamianę mieszkań, ocena wa
runków mieszkaniowych oraz umorzenie lub 
rozłożenie na raty kaucji mieszkaniowej i opłat 
za urządzenia techniczne. W składzie trzyna
stoosobowej komisji znajdą się przedstawi
ciele Ośrodka Pomocy Społecznej, Koła Eme
rytów i Rencistów, Komisji Gospodarki Ko
munalnej RM oraz kierownicy administracji 
domów mieszkalnych nr 1, nr 2, nr 3, nr 4 
działu eksploatacji ZGM. Zgodnie z uchwałą, 
skład osobowy zostanie ustalony przez Pre
zydenta Miasta.

Następnie radni rozpatrywali uchwałę do
tyczącą ustalenia zasad i trybu zasiedlania lo
kali mieszkalnych w budynku przy ul. Borki 
37 B. Mieszkania będą mogły zasiedlać oso
by przekwaterowane z budynków przezna
czonych do sprzedaży oraz znajdujące się na 
liście skierowań na rok 2000. Projekt uchwa
ły zreferował P. Szczyrbowski, który mówił

m.in. o dobrym stanie technicznym budynku 
i wysokim standardzie mieszkań. Ze względu 
na wysokie koszty eksploatacji, lokale te zo
staną zasiedlone przez mniejsze rodziny o sto
sunkowo korzystniejszych warunkach mate
rialnych. Projekt został przyjęty jednogłośnie. 
Kolejny punkt sesji dotyczył upoważnienia 
Zarządu Miasta do nawiązania współpracy 
z Rejonem Wileńskim na Litwie i do zawarcia 
porozumienia w tej sprawie. W porozumie
niu mowa jest między innymi o chęci rozwi
jania wzajemnych stosunków w dziedzinie 
kultury, szkolnictwa, sportu, wymiany mło
dzieżow ej, rozw oju  obszarów  w iejskich  
i przedsiębiorczości. J. Frelich zapewnił rad
nych o tym, że władze miasta pragną rozwijać 
kontakty z Rejonem Wileńskim, poszerzając 
pole współpracy o nowe dziedziny. W spo
mniał również o dotychczasowych kontak
tach z Wileńszczyzną, sierpniowej wizycie 
rybnickich sam orządow ców  i w rażeniach 
z pobytu (czytaj na str. 16-17). O wymianie 
doświadczeń i kontaktach z Rejonem Wileń
skim mówiła również Maria Z. Smółka, która 
zachęcała radnych do przyjęcia uchwały.

W dalszej części sesji rozpatrywano aż 9 pro
jektów związanych z ustaleniem najniższego 
wynagrodzenia i wartości punktu dla jednostek 
organizacyjnych miasta. Bezpośrednio przed 
głosowaniem, radca prawny Łucja Pierchała 
wyjaśniła radnym, dlaczego konieczne jest 
ustalenie najniższego wynagrodzenia zasadni
czego i wartości punktu oraz kiedy musi ono 
nastąpić. Pozwoliło to radnym na podjęcie 
uchwał, w których dla Centrum Rekreacji i Re
habilitacji „B U SH ID O ” oraz M iejskiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji w pierwszej kate
gorii zaszeregowania najniższe wynagrodze
nie zasadnicze ustalono na kwotę 450zł, a war
tość punktu na 4,00 zł. W przypadku Rybnic
kich Służb Komunalnych, Zarządu Zieleni 
Miejskiej, Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej 
i Zarządu Transportu Zbiorowego najniższe 
wynagrodzenie w ynosić  będzie  - 450 zł, 
a punkt - 5,50 zł. Dla Powiatowego Zespołu 
do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnospraw
ności najniższe wynagrodzenie ustalono na 
kwotę 450 zł, a punkt na 4,50 zł, dla Ośrodka 
Pomocy Społecznej odpowiednio na 460zł i 4 zł, 
a dla Pow iatow ego Urzędu Pracy - 400 zł 
i 4,50 zł. Uchwały przyjęto jednogłośnie. Ko
lejny punkt sesji dotyczył zasad zwrotów kosz
tów podróży służbowych radnych i członków 
komisji spoza RM. Należności te zostały okre
ślone w rozporządzeniu Ministra Spraw We
wnętrznych i Administracji. Poza tym uchwa
ła RM mówi o tym, że jej przewodniczący upo
ważniony jest do delegowania radnych i człon
ków spoza rady, a delegowanie przewodniczą
cego leży w gestii jego zastępcy, w tym przy
padku Jana Mury. Kazimierz Zięba zapropo
nował, by uchwała zapewniała taką m ożli
wości działania niejednem u, ale wszystkim

c.d. na str. 6.

42-60-070
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Sesja Rady Miasta - 11 września br.
c.d. ze str. 5.
wiceprzewodniczącym RM, a radny H. Ryszka 
chciał poznać zasady ustalania wyjazdów służ
bowych. Po odpowiednich wyjaśnieniach Ł. 
Pierchały i autopoprawce, uchwałę przyjęto jed
nogłośnie.

Takim samym wynikiem zakończyło się gło
sowanie projektu uchwały w sprawie wyga
śnięcia członkostwa w Radzie Nadzorczej 
PWiK Kazimierza Łątkowskiego. Rezygnacja 
spowodowana została wejściem w życie usta
wy, która pozwala na zasiadanie tylko w jed
nej radzie nadzorczej spółek, w których jed
nostki samorządu terytorialnego posiadają 
udziały.

Tradycyjnie już w czasie sesji radni rozpa
trywali uchwałę w sprawie nabycia, zbycia 
i oddania w wieczyste użytkowanie nierucho
mości. Dotyczyły one m.in. terenów potrzeb
nych do utworzenia miejsc postojowych dla sa
mochodów i gruntu pod obwodnicę na odcin
ku ul. Wodzisławska - Raciborska. Po doko
naniu autopoprawki zgłoszonej przez referu
jącego projekt P. Szczyrbowskiego, radni przy
jęli uchwałę jednogłośnie. Podobnie jak kolej
ny punkt sesji, dotyczący zawarcia porozumie
nia z Miastem Żory na sfinansowanie w części 
przez to miasto zadań miejskiego Inspektoratu 
Weterynarii w Rybniku. Zdaniem wiceprezy
denta P. Szczyrbowskiego taka propozycja nie 
może zostać odrzucona. W następnym punk
cie sesji radni uzupełnili skład Komisji Rewi
zyjnej. Decyzją radnych miejsce I. Zimona za
jął Stanisław Jaszczuk. Kolejne głosowanie 
dotyczyło również składu komisji. Na ręce 
przew odniczącego RM M. Śm igielskiego 
wpłynęło bowiem pismo o odwołanie z Ko
misji Działalności Gospodarczej Krystyny 
Błaszczyk, ze względu na objęcie przez nią 
funkcji dyrektora szkoły. Obydwie uchwa
ły przyjęto przy jednym  głosie w strzymu
jącym  się.

W punkcie dotyczącym interpelacji, pytań, 
wniosków i oświadczeń radnych jako pierw
szy głos zabrał K. Zięba, który mówił m.in. 
o złej nawierzchni dróg przy ul. Zebrzydow s
kiej i Raciborskiej oraz wyraził wątpliwość, 
co do konieczności i celowości powołania peł
nomocnika prezydenta do spraw bezpieczeń
stwa publicznego. Radny ponownie poruszył 
kwestię zdewastowanego pawilonu handlowe
go oraz przekazał ZM pismo zawierające listę 21 wniosków, które zgłoszono podczas zebra- 
nia mieszkańców dzielnicy Maroko- Nowiny. 
- Wnioski dotyczą gospodarki mieszkaniowej, 

i i  bifrastruktmy osiedlowej oraz bezpieczeństwa 
9  mieszkańców - mówił K. Zięba. Wśród postu- 

^  9  latów mieszkańców Nowin znalazło się m.in.9  malowanie elewacji budynków, naprawa i wy- 
miana okien i drzwi, przeprowadzenie wycin- 
ki topoli, utrzymanie przychodni lekarskiej, bu
dowa parkingów oraz ograniczenie niskiej 
emisji zanieczyszczeń powietrza. Mieszkańcy 

dokończenie na str. 14

Skrótem...
Zmiany personalne w elektrowni „Rybnik”

Pod koniec sierpnia Rada Nadzorcza elektrowni „Rybnik” SA. Odwołała ze stanowiska Tadeusza 
Sopickiego, wieloletniego dyrektora, a od 4 lat prezesa tego przedsiębiorstwa. Odpowiedzią na tą 
decyzję było odwołanie przez ministra skarbu 4 członków rady i powołanie nowych.

Kierowanie zakładem powierzono dotychczasowemu dyrektorowi ds. inwestycji Jerzemu Chachule. Zmiany 
personalne zbiegły się z okresem działań prywatyzacyjnych, w elektrowni zapewniają jednak, że nie wpły
ną one na prowadzone rozmowy w sprawie sprzedaży 35% akcji zakładu. Mówi się, że umowa z amery- 
kańsko-japońskim konsorcjum może być podpisana w październiku. Już natomiast podpisano list inten
cyjny z Rybnicką Spółką Węgłową na dostawę węgla co ma zapobiec wahaniom kosztów produkcji ener
gii elektrycznej.

Dodajmy, że elektrownia „Rybnik" to zakład o dobrej kondycji finansowej, wytwarzający najtańszą 
energię ze wszystkich elektrowni węglowych.
10 lat Ośrodka Leczniczo-Rehabilitacyjnego im. Jana Pawła II

Minęło 10 lat od powstania w Rybniku Ośrodka Leczniczo-Rehabilitacyjnego dla Dzieci Niepełno
sprawnych Ruchowo i Umysłowo im. Jana Pawła IL Inicjatywa dobrego ducha całego przedsięwzięcia 
- śp. ks. Henryka Jośko,okrzepła i dziś' nikt nie ma wątpliwości co do roli tego ośrodka w objęciu specja
listyczną, kompleksową opieką i rehabilitacją neurologiczną dzieci jej potrzebujących.

Wczorajsze uroczystości związane z rocznicą rozpoczęła msza w kościele pod wezw. św. Jadwigi. Po
tem na terenie ośrodka odbyła się część artystyczna, a zaproszeni goście mogli zwiedzić jego pomieszcze
nia. Szersza relacja w następnej „GR”.

Brytyjskie doświadczenia
W ramach realizacji programu Know-How Stowarzyszenie Gmin Górniczych z siedzibą w Rybniku 

zorganizowało seminarium na temat brytyjskich doświadczeń w efektywnym realizowaniu interesów gmin 
górniczych oraz działalności EUR-ACOM - organizacji grupującej krajowe stowarzyszenia gmin górni
czych w państwach UE. Okazją do spotkania w Ochojcu była wizyta w Polsce dyrektora organizacji 
EUR-ACOM Martina Cantora. Referaty były adresowane przede wszystkim do władz samorządo
wych gmin. Przy okazji uczestnicy seminarium mieli okazję zwiedzić organizowany na terenie byłej 
kopalni „Ignacy” w Niewiadomiu Ośrodek Dziedzictwa Kultury Przemysłowej. W seminarium uczestni
czył prezydent Adam Fudali.

W obronie sądu
Rada Powiatu Rybnickiego podjęła uchwałę wyrażającą protest przeciwko planowanej likwidacji 

przez Ministerstwo Sprawiedliwości XVIII Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych i XXI Wy
działu Cywilnego - Ośrodków Zamiejscowych Sądu Okręgowego z siedzibą w Rybniku. Radni po
wiatowi uważają, że plany te są pozbawione merytorycznych i racjonalnych przesłanek oraz są społecznic 
nieuzasadnione. W uchwale radni zwrócili się również do rad okolicznych miast i powiatów o podjęcie 
skoordynowanych działań mogących zapobiec likwidacji.

Władze samorządowe Rybnika w pełni z radnymi powiatu się solidaryzują i zapowiadają walkę 
o pozostawienie ośrodków w Rybniku.

Związek Górnośląski - przygotowania do kongresu

Tel. 42-28-825, 42-60-070
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W spom nien ie  o Ireneuszu  Z im on
15 sierpnia zmarł Ireneusz Zimon, 

radny miasta Rybnika, działacz samo
rządowy i związkowy.

Nagła śmierć tego pełnego energii i planów 
na przyszłość, zaledwie 42-letniego człowie
ka, boleśnie zaskoczyła wszystkich - rodzi
nę, przyjaciół, kolegów - radnych. W pracy 
na rzecz miasta dał się poznać jako człowiek 
niezwykle mu oddany - wyróżniający się rze
telnością, poczuciem obowiązku i odpowie
dzialnością. Jako związkowiec zaangażowa
ny był w trudny proces łagodzenia skutków 
przekształceń w przemyśle i restrukturyza
cją górnictw a, p rzyczyniając się w tym 
względzie do bezkonfliktowego rozw iąza
nia wielu problemów. Pogodne usposobie
nie i przyjazny sposób bycia zjednywał mu 
sympatię wielu osób.

Sp. Ireneusza Zimona wspominają współ
pracownicy:
Wiceprezydent Jerzy Frelich: - Śmierć Irka 
była dla nas ogromnym zaskoczenie. Wiado
mość o niej zastała nas w Wilnie, gdzie przeby
waliśmy z grupą radnych. Tego samego dnia 
wieczorem, w wileńskim kościele św. Ducha 
uczestniczyliśmy we mszy św. odprawionej za 
spokój Jego duszy. Ireneusz Zimon jako kie
rownik rybnickiej Delegatury NSZZ „Solidar
ność” był zobowiązany do nadzorowania pro
cesu przekształceń zakładów. Była to misja bar
dzo trudna, biorąc pod uwagę różnicę intere
sów załóg, których praw, jako związkowiec, był 
zobligowany bronić, a z drugiej strony twar
dych praw rynku, które przecież rozumiał. Dzię
ki zaufaniu ludzi próbował te interesy godzić i 
często wychodził Z trudnych sytuacji obronną 
ręką. Jako radny, mimo młodego wieku i stażu, 
szybko wszedł w zagadnienia samorządowe. 
Odszedł zbyt szybko, będzie Go nam brako
wać...
Stefan Kubera, współpracownik z Delega
tury NSZZ „Solidarność” w Rybniku: -
Przedwczesne odejście Irka to dla nas wielki 
cios. Pracowaliśmy „biurko w biurko”, rozu
mieliśmy się doskonale. Teraz będzie mi brako

waćjego doświadczenia, wypracowanych przez 
niego w ciągu wielu lat kontaktów. Jego osoba 
będzie trudna do zastąpienia. Był doskonałym 
negocjatorem, potrafił rozmawiać z ludźmi 
i przekonywać ich do wielu spraw.
M arian Bywalec, przewodniczący Rady 
Dzielnicy Maroko-Nowiny: Ireneusz Zimon 
pełnił w Radzie Dzielnicy funkcję zastępcy 
przewodniczącego, był też szefem Komisji 
Kultury, Sportu i Młodzieży. I  właśnie dla 
młodzieży robił najwięcej - przyczynił się do 
remontu boiska w filii SP 11, był inicjatorem 
budowy toru speedrowerowego, zabiegał o to, 
by na Księżoku powstały tereny rekreacyjne. 
Aktywnie uczestniczył w tworzeniu Strategii 
rozwoju dzielnicy. Przed podjęciem decyzji 
rozważał wszystkie „ za ” i „przeciw ”, był zwo
lennikiem spokojnej dyskusji. Straciliśmy do
brego sąsiada i zaangażowanego w sprawy 
swojej dzielnicy działacza samorządowego. 
M iał wiele planów, gdyby nie odszedł zbyt 
szybko, na pewno wiele z nich udałoby mu się 
zrealizować...

Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość, 
że w dniu 15 sierpnia 2000 r. zmarł

śp. Ireneusz Zimon
radny Miasta Rybnika, kierownik Delegatury Zarzgdu Regionu 

Ślgsko-Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność” w Rybniku.
Wyrazy głębokiego współczucia rodzinie zmarłego składają

Rada Miasta i Zarząd Miasta Rybnika

Ireneusz Zimon urodził się 16 grud
nia 1957 roku w Rybniku. W 1976 roku 
ukończył Zasadniczą Szkołę Zawodo
wą w Niedobczycach. Podjął pracę 
w FUSiT „Sygnały” w Gotartowicach, 
gdzie pracował, ostatnio na stanowi
sku kierownika działu, aż do objęcia 
w 1998 roku kierownictwa rybnickiej 
Delegatury Zarządu Regionu Śląsko- 
Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność” . 
Było to konsekwencją wieloletniego 
zaangażowania w działalność związ
kową. Z „Solidarnością” związał się od 
początku jej istnienia. Brał udział we 
wszystkich akcjach protestacyjnych, 
również w stanie wojennym. Po reak
tywowaniu związku w 1989 roku, zo
stał wybrany przewodniczącym KZ 
NSZZ „Solidarność” w FUSiT „Sygna
ły” i funkcję tę pełnił do końca swoje
go krótkiego życia. W 1998 roku, jako 
kandydat AWS, wziął udział w wybo
rach samorządowych w Rybniku, zdo
bywając mandat radnego. Był również 
zaangażowany w pracę samorządo
w ą w d z ie ln icy  M aroko-N ow iny. 
Szczególnie bliskie były Mu sprawy 
związane ze skutkami restrukturyza
cji przemysłu wydobywczego. W swo
jej dzielnicy zwracał uwagę na pro
blem y m łodych, przyczynia jąc się 
m.in. do powstania toru do uprawia
nia rozwijającej się wśród młodzieży 
nowej dyscypliny sportowej - spe- 
edroweru. Ostatnio był zaangażowa
ny w opracowywanie strategii rozwo
ju dzielnicy Maroko-Nowiny. Był peł
nomocnikiem AWS w Rybniku oraz 
członkiem RS AWS.

I. Zimon zostawił żonę Bożenę i osie
rocił tro je  dzieci: syna Tomasza - 
ucznia V klasy Technikum Mechanicz
nego, córkę Monikę - uczennicę III kla
sy Liceum Handlowego oraz 6-letnią 
córkę Joasię.

Śp. Ireneusz Zim on spoczął na 
cmentarzu komunalnym w Rybniku. 
W pogrzebie, obok rodziny, przyja
ciół, znajomych i kolegów - związkow
ców, udział wzięli przedstawiciele władz 
Rybnika z prezydentem  Adamem 
Fudalim. W ich imieniu zmarłego po
żegnał przewodniczący Rady Miasta 
Michał Śmigielski. Obecny był rów
nież przewodniczący Zarządu Regio
nu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „So
lidarność” Wacław Marszewski. List 
kondolencyjny wystosował do rodzi
ny wojewoda Marek Kempski.
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15 sierpnia, na pamiątkę rocznicy Bitwy 
Warszawskiej, jaką żołnierze dopiero co od
rodzonej Rzeczypospolitej stoczyli w 1920 
roku z armią sowiecką, obchodzimy Święto 
Wojska Polskiego. W Rybniku uroczystości 
rozpoczęła msza św. w bazylice św. Antonie
go. Jej uczestnicy - przedstawiciele władz 
samorządowych, środowisk kombatanckich, 
żołnierze służby czynnej i innych służb mun
durowych, młodzież szkolna i harcerska - 
wzięli następnie udział w uroczystym apelu 
na Rynku. Przedstawiciele władz samorządo
wych z prezydentem Adamem Fudalim, 
Wojskowej Komendy Uzupełnień oraz kom
batantów złożyli kwiaty na płycie upamięt
niającej wizytę w Rybniku marszałka Józe
fa Piłsudskiego. W 1922 roku przyjął on na 
rybnickim Rynku defiladę z okazji utworze
nia w naszym mieście garnizonu wojskowego. Rybnicka młodzież składa kwiaty na grobach Żołnierzy Września ’39.

Święto Wojska Polskiego, roczni
ca Września ’39. Dzień Weterana

Przywołując
historię...

U schyłku lata szczególnie często 
spoglądamy wstecz, przywołując cią
gle jeszcze żywe karty historii nasze
go kraju.

Przedstawiciele władz m iasta składają kwiaty na 
płycie upamiętniającej pobyt w Rybniku marszałka 
Piłsudskiego. Zdj.: Z.K.

Ryszard Tlołka odbiera nominację na stopień kapitana.
Zdj.: Z.K.

Kolejna część uroczystości miała 
miejsce w Ratuszu, gdzie komendant 
W KU płk Andrzej Dul wręczył gru
pie kombatantów i weteranów walk
0 niepodległość akty nominacji na 
pierwszy i kolejne stopnie oficerskie.
Byli wśród nich rybniczanie: Kazi
mierz Kaczorowski, który otrzymał 
stopień podporucznika oraz mianowa
ny na stopień porucznika Tadeusz Pa- 
chowiez. Do stopnia kapitana awan
sowano Ryszarda Tlołkę, szczegól
nie zasłużonego w walce o wolność 
uczestnika bitwy o Monte Cassino.

Obchody poprzedziła uroczystość 
w rybnickiej WKU, gdzie wręczono 
odznaczenia resortowe i awanse na 
kolejny stopień pracownikom wojska
1 żołnierzom służby czynnej.

W samo południe 1 września 
br. społeczność naszego miasta 
oddała hołd obrońcom Rybni
ka, którzy zginęli w pierwszych 
dniach II Wojny Światowej.

Przy dźwiękach werbla kwa
tery Ż o łn ie rzy  W rześn ia  na 
cmentarzu przy ul. Rudzkiej po
kryły się wiązankami kwiatów, 
złożonymi przez przedstawicieli 
władz miasta, organizacji kom
batanck ich , służb m unduro 
wych, instytucji miejskich oraz 
młodzież szkolną i harcerską.

Refleksjami na temat wyda
rzeń sprzed 61 lat, skierowany
mi przede wszystkim do zebra
nej licznie na cmentarzu mło
dzieży, podzielił się wiceprezy
dent Jerzy Frelich, zaś szcze
góły walk obronnych w Rybni

ku we wrześniu 1939 roku przedstawiła na
uczycielka historii Zespołu Szkół Ekonomicz- 
no-Usługowych w Rybniku Urszula Warczok. 
Tamte wydarzenia, choć odległe w czasie, wciąż 
kształtują naszą świadomość historyczną i toż
samość narodową. Obecność tak licznej gru
py młodzieży na wrześniowej uroczystości 
jest, być może, początkiem dobrej tradycji.

Kwiaty złożono też pod monumentem upa
miętniającym  tych co leżą w obcej ziemi 
i swych grobów nie mają oraz pod Pomni
kiem Powstańców Śląskich. Za udział w uro
czystości podziękował wszystkim Tadeusz 
Szostok, naczelnik Wydziału Edukacji UM - 
organizatora obchodów.

* H= *
Również 1 września w sali Cechu Rzemiosł spo

tkali się członkowie organizacji kombatanckich. W 
c.d. na stronie 9.

r
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Prezydencka para na Rynku. Zdj.: Z. K.

Kandydaci na prezydenta w Rybniku
Kampania prezydencka trwa. Rybnik odwiedziło, jak 

dotąd, czterech kandydatów do prezydenckiego fotela.

Jak się okazało, M. Krzaklewski bywał na ryb
nickim stadionie już w czasach studenckich, 
kibicując drużynie z Rzeszowa. Wizyta prze
wodniczącego AWS była okazją do zorgani
zowania dodatkowego biegu, w którym wzię
ło udział po dwu zawodników z każdej dru
żyny. Specjalny puchar z rąk Mariana Krza

k lew sk iego  odebra ł 
zw ycięzca biegu Ł u
kasz Romanek. Wywo
dzący się z opcji „soli
darnościow ej” p rezy
dent A. Fudali zadekla
row ał, że sw ój głos 
w wyborach prezydenc
kich odda na Mariana 
Krzaklewskiego.

