
W maju minął rok od pierwszych demokratycznych wyborów samorządowych 
w naszym mieście; 27 maja 1990 roku na 96.212 uprawnionych do głosowania 
rybniczan, odpowiedzialność za miasto wyraziło 41.389 osób, przystępując do urn 
wyborczych. A zatem głosowało tylko 43 procent mieszkańców.

Minął rok
Ci co poczuli wtedy siłę swojego mandatu, 

wybrali 45 radnych, składając w ich ręce 
nieprawdopodobnie trudne zadanie „stawia
nia na nogi” Rybnika. Jeżeli ktoś zechciałby 
bliżej zapoznać się z pracą naszych przed
stawicieli, może to uczynić, obserwując ob
rady sesji Rady Miasta z balkonu sali posie
dzeń w Urzędzie Miasta.

Trud kierowania naszym miastem można 
chyba porównać do gospodarza, który po 45 
lalach ponownie otrzymał swą wielopiętrową 
kamienicę, którą chciałby ze stanu ruiny 
doprowadzić do stanu pierwotnej świetności, 
dysponując sumami nie większymi niż kil
kanaście milionów rocznie. Nie mogąc na 
dodatek zmobilizować do pracy pozostałych 
współmieszkańców, którzy z pretensjami do
pytują jedynie, kiedy ich budowla będzie 
przypominała „wersal” .

W rocznicę wyborów samorządowych 
przypomnijmy nazwiska 45 ludzi, którzy za 
naszym poparciem wzięli odpowiedzialność za 
miasto: OKRĘG NR 1 - CENTRUM: Marian 
Adamczyk (zam. ul. Mikołowska), Andrzej 
Gorczyca (zam. Mglista), Maria Kufa-Skoru

pa (zam. Rudzka), Michał Śmigielski 
(zam. ul. Św. Jana), Zygmunt Ryszka (zam. 
PCK).
OKRĘG NR 2 - KAMIEŃ, PARUSZO
WIEC, LIGOTA, GOTARTOWICE, KŁO
KOCIN: Józef Makosz (zam. ul. Prze

Przemysłowa), Jerzy Rojek (zam. ul. Wolna), 
Waldemar Stępniewski (zam. ul. Boya-Że
leńskiego), Urszula Szynol (zam. ul. Słowac
kiego), Alojzy Kuśka (zam. ul. Gotartowic
ka).
OKRĘG NR 3 - BOGUSZOWICE: Adam 
Fudali (zam. ul. Poniatowskiego), Jerzy Jan
czewski (zam. ul. Chabrowa), Henryk Juce
wicz (zam. ul. Lompy), Aniela Kempińska 
(zam. ul. Byłych Więźniów Politycznych), 
Michalina Wieczorek (zam. ul. Małachows
kiego), Zygfryd Lampart (zam. ul. Armii 
Ludowej), Grzegorz Piecha (zam. ul. Raszo
wiec).
OKRĘG NR 4 - CHWAŁOWICE, RA
DZIEJÓW, POPIELÓW, MEKSYK: Jerzy 
Frelich (zam. ul. Zwycięstwa), Jerzy Kogut 
(zam. ul. Zwycięstwa), Ryszard Szymański 
(zam. ul. Górnicza), Edward Oślizło (zam. ul. 
Karola Marksa), Jan Tomiczek (zam. ul. 
Różyckiego).
OKRĘG NR 5 - NIEDOBCZYCE, NIE
WIADOM: Józef Meisel (zam. ul. Jagiełły), 
Marian Wolny (zam. ul. Worcella), Zygmunt 
Sabatowski (zam. ul. Sportowa), Brunon 
Janas (zam. ul. Złota), Longin Bednorz (zam. 
ul. Górnośląska), Henryk Ryszka (zam. ul. 
Barbary).
OKRĘG NR 6 - ZAMYSŁÓW, SMOLNA: 
Józef Cyran (zam. ul. Wodzisławska), Adam 
Grzybowski (zam. ul. Findera), Lech Kowal
ski (zam. ul. Kilińskiego), Wiesław Sojka 
(zam. ul. Poprzeczna), Czesław Szweda (zam. 
ul. Dworek), Janina Stula (zam. ul.

R ad a M ia sta  o b ra d u je
Sesja Rady Miasta, w środę 29 maja nie należała chyba do wyjątkowych, chociaż na uwagę 

zasługuje stosunkowo sprawny tryb podjęcia 10 uchwał, z których aż 7 zostało przyjętych 
jednogłośnie. Przyjrzyjmy się podjętym uchwałom, zatrzymując się dłużej przy tych, które 
mogą zaciekawić obserwatorów życia publicznego w Rybniku.

1. Wprowadzenie, na zasadzie prawa miejscowego, dodatkowych wymogów przy rejestracji 
taksówek osobowych.

Uchwała stwierdza m.in., iż 376 rybnickim taksówkarzom wyda się potwierdzenia 
możliwości wykonywania aktualnego zawodu, jeśli do 2 miesięcy spełnią następujące warunki: 
przedłożą potwierdzenie posiadania 3 letniej praktyki zawodowej w kierowaniu samochodem, 
przedstawia ważne odpowiednie badania lekarskie, okażą zaświadczenie z badania technicznego 
pojazdu oraz uzyskają pozytywny wynik tekstu ze znajomości topografii miasta.

2. Zarządzenie o wyłożeniu do publicznego wglądu kolejnej partii spisów inwentaryzacyjnych 
mienia komunalnego.

Ta część spisów będzie dotyczyła mienia leżącego na terenie Boguszowic, Chwałowic, Ligoty, 
Zebrzydowic oraz Rybnika w zakresie użytkowania wieczystego indywidualnego i spółdzielczego.

3. Przekształcenie przedsiębiorstw komunalnych użyteczności publicznej w zakłady 
budżetowe.

Radni jednogłośnie uchwalili przekształcenie z dniem 1 lipca 1991 r., Przedsiębiorstwa 
Gospodarki Komunalnej w jednostkę budżetową o nazwie „RYBNICKIE SŁUŻBY KOMU
NALNE” oraz Przedsiębiorstwa Zieleni Miejskiej w zakład budżetowy „ZARZĄD ZIELENI 
MIEJSKIEJ W RYBNIKU” . Podobnie stało się z Przedsiębiorstwem Gospodarki Miesz
kaniowej, które przekształcono w zakład budżetowy: „ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ
KANIOWEJ” . c.d. na str. 3

N ie ma powodów do niepokoju...

Odmładzanie skweru
Dwudziesty drugi kwietnia obchodzo

ny jest na całym świecie jako Dzień 
Ziemi. Jest to okazją do refleksji nad 
naszym stosunkiem do świata i przyro
dy. Czy przeciętny człowiek, żyjący

czy budowę oczyszczalni ścieków. 
Możemy jednak protestować, pisać ode
zwy i listy otwarte, zwracać uwagę władz 
na sprawy małe, bo najgorsza jest 
obojętność.

w zadymionym, przemysłowym mieście 
może mieć wpływ na poprawę sytuacji 
ekologicznej?
Prawdę mówiąc - niewielki. Najczęściej 
czujemy się bezsilni wobec przemysło
wych molochów, których nie stać na 
unowocześnienie przestarzałej, ruj
nującej środowisko technologii, 
założenie filtrów na dymiące kominy

FOTO: Jolanta Maciejewska
Cieszą więc głosy niepokoju, jakie 

dotarły do naszej redakcji w związku 
z wycinaniem drzew i rozkopami na 
skwerze w okolicy URZĘDU MIEJS
KIEGO. Wykorzystując informacje 
otrzymane od szefowej Wydziału 
Ochrony Środowiska Urzędu Miejskie
go wyjaśniamy, że nie ma powodów do 
niepokoju. c.d. na str. 3



O św iadczenia Zarząd Miasta informuje

W dniu 3 czerwca 1991 roku 
w Komendzie Rejonowej Straży 
Pożarnych w Rybniku odbyło się 
spotkanie przedstawicieli Komi
tetów Protestacyjnych oraz Ko
mendantów Rejonowych reprezen
tujących 400 osobową grupę funk
cjonariuszy pożarnictwa tj. Ryb
nika, Raciborza, Jastrzębia, Żor 
i Wodzisławia. Tematem spotka
nia była ciężka sytuacja w jedno
stkach straży pożarnych nie tylko 
naszego rejonu, ale całej Polski.

Ostatnie posiedzenie Sejmu Rze
czypospolitej, na którym rozpat
rywano ustawę o Państwowej 
Straży Pożarnej wykazało totalne 
niezrozumienie tematu, a wystą
pienie v-ce ministra Zimowskiego 
doprowadziło do ogłoszenia przez 
Komisję KSP NSZZ „Solidar
ność” do proklamowania w dniu 
10 czerwca 1991 r. akcji s t r a j k o
we j .  Wycofanie się v-ce ministra 
Zimowskiego i ministra Majews
kiego na spotkaniach resortowych 
ze wcześniejszych ustaleń do
tyczących straży pożarnych dopro
wadziło do determinacji wśród 
załóg ZSP. Decyzją Wojewódzkie
go Komitetu Protestacyjnego pro
wadzone jest referendum na temat 
„Czy jesteś za wprowadzeniem od 
dnia 10 czerwca 1991 roku akcji 
strajkowej, polegającej na zaprzes
taniu wyjazdów do wszystkich zda
rzeń?”. Do tak radykalnych posu
nięć doprowadziły:

- niskie płace przy 216 godzinach 
służby miesięcznie, perspektywa 
bycia w dalszym ciągu „piątym

kołem u wozu” w resorcie Spraw 
Wewnętrznych, świadomość ko
nieczności wyjazdów do pożarów 
w kondycji 60-cio latka,

- brak podstawowego sprzętu do 
prowadzenia akcji ratowniczo- 
gaśniczych. W obecnej chwili na 
naszym terenie brak jest spraw
nego specjalistycznego sprzętu do 
ratowania zagrożonego życia ludz
kiego z budynków wysokich,

- brak sprzętu do prowadzenia akcji 
ratownictwa technicznego, chemi
cznego i ekologicznego,

- permanentne lekceważenie po
trzeb doprowadziło do poważnego 
lekceważenia skuteczności działań.

W przededniu 20 rocznicy trage
dii w Czechowicach, w której 
zginęło kilkadziesiąt osób nasuwa 
się pytanie: Czy trzeba nadal czekać 
na podobne wydarzenia, aby decy
denci zauważyli w końcu katastro
falną sytuację w pożarnictwie?.

