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75. ROCZNICY WYBUCHU  
III POWSTANIA ŚLĄSKIEGO

2.V. godz. 12.00

cmentarz parafialny
- złożenie kwiatów na grobach powstańczych

UCHWALENIA  
KONSTYTUCJI 3 M AJA

3.V. godz. 10.00 - Rynek
intrada Miejskiej Orkiestry Dętej “Rybnik” 
oraz przemarsz do bazyliki św. Antoniego 

godz. 10.30
m sza św. w  intencji O jczyzny, 

po nabożeństw ie przem arsz na R ynek

3.V. godz. 12.00
w  M uzeum  /Stary R atusz/ otw arcie w ystaw y

pt. "ILEŻ TO WSPOMNIEŃ Z MŁODYCH LAT!...- W 75. ROCZNICĘ WYBUCHU III POWSTANIA ŚLĄSKIEGO”

Z  okazji 75. rocznicy wybuchu III Powstania Śląskiego oddział katowicki Pol
skiego Towarzystwa Numizmatycznego wydał medal pamiątkowy. Na jego awersie 
przedstawiono przywódców Powstań Śląskich, na rewersie orzeł śląski na po
wstańczym krzyżu.

Model ten będzie jednym z eksponatów wystawy w rybnickim Muzeum “Ileż to 
wspomnień z młodych lat... ”, o której piszemy poniżej.

W ystawa w M uzeum w 75. rocznicę 
wybuchu III Powstania Śląskiego

Het to wspomnień
6.V. godz. 12.00

w Miejskiej Bibliotece Publicznej /ul. Ks. Szafranka 7/ otwarcie wystawy filatelistycznej 
“SILESIANA ’96" poświęconej tematyce powstańczej

M A JO W Y  FESTY N  NA R YN K U
3 maja, godz. 15.00

w ystąpią między innymi K R Z Y SZ T O F  K R A W C Z Y K  oraz zespół KRYW AŃ  
Zabawę poprow adzi jedyny  w  sw oim  rodzaju w odzirej Mirosław Kantor

Wystawa filatelistyczna

S ILES IA N A  '96
Z okazji 75. rocznicy wybuchu III Powstania Ślą

skiego rybnicki oddział Polskiego Związku Filateli
stów zorganizował Okręgową Wystawę Filatelistycz
ną “Silesiana ’96" poświęconą temu wydarzeniu.

Patronat nad wystawą, której 
otwarcie nastąpi w poniedziałek 
6 maja o godz. 12.00 w Miejskiej 
Bibliotece Publicznej w Rybni
ku objął prezydent Rybnika Józef 
Makosz, zaś patronat honorow y 
nad obchodam i rocznicy  przez 
Polski Z w iązek  F ila te l is tó w  
sprawuje M etropolita Katowicki 
arcybp Damian Zimoń. Współpa- 
tronat przyjęli prezydenci Byto
mia, Chorzowa, Gliwic, Knurowa, 
Mysłowic, Piekar Śląskich, Raci
borza, Żor, burmistrz Łazisk Gór
nych. Organizatorów wspomogli 
także Rejonowy Urząd Pocztowy 
w Rybniku, elektrownia “Rybnik” 
oraz “Łaziska”, a także drukarnia 
“Oldprint” w Żorach.

Na wystawie będą eksponowane 
obrazy, wydawnictwa i pamiątki 
poświęcone III Powstaniu Śląskie

mu oraz 28 eksponatów filateli
stycznych, w tym “Plebiscyt - Gór
ny Śląsk” z Muzeum Poczty i Te- 

c.d. na stronie 5.
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Zarząd M iasta  
R ybnika

zaprasza m ieszkańców  
na spotkanie, 

na którym  prezydent 
Józef MAKOSZ 

przedstaw i m ieszkańcom  
i przedstaw icielom  

¡mediów zaistn iałą sytuację 
oraz m otyw y, 

którym i się kierow ał 
zw racając się 

do R ady M iasta 
o odw ołanie 

Mariana ADAMCZYKA 
z funkcji w iceprezydenta.