W Pow iatow ej 
i M iejskiej B ibliotece 
Publicznej z wyborcami 
spo tkał się A ndrzej 
Olechowski. (Cykl wy
dawniczy nie pozwolił 
nam na przedstawienie 
relacji z tej wizyty).

Fudalim
Zdj.: M.T.

Spotkanie z Janem Łopuszańskim. Zdj.: r

prezydenta przedstawił zarys swojego programu 
wyborczego, podkreślając m.in. swoją niechęć 
wobec przystąpienia Polski do Unii Europejskiej.

W pierwszą sobotę września Rybnik odwie
dził starający się o reelekcję prezydent Alek
sander Kwaśniewski. Głowę państwa wraz 
z małżonką Jolantą powitali na Rynku prezy
dent Adam Fudali oraz przew odniczący 
Rady Miasta Michał Śmigielski. Następnie 
na rynkowej scenie A. Kwaśniewski uczest
niczył w finale konkursu „Złota Miejscowość 
Radia Katowice”, potem zaś kawalkada sa
mochodów ruszyła pod schody Teatru Ziemi

osobami, m.in. szefem sztabu wybor
czego Ryszardem Kaliszem i rzecz
nikiem prasowym kampanii Dariu
szem Szymczychą do sali TZR. Tam 
odbyło się spotkanie przedwyborcze, 
na które można było wejść za specjal
nym i zap roszen iam i. P rezyden t 
przedstawił swój program wyborczy, 
podkreślając wielokrotnie rolę swojej 
małżonki w kampanii wyborczej. Go
spodarzem spotkania był poseł SLD 
Andrzej Zając, do niedawna członek 
Rady Miasta Rybnika.

W niedzielę 3 września Rybnik od
wiedził lider AWS M arian K rza
klewski. Wraz z żoną Marylą przy
był na mecz żużlowy RKM-Stal Rze
szów na stadion przy ul. Gliwickiej, 
gdzie został powitany przez prezyden
ta Adama Fudalego i przewodniczą
cego RM M ichała Śm igielskiego.

Jako pierwszy w naszym mieście pojawił 
się poseł Jan Łopuszański. Lider ugrupowa
nia P orozum ienie P olskie  z łożył w izytę 
w Urzędzie Miasta, gdzie spotkał się z przed
stawicielami rybnickiego sam orządu oraz 
dziennikarzam i. Prezydent Adam  Fudali 
przybliżył gościowi wynikające z restruktu
ryzacji górnictwa problemy naszego miasta 
oraz istotne przedsięwzięcia m.in. budową 
kampusu wyższych uczelni. K andydat na

Rybnickiej. Stamtąd prezydent Kwaśniewski 
przeszedł z małżonką i towarzyszącymi im

Marian Krzaklewski z prezydentem Adamem 
na rybnickim stadionie.

c.d. ze strony 8.
obchodzonym przez nich Dniu Weterana wziął 
udział prezydent Adam Fudali, składając ze
branym w imieniu Zarządu i Rady Miasta Ryb
nika życzenia długich lat w zdrowiu i pomyśl
ności. On też wręczył przyznane przez premiera 
RP oraz kierownika Urzędu ds. Kombatantów 
tytuły Weterana Walk
o Wolność i Niepodległość Ojczyzny Janowi 
Przybyszowi, Tadeuszowi Wiatrowi, Kazi
mierzowi Szczerbie, Piotrowi Szczerbie, Ja
nowi Nosiadkowi, Wacławowi Stachowi, Ja
nowi Skupieniowi i Franciszkowi Kożdonio-

wi. Komendant rybnickiej WKU płk Andrzej 
Dul akt nominacji na pierwszy stopień oficer
ski nadany przez Prezydenta RP wręczył Alfre
dowi Machoczkowi. Uhonorowano również 
członków Związku Represjonowanych Żołnie
rzy - Górników, a stopnie sierżanta otrzymali: 
Fryderyk Teszner, Czesław Rąba, Antoni 
Świdergał, Stanisław Ptaszyński, Antoni 
Kwaśny, Konrad Kuśka, Józef Chęciński, 
Sylwester Mitko, Edward Krzyżanowski i 
Lucjan Szulik, zaś plutonowego - Eryk Adam
czyk, Norbert Kapuścik, Gilbert Mura i Sta
nisław Komarek.

Prezes rybnickiego Zarządu Miejskiego 
Z w iązku K om batantów  R zeczpospolite j 
i Więźniów Politycznych Zbigniew Rusiń
ski, wyraził żal z powodu rozbicia środowi
ska kom batanckiego: - W alczyliśmy o to 
samo - o wolność i niepodległość i choć jest 
nas coraz mniej, nie potrafimy działać wspól
nie. Podkreślił natomiast dobrą współpracę 
z rybnicką Wojskową Komendą Uzupełnień.

Z każdym  rokiem w sali „O krąglaka” , 
gdzie tradycy jn ie  zb iera ją  się w eterani,

dokończenie na stronie 24.
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Rok szkolny ruszył pełną parą, 
nadal nie cichną jednak dyskusje 
nad nauczycielskimi pensjami. 
Nadal też samorządy nie otrzyma
ły pełnej dotacji, by pokryć pod
wyżki wynikające ze zmian w Kar
cie Nauczyciela.

Nauczycielskie
dodatki

Osobnym tematem była próba wypracowa
nia przez samorządy miast na prawach powia
tu wspólnego stanowiska, co do wysokości 
poszczególnych dodatków dla nauczycieli. 
Tematowi temu poświęcone było sierpniowe 
spotkanie prezydentów „powiatów” grodz
kich. Jego inicjatorami byli koordynator Kon
wentu Miast na prawach powiatu, prezydent 
Chorzowa Marek Kopel oraz prezydent Ryb
nika Adam Fudali.

Efektem ożywionej dyskusji, w której uczest
niczył również doradca w Ministerstwie Edu
kacji Narodowej Tadeusz Matusz, były pro
pozycje wysokości poszczególnych dodatków. 
Ustalono, że będą one wynosiły: motywacyj
ny - do 25 zł na etat (granica wysokości dodat
ku dla nauczyciela - do 20%, dyrektora - do 
50%); funkcyjny - na stanowiskach kierow
niczych wg indywidualnych zasad, opiekun 
stażu - 30 zł, wychowawca klasy - 30 zł, do
radca metodyczny - 300 zł; dodatki za wa
runki pracy - trudne - 5% do 40% stawki 
godzinowej, uciążliwe - 10% stawki godzino
wej, szkodliwe - indywidualne zasady; za go
d ziny  pon ad w ym iarow e - p lanow ane 
- 100%, doraźne - 100% stawki zasadniczej 
dla nauczycieli właściwego przedmiotu reali
zującego program, 50% - w innych przypad- 
kach.Zgodzono się również, że dodatek moty
wacyjny i funkcyjny będzie wypłacany z dołu.

W momencie podejmowania powyższych 
ustaleń większość miast, oprócz Zabrza, Rudy 
Śląskiej i Rybnika, nie podjęła jeszcze uchwa
ły o przyjęciu regulaminu placowego dla na
uczycieli. Po rozmowach z nauczycielskimi 
związkami zawodowymi wysokość dodatków 
mogła się więc zmienić.

Zgodnie z wcześniej przyjętą uchwałą, 
w Rybniku dodatek motywacyjny jest o wiele 
korzystniejszy niż w wypracowanych przez 
konwent propozycjach i wynosi 70 zł na etat 
pełnozatrudnionego nauczyciela, więcej też, 
bo 350 zł otrzyma doradca metodyczny.

Tak więc nasz samorząd wyjątkowo wy
soko ocenia wysiłek nauczyciela, teraz trze
ba tylko mieć środki, by uchwalone dodat
ki wypłacić. Na razie państwowa subwen
cja nie spłynęła, ale miasto zapewnia, że ter
miny wypłat dla nauczycieli zostaną dotrzy
mane.

(r)

i z miasta o mono
kulturze górniczej 
zmieni się w miej
sce, gdzie warto 
będzie  zostać 
i spełniać swoje 
życiowe ambicje.

Uroczystość za
kończył złożony 
z m ontażu  te k 

Z okazji rozpoczęcia roku szkolnego wiceprezydent Jerzy Frelich przekazał dyrekcji 
szkoły pamiątkowe albumy. Zdj.: r

Witając gości - a wśród nich prezydenta 
Adama Fudalego, wiceprezydenta Jerzego 
Frelicha, wiceprzewodniczącego RM Jana 
Bujaka, szefa Komisji Oświaty RM Włady
sława Horabika, władze kuratoryjne i oświa
towe oraz przedstawicieli nauczycielskich 
związków zawodowych, a także Rady Dziel
nicy M aroko-Nowiny - dyrektor Grzegorz 
Janik przypomniał krótką historię ZSP nr 3, 
w skład którego wchodzą dziś Li
ceum Ogólnokształcące nr 5 oraz 
Gimnazjum nr 6. Efektem działań 
racjonalizujących sieć oświatową 
była likwidacja w tym budynku 
szkoły podstawowej (za w yjąt
kiem kilku klas VI, aż do wyga
śnięcia), choć do decyzji takiej 
było rodziców bardzo trudno prze
konać.

Dziś w 37 oddziałach ZSP nr 3 
uczy się ponad 1100 młodzieży, 
grono pedagogiczne liczy 83 oso
by, a szkoła je s t najw iększym  
w mieście zespołem, w którym 
wspólnie istnieją liceum i gimna
zjum. Szkoła ta nie będzie na pew
no wolna od problemów nękają
cych całą polską oświatę, mimo to, 
ja k  pow iedzia ł w iceprezyden t 
J. Frelich, trzeba będzie zrobić 
wszystko, by stworzyć młodzieży 
jak  najlepsze warunki do startu 
w dorosłe życie. W strategii rozwo
ju  miasta założono, że w 2005 roku

stów  w ierszem  
i prozą oraz piose
nek program arty
styczny w wyko
naniu w yłącznie 
dziewcząt. Gdyby 

patrzeć tylko na scenę, trudno byłoby uwie
rzyć, że ZSP nr 3 to szkoła koedukacyjna...

Szkoły po remoncie
Wraz z pierwszym dzwonkiem młodzież 

rybnickich szkół podstawowych, średnich 
oraz gimnazjów rozpoczęła naukę w wyre
montowanych budynkach, odnowionych

c.d. na str. 11

W Zespole Szkół Technicznych wymieniono okna. Zdj.: Z.K.

Nowy rok szkolny 2000/2001

Inauguracja w ZSP 3
Za nami początek roku szkolnego. W 

Rybniku został on uroczyście zainauguro
wany w nowo utworzonym Zespole Szkół 
Ponadpodstawowych nr 3 przy uł. Orze- 
powickiej.

50% rybnickiej młodzieży trafi na studia, bo 
tylko wykształcenie zagwarantuje pracę i speł
nienie życiowych aspiracji. Władze miasta 
chcą te ambitne plany zrealizować poprzez 
tworzenie kampusu wyższych uczelni (patrz 
tekst obok). Zadaniem nauczycieli będzie zaś 
takie przygotowanie młodzieży, by mogła ona 
skorzystać z bogatej oferty edukacyjnej nie
daleko miejsca zamieszkania. Od tych mło

dych ludzi zależeć 
będzie, czy Ryb
nik zmieni oblicze

Tel. 42-28-825, 42"6Q"07|



c.d. ze str. 10
pomieszczeniach lekcyjnych oraz odpo
wiednio przygotowanych klasach przed
miotowych.

W tym roku na rem onty przeznaczono 
w budżecie miasta 2 min. 800 tys. zł, zaś na 
inwestycje tj. sale gimnastyczne, moderniza
cje kotłowni i wymianę okien wyasygnowa
no 11 min zł. Jak mówi Dorota Bienek, na
czelnik Wydziału Inwestycji i Budownictwa 
UM w Rybniku, prace remontowe w więk
szym lub mniejszym zakresie wykonano w 78 
obiektach oświatowych na terenie miasta. 
W SP 13, SP16, SP18, gimnazjum nr 5 i przed
szkolu nr 10 przeprowadzono modernizację 
kotłowni na ogrzew anie gazowe, a w SP 
nr 19 zainstalowano sygnalizację przeciwwła- 
maniową. Częściowo wymieniono również 
okna w SP6 w Zamysłowie, SP28 w Kamie
niu, SP35 w Chwałowicach oraz SP 12, Gim
nazjum 11 i Zespole Szkół Technicznych. 
Natomiast całkowitą wymianę okien przepro
wadzono w I LO. Duży remont wraz z mo
dernizacją sanitariatów miało miejsce w SP 
nr 26 w Niewiadomiu. Poza tym w większo
ści rybnickich szkół podstawowych i gimna
zjach wykonane zostały prace malarskie. Tak 
było m.in. w przypadku SP 21, SP 24, SP 32, 
SP 27 oraz gimnazjum nr 2 i nr 6. Uczniowie 
podstawówki w Niewiadomiu będą ćwiczyć 
w wymalowanej sali gimnastycznej, a mło
dzież Zespołu Szkół Ponadpodstawowych 
w Niedobczycach skorzysta z siłowni. W cza
sie wakacji wymieniono również instalację 
centralnego ogrzew ania w SP 4 i SP 16, 
a w SP 33 dokonano izolacji zewnętrznej 
ścian. Wyremontowano również sale gimna
styczne w SP 13, SP 18 i SP 34 oraz w Gim
nazjum nr 8, łącznie z Zespołem Szkół Po
nadpodstawowych. W Specjalnym Ośrodku 
Szkolno-Wychowawczym zmodernizowano 
sanitariaty, a częściowy remont dachu miał 
miejsce w Gimnazjum nr 1, Zespole Szkół 
Specjalnych nr 7 i Zespole Szkół Ekonomicz
no - Usługowych. Rozpoczęto również prace 
związane z powstaniem w Rybniku 10 no
wych sal gimnastycznych: - Trwa właśnie 
przekazywanie pierwszych placów budowy dla 
ZSE-U, Rybnickiej Kuźni, Orzepowic, Kłoko- 
cina i Boguszowie -  mówi D. Bienek.

Prace remontowe objęły również przedszko
la. W 31 placówkach tego typu odbyły się 
prace malarskie i dekarskie, a w przedszkolu 
nr 18 wymieniono dach. Dzięki wydatkom 
przeznaczonym na szkolnictwo udało się za
dbać nie tylko o wygodę nauki, ale również 
ojej jakość. Uczniowie rybnickich szkół mogą 
bowiem skorzystać z dostępu do Internetu. 
Dzięki odpowiednio wyposażonym pracow
niom komputerowym kontakt z tą międzyna
rodową siecią mają m.in. wszyscy rybniccy 

dokończenie na str. 23
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Od października

...pierwsi studenci w kampusie
Nowy rok akadem icki rybniccy studenci powita- 

jq w pierwszym oddanym do użytku obiekcie two
rzonego przy ul. Rudzkie] Zespołu Szkół Wyższych - 
tak bowiem brzmi od niedawna oficjalna nazwa 
kampusu.

Przystosowany dla potrzeb szkolnictwa której w przystosowanych pomieszczeniach
wyższego budynek dawnej szpitalnej kuchni 
zagospodarowany zostanie przez rybnickie 
Centrum Kształcenia Inżynierów Politech
niki Śląskiej, głównie przez studentów kie
runku energetyka komunalna. W obiekcie 
znajdzie się amfiteatralna sala wykładowa na 
120 miejsc, kilka sal dla 60-70 studentów oraz 
parę mniejszych, które pomieszczą 30-osobo- 
wą grupę słuchaczy. Powstaną pracownie 
komputerowe, będą pomieszczenia dla pra
cowników dydaktycznych i adm inistracji, 
a także sklepik. - Obok specjalności energe
tyka komunalna, którą prowadzimy w ramach 
Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki, 
w obiekcie tym będą mieli zajęcia studenci 
startującego w Rybniku gliwickiego Wydzia
łu Elektrycznego oraz Wydziału Mechanicz
nego i Technologicznego - powiedział dyrek
tor Centrum  K ształcenia Inżynierów doc. 
Szczepan Wyra. - Zagospodarowywanie bu
dynku jes t w toku, niewykluczone więc, że przy 
Rudzkiej będą się też odbywać zajęcia dla stu
dentów z kierunków „przypisanych ” dotąd do 
budynkowi przy ul. Kościuszki.

To właśnie tu 5 października br. odbędzie 
się uroczystość rozpoczęcia roku akademic
kiego dla rybnickich studentów, połączona 
z oficjalną inauguracją działalności ZSW. 
Przypomnijmy, że kampus jest wspólną ini
cjatywą rybnickich władz samorządowych 
oraz elektrowni „Rybnik”, realizowaną po
przez Fundację Ekologiczną „Ekoterm Sile
sia” . Jak dotąd animatorzy przedsięwzięcia 
przeznaczyli na jego realizację po 5 min zł. 
Prezes fundacji Michał Śmigielski pełni rów
nocześnie funkcję przewodniczącego Rady 
Miasta, co sprawia, że sprawy zespołu są mu 
szczególnie bliskie. - Cieszymy się, że zgod
nie z wcześniejszymi zapowiedziami pierwszy 
obiekt kampusu już niedługo zostanie oddany 
do użytku - mówi M. Śmigielski. - Aktualnie 
dokonywane są wszelkie odbiory techniczne 
i prace porządkowe. Ale to dopiero pierwszy 
etap realizacji naszej idei „przybliżania” 
szkolnictwa wyższego młodzieży naszego re
gionu.

Jak zapewne nasi czytelnicy już wiedzą, 
między władzami Rybnika, a Uniwersytetem 
Śląskim została podpisana umowa, na mocy

szpitalnych oddziałów dziecięcych: chirurgii 
i laryngologii, uczelnia ta zobowiązała się do 
uruchomienia w roku akademickim 2001/2002 
siedmiu kierunków uniwersyteckich z możli
wością poszerzenia oferty. Po trzech latach 
naboru będzie na nich studiow ać ponad 
600 osób. Realizacja tego etapu jest najbliż
szym  zadan iem , a je g o  koszt w yniesie  
ok. 10 min zł. Nie będzie to suma łatwa do 
zebrania. Jak dotąd, fundacja otrzymała ze środ
ków europejskich prawie 400 tys. euro na 
stworzenie laboratorium nowoczesnych tech
nologii, jednak wszystko wskazuje na to, że na 
dalsze pieniądze z funduszu Phare na rok 
2001 nie m aco liczyć. Nie wiadomo jaką sumę 
przeznaczy na dalszą realizację zespołu będąca 
w przededniu prywatyzacji elektrownia, choć 
wszystko wskazuje na to, że zmiany własno
ściowe nie powinny negatywnie wpłynąć na 
finansowe zaangażowanie tego zakładu w bu
dowę. Pomoc finansową zadeklarowały rów
nież inne rybnickie firmy (Rettig-Heating, Er- 
bud, Tenneco Automotive, Classenpol). Wy
posażą one po jednej sali wykładowej i będą 
rocznie „dorzucać” równowartość 20 tys. DM. 
W zamian, sale dotowane przez te firmy będą 
nosić ich nazwy. Partycypować w kosztach 
będzie również oczywiście miasto. Wydaje się 
jednak, że ze względów finansowych mogą 
ulec opóźnieniu przenosiny do nowego szpita
la w Orzepowicach oddziałów mieszczących 
się w największym obiekcie na Rudzkiej. Cho
dzi o sumę, jaką na przeprowadzkę powinno 
wyłożyć państwo. Dlatego też opóźniony może 
być kolejny etap tworzenia kampusu.

„Wejściem” do zespołu zainteresowana jest 
również katowicka Akademia Ekonomiczna. 
M. Śmigielski uważa, że sytuacją optymalną 
byłoby powstanie w Rybniku ośrodka akade
mickiego, w którym kierunki humanistycz
ne, techniczne oraz ekonomiczne wzajemnie 
by się uzupełniały, a np. przyszli prawnicy 
mogliby wybierać również zajęcia z zarządza
nia, a przyszli inżynierowie - z socjologii... 
Ale to już przyszłość, choć może wcale nie 
tak odległa, jak dziś nam się wydaje... 
Zdjęcie p ierw szego obiektu kampusu  
na okładce.

(r)
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Równolegle z rodzeniem się przed 10 lat 
Polski samorządowej, powstawać zaczęły 
pierwsze organizacje samorządu gospodar
czego. Było to naturalnym następstwem usta
wy z 1989 roku, umożliwiającej tworzenie 
się nowych, prywatnych podmiotów gospo
darczych. W Rybniku inspiratorem powsta
nia organizacji skupiającej zarówno han
dlowców, firmy prywatne, jak i przedsiębior
stwa państwowe, były miejskie władze sa
morządowe pierwszej kadencji.

- Jakie były początki samorządu gospodar
czego w Rybniku?
- Wielką rolę w procesie tworzenia się ryb
nickiej Izby odegrał ówczesny prezydent mia
sta Józef Makosz. Poznał on we Francji struk
turę takiej organizacji i zainicjował powsta
nie podobnej w Rybniku. Chętnych do zrze
szenia się było bardzo wielu, gdyż był to czas 
boomu dla nowo powstających firm. W mo
mencie powstania Izby jej motorem napędza
jącym były jeszcze firmy państwowe, bo to 
one miały klientów. Od samego początku po
magaliśmy w tworzeniu się kolejnych pod
miotów, prowadząc działania informacyjne, 
dotyczące m.in. wychodzących law inow o 
nowych przepisów. Takie doradztwo było 
w tedy niezbędne - zresztą uczyliśm y się 
wspólnie, jak zaistnieć w nowych warunkach. 
Pierwszym prezesem Izby był Norbert Kwa- 
śniok, którem u należą się słowa uznania 
za poprowadzenie organizacji w tych pionier
skich czasach. Najważniejsze, że członkowie 
Izby, których liczba rosła z miesiąca na mie
siąc, rozumieli potrzebę istnienia takiej orga
nizacji. Nie dla natychmiastowych korzyści, bo 
to jest niemożliwe, ale dla dzisiejszej konsoli
dacji. Nasze kontakty są bardzo przyjacielskie, 
co procentuje w momentach, kiedy ktoś po
trzebuje pomocy.

- Zadania Izby na dziś?
- A ktualnie Izba Przem ysłow o-H andlow a 
Rybnickiego Okręgu Przemysłowego zrzesza 
ponad 110 firm. W porównaniu z początkiem 
istnienia, znacznie poszerzył się teren naszej 
działalności, co zostało w yartykułow ane 
w nazwie. Dziś jesteśmy organizacją okrze
płą i liczymy się w hierarchii izb gospodar
czych w kraju, a można nawet powiedzieć, 
że jesteśmy jedną z najsilniejszych... O sile tej 
decyduje zarówno liczba zrzeszonych firm, jak 
i ich potencjał finansowy, a tym samym kon

dycja Izby. Składka 
członkowska zależy 
od liczby zatrudnionych, zaś jej ściągalność 
jest bardzo dobra. Członkowie Izby rozumieją, 
że środki te nie są marnotrawione, ale przezna
czane na jej rozwój, rozwój kontaktów, w tym 
zagranicznych, z których firmy korzystają. Głów
ne korzyści z członkostwa w Izbie to możliwość 
udziału firmy w targach czy giełdach, które są 
niezastąpioną formą promocji. Dziś nawet Unia 
Europejska bez akceptacji różnych działań przez 
samorząd gospodarczy nie istnieje. Nawet udzie
lenie pewnych typów kredytów dla gminy jest 
uzależnione od opinii Izby. Nie bez przyczyny 
przedstawiciele Izby biorą udział w przetargach 
ogłaszanych przez miasto, które jest przecież naj
lepszym płatnikiem dla naszych firm. Stałe kon
takty z władzami samorządowymi sprawiają, że 
członkowie Izby znają zamierzenia inwestycyjne 
miasta, w każdym razie ci menadżerowie, którzy 
chcą je znać... Przedstawiciele Izby brali również 
udział w tworzeniu strategu rozwoju miasta. Na
dal pośredniczymy w nawiązywaniu kontaktów 
między firmami i prowadzimy działania informa
cyjne.