Obecne stanowisko władz resor
towych zmierza do ograniczenia 
lub pozbawienia społeczeństwa 
profesjonalnej ochrony przed 
pożarami. Protestujemy nie dla sie
bie. Społeczeństwo ma prawo ocze
kiwać zapewnienia bezpieczeństwa 
i dlatego z determinacją walczymy 
o stworzenie warunków gwaran
tujących to bezpieczeństwo.
NSZZ „Solidarność” pracowników 
KRSP i ZSP w Rybniku Przewod
niczący Komisji Zakładowej

Stanisław Kocur

Oświadczam, że w sprawo
zdaniu ze spotkania MKK 
z prezydentem Rybnika, które 
zamieściła „GR” nr 30 z 29 
maja br., radnego Cz. nie na
leży utożsamiać z wiceprzewodniczącym

dniczącym Rady Miasta Zygf
rydem Czerepkowskim, gdyż 
na spotkaniu tym nie byłem 
obecny.

Zygfryd Czerepkowski

Ogłoszenia drobne_________________________

MALOWANIE reklam, szyldy,  SPRZEDAM domek jednorodzinny 
dekoracje witryn sklepowych. w Rybniku. Tel. grzecznościowy 22-899
Rybnik, ul. Szafranka 4, tel. 22-848 po 15.00

PORADY PRAWNIKA.
W każdy CZWARTEK, od godz. 15,00 do 17,00 w siedzibie „Gazety 
Rybnickiej”  dyżuruje prawnik, który BEZPŁATNIE udziela porad naszym 
Czytelnikom. Pytania i sprawy można przedstawić telefonicznie lub 
osobiście, a także nadsyłać listy z dopiskiem „Porady prawne”.
Nasz adres: 44-200 Rybnik, ul. Kościuszki 54, tel. 288-25.

ogłasza KONKURS 
na stanowisko

DYREKTORA FILHARMONII 
ZIEMI RYBNICKIEJ

Wymagane wyższe wykształcenie muzyczne oraz przedstawienie koncepcji pracy 
z orkiestrą przed Komisją Konkursową.
Podanie, wraz z życiorysem, należy składać do dnia 20 czerwca 1991 roku, 
w Urzędzie Miasta w Rybniku, ul. Chrobrego 2, p.34.
Tamże, lub pod nr tel. 23661, uzyskać można szczegółowe informacje o charakterze 
orkiestry.

O terminie rozmowy kwalifikacyjnej zainteresowani zostaną powiadomieni 
indywidualnie.

ZARZĄD MIASTA informuje wszystkich mieszkańców, że w dniach od 3 czerwca 
do 3 lipca 1991 roku w siedzibie Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami Urzędu 
Miasta przy ul. Zawadzkiego 7 wyłożone będą do publicznego wyglądu karty 
inwentaryzacyjnej mienia komunalnego obejmującego następujące obręby: Bogu
szowice, Chwałowice, Ligota, Zebrzydowice, Rybnik (w zakresie użytkowania 
wieczystego). Osoby, których interes prawny dotyczy  ustaleń zawartych w spisie 
inwentaryzacyjnym mienia, mogą w wyżej wymienionym terminie zgłosić za
strzeżenia do Komisji Inwentaryzacyjnej.

W związku z reformą samorządową na własność- gminy (miasta) przechodzą 
nieruchomości położone w jego granicach, a będące dotychczas mieniem Skarbu 
Państwa.
Powołana przez Radę Miasta Komisja Inwentaryzacyjna dokonuje spisów tego 
mienia, wykładając je do publicznego wglądu przed ostatecznym wpisaniem 
własności do ksiąg wieczystych.
Kolejna partia spisu, obejmująca miasto Rybnik (poza użytkowaniem wieczys
tym), wyłożona będzie do wglądu mieszkańców w m-cu lipcu br.

ZARZĄD MIASTA

Powstańcy Śląscy w Ratuszu
W związku z obchodami 70 rocznicy wybuchu III POWSTANIA ŚLĄSKIEGO 

dnia 28 maja 1991 roku w URZĘDZIE MIASTA odbyło się uroczyste spotkanie 
przedstawicieli Zarządu Miasta z uczestnikami powstań śląskich z terenu naszego 
miasta.

W tradycyjnej sali RADY MIASTA, PREZYDENT JÓZEF MAKOSZ 
serdecznie powitał zaproszonych i wręczył im adresowany imiennie list PREZY
DENTA RP LECHA WAŁĘSY., który zamieszczamy poniżej.

To wzruszające, zarówno dla gości jak i gospodarzy spotkanie przy śląskim 
kołoczu, wywołało z pamięci wspomnienia o przeszłości. Mówiono o szczegółach 
walk powstańczych i o przedwojennej świetności naszego miasta.

SZANOWNY PANIE!
Oddaję dziś hołd Waszemu czynowi zbrojnemu.
Trzykrotny Wasz zryw, świadczący o umiłowaniu polskości, przyniósł m oralne 

zwycięstwo Ślązaków. Świeżo odzyskane spod zaborów ziemie tak bardzo 
potrzebowały obrońców przed czyhającymi na naszą młodą niepodległość wroga
mi.
SZANOWNY PANIE!

Wy, Ślązacy, nie żałowaliście krwi i życia, złożyliście najchlubniejszą daninę 
Ojczyźnie. Walcząc w Powstaniach, na trwałe związaliście Górny Śląsk, przez setki 
lat oddzielony od Macierzy, z suwerenną Rzecząpospolitą.

Chylę dziś czoła przed Pana i Pańskich towarzyszy broni ofiarnością, patriotyz
mem i odwagą.

Państwo polskie - szczególnie w latach powojennych - nie zawsze pamiętało 
o Waszych zasługach. Nowa, wolna Rzeczpospolita docenia Wasz czyn i dziękuje 
za obronę Śląska dla polskości. I ja, pierwszy Prezydent III Rzeczypospolitej, chylę 
dziś czoła przed Wami.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej LECH WAŁĘSA
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M in ą ł r o k
c.d. ze str. 1

OKRĘĆ NR 7 -NOWINY: Zygfryd Czerep
kowski (zam. ul. Gliwicka), Henryk Korus 
(zam. ul. Wandy), Maria Kulawik (zam. ul. 
Orzepowicka), Marian Rak (zam. ul. Szaf
ranka), Krystyna Stokłosa (zam. ul. Kard. 
Kominka), Mieczysław Czarkowski (zam. ul. 
Kard. Kominka).
OKRĘG NR 8 -ZEBRZYDOWICE, ORZE
POWICE, CHWAŁĘCICE, STODOŁY, 
WIELOPOLE, GOLEJÓW : Józef Delo
wicz (zam. ul. Mglista), Józef Ibrom (zam. ul. 
Komisji Edukacji Narodowej), Jerzy Kryni
cki (zam. ul. Mglista), Zygfryd Słupik (zam. 
ul. Krupińskiego), Roman Berger (zam. ul. 
Kasztanowa).

Wszyscy wymienieni powyżej radni stano
wią Radę Miasta Rybnika i pracują 
społecznie biorąc udział nie tylko w sesjach 
Rady Miasta czy spotkaniach z wyborcami, 
ale także w pracach poszczególnych Komisji 
Rady Miasta, których aktualnie jest 14. Są 
to: Komisja Gospodarki Komunalnej (prze
wodn. Jerzy Rojek), Komisja Gospodarki 
Przestrzennej (przewodn. Czesław Szweda), 
Komisja Komunikacji (przewodn. Adam 
Grzybowski), Komisja Działalności Gospoda
rczej (przewodn. Adam Fudali), Komisja Rolnict

wa i Leśnictwa (przewodn. Roman Ber
ger), Komisja Ekologiczna (przewodn. Maria 
Krystyna Kulawik), Komisja Kultury (prze
wodn. Marian Wolny ), Komisja Zdrowia 
(przewodn. Aniela Kempińska), Komisja Ku
ltury Fizycznej i Sportu (przewodn. Lech 
Kowalski), Komisja Oświaty (przewodn. Mi
chalina Wieczorek), Komisja Opieki Społecznej

 (przewodn. Maria Kufa-Skorupa), Komi
sja d\s Samorządu (przewodn. Wiesław Soj
ka), Komisja Praworządności (przewodn. An
drzej Gorczyca), Komisja Finansów (prze
wodn. Krystyna Stokłosa).

Pracami Rady Miasta kieruje PREZY
DIUM RADY MIASTA w składzie: 
URSZULA SZYNOL - przewodnicząca 
oraz zastępcy: ZYGFRYD CZEREPKOW
SKI, JÓZEF DELOWICZ I HENRYK KO
RUS.

ZARZĄD MIASTA Rybnika stanowią: 
JÓZEF MAKOSZ (prezydent miasta), JE
RZY KOGUT (wice prezydent), MARIAN 
ADAMCZYK (wiceprezydent), MICHAŁ 
ŚMIGIELSKI (wiceprezydent), MARIA 
KUFA-SKORUPA, KRYSTYNA STO
KŁOSA I JÓZEF CYRAN.

opracował: Marek Szołtysek.

Poznajm y się , czy li Izba Przem ysłow o-H andlowa
przy „okrągłym  sto le”

Młody rybnicki biznes prywatny szu
ka swojej tożsamości.

Tak w największym skrócie przed
stawić można przebieg zebrania Izby 
Przemysłowo-Handlowej, które od
było się 23 maja w pomieszczeniach 
niedawno uzyskanych na siedzibę izby. 
Atmosferę zagubienia i początku drogi 
najlepiej ilustruje stan tych pomiesz
czeń, natomiast nastrój zebrania, 
określić można tylko jako powszechne 
niezadowolenie; jedni - niezadowoleni 
byli z małej aktywności zarządu, 
a w ogóle to, pytali: co nam z tego, że 
należymy do IP-H, drudzy narzekali na 
brak chęci działania w ramach IP-H...

Krąg wzajemnego wskazywania na 
siebie palcem i szukania w ten sposób 
wyjścia z „postsocrzeczywistości ku 
Europie” , przerwał prezydent miasta, 
JÓZEF MAKOSZ, (wcześniej odpyta
ny na okoliczność tego, co miasto zro
biło i będzie robić dla rozwijania biz
nesu).

Zadziwiający efekt psychologiczny 
prostego manewru polegającego na 
ukształtowaniu zebranych wokół nieis
tniejącego „okrągłego stołu” udowo
dnił, że brakuje nam wszystkim 
umiejętności szukania dróg porozumie
nia między sobą - dla dobra wspólnego: 
własnego i społecznego.