Spotkanie odbędzie się 
w Teatrze 

Ziemi Rybnickiej 
w piątek 

10 maja 1996 r. 
o godz. 18.00.

W samo świąteczne południe 3 maja w rybnic
kim Muzeum zostanie otwarta wystawa “Ileż to 
wspomnień z młodszych lat...” poświęcona 75. 
rocznicy Wybuchu Ili Powstania Śląskiego. Prezen
towane zbiory i archiwalia ilustrują w syntetyczny 
sposób przebieg działań powstańczych na Ziemi 
Rybnicko-Wodzisławskiej, które przypominamy.

W dziejach historii narodowej w 
sposób niezwykły zapisały się trzy 
Powstania Śląskie i Plebiscyt na te
renie Górnego Śląska /1919, 1920, 
1921/. O przynależ
ności państw ow ej 
Górnego Śląska in
form ow ał art. 88 
traktatu wersalskiego 
podpisany 28 czerw
ca 1919 roku ze stro
ny po lsk ie j przez 
Ignacego Paderew 
sk iego i Rom ana 
Dmowskiego w Pary
żu, a zatwierdzony 31 
lipca 1919 roku przez 
Sejm Polski w War
szawie. 12 paździer
nika 1921 roku Rada 
Ligi Narodów osta
tecznie podjęła decy
zję w sprawie podzia
łu obszaru plebiscy
towego Górnego Ślą
ska przy akceptacji 
Rady Ambasadorów.
15 czerw ca 1922 
roku w s ied z ib ie  
M ię d zy n a ro d o w e j 
Komisji Rządzącej i 
P leb iscy tow ej na 
G órnym  Śląsku w 
Opolu dokonano ofi
cjalnego przekazania 
w ładzom  polsk im  
części Górnego Ślą
ska p rzyznanego

Rzeczypospolitej Polskiej.
Z obszaru plebiscytowego o po

wierzchni około 11 tys. km kw. za- 
c.d. na stronie 5.

Jeden z ciekawszych eksponatów wystawy: plakat z 1920 
roku, wydany zokazji 3 maja i przyłączenia Górnego 
Śląska do wolnej Polski. Zdj.: sol
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Czas świętowania
Początek maja to tradycyjnie w Polsce czas 
świętowania.

Dzień i święto 1 Maja, choć stoi 
za nim międzynarodowa tradycja, 
większości obywateli kojarzy się z 
przymusowymi pochodami i smut
nym czasem PRL-owskiej rzeczywi
stości. Interesujący może być nato
miast stosunek do tego święta poko
lenia urodzonego już po 1980 roku. 
Wydaje się bowiem, że w krajach o 
normalnej gospodarce święto pracy

obchodzone jest zawsze w dniu wy
płaty i nie potrzebuje żadnych ideo
logicznych środków dopingujących.

Przed 1980 rokiem data 3 maja 
sprawiała władzy spory kłopot, bo
wiem tylko jeden dzień dzieli święto 
pracy od zupełnie odmiennej ideolo
gicznie rocznicy Konstytucji 3 Maja. 
Kiedyś 2 maja był wykorzystywany 
przede wszystkim do zacierania śla-

Jest jeszcze czas, by wywiesić flagę... Zdj.: szoł

dów świętowania, by przypadkiem 
nie uczcić również rocznicy trzecio
majowego święta. Ustawa z 1791 
roku była wyrazem wysokiego pozio
mu polskiej myśli politycznej i woli 
refonno wania kraju.