Cieszymy się, że Izba już wpisała się w pejzaż 
gospodarczy miasta, ale chcemy jeszcze mocniej 
zaistnieć w całym Rybnickim Okręgu Przemy
słowym. Próbą integracji środowisk biznesowych 
są przyznawane przez Izbę nagrody - Czarne 
D iam enty. R ybnicka Izba, jako  jedna 
z czterech w województwie, została zaproszona 
do prac nad strategią rozwoju woj. śląskiego, co

świadczy o dobrym jej postrzeganiu. Wiele inicja
tyw, choćby giełdę „Dom”, realizujemy wspólnie 
z miastem i są to z reguły inicjatywy udane, mające 
bardzo dobry odbiór społeczny.

- Czy problemy związane z restrukturyzacją 
przemysłu wydobywczego wpływają na kon
dycję Izby?
- Raczej nie, bo, jak na razie, Rybnicka Spółka 
Węglowa nadal jest naszym członkiem. Zda
jemy sobie jednak sprawę z potrzeby minima
lizowania skutków przekształceń, od których 
nie ma zresztą odwrotu. Przyszłością jest po
wstawanie małych i średnich przedsiębiorstw, 
a wspomaganie ich działań jest naszym zada
niem. Co prawda inaczej wyobrażałem sobie 
ideę powstałej Rybnickiej Strefy Aktywności 
Gospodarczej, ale wierzę, że i w tym kształcie 
strefa również zadziała i będzie się rozwijać.

- Jubileusz 10-lecia Izby odbędzie się w Ru
dach Raciborskich (rozmawiamy przed  
tą uroczystością). Nie jest tajemnicą, ze spe
cjalnie upodobał pan sobie to właśnie miej
sce. Wiemy też, że z tej okazji Izba uhonoru
je  osoby wspomagające je j działania...
- To prawda. Rudy to piękny zakątek i warto 
wspomagać jego rewitalizację - zarówno park, 
jak  i zabudowania, co zresztą czynimy. Na 
uroczystości wręczymy specjalne nagrody 
osobom, które szczególnie zasłużyły się na
szej organizacji - Piramidy wiedzy, umiejęt
ności i przyjaźni. Jedna z nich przeznaczona 
jest dla prezydenta Adama Fudalego.

- Z okazji jubileuszu życzymy dalszych suk
cesów i dziękujemy za rozmowę. (Szersze re
lacje z uroczystości w „GR” w październiku).

Rozmawiała: Wiesława Różańska

Izba Przemysłowo-Handlowa Rybnickiego Okręgu Przemysłowego
i Urząd Miasta Rybnika serdecznie zapraszają do udziału w branżowej edycji Giełdy

•  oszczędność energii i ochrona środowiska
•  ogrzewanie •  ocieplenie •  oświetlenie •  wentylacja

6 - 8  października 2000
Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych, ul. Św. Józefa 30, Rybnik

✓  najnowsze osiągnięcia w dziedzinie ekologicznego i oszczędnego ogrzewania
✓  wiodące technologie ociepleó i izolacji budynków
✓  odnawialne źródła energii
✓  oszczędne źródła światła
✓  nowoczesne systemy wentylacji i klimatyzacji.

Sukces tegorocznej wiosennej Giełdy Dom oraz ogromne zainteresowanie firm pozwala sądzić, iż III Branżowa Edycja 
Giełdy Dom będzie się cieszyć dużym zainteresowaniem zarówno wśród wystawców jak i odwiedzających. Giełdę wio
senną odwiedziło 18000 osób, a wystawiało się 150 firm. W II Branżowej Edycji uczestniczyło ponad 40 wystawców. 
Giełdzie patronuje Radio 90 FM.

W trakcie trwania Giełdy przewiduje się liczne imprezy towarzyszące: konkursy z. atrakcyjnymi nagrodami dla wystaw
ców i odwiedzających oraz bankiet.

Organizatorzy gorącą zachęcają do udziału w Giełdzie i proszą o terminowe dostarczenie zgłoszeń do biura Izby Prze
mysłowo-Handlowej. Rynek 12.

Jednocześnie informujemy, że o uzyskaniu powierzchni wystawienniczej decyduje kolejność zgłoszeń.

Jubileusz 10-lecia Izby Przemysłowo-Handlowej

Liczymy się w hierarchii
Rozmowa z prezesem Izby Przemysłowo-Handlowej 

Rybnickiego Okręgu Przemysłowego Andrzejem Żylakiem.

Teł. 42-28-825, 42-60-070
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Powstają strategie rozwoju dzielnic

Dzielnicowe burze mózgów
Zakończony został pierwszy etap opracowywania strategii rozwoju dziel

nic Rybnika. Podobnie jak miało to miejsce w przypadku tworzenia strate
gii miejskiej, powstanie długofalowego planu społecznych i inwestycyjnych 
działań w dzielnicach oddano w ręce liderów lokalnych społeczności.

Przypomnijmy, że powstaje sześć strategii, 
na tyle bowiem grup podzielono 26 dzielnic 
Rybnika, biorąc pod uwagę zarówno sąsiedzkie 
położenie, jak i tożsamość ważnych do roz
wiązania problemów. We wszystkich spotka
niach uczestniczył prezydent Adam Fudali, 
a także pracownicy Wydziału Rozwoju Mia
sta UM z naczelnikiem Marianem Uherkiem  
i architektem Markiem Osieckim - modera
torami całości. Była również obecna przed
stawicielka firmy IMC - wykonawcy brytyj
skiego programu Know-How.

Inicjatorzy przedsięwzięcia zgodnie podkre
ślają duże zaangażowanie, znajomość proble
mów i realizm, jakim dzielnicowi liderzy się 
wykazują. Każda z sześciu grup odbyła po co 
najmniej dwa parugodzinne spotkania, któ
rych efektem jest inwentaryzacja i ustalenie 
hierarchii problemów w ramach kilku pól dzia
łań strategicznych czyli domen.

W poszczególnych domenach wyróżniono 
zadania kluczowe, podzielone z kolei na za
dania szczegółowe. Wyłoniono zadanie prio
rytetowe, pokrywające się często z najbliż
szymi planami miasta zapisanymi w strategii 
ogólnej, są też zadania krótko-, średnio- i dłu
gookresowe. Następnym etapem będą konsul
tacje na temat możliwości realizacji najważniej
szych zadań z Zarządem Miasta. Dzięki po
wstaniu strategii dzielnicowych władze samo
rządowe będą znały potrzeby dzielnic na kilka
naście lat do przodu, a wiedza ta ułatwi m.in. 
konstruowanie przyszłych koncepcji, projek
tów czy studiów wykonalności wielu inwe
stycji. Pomoże też przy okazji składania wnio
sków o dofinansowanie różnych przedsięwzięć 
ze środków unijnych.

W dyskusji nad strategią rozwoju dzielnic 
centralnych tj. Śródm ieścia, Zam ysłowa, 
Meksyku, Rybnika „P ółnoc” i Sm olnej 
brało udział kilkunastu liderów lokalnych. 
W toku burzliwej, lecz twórczej dyskusji wy
łoniono cztery pola działań strategicznych 
czyli tzw. domen: pierwsze - odtwarzanie 
miejsc pracy i restrukturyzacja systemu 
szkolnictwa, edukacji i wychowania młodzie
ży z wykorzystaniem potencjału pozostałych 
domen, drugie - komunikacja, trzecie - in
frastruktura i czwarte - ekologia. Za kluczo
we zadanie domeny pierwszej uznano reali
zację przedsięwzięć w dziedzinie kultury, 
sportu i rekreacji, edukacji oraz w zakresie 
obiektów użyteczności publicznej. Znalazł się tu

m.in. zapis spójny z planami miasta o budowie 
dużego obiektu łączącego funkcje kulturalne, 
rekreacyjne i handlowe (plac przy ul. Raci
borskiej) oraz m odernizacja Teatru Ziemi 
Rybnickiej. Dzielnicowi liderzy widzą sens 
w rozszerzeniu działalności tej placówki po
przez prowadze
nie w niej zajęć 
d la  m łodzieży  
z dzielnicy śród
mieście. Za zada
nia priorytetowe 
uznano unow o
cześn ien ie  ryb 
nickiego stadionu
- działania w tym 
kierunku już  są 
p r o w a d z o n e .
Ciekaw a propo
zycja  to kom 
pleksowa realiza- 
c ja p rogram u 
sportow o-rekre
acyjnego wzdłuż 
rzeki Nacyny, podobnie - zagospodarowanie 
boiska po „Ryfamie” i rozbudowa szlaków ro
werowych. Jeśli o oświatę idzie - jest zapis
0 powstaniu kampusu przy Rudzkiej oraz plan 
utworzenia szkoły podstawowej w budynkach 
Zespołu Szkół Budowlanych. Dzielnica Mek
syk uważa za ważne zagospodarowanie tere
nu za w iaduktem  przy ul. Chwałowickiej
- miałyby tam powstać obiekty mieszkalne oraz 
usługowo-handlowe, a jak najwcześniej - pocz
ta i posterunek policji. Jest zapis o budowie 
garaży dla osiedla Reymonta i parkingu przy 
cmentarzu. Tereny wzdłuż pasma ulic Żorskiej
1 Wodzisławskiej mają być przeznaczone na 
cele gospodarczo-usługowe i sukcesywnie 
przez miasto uzbrajane w infrastrukturę tech
niczną. Ważnym zadaniem jest rozwój sieci ko
munikacyjnej, gdyż to właśnie w dzielnicach 
centralnych problem ten jest szczególnie uciąż
liwy. A więc do priorytetów zaliczono rozbu
dowę obwodnicy miejskiej - w najbliższym 
czasie odcinka W odzisławska-Raciborska, 
a także modernizację ulicy Wodzisławskiej 
i znajdującego się tam wiaduktu. W strategii 
zapisano też modernizację ulicy Chwałowic
kiej, utwardzenie kilku dróg gruntowych i bie
żące ich remonty. Za niezwykle ważne uznano 
budowę bezkolizyjnego przejścia dla pieszych 
i rowerów w rejonie ul. Kotucza i Rudzkiej.

Ważny zapis to rozbudowa sieci kanalizacyjnej, która 
to niezbędna i już podjęta przez miasto inwestycja 
związana jest z działalnością zmodernizowanej 
oczyszczalni ścieków. Zadanie to zostało wpisane 
w strategię miasta według harmonogramu zgłoszo
nego do programu pomocowego ISPA.

O coraz wyższej świadomości ekologicznej 
naszego społeczeństwa świadczy dyskusja 
nad domeną czwartą. W strategii zapisano 
waloryzację cmentarza Na Górce w parku im. 
Św. Sarkandra przy ul. Gliwickiej (prace już 
trwają), a także budowę parku po zamknięciu 
wysypiska przy ul. Prostej w dzielnicy Mek
syk. Kontrowersje wzbudził natomiast plan 
budowy cmentarza na Zamysłowie, w końcu

zapisano tę inwestycję jako zadanie długoter
minowe. Ze zrozumieniem natomiast potrak
tow ano zapis o program ie ochrony m.in. 
Okrzeszyńca jako użytku ekologicznego, kon
tynuację budowy bulwarów wzdłuż Nacyny, 
stworzenie z dzielnicy Smolnej oraz parku Ko
zie Góry ,pielonego” zaplecza dla dzielnic cen
tralnych. Jako bardzo ważny postawiono też pro
blem likwidacji niskiej emisji zanieczyszczeń, 
który dotyka szczególnie tereny z zabudową jed
norodzinną - choćby dzielnicę Rybnik „Północ”.

Podsumowując: liderzy w czasie swoistej „bu
rzy mózgów” wykazywali się wyjątkowym re
alizmem i rozsądkiem - fantaści byli dość szyb
ko sprowadzani na ziemię. Nie było partykula- 
ryzmów, a problemy poszczególnych dzielnic 
stawały się wspólnym zadaniem. Samorządow
cy doskonale znają swoje dzielnice i ich potrze
by, nie umknął im prawie żaden problem. Naj
większą aktywnością wykazali się Władysław 
Tomczak z Zamysłowa, Jacek Mura z dziel
nicy ,Zachód”, Kazimierz Salamon ze Smol
nej i Stanisław Gajda z Meksyku. Dzielnico
we strategie rozwoju pozostaną ważnym doku
mentem, w oparciu o który będzie można ra
cjonalnie zaplanować bliższe i dalsze przedsię
wzięcia. W kolejnych numerach „GR” przy
bliżymy strategie następnych grup dzielnic,

(r)

Samorządowcy doskonale znają swoje dzielnice i ich potrzeby.
Na zdj. dyskusja o przyszłości dzielnic centralnych. Zdj.: r



Na początku września przybyła 
do Rybnika z rewizytą delegacja 
z położonego w regionie Nord- 
Pas-de Calais miasta Lievin z jego 
merem Jean-Pierre Kucheidą.

Przypomnijmy, że J.P. Kucheidą jest rów
nież deputowanym do francuskiego parlamen
tu oraz wiceprezydentem EUR-ACOM - or
ganizacji jednoczącej krajowe stowarzysze
nie gmin górniczych państw Unii Europejskiej. 
Goście spotkali się z członkami Zarządu Mia
sta, a rozmowy dotyczyły m.in. nawiązania

Delegacja z Lievin w Rybniku

szerszych kontaktów między Litwin a Rybni
kiem. Obie strony są gotowe do zawiązania ofi
cjalnego partnerstwa. Ustalono, że umowa part
nerska zostanie podpisana w dwóch etapach -

w grudniu tego roku w Litwin, a następnie 
w p ierw szych  m iesiącach  now ego roku 
w Rybniku. Miasta partnerskie będą dążyły 
do nawiązania współpracy kulturalnej, kon
taktów w dziedzinie sportu, a przede wszyst
kim do wzajemnego poznania się mieszkań
ców. Zakłada się również wymianę urzędni
ków samorządowych w formie kilkutygodnio
wych stażów dla specjalistów w dziedzinie 
gospodarki komunalnej, zieleni miejskiej, 
a także fachowców zajmujących się pozyski
waniem środków z UE.

Chodzi również o wykorzystanie doświad
czeń związanych z restrukturyzacją przemysłu

górniczego. Lievin, mimo, że ostatnia kopal
nia została tam zamknięta wiele lat temu, 
wciąż jeszcze odczuwa skutki przekształceń, 
Rybnik stoi dopiero u progu tego procesu.

Liévin, w którym rybniccy samorządowcy 
gościli w ub. roku, postawiło na sport i rekre
ację, nasze miasto może więc z doświadczeń 
tych wiele skorzystać. - Chcemy się od was uczyć 
i na sukcesach, i na błędach - powiedział pre
zydent Adam Fudali. - Nasze miasto docenia 
kulturę francuską, a Francuzi są tu zawsze mile 
widziani, co wielokrotnie udowadnialiśmy. Każ
dy kontakt z miastem z kraju zrzeszonego w UE 
przybliża nas do tej organizacji.

Mający polskich przodków mer Jean-Pierre 
Kucheidą wielokrotnie powtarzał, że czuje się 
w Rybniku jak w domu, a nasze miasto jako 
przyszły partner bardzo mu odpowiada. W re
jonie Liévin wielu mieszkańców ma polskie, 
a nawet śląskie korzenie. Francuscy goście 
zwiedzili miasto, w tym nowy szpital w Orze- 
powicach, zjechali na dół w kopalni „Rydułto
wy”, odbyli też spotkanie w ośrodku w Allian
ce Française. Mer Kucheidą wraz z prezyden
tem Adamem Fudalim byli też obecni na otwar
ciu nowego placu zabaw w Gotartowicach, 
gdzie zostali niezwykle serdecznie przyjęci 
przez mieszkańców. Goście gratulowali gotar- 
towiczanom inicjatywy, dzięki której powsta
ło estetyczne miejsce zabaw i rekreacji.

Wizytę J.P. Kucheidy wykorzystało też Sto
warzyszenie Gmin G órniczych z siedzibą 
w Rybniku. Zorganizowało ono spotkanie 
w Stodołach, w których obok gości, gospoda
rzy z przewodniczącym Tadeuszem Chrósz- 
czem, przedstawicieli zrzeszonych gmin gór
niczych i rybnickich samorządowców z prezy
dentem Adamem Fudalim, uczestniczył też 
marszałek województwa śląskiego Jan Ol- 
brycht, podkreślając swoją obecnością wagę 
dyskutowanych problemów. Rozmowy doty
czyły m.in. m ożliw ości gmin górniczych 
w kontekście będącej w trakcie nowelizacji usta
wy “Prawo Geologiczne i Górnicze ”. Goście 
podzielili się swoimi doświadczeniami, wska
zując m.in. działy gospodarski, które można 
rozwijać w gminach górniczych.

(r)

Chcem y się od was uczyć

Pam iątkowe zdjęcie na rybnickim  Rynku: m er Lievin Jean-Pierre Kucheidą w środku m iędzy 
prezydentem  Adamem Fudalim (trzeci z praw ej) i przewodniczącym  RM  Michałem Śmigielskim.

Sesja Rady Miasta - 11 września br.
dokończenie ze str. 6.
apelowali również o zwiększenie patroli policji, 
wyeliminowanie spożycia piwa na klatkach scho
dowych i przed sklepami oraz zdyscyplinowa
nie właścicieli psów, by ci bardziej o nie dbali.

O interwencjach policji, chuligaństwie i wy
brykach młodzieży mówili również W. Za
wadzki i M. Smolka. W odpowiedzi na te gło
sy prezydent przekonywał, iż to właśnie dzię
ki powołaniu pełnomocnika do spraw bezpie
czeństwa publicznego, sytuacja w mieście po
winna ulec poprawie. A. Fudali mówił m.in. 
o zadaniach jakie ma do spełniania pełnomoc
nik i zapewniał, że nie może być mowy o pie
niądzach „wyrzuconych w błoto”: - W Urzę
dzie Miasta musi być pracownik, który w spo
sób kompetentny i fachowy zajmie się sprawami

dotyczącymi bezpieczeństwa.
Prezydent mówił również o komisariacie 

w Niewiadomiu, stowarzyszeniu „Bezpieczne 
Miasto”, koncentracji sił porządkowych w ra
mach tzw. „kwadratów bezpieczeństwa” oraz 
o mającej złą sławę rodzinie ze Śródmieścia, która 
zasłynęła w mieście z rozbojów i chuligańskich 
wybryków. W dyskusji głos zabrał również rad
ny A. Rojek, który zaproponował, by pełnomoc
nik prezydenta wziął udział w najbliższej sesji 
Rady Miasta. Prezydent ustosunkował się rów
nież do wątpliwości radnego Z. Gajdy, który po
wrócił do punktu ósmego sesji związanego z dzia
łalnością RSAG i restrukturyzacją kopalń. A. Fu
dali mówił m.in. o negocjacjach z RSW i jej zo
bowiązaniach w stosunku do miasta.

W dalszej części sesji glos zabrał R. Nie- 
welt, wspominając o wymianie nawierzchni

dróg w mieście i remoncie cmentarza przy 
ul. Gliwickiej. Z kolei wiceprezydent P. Szczyr- 
bowski ustosunkował się do zarzutów radne
go K. Zięby i mówił o nakazie rozbiórki pawi
lonu handlowego w dzielnicy Nowiny, grzyw
nie nałożonej na właściciela i ewentualnej roz
biórce, której koszty będzie musiał pokryć. 
H. Ryszka mówił o szkodach górniczych i złym 
stanie budynku przy ul. G órnośląskiej 56, 
a radny W. Horabik pytał o to, czy prawdą jest, 
że na terenie RSAG ma powstać składowisko 
odpadów azbestu. Wśród głosów kończących 
sesję pojawiła się m.in. opinia wiceprzewod
niczącego RM Jana Bujaka, który wraził swo
je uznanie dla pracowników Zarządu Zieleni 
Miejskiej. Podkreślił ich pracę, dzięki której 
Rybnik staje się coraz piękniejszy.

r,(S)
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Kontakty z Bedburg-Hau

Najpierw szpital, potem miasto
Początek kontaktów naszego miasta z Bedburg-Hau w Niemczech dato

wany jest na kwiecień 1993 roku, kiedy to podpisana została umowa o współ
pracy między Państwowym Szpitalem dla Nerwowo i Psychicznie Chorych 
w Rybniku, a Nadreńską Kliniką Psychiatryczną w Bedburg-Hau.

Kontakty te były następstwem powstanie 
w 1989 roku Polsko-Niemieckiego Towarzy
stwa Zdrowia Psychicznego, jako forum wy
miany doświadczeń polskiej i niemieckiej myśli 
psychiatrycznej. Animatorką współpracy jest od

lat dyrektor rybnickiego szpitala Maria Po- 
ciecha-Leśniak, zaś ze strony niemieckiej 
- dyrektor kliniki Alexander Eckert.

Współpraca szpitali została ostatnio rozszerzo
na o kontakty władz naszych miast. Na zaprosze

nie prezydenta Ada
ma F udalego  
w Rybniku złożyli wi
zytę, obok wspomnia-
nego wyżej
A. Eckerta, burmistrz 
Bedburg-Hau Hans 
G eurts, w icebur
mistrz Jürgen Bon
gers, a także radny, 
zastępca dyrektora kli
niki Helmut Pischny. 
Zostali oni przyjęci 
w Urzędzie Miasta, 
gdzie prezydent
A. Fudali przybliżył 
gościom charakter na
szego miasta z jego 
problemami i osiągnię
ciami, wyrażając ra
dość z możliwości na
wiązania kontaktów 
z w ładzam i Bed-

Prezydent Adam Fudali przekazuje burmistrzowi Bedburg-Hau Hansowi 
Geurtsowi m ateriały prom ujące Rybnik. Z praw ej - M aria Pociecha- 
Leśniak.

nich latach. Początki 
kontaktów przypo
m nieli M. Pocie- 
cha-L eśniak  oraz 
A. Eckert, podkreśla
jąc ich cel - szukanie 
jak najlepszych form 
opieki nad chorymi, 
szczególnie zasługu
jącym i na wsparcie 
szeroko pojętego śro
dowiska.

Nadreńska Klinika 
Psychiatryczna to dla 
n iew ielk iego m ia
steczka jak im  je s t 
B e d b u r g - H a u  
i całego regionu waż
ny czynnik życia go- 
s p o d a r c z e g o

burg-Hau. Burmistrz 
H. Geurts, który był 
już w Rybniku w 1995 
roku, wyraził podziw 
dla rozwoju naszego 
miasta w kilku ostat

Goście z  Bedburg-Hau w przyszpitalnym parku - na wózku Alexander Eckert, 
w środku burmistrz Hans Geurts. Zdjęcia: Z.K.

Były komendant miejski policji 
Hubert Hanak został pełnomocnikiem 
prezydenta miasta ds. porządku i bez
pieczeństwa publicznego.

Pełnomocnik 
ds. porządku 
i bezpieczeństwa

Jego zadaniem będzie utrzymywanie stałe
go kontaktu z policją, Strażą Miejską, Strażą 
Pożarną i in. jednostkami, których zadaniem 
jest ratowanie życia i zdrowia oraz czuwanie 
nad przestrzeganiem porządku publicznego. 
Będzie także sprawować pieczę nad służba
mi nadzoru budowalnego, sanitarnego oraz 
weterynaryjnego.