Dopiero od tego momentu rozmowa 
ludzi biznesu nabrała werwy, a kolejny 
pomysł, aby wszyscy uczestnicy zebra
nia przedstawili się - sobie nawzajem, 
nie tylko personalnie, ale i rodzaj pro
wadzonego biznesu, wystudził złe emo
cje i nuty goryczy, które zdominowały 
początek spotkania. Zniknęła obcość,

uczestnicy spotkania poczuli się u siebie 
i wśród swoich, co oczywiście nie 
zmniejszyło ogromu problemów 
stojących przed tym środowiskiem, ale 
przynajmniej oczyściło atmosferę.

A spraw do załatwienia jest na pewno 
więcej niż sił i możliwości, niemniej 
władze miasta, reprezentowane 
również przez wiceprezydenta M I
CHAŁA ś m ig ie l s k i e g o , nie tylko

WYTĘŻ WZROK
I ZNAJDŹ W TŁUMIE

CZŁOWIEK A  
ZADOWOLONEGO 

Z ŻYCIA...

w deklaracjach okazują zainteresowa
nie działaniami i rozwojem prywatnej 
przedsiębiorczości.

Zarząd Izby przedstawił krótkie, 
sprawozdanie z działalności w okresie 
od lipca 1990 do marca 1991 roku. 
Zebrani wysłuchali również krótkiej 
relacji z pobytu delegacji izby i władz

miasta we Francji, a w dyskusji, jak już 
wspomniałam - początek był klasyczną 
erupcją gorzkich żalów.

Część, a nawet większość miała swoje 
racjonalne ziarno, niemniej sam fakt 
okazania niezadowolenia z naszej nie
ciekawej rzeczywistości niczego jeszcze 
nie zmieni.

Ważna więc wydaje się, dość często 
podnoszona potrzeba szkoleń, szybkie
go upowszechniana ważnych informa
cji, doradztwa prawnego (przy IP-H 
działa kancelaria prawna).

Porównanie organizującej się dopie
ro Izby Przemysłowo-Handlowej w Ry
bniku, ze statusem instytucji tego typu 
na świecie (np. we Francji przeciętna 
IP-H zatrudnia od 50-70 osób), może 
działać deprymująco, ale...

Po pierwsze - trzeba od czegoś 
zacząć, a po drugie - nie ma innej drogi, 
zważywszy, że na światowym rynku 
nikt nie rozmawia z firmą, nie mającą 
referencji w postaci przynależności do 
Izby Przemysłowo-Handlowej.

W Rybniku fakt ten nie dotarł jeszcze 
do świadomości środowiska biznesu, 
skoro ze 150 zaproszonych osób, na 
zebranie przybyło...30! Brakuje być 
może wiary w zdolności samoorganizowania

 się środowiska, widać zmęczenie 
wielu i brak entuzjazmu innych. Wszys
tko (lub prawie wszystko) jest jednak 
w waszych rękach panowie biznesmeni!

Zainteresowanych działalnością IP-H
 w Rybniku informujemy, że jej siedziba

 mieści się w Rynku, pod nr 12; 
sekretariat czynny jest od godz. 9 - 
17.00, tel. 221-69.

EUGENIA PLUCIK

Odmładzanie
c.d. ze str. 1

Już w lutym br w porozumieniu i za 
aprobatą Komisji Ekologicznej Rady 
Miejskiej, podjęto decyzję o „odmłod
zeniu" parku. Ponad 50-letnie topole, 
które zadrzewiały skwer, były już bardzo 
nadwyrężone. Każdy większy podmuch 
wiatru sprawiał, że obłamujące się 
gałęzie stwarzały niebezpieczeństwo dla 
przechodniów. Doszło nawet do wypad
ku, którego ofiara była zmuszona sko
rzystać z pomocy lekarskiej. Do wy
cięcia zakwalifikowano zatem 14 topól, 
w miejsce których zasadzone zostaną 
wieloletnie tuje i wierzby, a także 
płaczące brzozy - niezwykle ozdobne,

a nie bardzo jeszcze u nas znane drzew
ka. Ścięte pnie topól przekazano or
ganizacji „Signum Magnum”, która 
wykorzystała je do remontu swej nowej 
siedziby na Dworku. Część drewna, 
które było już spróchniała, posłuży do 
opalania siedziby Urzędu Miejskiego. 
Przekazanie drewna odbyło się oczy
wiście komisyjnie, a protokóły są do 
wglądu w Wydziale Ochrony Środowis
ka. Poprzez instalację zamkniętego 
obiegu wody, zmodernizowana zosta
nie fontanna, do tej pory przeważnie 
nieczynna - stąd głębokie wykopy. Par
kowe ścieżki zostaną przebudowane 
zgodnie z przyzwyczajeniami przecho
dniów, myśli się także o założeniu no
wego oświetlenia.

Poczynania władz, mające na celu 
estetyzację terenów zielonych, zasługuje 
oczywiście na aprobatę, tym bardziej, że 
Rybnik cieszył się kiedyś renomą miasta 
pełnego zadbanej zieleni. Smucą nato
miast akty wandalizmu, jak choćby ten 
w nocy z 1 na 2 maja, kiedy zniszczony 
został tulipanowy klomb na wspomnia
nym skwerku.

I tak to właśnie jest - część 
społeczeństwa niepokoi się wycinaniem 
drzew, część zaś z beztroską niszczy 
cudzą pracę, odbierając innym przyje
mność obcowania z pięknem przyrody. 
W zależności od tego, którą opcję wy
bierze większość, taki będzie wygląd 
naszego miasta. (róż)

Rada M iasta obraduje c. d. ze str. 1
4. Zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta.

Uchwała ta dotyczy wyłącznie formalnej strony funkcjonowania Urzędu Miasta
5. Przejęcie w 1992 roku szkół podstawowych jako zadania własnego gminy.

Ten punkt sesji pokazał złożoność problemu administrowania niedo-inwestowaną oświatą 
w naszym kraju. Pytanie było postawione następująco: czy władze samorządowe miasta mają 
przejąć od administracji państwowej obowiązki zarządzania oświatą wraz z niezadawalającymi 
pieniędzmi na te cele, czy też, dopóki nie trzeba, nie brać na siebie „niepotrzebnych 
obowiązków”, pozostawiając „państwu” borykanie się z szeroko pojętym szkolnictwem ?

Poprzez głosowanie przeszła koncepcja brania odpowiedzialności za wszystko, co dotyczy 
miasta, czyli również szkół i rządzenie się po gospodarsku wszystkim co nasze.

6. Nabycie od KWK CHWAŁOWICE budynku internatu z przeznaczeniem na potrzeby 
oświaty.

Urząd Miasta Rybnika wynegocjował z KWK CHWAŁOWICE, iż w internacie, będącym 
(nie do końca udowodnioną) własnością kopalni, po nabyciu go przez miasto - zostanie 
otwarta nowa szkoła podstawowa. Gdyby jednak okazało się, że kopalnia nie jest jego 
właścicielem (są już czynione kroki prawne wyjaśniające), miasto nie zapłaci, należnych KWK 
CHWAŁOWICE, 1,4 mld złotych.

7. Przeznaczenie budynków po likwidowanych żłobkach.
Radni jednogłośnie zadecydowali, iż budynek po żłobku nr 7 przy ul. Kasprowicza, zostanie 

oddany na potrzeby LICEUM ROLNICZEGO, zaś budynek po żłobku nr 2 przy ul. Winklera 
6, wykorzysta na swoje potrzeby lokalowe SZKOŁA PODSTAWOWA 
NR 11.

8. Likwidacja dwóch przedszkoli.
Z oczywistych względów Radni zdecydowali się zlikwidować przedszkole nr 40, przy 

ul. Zawiszy Czarnego 84, gdyż lokal ten nie spełniał wymogów sanitarnych, co zaopiniowała

Terenowa Stacja Sa nitarno-Epidemiologiczna, zaś przedszkole nr 30 przy ul. Kard. Kominka 
31 zlokalizowane było w budynku prywatnym w ramach reprywatyzacji, wraca do poprze
dnich właścicieli.

Warto dodać, że dzieci i personel z tych przedszkoli znajdzie miejsce w innych placówkach 
tego typu na terenie miasta.

9. Przemianowanie niektórych ulic w mieście.
Problem przemianowania ulic wniósł na salę obrad trochę emocji. Poszło początkowo o to, 

czy zmiany nazw ulic powinny dotyczyć tylko najbardziej koniecznych przypadków, czy też 
mają wyeliminować „wszystkich komunistycznych świętych” z nazw ulic naszego miasta, co 
sugerował radny Waldemar Stępniewski.

Aby nie wgłębiać się w tok tej zawiłej dyskusji, powiedzmy tylko, że zmieniono nazwę ul. 
Konstantego Prusa na ul. Owocową. Następnie fragment ul. Ignacego Gwoździa (na odcinku 
od ul. Karłowicza do ul. Żużlowej) przemianowano na ul. Opalową. Zaś ul. Idzikowskiego 
zamieniono na ul. Trzech Krzyży, po czym ul. Bronisława Czecha od nr 43 - 43G i ul. Gzelskiej 
od nr 12-12D nadano wspólną nazwę „ul. Legionów” . Dodajmy jednak, iż powyższe zmiany 
mają charakter praktyczny, a ich celem jest ułatwienie życia mieszkańcom naszego miasta.

Inna jednak sytuacja zaistniała podczas dyskusji nad przemianowaniem ul. Rozalii 
Biegeszowej na ul. Władysława Reymonta. Po wymianie argumentów, a radni postanowili nie 
zmieniać do czasu pełnej „dekomunizacji” nazw ulic, nazwy powyższej ulicy. Ustalono więc, że 
ul. Rozalii Biegeszowej dopiero wtedy zostanie przemianowana na ul. Władysława Reymonta, 
gdy jakaś większa ulica w centrum Rybnika otrzyma nazwę, upamiętniającą znaną rybnicką 
działaczkę, radną w międzywojennych czasach w naszym mieście - Rozalię Biegeszową.

10. Przystąpienie do „Fundacji na Dobro Górnośląskiego Harcerstwa.”
Do fundacji tej, mającej wspierać wszelkie przejawy autentycznego ruchu harcerskiego na 

Śląsku, Rada Miasta Rybnika weszła jako członek-założyciel, wnosząc wkład w wysokości 20 
milionów złotych.