3 Maja bardzo uroczyście święto
wano w Polsce międzywojennej, w 
czasach PRL - wiadomo. Dziś, kiedy 
święto to odzyskało swoją rangę, 
Polacy zapominają nawet o wywie
szeniu w swoich domach flag o bar
wach narodowych. W ostatnich 
dwóch latach - co sam osobiście 
sprawdzałem - nieoflagowane były 
nawet domy niektórych rybnickich 
radnych, kandydatów na posłów oraz 
tzw. “ludzi z pierwszych stron gazet”. 
Ciekawe jak w tym roku, w 205. rocz
nicę Konstytucji 3 Maja zachowają 
się mieszkańcy naszego miasta. Po
czątek maja to również rocznica wy
buchu III Powstania Śląskiego, po 
którym ostatecznie do Polski włączo
no część Górnego Śląska. W tym 
roku mija 75 lat od tego wydarzenia, 
niedocenianego chyba przez media. 
W telewizji i prasie ogólnokrajowej 
rzadko zauważa się śląskie problemy, 
sami też w tym względzie niewiele 
robimy. Przykładem jest ostatnia 
marcowa 75. rocznica plebiscytu na 
Górnym Śląsku. Gdyby nie młodzież 
z IV LO w Rybniku - Chwałowicach, 
w Rybniku przeszłaby ona zupełnie 
niezauważona.

Nowy dyrektor 
Rybnickiego Centrum Kultury

Od poniedziałku 29 kwietnia br. 
Rybnickie Centrum Kultury ma 
nowego dyrektora, którym zosta
ła Aleksandra Liniany-Zejer.

W obecności całej załogi RCK 
prezydent Józef Makosz wprowa
dził A. Zejer w nowe obowiązki, 
życząc jej sukcesów zawodowych w 
organizowaniu życia kulturalnego 
miasta. Prezydent podziękował jed
nocześnie Wojciechowi Bronow-

Sesja Rady Miasta
W środę 8 maja br. o godz. 

16.00 rozpocznie się kolejna sesja 
Rady Miasta.

Radni rozpatrzą m.in. wniosek Pre
zydenta Miasta o odwołanie Maria
na Adamczyka z funkcji wiceprezy
denta i członka Zarządu Miasta, usta
lą wysokość opłat za postój na par
kingach i w pasie drogowym, wysłu- 
chająrównież informacji Komendan
ta Rejonowego Policji o stanie bez
pieczeństwa miasta.

Sposób obchodzenia ważnych 
rocznic objawia nasz stosunek do 
przeszłości, pokazuje czy jesteśmy 
społeczeństwem obywatelskim, 
świadomym swoich korzeni, utoż
samiającym się z historią własne
go narodu. M. Szołtysek

skiemu za 13-letnią pracę na tym 
stanowisku.

J. Makosz wyraził także uznanie 
Krystynie Piaseckiej i która w za
stępstwie dyrektora przez okres 
ostatnich dwóch miesięcy sprawnie 
kierowała placówką, zapewniając 
ciągłość jej działania.

Sylwetkę nowej dyrektorki przed
stawimy w jednym z najbliższych 
numerów “Gazety Rybnickiej”.

XI Dni Muzyki 
Organowej 

i Kameralnej P
7 m aja, godz. 19.15 
K ościół oo. m isjonarzy 

w  Rybniku
Koncert kameralny"

I
w wykonaniu

artystk i z B ostonu  (USA)

Vicki Melin
(flet barokowy") 

oraz
Zespołu Muzyki Dawnej | 

Akademii Muzy cznej 
z Katowic

■ . .. ..' ......... .

Przed 70 laty

Rybnicki 3  Maj
Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja pierw
szego na kontynencie europejskim tego rodza
ju aktu prawnego, wrosła głęboko w polską tra
dycję.

3 Maja 1791 roku Sejm Wielki przy
jął Konstytucję, która miała zreformo
wać państwo polskie i postawić -go w 
rzędzie najbardziej postępowych na 
świecie. Przez długie lata niewoli akt 
ten był symbolem dążeń Polaków do 
własnego niepodległego i demokra
tycznego państwa. Witaj Maj, 3 Maj, 
witaj majowa jutrzenko - te słowa to
warzyszyły pokoleniom Polaków w 
walce o przywrócenie na mapę Europy 
suwerennej Ojczyzny.

Tak bliską sercu polskiego społe
czeństwa rocznicę szczególnie uroczy
ście obchodzono w latach międzywo
jennych, gdy nasz kraj po 123 latach 
niewoli odzyskał niepodległość, w tym 
także na części Górnego Śląska, który 
powrócił do Macierzy.