Pełniący swą funkcję od 1 września br. 
H. Hanak przygotowuje szereg przedsięwzięć 
mających na celu poprawę bezpieczeństwa 
w mieście, m.in. działania profilaktyczne 
z udziałem dzieci i młodzieży i w tym celu 
spotkał się już z dyrektorami szkół. Planowa
ne są również spotkania w dzielnicach, z któ
rymi H. Hanak będzie miał stały kontakt. 
Ostatnie ekscesy lekomanów mające miejsce 
pod przychodnią przy Hallera oraz oburzenie 
mieszkańców Śródmieścia w związku z wy
brykami małoletnich chuliganów są władzom 
miasta oraz pełnomocnikowi znane i już zo
stały podjęte pewne działania zapobiegawcze. 
Pełnomocnik H. Hanak jest zdecydowanym 
zwolennikiem zwiększenia ilości pieszych 
patroli policyjnych, a miasto jest nadal zain
teresowane wprowadzeniem monitoringu naj
bardziej niebezpiecznych miejsc.

Pełnomocnik jest otwarty na wszelkie pro
pozycje i pomysły mogące wspomóc działa
nia na rzecz bezpieczeństwa w mieście. 
Wystarczy skontaktować się z nim w siedzi
bie Urzędu Miasta, teł. 42-23011, w. 7263.

i społecznego. Jest on miejscem pracy dla 
ok. 2 tys. osób, dzięki niemu egzystuje wiele ma
łych i średnich firm. Burmistrz Geurts przybliżył 
rybnickim samorządowcom sposób funkcjono
wania swojego miasta, wchodzącego w skład bar
dzo wpływowego Nadreńskiego Związku Gmin, 
a także sposoby finansowania zadań gminy i po- 
nadgminnych. Scharakteryzował też miasto leżą
ce w pięknej, czystej ekologicznie okolicy, z gó
rującym nad nim, odbudowanym niedawno zam
kiem, gdzie mieści się muzeum sztuki nowocze
snej. Po wymianie tradycyjnych upominków nie
mieccy goście zostali zaproszeni do zwiedzenia 
miasta - Muzeum, kampusu i nowego szpitala.

Następnego dnia w rybnickim szpitalu miała 
miejsce konferencja naukowo-szkoleniowa, 
a potem omówienie dalszej współpracy między 
szpitalami, a także - miastami.

(r)
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„Podobnie jak miasta Śląska, Wilno w swoich dziejach przechylało 
się od jednej kultury do drugiej” - napisał gdzieś Czesław Miłosz.

Przypominam te słowa, gdyż jednym z mo
tywów przewodnich naszej wyprawy na Li
twę było poszukiwanie w pamięci i współ
czesności tego, co może łączyć miasta tak 
odległe jak Wilno i Rybnik. Przygotowaniem 
sierpniowej wycieczki zajęła się wiceprze
wodnicząca Rady Miasta Maria Z. Smolka. 
Z jej zaproszenia skorzystali trzej wiceprezy
denci, radni, pracow nicy U rzędu M iasta 
i wcale liczni mieszkańcy Rybnika - wśród 
nich także ci, których rodzinne korzenie się
gają na Litwę.

Już pierwszy dzień pobytu „rzucił” nas 
w centrum wielokulturowego tygla. Na po
witanie rybnickiej grupy ks. Jacek Paszenda 
odprawił mszę św. przed cudownym obrazem 
Tej, co „...w Ostrej świeci Bram ie”. Rybni- 
czanin - ojciec salezjanin - od ponad roku czu
wa nad kontaktami, dzięki którym dzieci z Li
twy mogą spędzać wakacje u nas i w miastach 
z Rybnikiem zaprzyjaźnionych, zaś władze 
miasta wspierają szkołę polską w Egliszkach 
pod Wilnem. Jej dyrektor, a zarazem prezes 
K om itetu  ds. O św iaty , K ultury , Sportu  
i Młodzieży Samorządu Rejonu Wileńskiego, 
Zygmunt Czech, wprowadził nas do miasta 
i zaprosił na wieczór do swojej szkoły. Ostat
nie dary z Rybnika umożliwiły oddanie w 70- 
80% nowej pracowni języka polskiego ponad 
140 uczniom, którzy chcą się w niej uczyć.
Tuż obok Ostrej Bramy zwiedzamy cerkiew 

św. Ducha. Później wielkie w rażenie robi 
sprofanowany kościół Najśw iętszej Marii 
Panny (Franciszkanów), którego rekonstru
owane wnętrze nie pozwala zapomnieć, jak

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

ciężkie próby musiała na tych ziemiach prze
chodzić polskość i wiara. Znakomitym, nie
zastąp ionym  przew odnik iem  po h is to rii 
i współczesności okazuje się Andrzej Pilec
ki, także związany ze szkołą polską w Eglisz
kach (Jałówce). Jedziemy tam wieczorem, 
mijając wille nowobogackich Litwinów i ubo
gie domki Polaków, wypychanych ze swoich 
gruntów. Najwięcej ich mieszka w samym 
Wilnie i Rejonie Wileńskim.

Szkół polskich w Rejonie jest 97. Wszyst
kie borykają się z kłopotami. Dzieci do tej

w Egliszkach dochodzą nawet 4-5 kilometrów. 
Chcą się uczyć po polsku (to dodatkowy ich 
obowiązek: 5-6 lekcji w tygodniu więcej niż u 
ich litew sk ich  rów ieśn ików  i to 
w gorszych warunkach). Dyrektor Czech opo
wiada o swoich planach: dzieci przybywa 
z roku na rok, szkoła 
jest 10-letnia. Chce 
je j nadać k ierunek  
katolicki, w czym mu 
pomagają franciszka
nie i salezjanie z Wil
na. Dba o wykształ
cenie kadry nauczy
cielskiej (sami Pola
cy, niektórzy ukoń
czyli studia w Pol
sce), remontuje sale, 
myśli o centralnym  
ogrzewaniu (są piece, 
a grzejniki z Rybnika 
czeka ją  na swój 
czas), o popraw ie

wyposażenia klas (w komputery nowszej ge
neracji, kolorowy telewizor, satelitę, sprzęt do 
nagłośnienia, odtwarzacz CD, instrumenty 
muzyczne...). Państwo litewskie zapewnia 
szkole tylko podstawy utrzymania, o inwe
stycjach i remontach nie ma mowy. Dobrze, 
że są sponsorzy - wśród nich podstawowy - 
miasto Rybnik.

W pięknej auli dzieci - mimo wakacji - dają 
wspaniałą, polskojęzyczną akademię (z wil- 
jeńskim zaśpiewem, rzecz jasna). Obdarowują 
nas serduszkami: „Serce serce o to prosi, niech 
te serce w sercu nosi”. A w nocy - ognisko ze 
wspólnymi śpiewami i rozmowami, które po
zwalają lepiej poznać się przyjezdnym i pra
cownikom szkoły. Czujemy jedyny smak tu
tejszego, ciemnego chleba...

Bardzo konkretna propozycja, która padła 
na akademii z ust przedstawicieli władz mia
sta, już się spełniła. Od 28 sierpnia za zgodą 
rodziców przebywa w Rybniku, a od 1 wrze
śnia uczy się w liceum ss. urszulanek Irena 
Pavlova, wytypowana przez Egliską Szkołę 
Podstawową. Opiekuje się nią od strony praw
nej i bytowej miasto oraz sekcja Wschodnia 
Stowarzyszenia Współpracy Międzynarodo
wej Rybnik - Europa. Uczennica przybyła do 
Rybnika na swoje 16. urodziny. M ieszka 
w internacie liceum, a dni wolne od nauki spę
dza u jednej z rybnickich rodzin.

W drugim dniu również zwiedzamy Wilno 
i okolice. W synagodze Żydzi przygotowują 
się do modłów (nie jest ich zbyt wielu, bóżnica 
-  ogromna). Odwiedzamy cerkiew unicką 
(greckokatolicką) równie zniszczoną jak ko
ściół Franciszkanów (w cerkwi widzieliśmy 
popa, tu -  parochów). Przechodzimy pod okna
mi ce li M ick iew icza  (i K onrada 
z „III cz. D ziadów ”) w klasztorze Bazylia
nów. Mijamy kościół św. Kazimierza, patro
na Litwy, do 1989 r. - Muzeum Religii i Ate- 
izmu. Po deptaku ul. Niemieckiej jedziemy 
na wtopione w zieleń wzgórz osiedle Łazdy- 
nie. Tu - na niedzielną mszę św„ do salezjań
skiej świątyni pw. św. Jana Bosko - zaprosił nas

Kierunek: Wilno

Nad grobem „M atki i Serca Syna”. Cmentarz na Rossie 15 sierpnia 2000 r.



ks. Jacek. Po mszy opowiada nam o swoich 
czteroletnich doświadczeniach duszpasterza 
polskiego na Litwie, o radościach i kłopotach 
kapłana na ziemi, nad którą przez 45 lat „krą
żył duch komunizmu”. Po południu zwiedza
my pałac i park w Werkach. Tu nasz przewodnik

ujawnia swe kolejne talenty i daje pianistyczny 
koncert na salonach biskupa Massalskiego.

Dzień trzeci: kościoły św. Anny i Bernar
dynów, przepiękne zaułki - tu i tam mieszkali 
Mickiewicz i Słowacki. Zwiedzamy dziedziń
ce Uniwersytetu i kościół św. Jana. Gdzieś tu, 
pod jesionem, siadywał wieszcz (i tylu innych 
wielkich, mniejszych, znanych, zapomnia
nych). Przed pałacem prezydenta Litwy - ko
lejne grupowe zdjęcie. W katedrze św. Stani
sława - kaplica ze srebrną trumną św. Kazi
mierza, a wokół groby królewskie. Z Góry 
Trzykrzyskiej podziwiamy panoramę miasta, 
co ma obszar Paryża i niespełna 700 tysięcy 
mieszkańców: wzgórza porośnięte lasami, 
błękit nieba, cienie zachodu kładące się na 
Stare Miasto. W zwiedzaniu kościoła św. św. 
Piotra i Pawła - najpiękniejszy barok świata - 
przeszkodzi nam tłum melomanów, który 
przybył na koncert muzyki kameralnej. Ka
mera TV na ambonie w kształcie łodzi Pio- 
trowej. Wewnątrz - sądząc po limuzynie - sie
dzi prezydent Litwy. Musiał, jak  wszyscy 
wchodzący, deptać po kamieniu grobowym 
fundatora św iątyni - M ichała K azim ierza 
Paca, hetmana wielkiego litewskiego - z po
kornym napisem: Hic iacet peccator, „tu leży 
grzesznik”. Po kolacji - pożegnanie z dyrek
torem szkoły w Egliszkach. O kazuje się, 
że składka uczestników wycieczki już znalazła

swoje przeznaczenie: oświetlona zostanie kla
sa języka polskiego w egliskiej szkole.

Dzień czwarty: 15 sierpnia. W 80. rocznicę 
„cudu nad Wisłą” jesteśmy na Rossie, wokół 
pomnika-m auzoleum Marii z Billewiczów 
Piłsudskiej i serca Marszałka. „Matka i Serce 

Syna” - głosi napis. Kwiaty, znicze, 
śpiewamy „Pierwszą brygadę”. Później 
zwiedzamy tę sławną nekropolię: alejkę 
p rofesorów , groby b lisk ich  Józefa  
P iłsudsk iego , „G órkę L ite rack ą” 
z g robem  W ładysław a S yrokom li. 
N agrobki L elew ela, ojca i ojczym a 
Słowackiego, Platerowie, Puzynowie, 
P ie traszk iew icz , W iw ulski (tw órca 
pomnika grunwaldzkiego w Krakowie 
i T rzech  K rzyży  w W iln ie ) . G dy 
wracamy, przygotowuje się już polska 
m an ifestac ja  p a trio tyczna . O dw ie
dzamy jeszcze cmentarz bernardyński: 
„ b a rd zo  p o ls k i” - m ów i nasz  
przew odnik. I tu leżą profesorow ie 
Uniwersytetu W ileńskiego i 
inni znakom ici w iln ian ie .
Później odwiedzamy dom św. 
F a u sty n y  K o w a lsk ie j, 
położony na terenie obecnego 
sierocińca. Mile musi być to 
otoczenie sercu Jej Pasterza. 
Popołudnie spędzamy w Tro
kach, stolicy Litwy w czasach 
Giedymina, ulubionej siedzibie 

księcia Witolda. Wokół świąteczny 
tłum Litwinów, na malowniczych 
jeziorach żaglówki. Nasz przewod
nik  opow iada nam  tym czasem  
o kienessie - świątyni Karaimów, 
potom ków  p lem ion  tu reck ich , 
którzy na dworach Rusi i Litwy, ale 
także w K ordob ie  za czasów  
arabskiego panow ania, tw orzyli 
elitę intelektualną. Jest czas na 
zwiedzanie Góry Biruty (kapłanki 
pogańsk iej, k tó rą  w ielk i książę 
K iejstut zm usił do m ałżeństwa). 
W ieczorem  pow ró t do W ilna: 
w kośc ie le  św. D ucha, gdzie  
nabożeństwa odbywają się wyłącznie 
po polsku, bierzemy udział w mszy 
św. odprawionej w intencji naszego 
przewodnika. Ks. Jacek modli się w 
intencji Ireneusza Zimona, radnego 
z Rybnika. Niedawno dotarła do nas smutna 
wiadomość o jego śmierci.

Nadchodzi czas pożegnań. Wyruszamy do 
Kowna, mijając po drodze Rykonty, dawną 
własność Ogińskich. Już na przedmieściach 
miasta odwiedzam y kom pleks klasztorny, 
który ród Paców ufundował dla kamedułów. 
Dzisiaj wspaniałym, barokowym kościołem 
opiekują się siostry kazimierzanki. W samym 
Kownie: zamek, plac Ratuszowy, kościoły

W itolda i Jezuitów, przy ostatnim mieszkał 
i uczył M ickiew icz. Na jednym  z dzie
dzińców poniewiera się barokowy, rozbity 
sarkofag  (T yszkiew iczów ?) z różow ego 
marmuru. W gotyckiej archikatedrze - tu mszę 
św. odprawił Jan Paweł II - zatrzymuje nas 
dłużej nagła ulewa. I tu wiele miejsc bliskich 
sercu, ale czas żegnać się z ujściem Wilii do 
N iem n a i z naszy m  n iezaw o d n y m  
przewodnikiem, którego pozdrowienia dla 
sióstr wizytek mieszkających w Rybniku, a 
przybyłych z Wilna, tu przekazuję.

W iadom o już  na pewno, że na przełom ie 
września i października odwiedzi Rybnik 
oficjalna delegacja Rejonu W ileńskiego. 
D otarł do nas list intencyjny, podpisany 
p rz e z  p a n ią  m er L e o k a d iję  J a n u -  
sauskiene, przewodniczącą Samorządu RW, 
k tó ry  p rz y g o to w u je  w sp ó łp ra c ę  obu 
sam orządów . R ada M iasta  R ybnika ju ż  
podjęła uchw ałę, która zakłada w ym ianę 
k u ltu ra ln ą , sp o tk a n ia  n a u c z y c ie li

i młodzieży, pomoc szkole w Egliszkach, 
naw iązanie kontaktów  gospodarczych na 
n a jb liż sz y c h  p ięć  la t. N ow y k ie ru n ek  
p a r tn e rs k ie j  w sp ó łp ra c y  R y b n ik a  
- z Rejonem W ileńskim - na naszych oczach 
przyjmuje bardziej oficjalny kształt.

Tekst i zdjęcia: 
Grzegorz Walczak

Jak pomagać? Ksiądz Jacek Paszenda podczas rozmowy 
z miejscowymi nauczycielami i rybniczanami w egliskiej 
szkole.

R yb n ick a  w yc ieczk a  p o d  sa n k tu a r iu m  M a tk i B o sk ie j  
Ostrobramskiej.
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Po raz XXXI 
z literatur;
i nie tylkqf./XXI1

RYBNICKIEOkrągły jubileusz Ryb
nickich Dni Literatury za 
nami. Nadchodzi czas 
XXXI imprezy z tego cy
klu, a przyszłość zdecydu
je ile jeszcze dziesiątek lat 
zdoła ona przetrwać  
w  zmieniającym się wokół 
nas świecie.

DNI
LITERATURĄ

POD PATRONATEM PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA
Na 1 października, dzień inauguracji RDL 

w Teatrze Ziemi Rybnickiej, zaproszono go
ści - literatów: Wilhelma Dichtera, Toma
sza Jastruna, Antoniego Liberę, Annę Oni- 
ch im ow sk ą , Joan n ę S ied leck ą , P iotra  
Szewca i Wojciecha Tochmana. Wybitna to 
reprezentacja. Wystarczy przypomnieć, że 
obie pow ieści W. D ichtera -  „Koń Pana 
B o g a ” (1996) i „Szkoła  b ezb o żn ikó w "  
(1999) - uzyskały nom inację do nagrody 
NIKE (druga w roku bieżącym). Tomasz Ja
strun to głównie poeta, laureat m.in. Nagro
dy im. Z. Hertza, przyznawanej przez pary
ską „Kulturę” . A. Libera przetłumaczył na 
polski wszystkie dramaty Samuela Becket- 
ta, a jego debiut powieściowy „Madame" 
(1998) stał się z miejsca bestselerem. Anna 
Onichimowska od 20 lat pisze książki dla 
dzieci i m łodzieży, słuchow iska radiowe 
i sztuki teatralne. Joanna Siedlecka jest mi
strzynią reportażu literackiego, a swoje naj
lepsze książki poświęciła Gombrowiczowi, 
W itkacemu i Kosińskiem u. P. Szewc jest 
poetą, krytykiem literackim, a przede wszyst
kim autorem dwóch powieści: „Zagłada" 
(1993) oraz „Zmierzchy i poranki” (2000). 
W. Tochman - reporter roku 1998 w plebi
scycie czytelników „Gazety W yborczej” - 
w książce „Schodów się nie p a li” (2000) po
dążył śladami ludzi zwykłych i niezwykłych, 
poszerzając - zdaniem Hanny Krall - grani
ce reportażu. Nie jest jeszcze pewne, czy na 
RDL zdoła dojechać Jerzy Bralczyk - pro
fesor, znawca języka i świata mediów.

Nie zdradzimy nazwiska tegorocznego lau- 
reata/laureatkę Złotej Honorowej Lampki Gór
niczej i poznamy je dopiero w dniu inaugura
cji RDL, wtedy też o 16.30 i 20.00 - wystąpi 
30-osobow y zespół cenionej w Rybniku 
„Piwnicy pod Baranami” . 2-3 października 
odbywać się będą w rybnickich szkołach 
i placówkach kultury spotkania z pisarzami.

Znane są terminy spotkań otwartych: 2 paź
dziernika o 17.00 - otwarte spotkanie z Anto
nim Liberą, dzień później - z Wilhelmem Dich
terem - w  rybnickiej bibliotece. Piotr Szewc
1 Tomasz Jastrun spotkają się z czytelnikami
2 paździenika o godz. 17,00 w Muzeum, zaś 
tego samego dnia i o tej samej godzinie Woj
ciech Tochman odwiedzi „Harcówkę” na Li
gocie. Również 2 października - w DK w Bo- 
guszowicach o godz. 11.00 z czytelnikami spo
tka się Piotr Szewc, zaś wcześniej, o godz. 
9.00 ten sam pisarz w DK w Niedobezycach.

Teatr Ziemi Rybnickiej w czwartek 5 paź
dziernika zaprasza młodzież na spektakl pt. 
„ Odlot w czasie czyli Historia ostatniego ty
siąclecia (w ciągu półtorej godziny)”, który 
zagra troje aktorów Polish Millenium Com
pany. Tytuł sztuki mówi sam za siebie: ostat
nie tysiąclecie od strony kulis nie może być 
pokazane całkiem serio, widz by tego nie 
wytrzymał... W sobotę, 7 października na 
scenie TZR o godz. 18.00 Teatr Rozrywki 
z Chorzowa przedstawi rock-operą A.L. We
bera i T. R ice'a „Jesus Christ Superstar”. 
O bejrzym y ją  w Rybniku n iespełna  pół 
roku po chorzowskiej prem ićrze - w reży
serii M arcela Kochańczyka, autora insce
nizacji E vity”, „Skrzypka na dachu” czy 
„ K abaretu”.

Spośród późniejszych propozycji TZR wy
mieńmy jeszcze zaplanowany na 12 paź
dziernika koncert z okazji obchodów Między
narodowego Roku Bachowskiego z udziałem 
m .in . K on stan tego  A n d rzeja  K ulk i 
(skrzypce solo) i kwartetu muzyków Simfo- 
nii Varsovii i in. muzyków-solistów. 15 paź
dziernika dwukrotnie wystąpi Jerzy Stuhr 
w „Kontrabasiście”, zaś 27 lub 28 paździer
nika w TZR będzie koncertował Czesław  
Niemen - muzyk pokaże również wystawę 
swoich grafik komputerowych.
A zatem zapraszamy! (gw)

50 lat plastyki na Ziemi Rybnickiej

Rybnickie
Żyjące w twórczej symbiozie Mu

zeum oraz rybnickie koło Związku 
P olsk ich  A rtystów  P lastyków  
przygotowały w spólnie wystawę 
wieńczącą 50 lat historii plastyki 
na ziem i rybnickiej.

Jak przypomniał uczestnikom wernisażu je
den z komisarzy wystawy Krzysztof Dublew- 
ski, jej początki datowane są na rok 1945, 
a łączą się nierozerwalnie z nazwiskiem Lu
dwika Konarzewskiego, organizatora kursu 
rzeźby w węglu w Rydułtowach, które to 
przedsięwzięcie przekształciło się kilka lat póź
niej w Państwowe Ognisko Plastyczne. Pro
wadził je  kolejno syn L. Konarzewskiego
- Ludwik - junior, a od 1976 roku aż do dziś
- Urszula Berger-Styczeń. Ich prace są na 
jubileuszowej wystawie również eksponowa
ne. Wielu wychowanków ogniska to dziś zna
ni, profesjonalni twórcy - jak choćby wybitny 
rzeźbiarz Zygmunt Brachmański. Pierwszej 
próby zintegrowania środowiska plastyczne
go dokonali poprzez swoją działalność Bar
bara i Jan Rakowie, a temu samemu celowi 
służyło powołanie do życia w 1994 roku ryb
nickie koło ZPAP, do którego należy 30 arty
stów - plastyków związanych z Rybnikiem 
i okolicznymi miastami. To ich prace złożyły 
się w większości na jubileuszową ekspozy-

Atrakcji co niemiara przygotowali 
organizatorzy finału III edycji konkur
su o tytuł „Złotej Miejscowości Radia 
Katowice”, jaki odbył się na rybnickim 
Rynku w pierwszą sobotę września.