 MAREK SZOŁTYSEK

GAZETA RYBNICKA



17 czerwca przypadają 90 urodziny Innocentego Libury, NAUCZYCIELA I WYCHOWAWCY wielu pokoleń 
rybniczan. Zbyt wielkie są zasługi tego obywatela naszego miasta, rybniczanina z wyboru, aby poniższe curriculum 
vitae mogło oddać całe dzieło jego pracowitego życia.

„Po owocach ich poznacie...” ,
Ta najbardziej sprawiedliwa miara lu
dzkich dokonań, w przypadku Inno
centego Libury ma wymiar prawie 
dosłowny, skoro tak wielu wycho
wanków, tak wiele mu zawdzięcza. 
Także nasze miasto i ziemia rybnicka 
znalazły w jego osobie skrupulatnego 
i zamiłowanego dokumentalistę. Lu
dzie, ich dorobek materialny i ducho
wy to kruche składniki tradycji, która 
umiera, jeśli nie znajdzie swego kroni
karza. Rybnik miał szczęście, że został 
nim Innocenty Libura.

INNOCENTY LIBURA urodził 
się 17 czerwca 1901 roku w Michało
wicach w powiecie miechowickim, 
jako syn Ludwika i Marii Rucińskiej, 
córki zesłańca po powstaniu w 1863 
roku. Ojciec jego był pedagogiem, 
więc dom był w naturalny sposób 
pierwszym miejscem pobierania nau
ki. Szkołę średnią ukończył I. Libura 
w Olkuszu w 1921 roku, ale w latach 
1918-20 odbywał ochotniczą służbę 
wojskową i wziął udział w wojnie 
polsko-radzieckiej w 1920 roku, od
nosząc ranę nad Działdówką.

W Latach 1921 - 25 studiował na 
Uniwersytecie Warszawskim, a nastę
pnie od 1925 do 1926 na Uniwersytecie 
Jagiellońskim, dorabiając w czasie wa
kacji przy budowie portu w Gdyni 
i w cukrowni pod Paryżem.

Pracę pedagoga podejmuje w 1926 
roku - w Rybniku, jako nauczyciel 
języka polskiego w Państwowym Gi
mnazjum i w innych szkołach śre
dnich. W 1931 roku uzyskuje stopień 
doktora filologii na Uniwersytecie Ja
giellońskim (promotorem był prof. Ig
nacy Chrzanowski). W 1927 roku 
ożenił się z Franciszką Dylkiewicz. 
Z ich związku urodziło się siedmioro 
dzieci.

* * * * * * * * * * *

W 1939 roku Innocenty Libura bie
rze udział w walkach jako porucznik 
rezerwy. Wojna z najazdem hitlerows
kim kończy się dla niego 29 września 
1939 roku osadzeniem w obozie jenie
ckim w Woldenbergu (Dobiegniew) 
skąd uwolnion zostaje w styczniu 1945 
roku. W maju tegoż roku podejmuje 
ponownie pracę nauczyciela języka 
polskiego w Państwowym Gimnaz
jum, a później Liceum w Rybniku. Na 
emeryturę odchodzi w 1974 roku, 
mając w dorobku pedagogicznym wy
chowawczy trud dla ponad 10 rocz
ników uczniowskich.

W nauczaniu szkolnym kładł 
szczególny nacisk na przeżywanie 
treści dzieł literackich przez młod
zież, stosując m.in. inscenizacje, recy
tacje zbiorowe, wycieczki, opisy z na
tury, zachęcając do pisania dzien
niczków i kronik, wydając pisemka 
szkolne (ZEW MŁODZIEŻY), co 
znakomicie ożywiało lekcje i utrwa
lało przeżycia. Zjednał sobie trwałą 
pamięć, szacunek i podziw swych wy
chowanków i ich rodziców.

Jego to m.in. zasługą jest wspaniała 
postawa młodzieży gimnazjalnej, 
która brała czynny udział w kampanii 
wrześniowej, w walkach na wszystkich 
prawie frontach II Wojny Światowej,

w pracach organizacji podziemnych 
głównie Związku Walki Zbrojnej i Ar
mii Krajowej. Wielu wychowanków 
I. Libury spoczywa niestety na 
różnych cmentarzach wojskowych 
Europy, wielu skończyło swe młode 
życie w hitlerowskich obozach kon
centracyjnych, czego dowodem jest, 
ustanowiona głównie Jego staraniem, 
marmurowa tablica pamiątkowa 
w Liceum Rybnickim, upamiętniająca 
ponad 50 nazwisk wychowanków, 
którzy oddali życie za Polskę w latach 
1939-1945.

Działalność literacko-publicystycz
na I. Libury to również pewien feno
men. Oto jego dorobek:
- Powieść harcerska: KROKIEM 
ZDOBYWCÓW,

stolicy.
Po powrocie do Olkusza organizuje 
drużyny harcerskie, oddział strażacki, 
oddział narciarski oraz redaguje pis
mo harcerskie. Organizuje liczne obo
zy, zloty, rajdy, wycieczki itp. W ob
liczu zagrożenia kraju inwazją bol
szewicką wstępuje do 201 pułku pie
choty Armii Ochotniczej i walkach 
nad rzeką Działdówką zostaje ranny. 
W Rybniku zakłada IV Drużynę Har
cerzy im. Henryka Sienkiewicza, Koło 
Przyjaciół Harcerstwa, organizuje 
obozy, zloty, spływy kajakowe. Bierze 
udział razem z grupą harcerzy we 
Wszechświatowym Zlocie Skautów 
w Kenhead (pod Liverpoolem), Naro
dowym Zlocie w Poznaniu, w Buczu 
pod Skoczowem i wielu innych.

90 urodziny nauczyciela

- PRZEWODNIK PO ZIEMI RYB
NICKIEJ,
- MONOGRAFIA ZAKŁADU 
GÓRNICZO-HUTNICZEGO „BO
LESŁAW”,
- Z DZIEJÓW DAWNYCH POWIA
TU,

KSIĘGI PAMIĄTKOWE 
PAŃSTWOWEGO GIMNAZJUM 
I LICEUM W RYBNIKU 1947-1972,
- KSIĘGA PAMIĄTKOWA GIM
NAZJUM W OLKUSZU,
- W DRODZE,
- WRZESIEŃ oraz publikacje w pra
sie krajowej i zagranicznej na tematy 
wychowawcze, historyczne, kultural
ne, harcerskie i krajoznawcze: Przyro
da, Polska, Tygodnik Powszechny, 
Poglądy, Odra, Przewodnik Katolicki, 
Polonista, Nowiny Rybnickie i wiele 
innych.

Harcerstwo, to kolejny rozdział ak
tywności społecznej I. Libury. W 1915 
roku wstąpił w szeregi drużyny skau
towej w Olkuszu, a już w 1918 roku 
jako członek tajnej Organizacji POW 
bierze udział w rozbrajaniu Aust
riaków i wyjeżdża do Batalionu Har
cerskiego w Warszawie, gdzie po za
przysiężeniu, pełni służbę wartow
niczą przy ważniejszych obiektach

W roku 1931 uzyskuje stopień pod
harcmistrza, a następnie harcmistrza 
Rzeczypospolitej.

W obozie jenieckim w Woldenber
gu organizuje chóry, teatry, kursy,
wykłady, współorganizując tam Koło 

H arcersk ie .
Po powrocie do Rybnika wznawia 
pracę w IV Drużynie. W latach 50-
tych po likwidacji ZHP zostaje karnie 
przeniesiony do II Liceum w Rybniku.
Mimo to w dalszym ciągu pracuje 
z różnymi grupami harcerskimi 
w sposób mniej jawny, czym naraża 
się ciągle władzom politycznym.

Ducha i metody harcerskie wpro
wadzał swoim własnym przykładem 
zarówno w pracy z młodzieżą szkolną, 
we własnej rodzinie jak i wśród star
szego społeczeństwa (koła przyjaciół, 
drużyny starszoharcerskie oraz pub
likacje w prasie, odczyty, księgi pa
miątkowe). Uzupełnieniem pracy pe
dagogicznej była też działalność w ta
kich organizacjach jak: Liga Ochrony 
Przyrody, Polskie Towarzystwo Tury
styczno-Krajoznawcze, Klub Inteligen
cji Katolickiej w Rybniku oraz 
Związek Górnośląski - w obu ostat
nich przypadkach jako członek-
założyciel. We wszystkich organiza
cjach bierze czynny udział do dnia 
dzisiejszego, stanowiąc wzorowy 
przykład nieustraszonego prawdy his
torycznej, dobrze pojętego patriotyz
mu, odważnego chrześcijanina katoli
ka, człowieka wiernego swym zasa
dom w każdym czasie i w każd ych 
okolicznościach.

opracowanie: em

W dniu 90 urodzin Profesora, 17 czer
wca o godz. 17.00 w hołdzie dla niego 
i wszystkich nauczycieli Rybnickiego 
Gimnazjum, a obecnie Liceum im. 
Powstańców Śląskich, odprawiona 
zostanie msza święta w kościele św. 
Antoniego, koncelebrowana przez ks. 
biskupa DAMIANA ZIMONIA.

* * * * * * * * * * *

I Pielgrzymka Śpiewaków i

Z pieśnią do
Istniejący już wiele dziesięcioleci amato

rski ruch śpiewaczy na Śląsku to swoisty 
fenomen. Przetrwał poprzez kolejne burze 
dziejowe, aż do czasów dzisiejszych. I choć 
nie są to dobre czasy dla kultury profes
jonalnej, a tym bardziej dla amatorskiej 
działalności kulturalnej, bo coraz trudniej
o sponsora, to mimo to, a może właśnie 
dlatego, ruch śpiewaczy jest ciągle aktyw
ny.

I stąd nie może dziwić zorganizowanie
I Pielgrzymki Śpiewaków i Muzyków-Ama
torów ze Śląska do Ojca Świętego w dniach 
od 11 do 24 maja. Inicjatywę Zarządu 
Oddziału Śląskiego Polskiego Związku 
Chórów i Orkiestr w Katowicach podjęła 
Agencja Turystyczna „Animator" przy 
Miejskim Domu Kultury w Czechowicach-
Dziedzicach, która zajęła się stroną pro
gramową wyjazdu. A nie była to sprawa 
prosta, gdyż ilość chętnych przeszła wszel
kie oczekiwania. Wśród 400 (!) uczest
ników pielgrzymki znaleźli się również 
chórzyści z okręgów rybnickiego i wo
dzisławskiego. Jak wyraził się prezes 
Zarządu Oddziału Śląskiego PZCHiO Raj
mund Hanke, znawca ruchu śpiewaczego 
na Śląsku i autor wielu prac na ten temat, 
organizatorzy pielgrzymki i na pewno 
również jej uczestnicy, pragnęli wyrazić 
uznanie dla JANA PAWŁA II w jego 
dążeniu do świata pokoju i wesprzeć te 
dążenia śpiewem i muzykowaniem. Pielg
rzymkę rozpoczęła msza św. w katowickiej 
katedrze Chrystusa Króla oraz błogosła
wieństwo udzielone na drogę przez biskupa

 ordynariusza ks. dr DAMIANA ZI
MONIA. Po tej uroczys tości kawalkada 10 
autokarów ruszyła w drogę ku przejściu 
granicznemu w Cieszynie. Pierwszy nocleg 
wypadł w podwiedeńskim LAXENBUR
GU, gdzie w następny, niedzielny ranek 
opiekun duchowy pielgrzymki ks. dr Antoni 
Reginek odprawił mszę św. w miejscowym 
kościele. Gospodarz tej świątyni opowiada 
o swoich związkach z Górnym Śląskiem, 
skąd się wywodzi.