Na neutralnym  teren ie  m iały m iejsce 
ostatnie „potyczki” miejscowości pretendu
jących do tego tytułu: Brennej, Chorzowa, 
Jastrzębia-Z droju , Jaw orzna, K oszęcina, 
M iędzybrodzia B ialskiego, O grodzieńca, 
Pszczyny, U jsoł i U stron ia . Tym razem  
wynik plebiscytu słuchaczy radia oraz de
cyzja profesjonalnego jury  były zgodne - 
zw yciężyła Brenna! Zw ycięska m iejsco
wość otrzymała nagrodę w wysokości 200 
tys.zł. za najlepsze w ykorzystanie swoich 
walorów i dorobku oraz umiejętną ich pro
mocję na antenie Radia Katowice, a także 
w czasie w akacyjnego program u imprez. 
Organizowany przez Radio Katowice kon
kurs daje ...możliwość promocji, odkrywa
nia atrakcji, popularyzowania inicjatyw lo
kalnych społeczności służących popraw ie

dokończenie na stronie obok

Tel. 42-28-825,
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kolory
cję. O dpowiedzialny za problemy kultury 
w mieście wiceprezydent Jerzy Frelich, wraz 
z drugim komisarzem wystawy, Marią Bud- 
ny-Malczewską, przybyłym na wernisaż ar
tystom wręczyli dyplomy uczestnictwa i oko
licznościowe wydawnictwo. W wernisażu

wziął również udział prezes Zarządu Okręgu 
ZPAP w Katowicach prof. Henryk Bzdok. 
O twarcie wystawy poprzedził tradycyjnie 
akcent muzyczny - tym razem zagrało trio 
Czesława Gawlika (fortepian) z Andrze

jem  Trefonem (gitara) i Andrzejem  K o
cybą (kontrabas).

W sumie na wystawie pokazano 70 prac 
32 artystów. Reprezentują oni wszystkie po
kolenia - od rodziny Konarzewskich do naj
młodszych twórców jak Hanna Grzonka czy 
Aleksandra Mrok - a także prawie wszystkie 
techniki plastyczne. Są rzeźby Z. Brachmań
skiego i ceramika Zbigniewa Mury, grafika 
Bogdana Szymury, oleje gospodarzy - Marii 
Budny-Malczewskiej i Krzysztofa Dublew- 

skiego, prace ryb- 
n iczan  B arbary  
i Mariana Raków, 
Elżbiety Niedziela- 
Siejna, Heleny Do- 
brzańskiej-Kasiu- 
ra, H eleny P ier- 
gies-Chlubek, Ry
szarda Kałamarza 
i A ndrzeja Obu- 
chowicza oraz arty
stów z Raciborza: 
Z yhdi C ak olli, 
M ariana C hm ie- 
leck iego , Z ofii 
i M ariana Z aw i
sło w, a także Gra
żyny Z arzeckiej- 
Czech z Wodzisła

wia. Są też prace Aliny Podleśny, M arii 
M leczko-Kandziora i Franciszka Niecia. 
Pamiętano również o nieżyjących już Janie 
Karwocie, Józefie Sowadzie, Józefie Siej- 
na i A nton im  T om ali. P rzem aw ia jące

Barbara i Marian Rakowie - bez nich trudno sobie 
wyobrazić rybnickie środowisko plastyczne.

Zdjęcia: Z.K.

do w yobraźni są prace H eleny Dąbrow- 
skiej-Baujerskiej, interesujące Marka Dą
browskiego.

Sylwetki w szystkich biorących w w ysta
wie twórców przybliża w ydawnictw o ju 
bileuszowe, w którym  - w yjątkow o - nie 
ma reprodukcji prac, ale fo tografie p la 
styków. - Uznaliśmy, że raz na p ięćdzie 
sią t la t w arto p o zn a ć  sam ych artystów , 
a ich prace będzie można og lądać w M u
zeum do końca października  - powiedział 
K. Dublewski.

(r)

Komisarze wystawy M. Budny-Malczewska i K. Dublewski są zadowoleni zje j kształtu.

Złota Miejscowość Radia Katowice

Rybnik nie byłby bez szans...
warunków życia i wypoczynku.

W Rybniku nominowane do tytułu „Zło
tej” miejscowości pokazały na specjalnych 
stoiskach tylko część swojego „potencjału” 
- były kolorowe wydawnictwa prom ocyj
ne, charakterystyczne wyroby, regionalne 
dania i próbki innych działań, którymi m iej
scowości mogą się poszczycić. Na rynko
wej scenie poszczególne miejscowości za
prezentowały również swój dorobek kultu
ralny, rozstrzygnięto też dodatkowe konkur
sy dla radiowych słuchaczy oraz wystąpiły 
rybnickie zespoły: Przygoda, Carrantuohill 
i Kurcband. Najwięcej publiczności zgro
madziły gwiazdy: Zbigniew Wodecki oraz 
zespół „B ajm ”. Ogłoszenie wyników kon
kursu połączono z przybyciem do naszego 
miasta starającego się o reelekcję prezyden
ta A leksandra  K w aśn iew sk iego , który 
wraz z żoną Jolantą pogratulował zwycię-

N a R ynku - p re ze n ta c je  k o n k u ru ją cych  
miejscowości. Zdj.: Z.K.

skiej miejscowości. Imprezę zakończył po
kaz sztucznych ogni.

Nic nie stoi na przeszkodzie, by i Rybnik 
wziął udział w kolejnej edycji konkursu. Pa
trząc na prezentacje jego tegorocznych uczest
ników, można śmiało stwierdzić, że nasze 
miasto nie byłoby bez szans... (r)

Miejska orkiestra 
w Lórrach

W lipcu br. Miejska Orkiestra Dęta Ryb
nik pod dyrekcją Mariana Wolnego gości
ła w niemieckim mieście Lórrach na zapro
szenie tamtejszej szkoły muzycznej.

Od dyrektora szkoły Georga Weissa nade
szło podziękowanie, podkreślające wspania
łe koncerty, jakie orkiestra dała w tej i innych 
miejscowościach. W czasie wizyty u burmi
strza Lórrach dyskusja toczyła się wokół roli 
kultury dla jednoczenia się różnych nacji we 
wspólnej Europie. Członkowie orkiestry przy 
okazji występów i spotkań z mieszkańcami 
Lórrach i okolic promowali Rybnik i to tak 
skutecznie, że wiele osób chętnie odwiedzi
łoby nasze miasto. (r)

-28-825, 42-60-070
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W Kinie ..Premierowym” TZR

Wielu z nas ma przed oczyma wzrusza
jącą scenę, w której dopiero co wybrany 
na tron piotrowy Jan Paweł II podnosi 
z kolan i całuje w rękę kardynała Stefana 
W yszyńskiego, podkreślając tym gestem  
rolę „prymasa 1000-lecia” w swoim , ale 
także naszym życiu.

Dramatyczne losy kardynała uprowadzo
nego przez władze bezpieczeństw a i w ię
zionego w latach 1953-1955, stały się kan
wą film u Teresy K otlarczyk „ P rym a s” ,

KULTURA

który od kilku dni gości na ekranie Kina 
„Prem ierowego” w TZR. Osobowość pry
masa, jego duchowa siła i wyznawane war
tości sprawiły, że aparat przemocy był wo
bec niego bezsilny. Opowiadając o wyda
rzeniach autentycznych, film nawiązuje do

wartości uniwersalnych jak  godność, uczci
wość, lojalność, wreszcie wiara. Prawdzi
wą kreację w roli prym asa stworzył A n
drzej Seweryn, wybitny aktor sceny i fil
mu polskiego, ale rów nież sceny francu
skiej. W roli księdza Stanisława, towarzy
szącego kardynałowi w jego latach cierpie
nia i nadziei w ystąpił Z bigniew  Z am a
chowski. Warto obejrzeć ten film pokazu
jący nie tylko ważny fragment naszej histo
rii, ale również wiarygodny obraz człow ie
ka nieugiętego wobec zła.

Film „Prymas” będzie można oglądać 
w Kinie „Premierowym” do 12 paździer
nika br., zaś 2 października po seansie, ok. 
godz. 19.30 spotkanie z reżyserem filmu 
Teresą Kotlarczyk.

(r)

Z intemetem można się zaprzyjaźnić - prze
konywał Tomasz Pruszczyński, szef firmy 
OS-3 Multimedia w Rybniku na wernisażu 
pierwszej, autorskiej wystawy projektów gra
ficznych witryn internetowych i prezentacji 
multimedialnych w Galerii Teatru Ziemi

Witryna...
wystawowa

Rybnickiej. Dotychczasowym efek
tem „przyjaźni” 17 pracow ników  
OS-3 z internetem jest ponad 150 
projektów dla prawie tyluż klientów. 
Jest wśród nich rybnicki Urząd Mia
sta, dla którego firma opracowała 
prezentację multimedialną na CD- 
rom ie, czuw a rów nież nad formą 
miejskiej strony internetowej. CD- 
krążek, jak również witryna interne
towa przygotowywane dla Rybnika 
przez OS-3 zostało bardzo wysoko 
ocenione przez fachowców, a o atrak
cyjności strony świadczy wielka licz-

ba internautów, którzy ją dotąd odwiedzili.
Klientami OS-3 Multimedia jest wiele pre

stiżowych firm i instytucji, w tym Miasto Sto
łeczne Warszawa. W krajowym rankingu firm 
prowadzących podobną działalność, OS-3 
plasuje się pośród 4-5 najlepszych. A nie jest 
łatwo zaistnieć wśród powstających każdego 
dnia kilku milionów nowych witryn, nie mó
wiąc o sieci globalnej, liczącej ich ponad 2 
miliardy. Projekty OS-3 charakteryzują się 
prostotą i jasnością eliminującą szum infor
macyjny oraz różnorodnością formy, dosto
sowanej do specyfiki działań prezentowanej 
firmy czy instytucji.

Nowatorski był również pomysł, by projek
ty zaprezentować na wystawie - komputer 
okazał się być sprawnym narzędziem prze
kazu, łączącym w sobie artyzm malarstwa 
i grafiki z obiektywizmem i realizmem foto
grafii. (r)

W DK w Niewiadomiu

Po liliach - dalie i mieczyki
Po Teatrze Ziemi Rybnickiej, którym 

w jeden z letnich weekendów „zawład
nęły” lilie, miejscem wystawy prze
pięknych dalii i mieczyków stał się 
Dom Kultury w Niewiadomiu.

Pachnącą i kolorową ekspozycję zorganizował 
Klub Miłośników Kwiatów przy Rybnickim 
Centrum Kultury, zapraszając hodowców rów
nież z Czech. Wystawcy zaprezentowali ponad 
350 mieczyków 185 odmian oraz ok. 250 dalii 
156 różnych odmian. Za najlepszą siewkę (krzy
żówkę dającą nową odmianę) nagrodzono Jaro
sława Kovarzika z Bratysławy, zaś nagrodę za 
najładniejszy mieczyk czyli gladiolę przypadła 
również Czechowi Jarosławowi Grabowskie
mu. Honor polskich hodowców uratował czło
nek rybnickiego Klubu Miłośników Kwiatów 
Roman Widerski, który został nagrodzony za 
najpiękniejszą dalię. R. Widerski jest zresztą je
dynym w Polsce hodowcą mieczyków.

Oprócz pojedynczych kwiatów 
można było również podziwiać pra
wie 50 kompozycji kwiatowych, 
których elementem była dalia lub 
mieczyk. Za kompozycję profesjo
nalną nagrodzono Halinę Klimasa, 
zaś wśród amatorów najwyżej oce
niono kompozycję Aleksandry Do
brzyńskiej z Gliwickiego Towarzy
stwa Liliowego.

Wystrój ekspozycji, a więc wszyst
ko co nie było dalią lub mieczykiem, 
przygotował Zarząd Zieleni Miejskiej. - Ho
dowla kwiatów to coś więcej niż niedzielne hob
by - powiedział dyrektor Andrzej Kozera. - Nie
którzy hodowcy, by otrzymać najpiękniejsze krzy
żówki prowadzą nieomal genetyczne eksperymen
ty. Ich wynikiem są kwiaty o niespotykanej dotąd 
budowie, kolorze, ilości płatków czy zapachu. 
Trzeba mieć wiedzę i cierpliwość...

Prezes koła Piotr Wistuba cieszył się z ilości 
pozyskanych wystawców: - Zabrakło nam na
wet wazonów na kwiaty - powiedział. Zaś dyrek
tor DK w Niewiadomiu Stanisław Jeszka zado
wolony był z dużej frekwencji odwiedzających. 
Po wystawie placówka ta będzie się niektórym 
kojarzyć już na zawsze z pachnącą wystawą...

(r)

<r.

Tel. 42-28-825. 42-60-070
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Mieszkańcy Boguszowic-Osiedla spędzili 
pierwszą sobotę i niedzielę września w parku 
przy ul. Bogusławskiego, gdzie festyn zorga
nizowała Rada Dzielnicy i Spółdzielnia Miesz
kaniowa „Południe”. W programie były m.in. 
mecz piłki nożnej między policjantami a miesz
kańcami dzielnicy, zabawy dla dzieci, loteria

i zabawa taneczna. Wystąpiły zespoły „Łzy” 
i „Noc”, dziecięcy „Cantate”, cygański „Czer- 
chan”, kapela „Nasi” oraz orkiestra dęta kop. 
,Jankowice”.

W tym samym czasie miał miejsce trady
cyjny „Festyn Farski” , organizowany ze 
wsparciem miasta i Rady Dzielnicy przez pa
rafię Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bo- 
guszowicach Starych. W ogrodzie parafial
nym dzielnicowe spotkanie rozpoczął chór 
„Cor Jesu”, „śląskie godki” prowadził Józef 
Polok, a przygrywał big-band kop. „Janko- 
wice”. Gwiazdą festynu był Zbigniew Wo
decki, który dał świetny koncert. Rozstrzy
gnięto rodzinne konkursy: na najlepszy ko- 
łocz, przydomowy ogródek, najpiękniejszy 
bukiet, zaś dzieci i młodzież wzięła udział 
w konkursie plastycznym. Najbardziej atrak

cyjną nagrodę w loterii były bilety na przelot 
samolotem nad Rybnikiem, ale można też 
było wygrać rower, parasol i... ciśnieniomierz. 
Nowością było wprowadzenie dominującego 
w imprezie koloru - w tym roku był nim żół
ty. Tegoroczny „żółty” festyn zakończyły 
sztuczne ognie.

Pożegnanie lata z wieloma atrakcjami zorga
nizowano też w Niewiadomiu, a organizato
rami festynu w tej dzielnicy był miejscowy, 
niezwykle aktywny Dom Kultury. Podobne 
imprezy miały również miejsce w Niedobczy- 
cach, gdzie w parku zorganizował festyn 
z okazji 20-lecia NSZZ „Solidarność”.

Tradycyjny festyn kończący wakacje zorga
nizowała elektrownia „Rybnik”w swoim ośrod
ku rekreacyjnym. Również Rada Dzielnicy 
Śródmieście na miejsce swojego festynu wy
brało ośrodek nad Zalewem Rybnickim. Nie 
mogło być inaczej, skoro główną atrakcją były 
regaty o puchar Prezydenta Miasta Rybni
ka. Zawody zostały przeprowadzone w dwóch 
klasach. W klasie Omega, w której startowały 
reprezentacje dzielnic, najlepszą załogą okazali 
się przedstawiciele Stodół, na drugim miejscu

uplasowali się mieszkańcy Niedobczyc, a na 
trzecim żeglarze z Grabowni. W tej klasie regat 
w ystartow ało 10 pięcioosobow ych załóg. 
W klasie otwartej zwyciężyli żeglarze Rybnic
kiej Kuźni, drugie miejsce zajęła załoga Ry
m em  Kotwica I, a na trzecim Fani Prawni
ków. W klasie tej startowali także m.in. przed
stawiciele czterech rybnickich liceów, a także 
studenci AWF w Katowicach. Po zakończeniu 
regat ich uczestnicy wzięli udział w festynie - 
było pieczenie barana, gry, zabawy mchowe, 
a także biesiadne muzykowanie. - W porówna
niu z rokiem ubiegłym, kiedy po raz pierwszy 
Rada Dzielnicy Śródmieście organizowała tego 
typu im prezę frekw en c ja  w zrosła  
o 100% i z tego najbardziej się cieszymy - po
wiedział po zakończeniu regat jeden z ich orga
nizatorów Aleksander Larysz. Celem impre
zy była promocja czynnego wypoczynku, ale 
też stworzenie cyklicznej imprezy rekreacyjnej 
nie tylko dla mieszkańców Rybnika.

Festyn zorganizowało też Stowarzyszenie 
Przyjaciół Zwierząt „Zwierzyniec”. I choć 
miał on miejsce w pobliskich Jankowicach, 
występowała rybnicka „Przygoda” i wielu 
rybniczan podziwiało m.in. pokaz szkolenia 
psów.

Na wszystkich festynach zadbano również 
o żołądki - nie zabrakło więc grilowych kieł
basek, pączków, napojów i innych specjałów, 
fundowanych częściowo przez sponsorów.

Zdjęcia z festynów na II str. okładki.

Wrześniowe festyny
Początek września to tradycyjny czas festynów - może jeszcze niezupełnie 

powitaliśmy na nich jesień, ale na pewno pożegnaliśmy wakacje. W pierwszy 
weekend września można było wręcz wybierać miejsce festynowej zabawy.

Modernizacja rybnickiego Zam
ku - siedziby Sądu Rejonowego 
- trwała wprawdzie wiele lat, ale... 
opłaciło się.

Nie tylko zdecydowanie polepszyły się wa
runki pracy sądow ników , m iasto zyskało 
w centrum piękny obiekt, ale doceniono też 
wysiłek głów nego wykonawcy rem ontu - 
Przedsiębiorstwa Robót Budowlanych SA. 
z Rybnika. Firma ta otrzymała nagrodę w 
konkursie na najciekawsze przedsięwzięcie 
modernizacyjne Modernizacja Roku, które
mu patronuje Urząd Mieszkalnictwa i Roz
woju Miast. Nagrodę w kategorii budynki za
bytkowe przyznano za ...dbałość o wierne 
odtworzenie zabytkowej form y obiektu z za
chowaniem je j średniowiecznych elementów  
oraz wysoką jakość prac wykończeniowych. 
Do I etapu IV edycji tego konkursu przystą
piło w sumie 148 firm, do drugiego etapu prze
szło ponad 30.

- Nagroda, którą odbierałem na Zamku Kró
lewskim w Warszawie, to przede wszystkim  
satysfakcja i prestiż dla firm y - powiedział 
prezes PRB SA. Lesław Bentkowski. - /  choć 
nie przynosi bezpośrednich korzyści finanso
wych, niewykluczone, że dzięki niej naszym  
przedsiębiorstwem zainteresują się poten
cjalni inwestorzy. To dla nas nie pierwsze

Nagroda dla PRB SA.

Rybnicki Zamek modernizacją roku!
wyróżnienie ogólnopolskie. W ubiegłorocznym Przypomnijmy, że w modernizacji Zamku
konkursie „Budowa Roku otrzymaliśmy trze- partycypowało również miasto, wspomagając 
cią nagrodę jako wykonawca hali widowisko- ją  sumą 3 5 min z \
wo-sportowej w Żorach. (r \

42-60-070
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W tegorocznej akcji „ Wakacje w mieście” organizowanej przez miejskie pla
cówki kulturalne wzięło udział wiele rybnickich dzieci. Ze względu na lipco
we deszcze, zajęcia pod dachem cieszyły się wyjątkowym powodzeniem. Mia
sto było również organizatorem kolonii dla dzieci na Mazurach.

'  Wakacyjne wspomnienia
W domach kultury...

W DK w Chwałowicach odbywały się za
jęcia warsztatowe z różnych dziedzin sztuki. 
Dzieci wyjeżdżały na wycieczki do Głuchołaz, 
Żabna, Żywca. Chętnych do takiego rodzaju 
spędzenia wolnego czasu było wiele, tym bar
dziej, że na wycieczki dzieciaki wyjeżdżały 
za symboliczną opłatą, pokrywającą ubezpie
czenie, całość bowiem wyjazdu finansowała 
kop. „C hw ałow ice” . W D om u K ultury

w Niedobczycach mimo zaangażowania or
ganizatorów, niewiele dzieci było zaintereso
wanych wycieczkami, choć miejsca wyjaz
dów były warte zwiedzania. Dzieci korzystały 
głównie z zabaw świetlicowych i gier sporto
wych. W niewiadomskim Domu Kultury 
przez cały lipiec odbywały się zajęcia w ra
mach „Małych form  wypoczynku". Zorgani
zowano tam dwa turnusy półkolonii, a w każ
dym z nich wzięło udział 50 dzieci. - Niestety, 
chętnych dzieciaków było o wiele więcej i lista 
rezerwowych stale się powiększała, a my mo
gliśmy zorganizować tylko 2 turnusy - mówi 
Stanisław Jeszka, dyrektor placówki. Po
chmurne dni dzieci spędzały na krytym base- 
nie w Rydułtowach lub na zajęciach sporto- 
wych i plastycznych. Wyjeżdżały też na wy- 

'■  cieczki m.in. do Wisły, zwiedziły rybnickie 
2 'U  Muzeum, bibliotekę, naszą redakcję i Teatr Zie

li mi Rybnickiej. W czasie trwania letniej akcji, 
■fi oprócz zapewnionej opieki, dzieci dostawały 

przynajmniej jeden posiłek. Zorganizowano też 
^  spotkanie dla niepełnosprawnych. Dzieci 

z Wodzisławia Śl. przygotowały przedstawienie 
pt. „Arlekin", które stanowiło podsumowanie 
wakacji 2000. - Dzieci niepełnosprawne są

spragnione kontaktu z rówieśnikami, dlatego 
byliśmy szczęśliwi, że rodzice tak chętnie przy
łączyli się do nas i dowieźli swoje pociechy na 
wakacyjne spotkania - dodaje St. Jeszka.

Również dzieci z Boguszowie mogły spę
dzić atrakcyjnie czas na zajęciach zorganizo
wanych przez miejscowy Dom Kultury. Wzię
ło w nich udział 50 dzieci z rodzin, dla któ
rych wysłanie dzieci na wakacje byłoby zbyt 
wielkim obciążeniem rodzinnego budżetu. Od 
9.00 rano do 14.00 półkoloniści mieli zapew

n ioną op iekę, 
otrzymywali też 
pełny obiad. Zor
ganizowano rów
nież kilka cało
dniowych wycie
czek  w góry 
i warsztaty ekolo
giczne w Rudach, 
a w niepogodę 
dzieci spędzały 
czas na zajęciach 
św ie tlico w y ch . 
W M ło d z ieżo 
w ym  D om u  
Kultury w lipcu 
zajęcia odbywały 
się codz ienn ie  
op rócz  sobót 
i niedziel. Pogoda 

nieco przeszkodziła zaplanowanym wyjazdom 
np. na kąpielisko do Stodół. Grupa dzieci bio
rących udział w zajęciach liczyła około 50 osób. 
Dzieci oglądały filmy w kinie „Apollo”, zwie
dzały Rybnik, pływały turystycznym statkiem 
„Ania”. Został przeprowadzony konkurs, któ
ry zakończył się wakacyjną akcją w MDK-u 
pt. „ Wakacyjne reminiscencje

„Wakacje 
ze smokiem,y ...

...organizowała Powiatowa 
i M iejska B iblioteka Pu
bliczna. Dzieci uczestniczyły 
w około 25 różnego rodzaju 
konkursach i zabawach, któ
rych tematyka dotyczyła zna
jomości życia smoczych boha
terów literatury dziecięcej 
i młodzieżowej. Wzięło w nich 
udział ok. 50 dzieci, systema
tycznie przychodzących na za
jęcia przez całe wakacje. Dla 
amatorów kina em itow ane 
były filmy przygodowe udostęp

niane przez wideotekę RCK. Ponadto dzieci ko
rzystały z gier planszowych i słodkiego poczę
stunku. 25 sierpnia odbyło się ostatnie wakacyjne 
spotkanie ze smokami, połączone z rozdaniem na
gród dla zwycięzców.

Na sportowo spędziły lato dzieci w Ośrod
ku „Bushido” . W ciągu dwu wakacyjnych 
miesięcy przez ośrodek przewinęło się ok. 200 
dzieci. Uczestniczyły one w rozgrywkach ko
szykówki, siatkówki, badmintona i tenisa sto
łowego. Na koniec każdego miesiąca zorga
nizowano gry i zabawy z nagrodami.

Letnie zajęcia finansowało przede wszyst
kim miasto, w niektórych dzielnicach pomo
gli sponsorzy.

Obozowa wspólnota 
nad Jeziorem Dobskim

Tradycyjnie od wielu już lat wakacyjny 
wypoczynek dla typowanych przez para
fie dzieci z rodzin wielodzietnych i potrze
bujących szczególnego wsparcia organizu
je  M iejski O środek Sportu i Rekreacji 
w Kamieniu.

Kolonie finansowane są przez miasto z tzw. 
„funduszu przeciwalkoholowego”, środków 
pozyskanych na styczniowym balu charytatyw
nym oraz darowizn prywatnych sponsorów.

W tym roku na obozie nad Jeziorem Do
bskim, 22 km od Giżycka, wypoczywało na 
4 dwutygodniowych turnusach 400 dzieci, 
w tym grupa 30 dzieci ze Stanisławowa na Ukra
inie, wychowankowie domu dziecka oraz Szkoły 
Życia. Autorski program obozu pedagoga szkol
nego z IV LO Bogdana Chudzika zakładał 
pełną integrację dzieci, wzajemną pomoc i wspól
ne przeżywanie wakacyjnej przygody. A nie
wątpliwą przygodą był pobyt w prawdziwie 
dziewiczej i pięknej okolicy z możliwością że
glowania i kąpieli w czystym jeziorze. W pro
gramie były również wycieczki, m.in. do sank
tuarium w Świętej Lipce, zwiedzanie Muzeum 
Ziemi Mazurskiej i zamku krzyżackiego w Kę
trzynie. Były gry i zabawy sportowe, a także 
pogadanki przeprowadzone m.in. przez policjan
tów. Chrześcijański charakter obozu podkreśla
ła obecność własnego kapelana, który okazał się 
również znakomitym pedagogiem, a jego działal
ność wpisywała się znakomicie w program obo
zu. Szczególny charakter kolonii podkreślił czu-

Smoki w bibliotece...

Uczestnicy półkolonii w D K  w Niewiadomiu byli również gośćm i „G R ”. Zdj.: r

$ , l i
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dziwie ekologiczny 
charakter. Ponieważ leży na terenie re
zerwatu przyrody, panują tu specjalne 
prawa. Trzeba teren pozostawić w rów
nie dziewiczym stanie, w jakim się go 
zastało. Nie ma tu elektryczności, więc 
i lodówek - dostawcy dowożą świeże 
produkty przed każdym prawie posił
kiem gotowanym na kuchniach poto
wych z wykorzystaniem drewna. Je
den ze sponsorów zafundował wyko
paną w ziemi i obłożoną kamieniami 
piwniczkę - chłodnię oraz studnię głę
binową. Dzięki niej funkcjonuje umy
walnia z kabinami prysznicowymi 
i wc. - Przeżyliśmy kilka inspekcji SA- 
NEPiD-u, nigdy nie było żadnych uchy
bień - dodaje W. Sojka. „Mazurska 
szkoła przetrwania” rybnickim dzieciom bar
dzo się podoba. Wakacje tu spędzone nieprędko 
zostaną zapomniane...

Zaczarowany NAL
Potrzeba magii, by zamienić szkolną świe

tlicę w codzienną przystań z drugim śniada
niem czy salę gimnastyczną w Zaczarowane 
Papierowe Miasto. Potrzeba cudu, by dzieci 
w czasie wakacji z ochotą przychodziły do 
szkoły. 12 Drużynie Harcerskiej to właśnie się 
udało. W czasie wakacji w SPnr 30 w Rybni- 
ku-Gotartowicach harcerze tamtejszej drużyny 
zorganizowali dla dzieci tej szkoły nieobozowe 
lato. Przez dwa tygodnie, kilka godzin dzien
nie komendantka obozu - pwd Katarzyna 
Trzebunia, oboźny Łukasz Trzebunia, zastęp 
harcerzy oraz przedstawiciele kręgu instruktor-

Papierowy bal w Gotartowicach.

też bieg patrolowy, zabawy sportowe z na
grodami i harcerskie pląsy. Realizowano pro
gram propagujący zdrowy tryb życia. Dzieci

Nowy rok szkolny 2000/2001
dokończenie ze strony 11.

gimnazjaliści. Jest to efektem wdrożenia pro
gramu MEN, który zapewnia uczniom gim
nazjum zajęcia internetowe. Swój udział ma 
także miasto, dzięki któremu odpowiednio 
przygotow ano pom ieszczenia. Pracow nie 
w gimnazjach posiadają najczęściej 10 stano
wisk komputerowych z oprogramowaniem 
sieciowym. Inaczej wygląda sytuacja w ryb
nickich podstawówkach: - Spośród 35 szkół 
podstawowych w sześciu z nich w ogóle nie

nauczyły się wielu nowych harcer
skich piosenek, poznały zw yczaje 
harcerskie, zasiadły też przy praw 
dziwym harcerskim ognisku. Nie trze
ba wierzyć w bajki, aby stwierdzić, 
że był to Zaczarowany NAL. Dzieci 
z gotartowickiego NAL-u serdecznie 
dziękują władzom miasta Rybnika, 
Komendzie Hufca ZHP w Rybniku, 
Radzie Dzielnicy Gotartowice oraz 
wszystkim, którzy pomogli im prze
żyć Zaczarowane Wakacje.

(r)

ma pracowni komputerowych -  mówi Lucjan 
Rudnicki z Wydziału Edukacji Urzędu Mia
sta. -  Dostęp do Internetu posiada 16 szkol
nych pracowni. W dwóch podstawówkach nr 
22 i 34 znajdują się po dwie pracownie kom
puterowe.

W 12 szkołach ponadpodstawowych mło
dzież korzysta z 19 sal komputerowych. Dla 
przykładu -  w Zespole Szkół Ekonomiczno- 
Usługowych do dyspozycji uczniów przeka
zano aż cztery pracownie, a Zespół Szkół Tech
nicznych posiada dwie.

(S)

wający nad całością Wiesław Sojka z MOSiR- 
u, osoba bardzo zaangażowana w tworzenie ma
zurskiej bazy i jej działalność: - Te dzieci na 
naszych oczach się zmieniały, otwierały, nabie
rał}’ zaufania, pomagały sobie wzajemnie. Roz
stania były niekiedy bardzo trudne, choćby z 
dziećmi z Ukrainy, które znakomicie, po trud
nym początku, zintegrowały się z resztą... Mło
da kadra, w większości z TV LO, w tym wolon
tariusze, świetnie sobie radziła.

Obóz w Dobie po
łożony jest na wie
lohektarowym ob
szarze należącym do 
parafii św. Ducha 
Pocieszyciela w Gi
życku, z którą 
MOSiR podpisał 
stosowną umowę.
W zamian za udo-

skiego przygotowywali coraz to nowe nie
spodzianki dla NAL-owców. I tak zastę
py: Samurajów, Monstersów, Kolorowej 
Tęczy i Zaczarowanych Wojowniczek zwie
dziły obóz ZHP w Wapienicy, zdobyły Dę
bowiec, zachwycały się zamkiem i skanse
nem w Pszczynie. Wybudowały „miasto 
z papieru” i wzięły udział w „papierowym 
balu”. Atrakcją wakacyjnych spotkań był

,Szkoła ży c ia ” nad Jeziorem  D obskim ...

stępnienie terenu, do 
Rybnika przyjecha
ło 20 dzieci z Mazur
objętych tam opieką 
charytatywną i spę
dziło u nas część wa
kacji.

Baza obozow a
w Dobie ma praw-

^_______ List d o  redak cji_______j
Po 10-latach społecznej działalności w Ra

dzie Dzielnicy „Smolna” rezygnuję z pełnie
nia funkcji przewodniczącej Komisji Zdrowia 
i Pomocy Społecznej, członka zarządu oraz 
członka RD. Pragnę tą drogą podziękować 
tym osobom - społecznikom, które przez wie
le lat współpracowały ze mną dla dobra ro
dzin i dzieci poszkodowanych przez los, a tak
że sponsorom, którzy wspierali finansow o  
i rzeczowo charytatywne działania w dzielni
cy. Dziękuję również za współpracę o. Teren- 
cjanowi Wawrzonkowskiemu -  proboszczowi 
parafii iw. Józefa oraz paniom  Krystynie 
i Lidii z Ośrodka Pomocy Społecznej przy 
ul. Reymonta w Rybniku.

Irena Szyczewska



Wspomnienie o Bolesławie Gozdku
2 września br. zmarł w Londynie Bole

sław  G ozdek, jeden z ostatn ich  już  
obrońców Rybnika z Września 1939 roku.

Ppor. Bolesław Gozdek był dowódcą I plu
tonu 1-szej Kompanii II batalionu 75 Pułku 
Piechoty i działał w rejonie Maroka. Za oka
zanie wybitnej odwagi i męstwa został od
znaczony Krzyżem Srebrnym Orderu Virtu- 
ti Militari. Po kapitulacji swojej jednostki do
stał się do niewoli, a następnie od lipca 1945 
do sierpnia 1946 służył w 3 Dywizji Strzel
ców Karpackich.

Od zakończenia działań wojennych przeby
wał w Londynie, gdzie aktywnie działał w związ
kach kombatanckich - był m.in. przewodniczą
cym Naczelnej Rady Instytutu Józefa Piłsud
skiego. Był też współtwórcą Polskiego Ośrod
ka Społeczno-Kulturalnego w stolicy Wielkiej 
Brytanii, działaczem Zjednoczenia Polskiego 
i Towarzystwa Popierania Nauki Polskiej.

Czynnie działał zawodowo, osiągając suk
cesy, o czym świadczy członkostwo w Kon
federacji Brytyjskich Przemysłowców (Con
federation of British Indusrtries) i Londyń
skiej Izbie Handlowej (London Chambers of 
Commerce). W lutym br. został udekorowa
ny Prym asowskim  Medalem Złotym 
za zasługi w posłudze dla Kościoła i narodu.

Bolesław Gozdek na przestrzeni ostatnich 
paru lat bywał w Rybniku kilkakrotnie, od
wiedzając zawsze groby swoich towarzyszy 
broni. Był zaprzyjaźniony z rybnickim Mu
zeum, któremu przekazał wiele interesują
cych materiałów. Przy okazji pobytu w Ryb
niku złożył również wizytę w redakcji „Ga
zety Rybnickiej” . Przez kilka lat wysyłaliśmy 
Mu naszą gazetę, która była dla Niego źró
dłem wiedzy o naszym mieście. Na jesień 
tego roku zapowiadał kolejną wizytę...

(r)
Bolesław Gozdek z dokumentem potwierdzającym 
przyznanie Prymasowskiego Medalu Złotego.

Gniezno 2000 ^
Pod hasłem „Ku przyszłości” odbył się na początku sierpnia w Gnieź

nie Światowy Zlot Harcerstwa Polskiego.
Wśród 10 tyś. harcerzy z 20 krajów całego świata była także 20 osobowa grupa 

reprezentująca ziemię rybnicką. W ramach światowego zlotu odbył się równocześnie 
IX Złaz Harcerskich Kręgów Seniorów z udziałem 400 reprezentantów z całej Pol
ski. Z siedmiu reprezentantów ziemi rybnickiej najbardziej wyróżniała się grupa „Czar
nych Diamentów” z Chwałowic, pod wodzą przewodniczącej kręgu - dh Stefanii 
Oleś i „wędrującego skauta” Tadeusza Ochwata. Ponadto Krąg Instruktorów Har
cerskich z Rybnika reprezentowali: dh Urszula Motyka i hm Szczepan Balicki.

Poza spotkaniami w harcerskich kręgach uczestnicy zlotu zwiedzili katedrę gnieź
nieńską, Muzeum Początków Państwa Polskiego, a także przeszli pod RYBĄ -  sym
boliczna bramą trzeciego tysiąclecia. Wieczorami przy wspólnych ogniskach, śpie
wano pieśń o spotkaniu Harcerskich Seniorów - Z  piosenką na ustach idziemy, 
w złotej jesieni dni, z harcerskich przeżyć wciąż czerpiemy radość, siłę i dobre sny...

M.T.
m

Przywołując historię...
dokończenie ze str. 9
wolnych pozostaje coraz więcej miejsc. Od
chodzą ludzie, którzy w wydarzeniach zna
nych młodemu pokoleniu tylko z kart pod
ręczników historii uczestniczyli osobiście. 
Do seniorów rybnickiego środowiska kom
batanckiego należą wymieniony już Ryszard 
Tlołka, pochodzący z patriotycznej rodziny
0 harcerskich tradycjach, więzień Oświęci
mia i Buchenwaldu Franciszek Kożdoń, 
Jan Skupień, który przeszedł szlak od Leni
no do Berlina czy Dominik Gomola - Ślązak 
z Kędzierzyna, więzień Oświęcimia, Buchen
waldu i innych obozów koncentracyjnych. 
Walczyli na różnych frontach, mają za sobą 
różne doświadczenia - wszyscy jednak two
rzyli historię. I za to należy się im pamięć
1 szacunek.

(r)

Konkurs
na herb dzielnicy 
Maroko-Nowiny

Jesteśmy częściq historii, tworzymy jq  „tu 
i teraz", d la tego działajqca „tu i teraz" Rada 
Dzielnicy Maroko-Nowiny, kontynuujqc roz- 
poczętq w  1999 roku konkursem dla dzieci 
akcję tworzenia symbolu - herbu dzielnicy 
Maroko-Nowiny, ogłasza nowy konkurs i do 
udziału w  nim zaprasza dorosłg część miesz
kańców dzielnicy. Pomysłodawcy powstania 
symbolu - herbu chcq, by świadomość prze
szłości, a także tworzenie przyszłości pom o
gła mieszkańcom naszej dzielnicy bardziej 
utożsamiać się ze swojq Małq Ojczyzng.

Honorowy patronat nad konkursem objqł 
prezydent Adam Fudali.
Regulamin konkursu:
1. Udział w  konkursie jest otwarty dla dorosłych 

(powyżej 18 lat) mieszkańców dzielnicy.
2. Każdy uczestnik konkursu może nadesłać 

dowolng ilość prac.

3. Technika: malarstwo, rysunek, grafika kom
puterowa. Wymiar prac nie mniejszy niż A-4.

4. Do pracy plastycznej należy do łgczyć 
krótkg m otywację dla takiej właśnie wizji 
symbolu - herbu dzielnicy.

5. Nadesłana praca opatrzona musi być go 
dłem wykonawcy, zaś do  pracy należy 
do łgczyć zamkniętg kopertę z danymi: 
imię i nazwisko, dokładny adres zamiesz
kania, numer telefonu.

6. Prace zostang ocenione przez jury złożo
ne z członków Rady Dzielnicy i artystów 
plastyków.

7. Za najciekawsze prace przyznane zosta
ng nagrody. Wręczenie nagród nastgpi 
na uroczystym otwarciu wystawy wszyst
kich nadesłanych prac.

8. Nadesłane prace nie podlegajg zwrotowi.
9. Prace można przesyłać lub dostarczyć 

osobiście do 31 stycznia 2001 roku na a d 
res: Rada Dzielnicy M aroko-Nowiny, 
44-217 Rybnik, ul. Orzepowicka; Młodzie
żowy Dom Kultury, 44-217 Rybnik, 
ul. Broniewskiego.

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



W rybnickim Urzędzie Miasta odby
ła się pod koniec sierpnia kolejna uro
czystość wręczenia parom obchodzą
cym Złote Gody Medalu za Długolet
nie Pożycie Małżeńskie.

Z rąk prezydenta Adama Fudalego otrzyma
li je małżonkowie, którzy sakramentalne „tak” 
wypowiedzieli w 1950 roku, a mianowicie: 
Michalina i Józef Dąbrowscy, Wanda Myśli
wiec, Łucja i Grzegorz Juraszczykowie, Ja
nina i Józef Ptakowie, Wanda i Augustyn 
Nowakowie, Zofia i Wilhelm Gajdowie, Hil- 
degarda i Jan Skrzyszowscy, Ernestyna i Ta
deusz Karwotowie, Aniela i Bolesław Matusz-

Medal odbierają Lidia i Rajmund Nowakowie.

czykowie, Anna i Franciszek Kasperkowie, 
Helena i Ryszard Szędzielorzowie, Lidia i Er
nest Cyrankowie, Irena i Rudolf Golcowie, 
Maria i Alojzy Walusowie, Augustyna i Fran
ciszek Sadowscy, Janina i Władysław Filińscy, 
Anna i Stanisław Owczorzowie, Bronisława 
i Konrad Chłodkowie, Felicyta i Henryk Dur
czokowie, Lidia i Rajmund Nowakowie, Tere
sa i Alojzy Jaszkowie, Marta i Erwin Bochen- 
kowie, Anna i Oskar Pawlasowie.

Do życzeń prezydenta dołączyli się również 
obecni na uroczystości wiceprezydent Jerzy 
Frelich oraz wiceprzewodnicząca Rady Mia
sta Maria Z. Smolka.

Lidia i Rajmund Nowakowie mieszkają 
w dzielnicy Smolna przy ul. Reymonta w cie
niu wielkich bloków, wybudowanych m.in. na 
ojcowiźnie pani Lidii. Pan Rajmund pochodzi 
z Radlina, tzw. „Gómioka”. Poznali się na wese
lu w 1947 roku, tak więc trzy lata zabiegał pan 
Rajmund o względy swej przyszłej żony. Wy
chowali trzech synów, dziś cieszą się szóstką 
wnucząt. Rajmund Nowak przez wiele lat pra
cował jako stolarz, najpierw „na państwowym”, 
później dorobił się własnego warsztatu, który 
prowadzi teraz jeden z synów. - Dziękować 
Bogu, omijały nas w życiu większe tragedie

&io lat to za malo!
W połowie sierpnia setne urodziny obcho

d ziła  m ieszk an k a  d z ie ln icy  Sm olna  
Helena Sokołowska.

Msza w jej intencji odbyła się w kościele 
św. Józefa oo. franciszkanów, a odprawiał ją  
m.in. syn dostojnej jubilatki o. Bogumił. Pani

Helena przyjęła moc życzeń, m.in. od prezy
denta miasta Adama Fudalego, zaś urodzi
now e p rzy jęc ie  p rzygo tow ano  dla  niej 
w klasztornym refektarzu.

Szacowna jubilatka urodziła się na Ziemi 
Cieszyńskiej. Będąc nauczycielką w miejsco
wości Haźlach poznała swojego przyszłego 
męża - leśnika. Wkrótce przenieśli się do Ryb
nika, gdzie pan Tomasz objął funkcję nadle
śniczego. Z przerwą wojenną, pełnił ją  aż do 
1962 roku, do tego więc czasu państwo Sokołow
scy mieszkali w pięknym budynku rybnickiego 
nadleśnictwa przy ul. Kościuszki. Z sześciorga uro
dzonych przez panią Helenę dzieci żyje dziś trójka: 
wspomniany o. Bogumił oraz Maria i Włodzi
mierz - oboje lekarze. Wszyscy byli oczywiście 
obecni na pięknym jubileuszu matki - Włodzimierz 
przyjechał aż z Kanady, gdzie pani Helena odwie
dziła go mając już lat ...90.

Sędziwa solenizantka cieszy się wciąż do
brym samopoczuciem, zaś życzeń zdrowia 
odebrała tyle, że nie musi się o nie obawiać 
jeszcze długie lata... (r)

Kredyty na czyste 
powietrze

Uwaga podmioty gospodarcze!

Chrońmy środowisko
Dzikie wysypiska śmieci na skraju lasów, w ro

wach i w wielu innych ustronnych miejscach to 
wciąż jeszcze, niestety, częsty widok.

Obowiązkowe kubły na śmieci i umowy miesz
kańców z firmami wywożącymi nieczystości na 
miejskie śmietnisko to jeden ze sposobów ochrony 
środowiska przed odpadami, ale zadaniem miasta 
jest również przypominanie o obowiązkach w za
kresie gospodarowania odpadami.

Wydział Ekologii UM przypomina zatem o 
konieczności uzyskania przez podmioty gospo
darcze zezwolenia na wytwarzanie odpadów nie
bezpiecznych oraz składania informacji doty
czącej wytworzonych odpadów innych niż nie
bezpieczne i sposobach gospodarowania nimi. 
Ponadto na podmioty gospodarcze został nałożony 
obowiązek prowadzenia jakościowej i ilościowej 
ewidencji odpadów zgodnie z przyjętą ich klasyfi
kacją, dokumentów obrotu odpadami niebezpiecz
nymi oraz do składania w Urzędzie Wojewódzkim 
oraz Urzędzie Miasta informacji o rodzaju i ilości 
odpadów umieszczonych na składowisku i czasie 
ich składowania. Termin składania informacji: do 
dnia 31 stycznia następnego roku po roku, w któ
rym składowano odpady. Na podstawie karty in
formacyjnej wytwarzający odpady jest obowiąza
ny do naliczania i wnoszenia opłat za umieszcza
nie odpadów na składowisku oraz za czas ich skła
dowania. Nie wywiązujący się z powyższych obo
wiązków są narażeni na karę aresztu lub grzywny.

Dokładne informacje: Referat Ochrony Środowi
ska Wydziału Ekologii Urzędu Miasta Rybnika, ul. 
Chrobrego 2, teł. 42-230-11.

i choroby. Ja do dziś dnia nie wiem co to szpi
tal... mówi pani Lidia.

Zatem dalszych dni w zdrowiu i pomyślno
ści życzymy wszystkim dostojnym Jubilatom.

(r)

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej prowadzi pilotażowy pro
gram ochrony powietrza na terenie Wojewódz
twa Śląskiego.

Jest on realizowany m.in. poprzez program 
drobnych pożyczek dla osób fizycznych i małych 
przedsiębiorstw. Korzystnie oprocentowane kre
dyty można wykorzystać na sfinansowanie dzia
łań ograniczających niską emisję zanieczyszczeń, 
w tym:
• zastąpienie istniejących kotłów na paliwo sta
łe (węgiel, koks) urządzeniami (kotłami) spala
jącymi gaz ziemny lub olej opałowy, a także 
urządzeniami zasilanymi energią elektryczną,
• rezygnację z kotłowni opalanych paliwem sta
łym na rzecz podłączenia do sieci cieplnych,
• zastąpienie istniejących węglowych pieców do
mowych służących do ogrzewania pomieszczeń 
systemami centralnego ogrzewania,
• wymianę istniejących starych, nisko spraw
nych kotłów węglowych na nowoczesne, wyso
ko sprawne kotły węglowe,
• termomodernizację istniejących obiektów 
w zakresie docieplenia przegród zewnętrznych 
(z wyjątkiem stolarki),
• modernizację systemów i instalacji grzew
czych.
Kwota kredytu może wynieść do 80% kosztów in
westycji, spłata w okresie 6 lat od terminu zakoń
czenia zadania, z możliwością rocznej karencji.

Szczegółowe inform acje można uzyskać 
w W ydziale Ekologii Urzędu Miasta oraz 
w rybnickim oddziale Banku Przemysłowo- 
Handlowego przy ul. 3 Maja, tel. 42-38-400.