* * * * * * * * * * *

Następny etap to WENECJA, do której 
docieramy przez KLAGENFURT i grani
czne TARVISIO. Wybieramy dłuższą lecz 
piękniejszą trasę przez przełęcz Semme
rings, gdzie dziesiątki tuneli i wiaduktów 
przecina ośnieżone Alpy. Po noclegu pod 
Wenecją zdążamy do celu - do RZYMU. 
Po drodze, w okolicach Florencji odwie
dzamy kościół wzniesiony ku czci prawie 
20 tys.(!) ofiar wypadków przy budowie

Liberum veto

Kręcenie bicza
W poprzednim numerze „Gazety Ryb

nickiej” , redaktor - „Rayman” w notatce 
„Kręcenie bicza z plakatów” wypowiedział 
się w sposób, który wybitny polski filolog 
Józef Maria Bocheński nazywa „bełkotem 
i bzdurzeniem”.

Autor notatki twierdzi, iż na antyabor
cyjnych plakatach, które nazywa się 
„słynną” ustawę aborcyjną z 1956 roku, 
ustawą stalinowską, JEST BŁĄD!, ponie
waż UWAŻA, że wspomniana ustawa 
świadczy o demokratycznych przemianach 
w Polsce i o powiewie Zachodem (sic!

W tym miejscu tkwi istota mojej krytyki 
dotyczącej nielogiczności, niekonsekwencji 
i nietolerancyjności Raymana. Sam SOBIE 
PRZYZNAJE bowiem prawo uważając 
że ustawa z 1956 roku była „...dowodem 
demokratycznych przemian...” , a INNYM 
ODMAWIA uważania jej za stalinowską. 
Jest to więc typowa mentalność: 



Muzyków-amatorów ze Śląska do Ojca Świętego 

Ojca Świętego
autostrady „Słońca”, którą podążamy. 
Biorąc nawet pod uwagę trudności w prze
bijaniu się przez góry, liczba ofiar wydaje 
się ogromna.

 * * * * * * * * * * *

Rzymski camping „Tiber” przywitał nas 
chłodem, lecz perspektywa bliskiego już 
spotkania z Ojcem Świętym kazała zapom
nieć o niedogodnościach. Cały następny 
dzień to konfrontacja wyobrażeń z rzeczy
wistością Wiecznego Miasta. W zachwycie 
nad ogromem bazyliki św. Piotra, bogact
wem Muzeum Watykańskiego, pięknem 
Kapitolu, o wrażeniu jakie robi Forum 
Romanum czy Koloseum, trudno wyjść 
poza banał. Pełni rzymskich wrażeń wraca
my na camping, by tam, późnym wieczo
rem parę pieśni, które pod dyrekcją Woj
ciecha Brykalskiego, kilkusetosobowy chór 
odśpiewa na środowej audiencji generalnej 
na PLACU ŚW. PIOTRA. Próba wzbu
dziła zainteresowanie wielu obcokra
jowców przebywających na campingu. 
„Bogurodzicę” , „Gaude Mater Polonia” , 
„Czerwone Maki” oklaskiwali Włosi, 
Francuzi, Niemcy...
Środa, plac św. Piotra. Trudno oddać wzru
szenie z jakim uczestniczący w audiencji 
śląscy śpiewacy słuchali ciepłych słów Ojca 
Świętego skierowanych do nich, radości 
z jaką dla Niego śpiewali, entuzjazmu, 
kiedy podszedł do barierek sektora...

* * * * * * * *  * * *

MONTE CASSINO i przepiękny klasz
tor Benedyktynów odwiedzamy w dniu 
rocznicy majowego zwycięstwa, jesteśmy 
świadkami składania wieńców przez przed
stawicieli rządu włoskiego i polskich kom

kombatantów. Chwila zadumy nad grobem 
generała ANDERSA...

Powrotna droga do Rzymu wiedzie 
przez malownicze miasteczka nad brze
giem Morza Tyreńskiego, odwiedzamy 
również Castel Gandolfo. Wśród uczest
ników pielgrzymki rodzi się pytanie czy 
dojdzie do zapowiadanej audiencji prywat
nej? Organizatorzy mają wątpliwości, bo 
Ojciec Święty jest zmęczony po podróży 
w Portugalii. Wynik rozm ów jest jednak 
pozytywny! W niedzielny wieczór spotyka
my się małymi grupkami z Ojcem Świętym, 
przyjmujemy Jego błogosławieństwo, a wa
tykański Dziedziniec św. Damazego znów 
rozbrzmiewa pieśnią ponad 200 osobowego 
chóru. Jest to nasz pożegnalny wieczór 
w Rzymie.

* * * * * * * * * * *

Następny etap do ASYŻ, który nawet 
w deszczu czaruje pięknem wąskich uliczek 
i bazyliki św. Franciszka. W kościele Matki 
Boskiej Anielskiej niespodziewane spotka
nie - jednym z kapłanów jest rybniczanin.

W drodze powrotnej zwiedzamy FLO
RENCJĘ i przepiękną WENECJĘ, po 
której WIEDEŃ wypada dosyć blado... 
Wracamy do domu.

Należy wyrazić uznanie organizatorom, 
którzy podjęli się tak ogromnego wysiłku, 
jak skoordynowanie programu dla ponad 
400 osób jednocześnie. Potrafili wytworzyć 
wśród uczestników atmosferę prawdziwej 
wspólnoty, którą podkreślało wieczorne 
śpiewanie.

Pierwsze doświadczenia organizatorzy 
mają za sobą. Miejmy nadzieję, że zaowo
cują one w przyszłości, przy okazji 
następnych przedsięwzięć, bo z pewnością 
majowa pielgrzymka śląskich śpiewaków 
do Ojca Świętego nie była ostatnią. Już 
w tym miesiącu rusza następna.

WIESŁAWA RÓŻAŃSKA

Góra Świętej Anny
Góra św. Anny, zwana też Górą Chełmową lub Chełmską, wyrasta na 

wysokość 400,4 metra pośrodku nizinnego krajobrazu Śląska Opolskiego. Przy 
dobrej pogodzie widać ją ze wszystkich stron: z odległych o kilkadziesiąt 
kilometrów Gliwic i Opola, a nawet z wieży Jasnej Góry i zza czeskiej granicy.

Na przestrzeni ostatnich kilku miesięcy, kiedy coraz głośniej mówi się 
w Polsce o nowym podziale administracyjnym na duże regiony, z których 
jednym byłby cały Górny Śląsk, z Opola słychać głosy akcentujące „różnice” 
pomiędzy tzw. Śląskiem „oposlim” i „katowickim”. Granicę ich stanowi 
niejako linia dzieląca diecezję opolską od katowickiej, a także „pielgrzymie 
szlaki” , kierujące jednych na Górę św. Anny, a drugich do Piekar Śląskich. Czyż 
takich przyczyn „podziału” nie należałoby życzyć wszystkim regionom ?

Przyjrzyjmy się więc historii Góry św. Anny. Pierwszy etap dziejów sięga 
jeszcze mroków historii i trudno jest dzisiaj dokładnie ustalić, kiedy wzniesiono 
pierwszy kościół pod wezwaniem św. Anny. Na podstawie źródeł historycznych 
możemy z całą pewnością stwierdzić, że istniał on już przed rokiem 1516. 
Wynika to z dokumentu fundacyjnego klasztoru franciszkanów na Górze 
św. Anny, z 9 lutego 1657 roku.

Jest w nim mowa o innym dokumencie z 25 czerwca 1516 roku, zgodnie 
z którym, Mikołaj Strzała przekazał kościół św. Anny na Górze Chełmskiej 
każdorazowemu proboszczowi z Leśnicy. Zaś z innych źródeł wiemy, iż rodzina 
Strzałów około roku 1480 zaciągnęła duże pożyczki, za które najpraw
dopodobniej ufundowała kościół pod wezwaniem św. Anny. Jako ciekawostkę 
należy wspomnieć, iż rodzina Strzałów należała do sławnego rodu Odrowążów, 
z których w XIII wieku wyszło aż trzech patronów Śląska: św. Jacek, bł. Czesław 
i bł. Bronisława.

Góra Chełmska, z chwilą zapoczątkowania na niej kultu św. Anny, zaczęła 
przyciągać pielgrzymów do kościoła, gdzie łaskami słynęła figurka świętej 
Anny Samotrzeciej, trzymającej na lewej ręce Maryję, zaś na prawej - 
Dzieciątko Jezus. Pierwsza z figurek zaginęła ok. 1775 roku, zaś obecnie 
czczona figurka jest nieznanego pochodzenia i znalazła się na Górze Chełmskiej 
na początku XVII wieku.

W figurce tej umieszczono przywiezione z Konstantynopola relikwie 
św. Anny; po bardzo zawiłych wędrówkach trafiły one w końcu w ręce 
baronowej Anny Kochcickiej z Ujazdu, która podarowała je kościołowi 
św. Anny na Górze Chełmskiej. Tak więc na początku XVII wieku, po 
umieszczeniu w figurce relikwii, jeszcze bardziej ożywił się kult na Górze 
św. Anny.

Zakonnicy reguły św. Franciszka przybyli tutaj w 1656 roku z Gliwic, a ich 
służba z trzema przerwami trwa tam po dzień dzisiejszy. Owe trzy przerwy 
pokrywają się z tragicznymi dla Śląska czasami dominacji pruskiej i niemiec
kiej. Chodzi bowiem o trzy kasaty klasztoru Franciszkanów przez rząd pruski: 
1810-1859, przez rząd niemiecki: 1875-1887 i przez rząd hitlerowski: 1941-
1945...

Do ważniejszych dat z historii sanktuarium na górze św. Anny należy jeszcze 
zaliczyć: 1700-1709 - budowa kalwarii, 1910 - koronacja figurki św. Anny 
Samotrzeciej, 21 czerwiec 1983 - pielgrzymka Ojca Świętego Jana Pawła II.

Górę św. Anny odwiedza codziennie wielu pielgrzymów, indywidualnie 
i grupowo. Do popularnych dni pielgrzymkowych należy: pierwsza niedziela po 
29 czerwca - pielgrzymka mężczyzn i młodzieńców, ostatnia niedziela maja - 
pielgrzymka młodzieży żeńskiej, pierwsza niedziela lipca - pielgrzymka dzieci, 
wtorek po Wielkanocy - pielgrzymka studentów i młodzieży szkolnej, a także 
wiele innych, do których należą m.in. pielgrzymki: głuchoniemych, niewido
mych, ministrantów, chórów kościelnych, ludności cygańskiej, chorych i per
sonelu medycznego, duchowieństwa diecezjalnego i zakonnego...

Na uwagę zasługuje bardzo rodzinna pielgrzymka dzieci, które chyba 
najlepiej mogą odebrać przyjazd na Górę św. Anny, jako odwiedziny u Chrys
tusowej Babci.

opracował: Marek Szołtysek

Abecadło
rzeczy

śląskich

może ukraść krowa,...”
Oto zatem mieliśmy do czynienia 

z błędem logicznym, lecz w artykule nie 
zabrakło również błędów merytorycznych, 
a przynajmniej pobieżności w ocenie 
faktów. Bo co najmniej dyskusyjne jest 
stwierdzenie, iż w 1956 roku w Polsce 
zaszły jakiekolwiek zmiany, które można
by nazwać DEMOKRATYCZNYMI. Py
tam się zatem, czy w PRL była demokracja 
? I zaraz odrzucam odpowiedź, iż było jej 
trochę, bowiem, podobnie jak nie ma trochę 
zepsutego jajka - tak nie zachodzi sytuacja 
połowicznej demokracji w życiu społecznym.

Drugi błąd merytoryczny popełnił autor 
odmawiając młodym dziewczynom przy
klejającym wspomniane plakaty, wiarygo
dności, ponieważ „...ich nie było (na świe
cie...) w 1956 roku.” Pytam się zatem, ile 
Rayman miał wtedy lat, a także czy zgod
nie ze swoim sposobem myślenia, przyzna 
on wiarygodność- jakimkolwiek sądom na 
temat historii w ogóle, skoro żyjący wtedy 
dawno już pomarli.

Na koniec już tylko odpowiem autorowi 
nieprzemyślanych słów, iż chociaż na wspo-

wspomnianych p lakatach  nie ma podpisu (w 
zasadzie słowo „Rayman” także niczego 
nie wyjaśnia), co Raymana boli, jestem 
w stanie przyjąć wyrażony tam sposób 
myślenia za swój pod czym się podpisuję.

MAREK SZOŁTYSEK

Votum separatum
Sądzę, że powyż sza forma repliki w sam 

raz zasługuje na inny cytat, równie znanego 
i katolickiego (zaznaczam) pisarza, Umbe
rto Eco: „często sami INKWIZYTORZY 
tworzą heretyków, i nie tylko w tym zna
czeniu, że wyo brażają ich sobie tam, gdzie 
nie ma żadnego, ale że gwałtami tępią 
heretycką chorobę, aż budzą ku sobie 
odrazę u wielu, którzy przez to poczynają 
skłaniać się ku kacerstwu. Doprawdy dia
belski to krąg i oby Bóg zechciał nas odeń 
wybawić.”
Z tym poglądem zgadzam się całkowicie 
i zaświadczam to także swoim imieniem 
i nazwiskiem.

Eugenia Plucik
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Punkt przełom owy
Nie jestem dziennikarskim maso

chistą, by przypominać sympatykom 
żużla ile punktów ma, a raczej ILU NIE 
MA rybnicki ROW po sześciu kolej
kach ligowych. Krótko przed ostatnim 
meczem wyjazdowym z Apatorem To
ruń, zarząd klubu KS ROW na swym 
drugim posiedzeniu (o pierwszym pisa
liśmy w poprzednim numerze) postano
wił powierzyć funkcję menedżera ze
społu Henrykowi Tomaszewskiemu, 
który w przeszłości był już kierowni
kiem sekcji żużlowej. Postanowiono 
również pozostać przy koncepcji zawo
dowych stajni i prywatnego warsztatu 
naprawy motocykli żużlowych.

Co do funkcji trenera szkółki, to 
obecnie pełni ją szkoleniowiec ze 
Świętochłowic ERWIN BRABAŃ
SKI.

By nie być posądzonym o lansowanie

najlepszego osprzętu na świecie - my nie. 
Poziom w polskiej lidze bardzo się 
wyrównał, a wyniki w niej osiągane są 
wynikami światowymi. Koszty jakie 
ponosi zawodnik przygotowując się do 
meczu i w nim startując wynoszą ok. 
4 mln zł, tymczasem przy komplecie 
punktów można zarobić najwyżej 4,5 
mln. Sam  trening kosztuje zawodnika 
ok.1,5 mln.

DARIUSZ FLIEGERT: W Toruniu 
rozleciał się mój „GM” , tym samym 
straciłem 28 mln. Sponsorzy robią co 
mogą, ale potrzeby często przekraczają 
ich możliwości. Inne zespoły już 
w ubiegłym sezonie startowały na now
szym sprzęcie („GM-” - Apator, Mo
tor). Siłą rzeczy jesteśmy nieco spóźnie
ni.

BRONISŁAW KLIMOWICZ: 
Wszystko to problemy związane z za-

Juniorzy młodsi Juniorzy starsi

Victoria Racibórz 166 pkt 1. ROW Rybnik 110 pkt2. AKS Chorzów 90 pkt 2. Victoria Racibórz 99 pkt
2. ROW Rybnik 76 pkt 3. MKS Sosnowiec 65 pkt
4. MKS Bytom 73 pkt 4. AKS Chorzów 65 pkt
5. Górnik Brzeszcze 70 pkt 5. AZS AWF Katowice 54 pkt
6. Kłos Olkusz 68 pkt 6. Górnik Zabrze 41 pkt7. Górnik Zabrze 48 pkt 7. MKS Bytom 33 pkt

Henryk Tomaszewski - nowy menedżer żużlowej drużyny ROW-u rozmawia w czasie 
treningu z Antonim Skupieniem.

foto: Wacław Troszka

Spartakiada
W dniach 25 i 26 maja br odbyła się w Zabrzu Wojewódzka Spartakiady 

Młodzieży w lekkiej atletyce.
Poniżej zamieszczamy klasyfikację drużynową oraz indywidualną dwudziestu 
najlepszych zawodników KS ROW Rybnik:
PUNKTACJA DRUŻYNOWA

PUNKTACJA INDYWIDUALNA zawodn. KS ROW Rybnik

1. Pustułka Grzegorz
pkt dyscyp. wynik 
73 2000 prz. - 5:43,29

miejsce 
I m.

(najlepszy wynik w kraju)
2. Kańczok Marcin 72 dysk - 38,86 I m
3. Kopeć Adam 72 oszczep - 42,56 I m
4. Ptasińska Sylwia 73 100 - 12,73 II m
5. Ptasińska Sylwia 73 200 - 26,31 II m
6. Piekorz Piotr 72 młot 7 kg - 49,00 II m
7. Powierża Arkadiusz 73 800 - 2:01,12 II m
8. Ciałoń Katarzyna 75 oszczep - 31,98 II m
9. Bieniek Krzysztof 74 młot 6,25- 41,00 II m
10. Bieniek Krzysztof 74 dysk 1,5- 35,44 III m
11. Rękas Ryszard 72 młot 7 kg - 48,26 III m
12. Rękas Ryszard 72 dysk 2 kg - 33,14 III m
13. Kapalczyk Roman 72 100 - 11,62 III m
14 Czapiga Katarzyna 73 kula - 956 III m
15. Sikora Piotr 73 oszczep - 38,52 III m
16. Kania Daniel 73 2000 prz. - 5:50,83 III m
17. Marek Jarosław 75 młot 6,25 - 33,00 III m
18. Wijata Mariusz 74 3000 - 9:47,63 III m
19. Glanc Justyna 73 oszczep - 27,46 III m
20. Kleta Agata 75 oszczep - 29,66 III m

W sumie młodzi lekkoatleci KS ROW Rybnik zdobyli 3 medale złote, 6 srebrnych 
i 11 brązowych - razem 20 medali.

Starty młodych szachistów
wyłącznie swoich opinii na temat sytua
cji klubu, a konkretnie samej drużyny 
żużlowej, o komentarz poprosiłem, po 
przegranym meczu w Toruniu zawod
ników ROW-u: B. Klimowicza, D. Flie
gerta oraz mechanika Jana Nowaka 
(menedżer drużyny obiecał, iż chętnie 
podzieli się swoimi spostrzeżeniami, je
dnak nie wcześniej niż po dwóch spot
kaniach, w których rybnicki zespół 
wystąpi pod jego komendą). Stanowis
ko takie wydaje się uzasadnione.

JAN NOWAK: Po ostatnim, tzn. 
pierwszym spotkaniu nowego me
nedżera z zespołem, wyciągnięto 
wspólne, konstruktywne wnioski i jak 
się okazuje, to nie „deski w warsztacie” 
(patrz „Nowiny”) zdecydowały o serii 
porażek, lecz niedoinwestowanie sprzę
towe i problemy finansowe po
szczególnych zawodników. W systemie 
zawodowym, z przygotowaniem sprzętu 
wiążą się poważne nakłady finansowe, 
o których nie każdy ma pojęcie, nawet 
sponsorzy.