(r)

Teł. 42-28-825, 4-2~60-070
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A becadło
r z e c z y  ś lą s k ic h

W połowie XIX wieku pomimo niewiel
kiego wykształcenia, proste Ślązoki doskonale 
rozumiały, że są lekceważeni przez pruską 
władzę. Dodatkowo żyli w straszliwej nę
dzy spowodowanej wielkim nieurodzajem

z Panny Marii

Amerykańskie Slązoki z Panny M arii w Teksasie, zdjęcie z 1957 roku.

domy, kościół i polską szkołę im. św. Józe
fa. Oczywiście z czasem, kiedy do Ameryki 
przybywało coraz więcej Ślązoków, osiedla

li się oni nie tylko w 
P ann ie  M arii, ale 
rów nież w innych 
amerykańskich mia
stach, jak: San An
ton io , S t.H edw ig , 
C estohow a, York- 
town, M eyersville, 
V ic to ria , C o le to , 
Bandera itd. Oblicza 
się, że do Ameryki 
tylko w 1854 roku 
w y jech a ło  oko ło  
700 (!) Ślązoków . 
Także w następnych 
latach wielu Ślązo
ków decydowało się 
na em ig rac ję  do 
A m eryki, a z jaw i
sko to w mniejszym 
lub większym nasi
len iu  trw ało  do 
przełomu XIX i XX

wieku. Do dzisiaj jeszcze można tam spo
tkać swojsko brzmiące nazwiska, pochodzą
ce od pierwszych śląskich emigrantów: Szoł
tysek, Lipok, Dugi czy Pierdoła. Wielu po
tomków tych emigrantów ciągłe przyznaje 
się do śląskich korzeni. Często też odwiedza
ją  Śląsk i tak m.in. w 1998 i 1999 roku byli 
w Katowicach na konkursie “Po naszymu, 
czyli po Śląsku”, w czasie którego wybierany 
byl “Slązok Roku".

Droga Ślązoków  do Ameryki nie była ła
twa. Przede wszystkim z ciężkim sercem że
gnali swe ojczyste strony. Trzeba było rów
nież załatwić odpowiednie dokumenty, zebrać 
potrzebną ilość pieniędzy i przygotować się 
do podróży. Sprawę utrudniał fakt, że emi
growały całe rodziny, a obecność dzieci spo
walniała podróż i zwiększała koszta. Wśród 
pierwszych emigrantów znalazły się tak licz
ne familie jak: rodzina Stanuś z 4. dzieci, ro
dzina Krawiec z 6. dzieci czy rodzina Ada
miec z 10.(!) dzieci. Wróćmy jednak do pro
blem u samej podróży, która składała się 
z trzech etapów. Pierwszy to droga ze Śląska 
do portów w Szczecinie, Bremie czy Ham
burgu. Docierano tam pieszo lub wynajętą fur

manką, a tylko zamoż
n iejsi je ch a li koleją. 
Drugi etap rozpoczynał 
się w porcie, skąd wy
pływano w prawie trzy-

i epidemią tyfusu głodowego, które nawie
dziły górnośląskie ziemie w latach 1846-48. 
Wielu z tych, którzy przetrwali ten ciężki 
okres nędzy i poniżenia szukało poprawy wa
runków życia, podejmując niełatwą decyzję 
wyemigrowania do Ameryki.

Skąd jednak Slązokom  przyszło w ogóle 
do głowy, że można pojechać do Ameryki, 
na drugi koniec świata? I tu należy podkre
ślić zasługę Slązoka, franciszkańskiego za
konnika ojca Leopolda Moczygemby (1824- 
1891), uznawanego zresztą za patriarchę 
amerykańskiej Polonii. Człowiek ten pocho
dził ze wsi Płużnica W ielka koło Strzelec 
Opolskich, zdobył wykształcenie, został za
konnikiem, a następnie pracował na misjach 
w USA. Ponieważ dobrze znał ciężkie wa
runki bytowania Ślązoków, zachęcał ich do 
zapoczątkowania osadnictw a w Ameryce, 
w dzikim Teksasie, zasobnym w ziemię i po
trzebującym rąk do pracy. Na skutek listów 
wysyłanych przez o. Moczygembę w rodzin
ne strony, w okolice Gliwic, Koźla, Pysko
wic i Strzelec Opolskich, już w 1854 roku 
wyruszyła do Ameryki pierwsza grupa ślą
skich emigrantów. Tylko we wspomnianym 
1854 roku wyjechało tam około stu śląskich 
rodzin, które skierowały się do osady Pan
na Maria, założonej w Teksasie przez ojca 
Moczygembę. Tam Slązoki zbudowały sobie

Kościół Niepokalanego Poczęcia NMPanny w miejscowości Panna Maria 
w Teksasie w USA. Zaczęli go budować pierwsi śląscy emigranci w 1855 roku.

m iesięczny  rejs ża 
glowcem przez Ocean 
Atlantycki. Brano kurs 
na Nowy Jork, skąd kie
rowano się na południe 
wzdłuż amerykańskie
go wybrzeża, opływano 
Florydę i dalej przez 
Zatokę M eksykańską 
p rzyb ijano  do portu 
Galveston. Trzeci etap 
tej śląskiej podróży, od 
am erykańsk iego  w y
brzeża do osady Panna 
Maria lub innego miej
sca stałego osiedlenia, 
p rzebyw ano p iech ty . 
Ł ącznie  ca ła  podróż 
trw ała  od trzech  do 
czterech miesięcy, pod
czas k tórych Ślązoki 
przebywały ok. 13 tys. 
kilometrów.

Marek Szołtysek

Tel. 42-28-825, 42-60-070
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Parafie Rybnika
Mówi się, że kult św. Antoniego Padewskie

go jest w Rybniku „pradawny” . Przypuszcza 
się, że sięga on już połowy XIII wieku i należy 
go wiązać ze sprowadzeniem do pobliskiego

Kaplilca a .nowy

Jedyne zachowane zdjęcie kaplicy św. Antonie
go. Wykonano je  ok. 1905 roku z  wieży budowa
nego kościoła św. Antoniego. Widzimy tu kapli
cę od tyłu, p o d  wielką lipą. A może ktoś posiada 
lepsze zdjęcie tej kaplicy?

Wodzisławia Śląskiego zakonu franciszka
nów, którzy szerzyli w całej okolicy kult swe
go świętego, z czasem, powszechnie uzna
nego za patrona Rybnika i całej Ziemi Ryb
nickiej.

Wielkie odrodzenie kultu św. Antoniego 
nastąpiło jednak dopiero w pierwszej poło
wie XIX wieku. W dzień przed odpustem św. 
Antoniego 12 czerwca 1822 roku, podczas do
rocznego jarmarku w Wodzisławiu, miasto 
zniszczył wielki pożar. Kiedy uciekający 
przed płomieniami ludzie przybyli do Rybni
ka, całe miasto przypomniało sobie o swym 
opiekunie - św. Antonim. Wtedy trzej oby
watele Rybnika - Prusowsky, Stefany i Sob
czyk - postanowili odnowić tradycyjną cześć 
dla „Świyntego Antoniczka”. W lutym 1823 
roku, za poparciem burm istrza Antoniego 
Żelazko, zwrócili się do ks. proboszcza M i
chała Schneidera z prośbą o pozwolenie wy
budowania kaplicy dla starej figury św. An
toniego, pochodzącej z rybnickiego kościoła 
„Na górce” przy ulicy Gliwickiej. Proboszcz 
się zgodził, a urząd miasta postanowił poda
rować grunt. Natomiast mistrz ciesielski Kno- 
bloch, mimo że był wyznania ewangelickie
go, wyłożył pieniądze na budowę. Nowa ka
plica powstała pod koniec lata 1823 roku 
u zbiegu ulic Mikołowskiej i Żorskiej, w miej
scu, gdzie dzisiaj są schody prowadzące na plac 
bazyliki św. Antoniego. Kapliczka stanęła

kościół’

w cieniu rozłożystej lipy, a władze miasta zo
bowiązały się do utrzymywania jej po wiecz
ne czasy.

Można by przypuszczać, że w następnych 
latach skutkiem rozwijającego się w Rybni
ku kultu św. Antoniczka, było wybudowanie 
stojącego do dzisiaj kościoła pod jego wezwa

niem. Było je d 
nak zupełn ie  
inaczej. Kiedy 
pod koniec

XIX wieku rybniccy parafianie 
tak mocno domagali się wybu
dowania w Rybniku drugiego 
kościoła, że władze państwowe, 
kościelne i m iejskie m usiały 
ulec. Aby jednak utrzymać dominu
jąca rolę Rybnika, nie zezwolono na 
budowę kilku mniejszych kościołów w 
poszczególnych miejscowościach rozle 
głej rybnickiej parafii. Było jeszcze wiele 
innych powodów takiej decyzji, które 
omówiliśmy już w artykule „Granice 
rybnickiej parafii” (czyt.: „GR”, maj 
2000). Narzucono wówczas parafia
nom inne rozwiązanie. Ogłoszono, że 
powstanie jeden, ale za to bardzo duży 
kościół, w którym zmieszczą się wszy
scy parafianie. Planowana budowa nie 
rozw iązyw ała jednego z podstaw o
wych problemów, czyli tego, że wierni z od
ległych miejscowości rybnickiej parafii cią
gle mieli do kościoła bardzo daleko. Nie wia
domo nam jednak, aby ówcześni parafianie 
protestowali. Być może przyjęli to z pokorą, 
albo nie bardzo to wszystko rozumieli? Na

tom iast decydujące znaczenie m iał fakt, 
że planowany wielki kościół miał mieć we
zwanie św. Antoniego, który był tak bliski 
wielu ówczesnym chrześcijanom. Ten nowy 
kościół miał te^ ^yć wybu
dowany na placu za słynną

Rysunek ten je s t próbą rekonstrukcji kaplicy św. Antonie
go, która w latach 1823-1907 stała u rozwidlenia ulic Mi
kołowskiej i Żorskiej. Dzisiaj w tym miejscu znajdują się 
schody na plac bazyliki. Rys. Fr. Kucharczak

kaplicą św. Antoniego. I to wszystko spo
wodowało, że rybniccy parafianie zaakcepto
wali budowę „nowego kościoła”. Pozwolenie 
na jego budowę rząd pruski wydał wiosną 1903 
roku, ale tym już zajmiemy się w kolejnej „GR”.

szoł

■"4
Renowacja
kapliczki

Kończy się renowacja pochodzącej 
Z końca XIX  w. kaplicy cmentarnej na 
najstarszym miejscu pochówku w Ryb
niku - dziś parku św. Jana Sarkandra 
przy ul. Gliwickiej. Zgodnie z planem  
prac konserwatorskich, przygotowa
nym przez rybnicką Pracownię Urba
nistyczną oczyszczono elewację i uzu
pełniono dawne mury współczesnym  
materiałem, renowacji poddano wie
życzkę z sygnaturką i krzyżem. Remon
towi i konserwacji poddanych zostało 
również kilkanaście dawnych nagrob
ków stanowiących dziś swoiste lapi
darium. Cały teren został oczyszczo
ny, położono nowe ścieżki. Nadzór nad 
renowacją tego m iejsca prow adził 
Wydział Ekologii UM.

Zdj. M.T.
i
i

42-60-070



żuici „Finałowy wrzesień
Na dwie kolejki przed zakończeniem rundy finałowej rozgrywek I ligi żużlo
wej drużyna RKM-u Rybnik plasuje się na drugim miejscu, tracąc do prowa
dzącej w tabeli drużyny z Zielonej Góry 2 pkt.

Tak więc o końcowym wyniku rozgrywek, 
a przede wszystkim o tym, która z drużyn 
awansuje do ekstraligi zadecydują dwie ostat
nie kolejki, w ramach których najpierw RKM wy
jeżdża na pojedynek do Grudziądza, a w ostat
nim spotkaniu sezonu podejmuje na własnym 
torze Zieloną Górę. W pierwszym spotkaniu run
dy finałowej przeciwko drużynie z Grudziądza 
groźnej kontuzji doznał czołowy rybnicki junior 
Rafał Szombierski i do końca sezonu kibice nie 
zobaczą tego zawodnika na torze.

Poza rozgrywkami ligowymi rybniccy ki
bice we wrześniu emocjonowali się rozgryw-

szachy
Szachowy koniec lata

84 szachistów ostatnie dni wakacji spę
dziło przy szachownicach, rywalizując mię
dzy sobą w ramach turnieju „Szachowy 
koniec lata w Rybniku

Zdecydowanie najliczniejszą grupę stano
wili juniorzy, wśród których swoją grą wy
różniali się mistrzowie Polski i reprezentanci 
kraju na szachowe mistrzostwa świata i Eu
ropy. Zwycięzcą turnieju został reprezentant 
Ukrainy Oleg Poliszczuk, a drugi był jego 
rodak Oleg Kalinin. Na trzecim miejscu upla- 
sowa się reprezentant Poloni Wrocław Ma
ciej Świcarz. Kolejne trzy miejsca zajęli ryb- 
niczanie: Bartłom iej Heberla, Sławom ir 
Ulak i Adrian Wiśniewski.

W ramach tego turnieju rozegrano także 
Indyw idualne M istrzostw a Śląska na rok

3. modelarstwoNr

! Podniebne harce
•| Na terenie dzielnicy Stodoły rozegra
ją no zawody z cyklu Pucharu Świata 

w Modelarstwie Kosmicznym.
W zawodach, których organizatorem był 

a Górnośląski Klub Modelarstwa Kosmiczne- 
go i Lotniczego, brało udział 69 zawodników 
z Litwy, Słowacji, Czech, Niemiec i Polski. 
Najwięcej emocji wzbudziła klasa ekspery
mentalna, na starcie której stanęło 19 zawod
ników. Jej zwycięzcą został rybniczanin An
toni Karch (na zdjęciu). W klasie S8E, w któ
rej rakietoplany mają za zadanie utrzymać się 
w powietrzu przez 6 minut, na 9 miejscu upla
sował się kolejny rybniczanin Jerzy Kawu
lok. W tej samem klasie na miejscach 17-18 
uplasowali się także Marcin Moczała i Piotr 
Kundera.

kami młodzieżowymi. Po 12 latach przerwy 
rybniccy młodzieżowcy awansowali do fina
łu Młodzieżowych Drużynowych Mistrzostw 
Polski, który odbył się na rybnickim torze 
17 września. Poza tym dwóch rybnickich ju 
niorów R.Chrom ik i Ł .Szm id w ystąpiło 
22 września w Finale Brązowego Kasku, a w 
czasie potyczki ligowej przeciwko Stali Rze
szów (3 wrzesień) w rybnickiej drużynie za
debiutował kolejny junior Łukasz Romanek, 
który w pierwszym swoim ligowym starcie 
zdobył 2 pkt., w yprzedzając J .S tachy rę  
i G.Rempałę.

2000, w których najlepszym seniorem został 
Bartłomiej Heberla (MKSz Rybnik), a naj
lepszą seniorką Agnieszka Słabek z Sosnow
ca. Mistrzowie Śląska do lat 7: Edyta Woj
dyło i Piotr Stępień (oboje MKSz Rybnik); 
do lat 8: Monika Paniczek i Jakub Tobolski 
(oboje MKSz Rybnik); do lat 10: Agata Ły
sakow ska (R zem iosło Racibórz) i A rtur 
Kochmański (MKSz Rybnik); do lat 12: Ani
ta Konarska ( Górnik Czerwionka) i Dawid 
Kobiałko (MKSz Rybnik); do lat 14: Kari
na Szczepkowska i Mateusz Kulesza (obo
je MKSz Rybnik); do lat 16: Sylwia Rybak 
(Ryfam a Rybnik) i B artłom iej H eberla  
(MKSz Rybnik); do lat 18: Agnieszka Ma- 
tras i Adrian Wiśniewski (MKSz Rybnik). 
Tytuł Mistrza Śląska seniorów powyżej lat 
50 zdobył Eugeniusz Broża (MKSz Rybnik), 
a powyżej lat 60 Maksymilian Piecowski 
(MKSz Rybnik).

żeglarstwo
Olimpijski finisz

Na rybnickim zalewie pod koniec sierpnia 
I  odbyły się finały IV Ogólnopolskiej Olimpia- 
I dy Młodzieży w żeglarstwie w klasach: Ca- 

det, Aloha, L’Eguipe. Był to ostatni finał te
gorocznej Olimpiady Młodzieży. Wystarto
wało w nim 180 zawodników z całego kraju.I I"* Najliczniejszą obsadę miała klasa Cadet
(dwuosobowa klasa międzynarodowa do lat 
17), w której wystąpiło aż pięć załóg Ener
getyka Rybnik. W grupie dziewcząt na 8 m. 
uplasował się rybnicki duet Agata Piecha -  
Magda Karpiak, a na 16 ich klubowe kole
żanki Agata i Małgorzata Uniwersał. W gru
pie chłopców na 8 miejscu zawody zakończyli

I
 Piotr Sikorski -  Tomasz Bochenek, na 9 miej

scu Leszek Piszczyk -  Marek Depta, a na 
39 Piotr Wojaczek -  Jakub Bajor (wszyscy 
Energetyk Rybnik). Reprezentanci Energetyka 
przystąpili także do rywalizacji w klasie Aloha. 
Artur Goleń zajął 31 miejsce, Mateusz Jakubiak 
był 35, a Jakub Mettler na 37.

lekkoatletyka
Pierwszy taki medal

Wojciech Mazurek z RMKS-u Rybnik 
|  zdobył pierw szy w karierze m edal m i

strzostw Polski w lekkoatletyce.
W czasie mistrzostw Polski juniorów rzu- 

j  cając młot na odległość 54 m. zajął drugie 
miejsce i zdobył tym samym srebrny medal

IMP. Pierwszym trenerem srebrnego medalisty 
był Tadeusz Jarnecki, a od kilku lat szkole
niowcem rybnickiego juniora jest rodzinny 
duet Józef i Ryszard Rękasowie. W. Mazu
rek przez 6 lat uprawiania tej lekkoatletycznej 
konkurencji zdobył wiele złotych medali mi
strzostw Śląska, a w ubiegłym roku na mistrzo
stwach Polski uplasował się na 5 miejscu.

koszykówka
Amatorzy na start

W październiku ruszają rozgrywki Ryb- 
|  nickięj Amatorskiej Ligi Koszykówki oraz 

Amatorskiej Ligi Piłki Siatkowej.I I Rozgrywki RALK prowadzone będą systemem 
turniejów rozgrywanych w sobotnie popołudnie 
i niedzielne dopołudnie. Jej organizatorem jest 
MOSiR Rybnik, a dodatkowe informacje moż
na uzyskać pod numerem telefonu: 739-58-09.

Warunkiem uczestnictwa w Amatorskiej 
Lidze Piłki Siatkowej Rybnik 2000/2001, or
ganizowanej pod patronatem RMKS-u Ryb
nik, jest złożenie w Wydziale Edukacji (ul. 
3 Maja 27) do 30 września pisemnego zgło
szenia drużyny i dokonanie wpłaty wpiso
wego wysokości 100 zł od drużyny. Dodat
kowych informacji udziela Tadeusz Bonk 

i (komisarz ligi) pod nr. telefonu 42-25-377.

Tel. 42-28-825, 42-60-070
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koszykówka
Ekstraklasa 
bez Rybnika

W tegorocznych rozgrywkach koszykar
skiej ekstraklasy kobiet zabraknie druży
ny z Rybnika.

Działacze Koszykarskiego Klubu Sporto
wego Rybnik na skutek kłopotów finanso
wych postanowili nie zgłaszać drużyny do 
rozgrywek i tym samym zakończył się trwa
jący trzy sezony okres występów rybnickie
go zespołu w najwyższej klasie rozgrywek. 
Sponsorująca przez trzy lata drużynę firma

Color-Cap postanowiła więcej nie inwestować 
w rybnicki zespół, a nowi sponsorzy, nieste
ty, się nie znaleźli. Tak więc ambitne plany 
działaczy dotyczące udziału zespołu w euro
pejskiej Eurolidze należy odłożyć na później. 
Szkoda tylko, że w ieloletnią pracę z mło
dzieżą w R M K S-ie R ybnik uw ieńczoną 
aw ansem  do I ligi państw ow ej w 1997 
r.(obecna ekstraklasa) należy rozpocząć od 
początku.
Aktualnie najstarszą grupę w sekcji koszyków
ki dziewcząt w RMKS-ie stanowią piętnasto
letnie dziewczyny, minie zatem jeszcze parę 
lat zanim pojawi się szansa powrotu rybnic
kiego zespołu do koszykarskiej elity kraju.

Startują koszykarze
16 września walkę o ligowe punkty roz

poczęli trzecioligowi koszykarze MKKS-u 
Rybnik, którzy swoje potyczki ligowe roz
grywać będą na hali sportowej w Rybni- 
ku-Boguszowicach.

Grającym trenerem rybnickiej drużyny jest 
Ksawery Fojcik. W 15 osobowej kadrze, 
poza rybnickim junioram i, znaleźli się po
zyskani z lig amatorskich Jarosław Rduch 
(203 cm w zrostu) i Tomasz D ąbkowski

Witaj szkoło!
160 zawodników i zawodniczek wystąpi

ło w turnieju koszykówki ulicznej organi
zowanym pod hasłem „Witaj szkoło” przez 
MOSiR Rybnik, Urząd M iasta i MKKS 
Rybnik.

Czteroosobowe zespoły podzielone zostały 
na 6 kategorii wiekowych (2 żeńskie, 4 mę
skie) a poza koszykówką na rybnickim Ryn
ku można było obejrzeć pokaz dżudoków 
Polonii Rybnik z Arturem Kejzą na czele. Oto 
zwycięzcy poszczególnych kategorii: dziew-

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

Międzynarodowej Prasy i Książki

Sp 700

Rozwiązanie krzyżówki z nr. 8 „GR” - 
KAPER. Nagrody, dwa bony towarowe, po 50 
zł każdy, otrzymują: SYLWIA SZATKOW
SKA i LESZEK RAWSKI z Rybnika.

Rozwiązania na kartkach pocztowych pro
simy przysyłać do 11 października pod adre
sem redakcji: „Gazeta Rybnicka”, Rynek 12a, 
skr. poczt. 96, 44-200 Rybnik, lub wrzucić do 
naszej „żółtej skrzynki” (ulica Kościuszki).

(200 cm), a także trzej rybniccy seniorzy: 
J.Szymura, P.Bednarek i P.Strzebińczyk.
Z tym składem  rybnicki trener zam ierza 
w 10 zespołowej lidze uplasować się na miej
scach 1-5. Przygotowania do sezonu rybni- 
czanie rozpoczęli od obozu w Bielsku-Białej, 
potem wzięli udział w turnieju w Zabrzu (2 miejsce) i rozegrali kilka spotkań sparrin- 
gowych m.in. z drużynami Wodzisławia i Za
brza. Najbliższe spotkania w Rybniku odbę
dą się 28 września z MOSM Tychy i 11 listo
pada z Pogonią Ruda SI.

częta rocznik 1985-86 - „Kociaki” (S.Szu- 
lik, N.Szubra, A.Czank, A.Michalska); dziew
częta rocznik 1987 i młodsze - „Anonimowe 
Kokoty” (Kasia i Karolina Kozak, M.Ospal- 
ska, M.Nikel); chłopcy rocznik 1988 i młod
si - „Krasnale” (A.Konsek, M.Żelakiewicz, 
A.Tszocz, R .W itkowski); chłopcy rocznik 
1986-87 - „Dzięcioły” (Ł.Olczyk, D.Badeń- 
ski, Ł.Urbańczyk, M.Kozieł); chłopcy rocz
nik 1984-85 - „Batony” (J.Kaczmarczyk, 
P .G rzelczak, M .K ras, A .M rów czyński ); 
chłopcy 1983 i starsi - „Piekarze” (K.Kup- 
czak, M.Pyrsz, M.Kuna, O.Przeliorz).

Krzyżówka
Rozwiązaniem krzyżówki będzie wyraz, który 

powstanie z liter w polach oznaczonych kropkami.
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Klub Międzynarodowej Prasy i Książki
Rybnik, ul. Sobieskiego 18

Joannę K. Rowling, Harry 
Potter i kamień filozoficzny. 
Wyd. Media Rodzina, Po
znań 2000.

Pierwsza część bestsellero
wej serii brytyjskiej pisarki 
o  magicznym chłopcu i jego 
magicznym św iecie. Harry 
sprawił, że dzieci na całym  
świecie oderwały się od kom
puterów i zaczęły  czytać, 

wgłębiając się w świat, w którym... możliwe jest 
wszystko, co mądre i sprawiedliwe, i w którym wie
le jest okazji do śmiechu i wzruszeń...

Encyklopedia Muzyki Po
pularnej, Heavy Rock. Oficy
na Wyd. Atena, Poznań 2000.
Red. merytoryczna i uzu
pełnienia Ryszard Gloger.

K om pendium  w iedzy  
o najmocniejszej, najbardziej 
ekspresyjnej i najgłośniejszej 
odmianie rocka. Należałoby 
też dodać najbardziej malow
niczej ze względu na scenicz
ny wizerunek artystów, ale też najbardziej agre
sywnej... W porównaniu z wydaniem z 1994 roku 
- tom obszerniejszy, uzupełniony przez wybitne
go znawcę tego podgatunku muzyki popularnej 
Ryszarda Glogera.

Encyklopedia Multimedial
na PWN - Sport

Kolejny numer wychodzą
cego co miesiąc pisma, któ
rego główną atrakcją jest pły
ta CD. Tym razem znajdzie
my na niej 120000 definicji, 
3000  haseł, 500 ilustracji 
o tematyce sportowej. Obok 
krążka - plakat przedstawia
jący fotograficzne impresje 

z minionych Mistrzostw Europy w piłce nożnej 
oraz obiekty olimpijskie w Sydney.

CD The All Time Greatest 
Movie Songs
Polecany przez miesięcznik 
„Film" dwupłytowy album 
z piosenkami z największych 
hitów filmowych ostatnich lat 
-  „Armageddona", „Notting 
Hill”, „Wściekłych psów", „Golden Eye”, „Dra- 
culi", „Goło i wesoło”, „Gwiezdnych wojen", 
„Dzikości serca”, „Buena Vista Social Club” i in. 
Wśród wykonawców m.in. Aerosmith. Tina Tur
ner, Sade, Spice Girls, Oasis, Chris Isaak, Bob 
Dylan, Aretha Franklin i wielu in. Świetny zestaw, 
wart wysłuchania...

Tel. 42-28-825, 42-60-070
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Zarząd Miasta Rybnika 
ogłasza konkurs na stanowisko 

Prezesa Spółki z o.o. „Hossa”
prowadzącej działalność hotelarsko-gastronomiczną oraz w 

zakresie usług turystycznych i sportowoOrekreacyjnych

Wymagania:
- wykształcenie wyższe,
- co najmniej 5-letni staż pracy,
- zdolności organizacyjne i praktyka w zarządzaniu,
- dobra znajomość przepisów prawa handlowego,
- dobry stan zdrowia

Oferta powinna zawierać:
- umotywowane zgłoszenie do udziału w konkursie,
- kwestionariusz osobowy,
- odpis dyplom u oraz  innych  dokum entów  stw ierd za jący ch  

posiadane kwalifikacje,
- CV z uwzględnieniem osiągnięć w pracy zawodowej,
- klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych 

zgodnie  z ustaw ą z dnia 29 .08 .1997  r. o ochron ie  danych 
osobowych (Dz.U nr 133, poz.883)”.
Oferty należy składać do Wydziału Organizacyjnego - Referatu 

Kadr i Płac Urzędu Miasta Rybnika, przy ul. Chrobrego 2, pokój 
213 w terminie do 16 października 2000 r.

Oferty niekompletne nie będą brane pod uwagę.
Informujemy, że rozmowy kwalifikacyjne zostaną przeprowa

dzone z wybranymi kandydatami

Miasto Rybnik,
44 - 200 R y b n ik , w o j. śląskie, u l. B. Chrobrego 2, 

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

I ) wykonanie remontu ul. Lektorskiej w Rybniku
Zadanie obejmuje:

- 2610 n f  nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm typu „Staro- 
bruk” lub „Krakowska” ( 80% kostki koloru szarego i 20% kostki kolo
ru czarnego) na podbudowie tłuczniowej,

- 265 m2 nawierzchni wjazdów do posesji z kostki brukowej betonowej gr. 
8 cm typu „Starobruk” lub „Krakowska” koloru czarnego na podwodo- 
wie tłuczniowej,

- 1080 mb krawężnika betonowego 15x30 cm na ławie betonowej z bocz
nym oporem.
Termin realizacji -  do 2001.04.20.
Wadium - 8 000 zł. Specyfikację istotnych warunków zamówienia (cena - 24,40 zł) 

można odebrać w siedzibie zamawiającego, pok. 005 lub za zaliczeniem poczto
wym. Uprawniony do kontaktów z oferentami - Andrzej Kopka, tel. 4223011 
w. 7007 pok. 007, w godz. 800 - 15°".

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, pok. 005. Termin skła
dania ofert upływa dnia 2000.10.06 o godz. II00. Otwarcie ofert nastąpi dnia 
2000.10.06 o godz. 1200 w siedzibie zamawiającego, pok. 056.

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

i art. 22 ust. 7, spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 2 ustawy o zamówie
niach publicznych oraz warunki dodatkowe:
I. udzielą gwarancji na wykonane prace oraz zastosowane materiały min. 3 lata 
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:
1. cena (koszt) - 60%
2. wiarygodność oferenta - 40%

Uchwała Rady Miasta Rybnika w sprawie: 
ustalenia zasad i trybu zasiedlania lokali mieszkalnych 

w budynku przy ul. Borki 37B w Rybniku
Działając na podstawie:
- art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 2 lipca 1994 r. o najmie lokali mieszkal

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

- art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz.U. z 1996 r. Nr 13 poz. 74 wraz z późn. zm.)

na wniosek Zarządu Miasta i Komisji Gospodarki Komunalnej 
Rada Miasta Rybnika postanawia:

§1
1. Mieszkania położone w nowoprzyjętym budynku (z windą) przy 

ul. Borki 37B wyposażone w centralne ogrzewanie, centralnie cie
płą wodę, łazienkę z w.c. mogą być także zasiedlane przez osoby:

a) przekwaterowane z budynków przeznaczonych przez miasto do 
sprzedaży,

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

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

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

♦  ♦  ♦

2) wykonanie remontu ulicy Chryzantem i Słonecznikowej 
w Rybniku

Zadanie obejmuje wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej 
gr 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej, podbudowie tłuczniowej, 
warstwie odsączającej - 2660 m2; zabudowa krawężnika 15x30 na ławie 
betonowej - 751 mb; zabudowa kratek ściekowych -14  szt. wraz z przyka- 
nalikami o 200 mm.

Termin realizacji - do 15 grudnia 2000 roku.
Wadium - 13 000 zł. Specyfikację istotnych warunków zamówienia (cena -

24,40 zł) można odebrać w siedzibie zamawiającego, pok. 137 lub za zalicze
niem pocztowym. Uprawniony do kontaktów z oferentami - Andrzej Kopka, 
tel. 4223011 w. 7120, pok. 012, w godz. 800 - 1500.

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, pok. 108. Termin skła
dania ofert upływa dnia 2000.09.25 o godz. II00. Otwarcie ofert nastąpi dnia 
2000.09.25 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 gwarancji na wykonane prace oraz zastosowane materiały minimum 
3 lata.

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:
1. cena (koszt) - 70%
2. doświadczenie i przygotowanie fachowe (techniczne) oferenta - 30%

Tel. 42-28-825, 42-60-070
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44 - 200 R y b n ik , w o j. śląskie, u l. B . Chrob rego 2, 
tel. (032) 4223011, la x  (032) 4224124, tlx 315873,

na:

j j  wykonanie remontu ulicy Sikorek w Rybniku
Termin realizacji -  do 15 marca 2001.
Wadium - 11 000 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 Kop
ka, tel. 4223011 w. 7204, pok. 012, w godz. 800 - 1500.

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, pok. 012. Termin skła
dania ofert upływa dnia 2000.10.04 o godz. 11°°. Otwarcie ofert nastąpi dnia 
2000.10.04 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 i zastosowane materiały 

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:
1. cena (koszt) - 70%
2. doświadczenie i przygotowanie fachowe (techniczne) oferenta - 30%

jft. /ijj, A.“W ‘iw
4) wykonanie remontu ulicy Patriotów w Rybniku 
Zadanie obejmuje: - nawierzchnia mineralno-asfaltowa w-wa dolna 
gr. 4 cm - 1983 m2 i górna gr. 4 cm - 1983 m2: frezowanie nawierzchni - 
1983 m2: chodnik asfaltowy gr. 4 cm - 488 m2: zabudowa krawężnika beto
nowego 15x30 na ławie betonowej - 400 mb: nawierzchnia z płyt betono
wych prostokątnych gr. 12 cm - 342 m2.

Termin realizacji -  do 2000.11.30.
Wadium - 7 500 zł. Specyfikację istotnych warunków zamówienia (cena -

24.40 zł) można odebrać w siedzibie zamawiającego, pok. 005 lub za zalicze
niem pocztowym. Uprawniony do kontaktów z oferentami - Andrzej Kopka, 
tel. 4223011 w. 7007, pok. 012, w godz. 8°° - 1500.

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, pok. 007. Termin skła
dania ofert upływa dnia 2000.10.09 o godz. II00. Otwarcie ofert nastąpi dnia 
2000.10.09 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 letniej gwarancji na wykonane prace oraz zastosowane materiały 

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

kompleksową realizację inwestycji pt. „Dworzec autobusowy 
komunikacji miejskiej w Rybniku przy ul. Budowlanych”

Termin realizacji -  do 2002.05.30.
Wadium - 200 000 zł. Specyfikację istotnych warunków zamówienia (cena -  

61,00 zł) można odebrać w siedzibie zamawiającego, pok. 254 lub za zalicze
niem pocztowym. Uprawniony do kontaktów z oferentami - Krzysztof Lenard, 
tel. 4223011 w. 7253, pok. 253, w godz. 800 - 1500.

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, pok. 254. Termin skła
dania ofert upływa dnia 2000.10.02 o godz. II00. Otwarcie ofert nastąpi dnia 
2000.10.02 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 gwarancji na wykonane prace i zastosowane materiały min. 2 lata 

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:
1. cena (koszt) - 70%
2. wiarygodność - 30%

6) budowę kanalizacji sanitarnej z przykanalikami
i pompownią P6 w dzielnicy Wielopole 

- I I  etap oraz pompownią P4 w dzielnicy - Golejów
Termin realizacji -  do 2002.04. 30.
Wadium - 150 000 zł. Specyfikację istotnych warunków zamówienia (cena -  

122 zł) można odebrać w siedzibie zamawiającego, pok. 009 lub za zalicze
niem pocztowym. Uprawnieni do kontaktów z oferentami - Zygmunt Prus, 
Grzegorz Skoczek, tel. 4223011 w. 056, pok. 056, w godz. 8°° - 1500.

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, pok. 056. Termin skła
dania ofert upływa dnia 2000.10.03 o godz. 9°°. Otwarcie ofert nastąpi dnia 
2000.10.03 o godz. II00 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 min. 3 letniego okresu gwarancji 

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:
1. cena (koszt) - 70%
2. wiarygodność oferenta - 30%

7)
adaptację i przebudowę budynku szpitala na Państwową Szkołę 

Muzyczną I  i I I  stopnia w Rybniku przy ul. Powstańców 27
Termin realizacji -  do 2002.07.30.
Wadium - 200 000 zł. Specyfikację istotnych warunków zamówienia (cena -  

122 zł) można odebrać w siedzibie zamawiającego, pok. 254 lub za zalicze
niem pocztowym. Uprawnieni do kontaktów z oferentami - Dorota Bienek, tel. 
4223011 wew. 7252, pok. 252, w godz. 800 - 1500.

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, pok. 254. Termin skła
dania ofert upływa dnia 2000.10.23 o godz. 10"". Otwarcie ofert nastąpi dnia 
2000.10.23 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 min. 3 lat gwarancji na wykonane prace oraz zastosowane materiały 
i urządzenia
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:
1. cena (koszt) - 75%
2. wiarygodność - 25%

♦  ♦  ♦
8) dostawę sprzętu do elektronicznego znakowania

i identyfikacji zwierząt
Termin realizacji - 1 etap do 30 listopada 2000 r., II - etap do 30 marca 2001 r., 

III - etap do 30 marca 2002 r.
Wadium - 5 000 zł. Specyfikację istotnych warunków zamówienia (cena -  20 zł) 

można odebrać w siedzibie zamawiającego, pok. 009 lub za zaliczeniem pocz
towym. Uprawnieni do kontaktów z oferentami - Wiktor Salamon, Doris Bu
czek, tel. 4223011 w. 7039, pok. 009, w godz. 800 - 1500.

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, pok. 009. Termin skła
dania ofert upływa dnia 2000.10.19 o godz. 10°°. Otwarcie ofert nastąpi dnia 
2000.10.19 o godz. 1100 w siedzibie zamawiającego, pok. 056.

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

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

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:
1. cena (koszt) - 70%
2. wiarygodność oferenta - 30%

42-60-070
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KOLOROWE KSERO LASEROWE
VIDEOTEKA X>-\C

Zapraszamy także 
do pracowni reklamy

Ziemi Rybnickiej, Rybnik, ul. Saint Vallier
tel. 42-22-132, fax: 739-58-31, http://www.kullura.rybnik.pl

Biuro Poselskie posła s l d  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.

Najlepsze lody 
w mieście! e?

W cukierni PfiWLfiS
Lody, obok których trudno przejść obojętnie 

- niezapomniane letnie smaki i aromaty. 
Nie przechodź obojętnie!

Wstąp do cukierni PfiWLfiS, 
Rybnik, u l. Sobieskiego 5

U słu g i b u d o w la n e
Malowanie, tapetowanie ocieplanie domów  

tynkowanie domów
- nowoczesną metodą przy pomocy agregatu tynkarskiego

tynki: gipsowe, regipsowe, itp. 
remonty dachów

i montaż systemów do oczyszczania wody! 
tel. 42-14-044, 0602-395-340

Dyżury Powiatowego Rzecznika Konsumentów
w  Rybniku

odbyw a jg  się w  drugg i czwartg środę każdego miesigca 
w  godz. od 10.00 do 14.00

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

Telefon informacyjny
Anonimowych
Alkoholików

2 5 3 -7 9 -8 3
czynny

poniedziałek, środa, czwartek 
w godz. 17.00 do 20.00

Uwaga!
Panie po amputacji piersi
Amazonko
Masz problemy? Potrzebujesz pomo

cy? A może pomożesz innym? 
Skontaktuj się z nami.
Stowarzyszenie Amazonek „Odnowa”, 
Rybnik, ul. Kościuszki 17, teL 42-35-511, 
poniedziałek 10"" -12°°, piątek 1530- 1730 

Spotkania „Amazonek” 
w każdą II .środę miesiąca 

o 16.00 przy ul. Raciborskiej 20.

R z e c z n ik  
P r a w  P a c je n t a

Od 1 września w kasach cho
rych w całym kraju rozpoczęli 
działalność Rzecznicy Praw Pa
cjenta.

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

Rzecznik jest przewodnikiem po 
systemie ubezpieczenia, u niej moż
na poskarżyć się na działalność pla
ców ek zdrowotnych zlokalizow a
nych na terenie województwa, ona 
odpowie też, jakie prawa przysłu
gują pacjentom i wskaże do kogo 
odwołać się, gdy są naruszane.

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, dt. do 9m; < stal cięta, gięta i zgrzewana;
.  elementy ścienne (bloczki, pustaki)/ us*u9' projektowe, 

belki nadprożowe; ,  roboty dekarskie
korytka dachowe ■ DKZ; I ™ " “  pepą termozgrzewalną);
krawężniki, obrzeża; .  roboty budowlano-montażowe;

Y * wypożyczalnia elektronarzędzi i sprzętu
budowlanego (032 / 73 40 526).

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

STROPY
•  2K - nowoczesny i najlepszy

♦ KANAŁOWY “ŻERAŃ” 

• “TERIVA-II”, DZ - 3

GARAŻE BETONOWE
Zapraszamy również 

w soboty

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

k R I ^ - R R I I K ”y y  I  \  I  1 1  mmm I  m  I  m

Oferujemy:
•  kompleksowe usługi brukarskie
•  roboty ziemne - instalacje
•  usługi transportowe - również 

transport samowyładowczy

Krzysztii^&jziołek
ul. Braci NąlazkóŁ1 7^^4-251 Rybnik
■E(0-32i 4 2 4 8 -3 6 2 ^ 6 ^ 4 9 -4 4 -7 3

1 \  1 1/ , ... .

5 , ; ,j
-ii............... JE____ "E:__ _  t >

Gwarantujemy 
najlepszą jakość i  niskie ceny !

Tel. 42-28-825,

http://www.kullura.rybnik.pl
mailto:fabet@fabet.pl
http://www.fabet.pl


F.U.H. FORKUP

ŚWIAT MIEDZI
PIOTR KUPKA

44-200 RYBNIK 
ul. Cegielnlana 2 

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

OFERUJE:
ZAWSZE PEŁNY ASORTYMENT 

RUR I ŁĄCZNIKÓW MIEDZIANYCH

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

•  BLACHA MIEDZIANA

SPRZEDAŻ NA RATY

H f-g/CDPMSTfi/e 1 4

G am rat
W SKŁAD FABRYCZNY
HURT - D E T A L  ^

WYKŁADZINY DYWANOWE 2 - 5M SZER. 
WYKŁADZINY PCV 1,5 - 4 M S Z E R ^ g  
CHODNIKI M
RYNNY, SIDING
PANELE m
AKCESORIA W Y K O Ń C Z E N IO W E ^ ?  
I INNE ARTYKUŁY k

pRybnik, ui.Ks. Brudnioka 4 
w  tei. kom. 060144 88 67 
Rydułtowy ul.Oflar Terroru 61
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CE N Y R E K IA M  1 OGŁOSZEŃ:
wewnątrz numeru 

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

Ceny ogłoszeń drobnych 
z podatkiem VAT

cała strona 
1/2 strony 
1/4 strony 
poniżej 1/4 strony

- 990 zł
- 499 zł
- 299 zł 

- 2,99 zł/cm2
Artykuł sposnorowany 

1 strona - 890 zł

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

- 1990 zł
- 999 zł
- 549 zł

- 1590 zł
- 799 zł
- 449 zł

- 5%
-  10%  

- 15%
ceny netto + 22% VAT

m ¿ £ p m  BEZPOŚR£D//7BEZP6AmmPOf?rAŻ
Biuro ogłoszeń: INFOMAX, 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) 

oferu je  n astęp u ją ce  usłu g i:
* wynajęcie karawanu,
* całodobowy przewóz zwłok,
* szeroki asortyment trumien,
* kosmetykę, ubranie i przechowywanie

zwłok w chodni - 1 doba bezpat- 
nie,

* wynajęcie kaplicy do pogrzebuzmoż-
łiwośdą 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

Autoryzowane 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
Prawnik udzielający bezpłatnie porad

dyżuruje w siedzibie redakcji “Gazety Rybnickiej” (Rynek 12a, te l 42-28-825)
w piątki w godz. 15.00 -17.00

44-200 Rybnik 
Rynek 12a (oficyna) 
Skrytka pocztowa 96 
teUfax 42-28-825, 42-604170

m G A Z E T A ^  
RYBNICKA

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: |NFOMAX
BIURO OGŁOSZEŃ: IMFOMA/C Rybnik, Rynek 12a, 
tel. 423-80-88, tel./fax 423-80-90 od 8.00 do 15.00 
Zastrzegamy sobie prawo skracania tekstów i zmiany tytułów.

¡%Za treść ogłoszeń redakcja nie odpowiada. ^

GABINETY
LEKARSKIE

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

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

SPECJA
WEW

dr BARBAR>
poniedziałek 8.00 do 11.00, czwartek 14.00 do 16.00, piątek 16.00 do 18.00 

tel. 0-601-933-944

i dr JAN PAWLIKOWSKI I

WmmmmmmwM
poniedziałek, środa od 17.15 mmmg jj j

dr ANDRZEJ KUPCZAK
poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek od 15.00 

sobota od 8.00 do 12.00 
diagnostyka niepłodności i sutka

dr IZABELA ROŻEK psychoterapeuta
czwartek od 16.00

1 ANALIZ LĘKA....

mgr PIOTR ZIELIŃSKI
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

dr JAN KULOK
poniedziałek, środa, piątek od 16.00

LARYNGOLOG
dr PIOTR KULOK

wtorek - czwartek od 16.00

GABINET CHIRURGII 
DZIECIĘCEJ

dr ANDRZEJ PLUTA

Tel. 42-28-825

mailto:gazeta@um.rybnik.pl


Ciepło doskonałe

W  ciągu 40 lat ogrzaliśmy ponad 10 m ilionów  
dom ów  w  Europie

wieloletnie doświadczenie europejskiego lidera

dostępność w całym kraju

szeroki asortyment m
jakość poparta ISO 9002

fachowe doradztwo techniczne

program do projektowania instalacji c.o.

szkolenia dla projektantów i instalatorów

grzejniki ogrzewanie podłogowe

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

DOMEL s.c.

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

422 92 30, 422 92 31

KLIMATYZACJA
W ENTYLACJA

D A IK IN

SYSTEMY ALARMOWE
DOMOFONY,

YIDEODOMOFONY

FHU „GÓRECKI”
■iiUSĄhi}



1990  N O W O C Z E S N E

| < - |  O H M  
DRZWI

R C S B T O  M Y ! Briigm ann

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

•  niemiecki:
BRÜGMANN GOLDEN LINE

•  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 alum iniowa oraz 
drewniana FERNO.

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

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

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

42 235 60 
tel./fax 42 24 992

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

455 42 15 w. 32

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

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

PRZEDSIĘBIORSTWO  
PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE  

KONSEK s.c.

PRODUCENT  
O K IEN  I DRZW I

ZANIM KUPISZ OKNA VEKA 
U POŚREDNIKA SPRAWDŹ CENY U 

SWOJEGO LOKALNEGO 
PRODUCENTA

KUPNO U PRODUCENTA = 
NIŻSZA CENA + LEPSZY 

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

POMIAR -  TRANSPORT GRATIS! 
RATY -  RATY -  RATY

Z . U . H .

■ w o d i m e t a L

TECHNIKA GRZEWCZA

v i e |  m a n n  Vaillaitf ^JU N K ER S
Bosch Thermotechnik

K O T Ł Y  C O  
M I E D Ź  

G R Z E J N I K I  
Z A W O R Y

PROJEKTOWANIE, SPRZEDAŻ, 
MONTAŻ, SERWIS

ISDN
CEN TR A LE T E L E  

TARYFIKATOR  
TELEFO N ^  

MODEMY 
FA KSY

czyli
nowoczesna cyfrowa 

sieć abonencka, która
umożliwia szybki dostąp 

do INTERNETU
i równoczesne prowadzenie 

rozmowy 
telefonicznej

N t  
ROZMÓW

S IEC I STRU J& tg^ tLN E
Í  — ' f  È *  i

DORADZryyO^ÓNT&Ż, SERWIS

Panasonic

44-314 RADLIN, ul. Rymera 32 
tel. 032/455 82 83, fax 032/456 73 67 FIRMA TELETECHNICZNA H. DYBAŁA

te le fo n : 0-32 4247054,0-602694390 
w w w .s tro n y .w p .p l/w p /fo n e x  
e -m a il: fonex@ poczta .w p .p l

http://www.strony.wp.pl/wp/fonex
mailto:fonex@poczta.wp.pl