BRONISŁAW KLIMOWICZ: Za
rząd zmienił zasady finansowania za
wodników (preferowanie punktów 
zdobytych w meczach wygranych oczy
wiście pod względem finansowym), 
dzięki czemu zawodnik ma większy 
komfort psychiczny. Ma to niebagatel
ne znaczenie. Zawodnik wyjeżdżając na 
tor wie, że jeśli rozleci mu się np. jego 
„GM ” to nie zarobi na nowy silnik 
przez pół roku. Nowy „GM ” kosztuje 
obecnie 28 mln zł. W naszym zespole 
z czterech włoskich silników rozleciały 
się już dwa, z przyczyn niezależnych od 
mechaników. Aby doinwestować silnik 
potrzebne są następne 6-10 mln., tyle 
bowiem kosztuje jego podrasowanie. 
Drużyny rywali mają dostęp do najlep-

zawodowstwem; inne zespoły będą 
przeżywać je później, bo w wielu klub
ach wszystko funkcjonuje jeszcze na 

starych zasadach. Atmosfera w zespole 
jest dobra, wszystkich interesuje dobry 
wynik. Nie ma konfliktów w drużynie, 
wszystkie problemy zostały wyimagino
wane przez dziennikarzy. Proszę wie
rzyć, że po tych ciężkich chwilach wszy
stko jest już w porządku. Zawodnicy 
wierzą w swoje możliwości. Jako zawo
dnik, członek tej drużyny mogę zape
wnić, iż karta odwróci się na meczu 
z Morawskim Zielona Góra (środa 19 
czerwca) i zaczniemy zdobywać punk
ty. Wszyscy przecież wiemy, że ten ze
spół stać na wiele.

No cóż, to co ostatnio wydarzyło się 
na Rybnickim stadionie (myślę tu 
o zwycięstwie rybniczanina EUGENIU
SZA SKUPIENIA w turnieju rundy 
kwalifikacyjnej tegorocznych INDYWI
DUALNYCH MISTRZOSTW ŚWIA
TA i o wyśmienitej postawie drugiego 
rezerwowego turnieju, DARIUSZA 
FLIEGERTA, który startując trzykrot
nie uzbierał ilość punktów awansującą 
w normalnych okolicznościach do ko
lejnej rundy, w tym przypadku do 
półfinału kontynentalnego w Lonigo, 
ale jako rezerwowy nie miał on prawa 
awansu) pozwala wierzyć tej ostatniej 
prognozie zawodnika ROW-u. Jest to 
przecież ten sam zespół, który jeszcze 
rok temu zdobył wicemistrzostwo Pol
ski.

Koniecznie więc trzeba przyjść na 
mecz ROW - Morawski, w środę 19 cze
rwca, by obejrzeć przełomowy (?) mecz 
dla rybnickiego zespołu, w którym po 
raz pierwszy zielonogórska ferajna 
wystąpi w swym nowym wcieleniu.

W ostatnim tygodniu maja w kilku 
miastach Europy startowali młodzi sza
chiści ROW Rybnik. W silnie obsadzo
nym Międzynarodowym Turnieju Sza
chowym w BERLINIE, szóste miejsce, 
na 48 startujących, zajęła Małgorzata 
KUPCZAK (5,5 pkt z 7 partii).
W WILNIE, wśród czołówki juniorów 
krajów bałtyckich dobrze wypadli: 
Marcin WALACH i Adrian JUZEK, 
zajmując miejsca w pierwszej dziesiątce 
na 32 startujących.
We FRYDKU MISTKU startowała 
grupa 30 dzieci z Rybnika, w tym 15 
przedszkolaków.
Był to ich pierwszy start w międzynarodowej

dowej rywalizacji i mimo, że grali ze 
starszymi o kilka la t przeciwnikami, 
pokazali się z dobrej strony, przez co 
zdobyli uznanie wśród zagranicznych 
fachowców. Natomiast o pechu mówić 
może ekipa wyjeżdżająca na zawody do 
PARYŻA. Już na terenie byłej RFN 
uległ awarii samochód i zawodnicy nie 
zdążyli na czas rozpoczęcia imprezy. 
Niespodziane było też odwołanie 
w ostatniej chwili mistrzostw Europy 
w Mamai (w Rumunii), do których 
przygotowywała się w Spale reprezent. 
Polski, Monika BOBROWSKA.

(pebe)

Związek Górnośląski,
Koło Terenowe w Rybniku

zapraszają wszystkich zainteresowanych na prelekcję pt.
RYBNIK- NASZE MIASTO - URBANISTYKA 

Prelekcja odbędzie się w sali Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Rybniku, w piątek 14.06.1991 r. o godz. 17.30 
Po prelekcji - sprawy organizacyjne Związku.

ZARZĄD
Rybnickiego Kola 

Związku Górnośląskiego
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Fatałachy z naszej szafyLekarz domowy radzi

O sp a
w ie tr z n a

Rozpoczynamy cykl artykułów przy
bliżających i popularyzujących wiedzę 
z zakresu zdrowotności i medycyny. 
Poziom oświaty zdrowotnej jest w na
szym kraju niezbyt wysoki, stąd nasza 
inicjatywa, którą podjął sympatyczny 
doktor z brodą i on właśnie będzie 
udzielał naszym Czytelnikom facho
wych porad.

Kilka pierwszych artykułów poleca
my rodzicom, będą one bowiem trak
tować o chorobach wieku dziecięcego.

Będziemy starali się poruszyć wiele 
aspektów tak zdrowia jak i choroby, 
będziemy również otwarci na wszelkie 
propozycje naszych Czytelników.

Do najczęstszych chorób wieku dzie
cięcego należą wysypkowe choroby za
kaźne. Wśród nich dominuje ospa wiet
rzna. Jest ona chorobą wirusową, cho
rują na nią najczęściej dzieci od 2 do 
5 roku życia, rzadziej młodsze, wy
jątkowo zaś dorośli. Dziecko najczęś
ciej zakaża się od drugiej osoby tzw.

drogą kropelkową, a więc zakażone 
drobiny śliny muszą przedostać się do 
górnych dróg oddechowych. Od mo
mentu zakażenia do wystąpienia pierw
szych objawów, upływa średnio 14 do 
21 dni. Jest to tzw. okres wylęgania. 
Ospa najczęściej rozpoczyna się mało 
charakterystycznymi objawami.

Dziecko skarży się na bóle mięśni, 
głowy, ma podwyższoną temperaturę. 
Pierwszym typowym objawem choroby 
jest wysypka pojawiająca się najpierw na 
tułowiu, szerządza się dalej na twarz, 
ramiona i skórę owłosioną. Wysypka 
występuje również w jamie ustnej a także 
w gardle, niekiedy na spojówkach. 
Początkowo są to żywo czerwone pla
mki, które zamieniają się w pęcherzyki 
wypełnione jasnym płynem. Pęcherzyki 
te po kilku dniach przysychają, tworząc 
strupy. Okres zaraźliwości zaczyna się 
na trzy dni przed pojawieniem się 
zmian na skórze i trwa do momentu 
przyschnięcia wszystkich pęcherzyków.

Nie ma skutecznej metody leczenia 
ospy wietrznej, trzeba ją po prostu prze
chorować. W stanie cięższym, gdy dziec
ko gorączkuje można podać co najwyżej 
polopirynę, asprocol, a zmiany na skórze 
posmarować tormentiolem.

Najważniejsza jest jednak izolacja 
chorego. Powinna ona trwać do momen
tu przyschnięcia wszystkich strupów, nie 
krócej jednak niż 6 dni od wystąpienia 
zmian skórnych. Gdy oprócz wymienio
nych wyżej objawów pojawią się takie, 
które zaniepokoją rodziców, należy 
niezwłocznie udać się do lekarza.

Włoska
ulica
Polowa maja zaskoczyła 

chłodem i Rzymian i turystów. 
O ile jednak turyści niewiele 
sobie z tego robili, rzymianki 
natychmiast wskoczyły w cieple 
okrycia. I po tym właśnie 
można je było odróżnić..., 
a także po elegancji i szyku 
z jaką potrafią się nosić. Co 
dominowało ? Ano, to wszyst
ko, co próbuję w naszym 
kąciku lansować. Zwracały 
uwagę wirujące wokół kolan 
trapezowe lub rozszerzane od 
samej góry płaszczyki z dosyć 
mocno zaznaczonymi ramiona
mi. Były z flauszu, bawełny lub 
ogromnie modnego lnu, 
najczęściej bardzo jasne, pas
telowe. Poza tym rzucały się 
w oczy obcisłe spodnie typu 
„body” lub elastyczne getry, 
często wielokolorowe, z długi
mi marynarkami lub bluzami. 
Noszenie tego ubioru nie jest

zależne od wieku, a wierzcie mi, 
od figury również. W każdym 
razie we Włoszech.

Na ulicy królują jednak ele
ganckie kostiumy z krótkimi 
spódnicami i długimi marynar
kami, do tego sporo sztucznej, 
świetnie dobranej biżuterii i in
ne dodatki, z przysłowiowymi 
włoskimi pantoflami. Na ulicy 
czuje się wpływ najlepszego 
włoskiego stylisty Giorgio Ar
maniego. Podobnie wyglądają 
ulice Florencji i Wenecji, jeżeli 
nie będziemy brać pod uwagę 
sportowo odzianych turystów.

W naszej świadomości zako
rzeniony jest mit dorodnej, wy
sokiej Włoszki typu Sophia Lo
ren czy Gina Lollobrigida. 
W rzeczywistości Rzymianki są 
dosyć niskie, co nie przeszka
dza im poruszać się ze świado
mością własnej kobiecości. Są 
przy tym pełne wdzięku i gracji 
oraz mają to czego brakuje na
szym nawet bardzo zgrabnym 
i dobrze ubranym dziewczy
nom - umiejętności chodzenia, 
swobody i pewności siebie.

Wystawy eleganckich skle
pów zatykają dech w piersi, 
zarówno ze względu na zawar
tość, wszak Włochy słyną ze 
świetnej konfekcji, a także ze 
względu na sposób eksponowa
nia towarów. Wszystko prze
myślnie oświetlone, szyby, 
przecierane kilkakrotnie w cią
gu dnia, lśnią, a drobne przed
mioty np. biżuterię, rozkładają 
eleganccy panowie w białych 
rękawiczkach. Europa!

Wróżka

K.W.

—  H u m o r  —

Okno na świat
Badania wykazały, że większość programów telewizji satelitarnych, w swoim 

,,bogactwie” słownictwa nie wychodzi ponad poziom językowy sześciolatka.

Paradoks
Jeden z najokrutniejszych piratów jakiego widziało morze - Bartholomew Sharpe -  

dowodził okrętem noszącym nazwę ,,Trójca Przenajświętsza"!

NOTES DOMOWY
24140 Obuwniczy
28333 Obuwniczy „Radoskór”
21997 Obuwniczy
21747 Papierniczy - „Pinokio”

Spożywcze

22747 Spożywczy
23786 Spożywczy - Bar Smakosz
21545 Spożywczy
28236 Spożywczy
21737 Spożywczy
23515 Spożywczy
22101 Spożywczy
23512 Spożywczy - Korytek
22777 Spożywczy - „Unikat”
27138 Spożywczy - „Krystopa”
23862 Spożywczy - Noga
21899 Spożywczy
21964 Spożywczy - nocny
21714 Spożywczy
25438 Spożywczy
23010 Spożywczy
26742 Spożywczy
28568 Spożywczy
27930 Spożywczy
27623 Spożywczy
27870 Spożywczy
23701 Spożywczy
24198 Spożywczy
24152 Spożywczy
23672 Spożywczy

3 Maja 23089
Grunwaldzka 27484
Powstańców 22761
Raciborska 23361

26222
26373
22389

Kościuszki 25238
Kościuszki 25508
Rudzka 22388
Chwałęcice 27018
Napierskiego 24876
Niedobczyce 25425
Raciborska 26381
Chwałowice 23309
A. Krajowej 23066
Niedobczyce 28780
Rynek 23595
Żorska 24152
Zawadzkiego 24198
Pl. Wolności 26626
Zebrzydowicka 22686
Grunwaldzka 27715
1 Maja 24339
Zwycięstwa 24516
Szulika 22176
1 Maja 23109
1 Maja 21354
Świerklańska 27766
Wolna 28883
Żorska 23388
Przegędza 222747

Spożywczy - Zamysłów Wodzisławska
Spożywczy Orzepowicka
Spożywczy - „Roman” Kościuszki
Spożywczy Findera
Spożywczy Kadetów
Spożywczy Patriotów
Spożywczy - Dworcowy 3 Maja
Spożywczy Zebrzydowicka
Spożywczy Św. Antoniego
Spożywczy - Smakosz Rynek
Spożywczy Prosta
Spożywczy Zebrzydowicka
Spożywczy - Złoty Róg Przemysłowa
Spożywczy - Mika Boguszowice
Spożywczy Dworek
Spożywczy Reymonta
Spożywczy - „Rynkowy” Rynek
Spożywczy Matejki
Spożywczy Żorska
Spożywczy Wolna
Spożywczy - Mróz Pl. Wolności
Spożywczy Broniewskiego
Spożywczy Radziejów
Spożywczy Golejów
Spożywczy Wielopole
Spożywczy - Kwieciński Sobieskiego
Spożywczy Hibnera
Spożywczy Raciborska
Spożywczy Gliwicka
Spożywczy Findera
Spożywczy Chwałowicka
Spożywczy Kościuszki

c.d. na str. 8
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Nasze propozycje
DUŻA SCENA ROK
Koncert Zespołu Folklorystycznego 

„PRZYGODA” - sobota, 15 czerwca 
godz. 17,00

MAŁA SCENA ROK
Dyskoteki - w soboty: 15, 22 i 29 

czerwca oraz w niedziele: 16, 23 i 30 
czerwca, w godz. 18,00 - 24,00, cena 
biletu 20 tys. zł.

DYSKUSYJNY KLUB 
FILMOWY „EKRAN”

„Seszele” - film prod. polskiej w reż. 
B. Lindy, poniedziałek 17 czerwca, 
godz. 19,00; „Family Bussines” - film 
prod. USA w reż. S. Lumet, wyk. S. 
Connery i D. Hoffman, poniedziałek 24 
czerwca, godz. 19,00;

Zarząd Klubu życząc wszystkim we
sołych wakacji zaprasza na projekcje 
w nowym sezonie rozpoczynającym się 
2 września 1991 roku.

KINO PREMIEROWE ROK

„Linia życia” - film prod. USA w reż. 
J. Schumacher, dramat o życiu i po 
życiu, w roli głównej Julia Roberts, 
12-13 czerwiec, godz. 17,00 i 19,00, cena 
biletów 8 tys. zł.

„Karate Kid II” - film prod. USA, 
19-20 czerwiec, godz. 17,00 i 19,00, ceny 
biletów 8 i 4 tys. zł.

„Mistrzowski rzut” - film prod. 
USA, film o marzeniach młodego Ame
rykanina chcącego zostać mistrzem ko
szykówki, 26-27 czerwca, godz. 17,00 
i 19,00, ceny biletów 8 tys. zł.

CYRK 
przyjechał!!!

Tylko przez 3 dni gościć będzie 
w Rybniku CYRK ARENA, 
którego artyści powrócili do kraju 
po bardzo udanych występach 
w Austrii, Belgii i Holandii. 

Premiera wtorek 18 czerwca
o godz. 18.00; 19 czerwca odbędą się 
dwa przedstawienia o godz. 16.00
i 19.30 i pożegnalny program 
w czwartek 20 czerwca o godz. 
17.00. Cyrk zlokalizowany będzie 
przy ul. Reymonta. Przedsprzedaż 
biletów prowadzi „Orbis” - tel. 262-
84 i rybnicki Oddział PTTK - tel. 
236-53 przy ul. W. Piecka 4.

W programie występuje wiele 
różnych ptaków i zwierząt. M.in.: 
brunatne niedźwiedzie, małpy, ko
ty, psy, gołębie, papugi, węże boa

i ogromne słonie indyjskie. 
Wystąpią również akrobaci pod 
kopułą cyrku i pallocie, żonglerzy, 
gimnastycy, ekwilibryści, iluzjo
niści no i oczywiście komicy.

Dyrekcja i artyści Cyrku „Arena"
 z okazji obchodzonego w czer

wcu Międzynarodowego Dnia 
Dziecka przygotowali dla 
najmłodszych jeszcze jedną bardzo 
miłą niespodziankę. Zapraszają na 
programy cyrkowe bezpłatnie w zo
rganizowanych grupach podopiecz
nych z Domów Dziecka, dzieci 
osierocone i pokrzywdzone przez 
los. Opiekunowie proszeni są o zgła
szanie na piśmie (w 2 egz.) do kasy 
cyrku, która czynna będzie codzien
nie od 17 czerwca w godz. od 10.00 
do 18.00 (w miejscu postoju cyrku 
przy ul. Reymonta) informacji, ile 
dzieci i w jakich terminach będzie 
mogło skorzystać z tej atrakcyjnej 
oferty.

ZAPRASZAMY

Szkolna
galeria
Rzeczą ważną i pożądaną jest aby 

w naszym kraju takie zdarzenia jak 
koncerty, wernisaże, galerie i wstawiennictwo

 jakichkolwiek przejawów 
twórczości profesjonalnej i amators
kiej, stało się czymś N O RM A LN Y M , 
POWSZECHNYM I POTRZEBNYM 
NA CODZIEŃ. Krokiem w tym kie
runku była wystawa plastyczna prac 
uczniów Szkoły Podstawowej nr 
5 w Rybniku (ul. Różańskiego nr 14).

Wystawę, zorganizowaną przez 
uczniów i nauczycieli, można było obej
rzeć w dniach od 25 maja do 1 czerwca.

(szoł)
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Krzyżówka
POZIOMO
3. chwyć się za niego bo kominiarz idzie, 6. pisząca 
szklaneczka, 9. na skórze, 10. dobre ziółko, 11. 
grzeczność, 13. krótka, wzrokowa lub kurza, 14. 
chodzą razem z nogami, 15. kamień.

PIONOWO
1. ze śnieżką i z Pradziadem, 2. stolica Albanii, 4. 
trochę tego i trochę tego, 5. dawniej: gospodar
ność, oszczędność, 7. z nad Wełtawy w Warszawie 
się znalazła, 8. płynie, 12. ma najdłuższą rzekę 
świata, 13. szerokie doń wrota.

HERA

Rozwiązanie krzyżówki „Dla śpiochów” 

POZIOMO
1. wierzba, 8. Inter, 9. pieniądze, 11. rymarz, 13. 
Ankara, 16. arogantka, 18. gotyk, 19. inserat.

PIONOWO
2. ibisy, 3. Ren, 4. Andy, 5. ciemnia, 6. stypa, 7. 
brona, 10. ikrzaki, 11. rózga, 12. Marta, 14. 
Raksa, 15. rogi, 17. Noe.

NOTES DOMOWY

Rybnicka Książka 
Telefoniczna

SKLEPY

22457 Elektryczny-wielobranżowy Sobieskiego
27447 Foto-Pam Piłsudskiego
21640 Firmowy „Huta Silesia” Rynek
21322S klep - Fojcik Św. Jana
22827 U Freda Kościelna
22023 Filatelistyczny Rynek
27775 Firmowy - Kietrz Powstańców
28265 Femina Sobieskiego
21129 Gawinex - „Elegantka” Sobieskiego
26374 Gospodarstwa Domowego Boguszowice
28604-6 Hermes - centrala Chrobrego
21720 Hermes - dział spoż. Chrobrego
24324 Herbapol Kościelna
23992 Intersat Pl. Wolności
23525 Jubiler Sobieskiego
24376 Mięsny Kościelna
22038 Mięsny Raciborska
25206 Mięsny Zebrzydowicka
21635 Mięsny - Piotrowski Sobieskiego
21721 Mięsny Chrobrego
27395 Mięsny Reja
21757 Mięsny Powstańców
22816 Mięsny Wodzisławska

21138 Mięsny Kościuszki
26862 Mięsny Findera
26382 Mięsny - Boguszowice Pl. Pokoju
24198 Mięsny Wodna
27770 Mięsny - Kłokocin
26910 Mięsny - Chwałowice 1 Maja
21862 Sklep meblowy - Rycman Sobieskiego
23536 Sklep meblowy - Jojko Sobieskiego
21307 Sklep meblowy - Grzonka Powstańców
26911 Sklep meblowy - Domus Zebrzydowicka
22826 Merkury Rynek
27534 Merkury Rynek
23542 Moda Styl Sobieskiego
23097 „Merkpol” Wodzisławska
22785 Motoryzacyjny - Biela Św. Jana
21631 Motorowy Kościelna
21626 „Nasz Dom” Raciborska
26349 Nasienny Zamkowa
22289 Napoje Sobieskiego

Odzieżowo-Przemysłowe

27913 Odzieżowo-przemysłowe Kościelna
25069 Odzieżowy - Białon Sobieskiego
22406 Odzieżowy Łony
27289 Odzieżowy - „Inkon” Powstańców
21997 Odzieżowy - Tomanek Powstańców
26462 Odzieżowy - Sobik Sobieskiego
25251 Odzieżowy - Strój Sobieskiego
25321 Odzieżowy - To i Owo Sobieskiego
21727 Odzieżowy - Kreacja Reja
21234 Odzieżowy Chwałowice
26690 Odzieżowy Powstańców
27234 Obuwniczy Rynek

(ciąg dalszy nastąpi)