“Sztandar Polski i Gazeta Rybnic
ka” w 1926 roku a więc równo 70 lat 
temu już kilka dni przed uroczystą datą 
rozważał na swoich łamach, że nie jest 
obojętną kwestią, jak urządzić obcho
dy Trzeciego Maja, że trzeba pokazać, 
/.../ że się naprawdę Ojczyznę swoją ko
cha, choć na razie nie daje tego wszy
stkiego co powinna, bo sama jest w 
biedzie. Porównujemy - stwierdzano - 
Ojczyznę do Matki. A jeśli matka czy

jaś była w nędzy, nie wiem, czy znala
złby się ktoś który by dlatego nią po
gardzał i szydził i wyrzekał na nią, że 
nie daje tego, co by dać mogła. Nie 
wiem czy by wielu znalazło się takich, 
którzy w dzień imienin nie uczcili swej 
matki godnie - pisze "Sztandar". Świę
to narodowe, to dzień w którym czci
my całą naszą przeszłość pełną hero
icznych wysiłków i poświęceń, pełną 
wad, ale i bohaterstwa, ciemnoty ale i 
szlachetności. Czcimy przeszłość naszą 
jako uosobienie ducha narodowego 
Polski, który przez wieki całe szedł 
przez historię czysty i nieskalany. Ale 
nie tylko czcimy przeszłość w dzień 
Trzeciego Maja, czcimy świetlana^ 
przyszłość naszą, a sposób w jaki czci
my tę uroczystość, je s t zapowiedzią, 
jaką chcemy mieć tępolskąprzyszłość. 
Jeśli cześć nasza wyrazi się w poważ
nym, wspaniałym odruchu, znaczyć 
będzie że w myślach naszych widzimy

Polskę tak wielką potężna^ i wspania
łâ , że aż tak wielka cześć się je j należy. 
Jeżeli czcimy pamiątkę najbardziej 
świetlanej chwili w historii naszej w 
sposób stereotypowy, byle zbyć, bez 
skupienia i wczucia się w uroczystość 
chwili, nie chcemy aby Polska była 
wielką. Ale takich jest chyba bardzo 
niewielu.

Pompatyczne, ale i wzruszające sło
wa śląskiego dziennikarza sprzed sie
demdziesięciu lat podkreślają wagę 
tego święta i troskę o jego godne ob
chody. Takie to były ideowe założenia 
narodowego święta wszystkich Pola
ków opisane przez rybnickie pismo. A 
jak wyglądała praktyka... Przypatrzmy 
się, jak owo święto obchodzono w maju 
1926 roku w Rybniku. Za kilka dni w 
Polsce dojdzie do przewrotu marszał
ka Józefa Piłsudskiego, który na dłu
gie lata obejmuje w kraju władzę.

Miasto przybrało wówczas szatę go
dową - pisze świadek tych wydarzeń. 
Powywieszano liczne sztandary naro
dowe, okna domów udekorowano cho
rągiewkami narodowymi oraz orłami 
polskimi, jak i girlandami. Nastrój był 
podniosły. W przeddzień święta w so
botę 2 maja po południu na Rynku oko
ło 17.00 zaczęła grać orkiestra, tam za
częły się grupować i oddziały wojska, 
i organizacje półwojskowe czyli para
militarne. O 18.00 ruszył pochód z 
Rynku ulicą Kościelną. Doszedł na 
cmentarz, gdzie zostali pochowani bo
haterowie - powstańcy, polegli w wal
ce o wolność śląskiej ziemi. Nad ich

grobami członkowie koła śpiewaczego 
“ Seraf” odśpiewali pieśń żałobną 
"Spijże po twoim boju’’..., po czym

duchowieństwo z ks. proboszczem 
Reginkiem odprawiło modły za dusze 
poległych. Proboszcz w okolicznościo
wym przemówieniu wskazał na boha
terską postawę poległych w powsta
niach śląskich. My - powiedział - 
którzy doczekaliśmy wolności ziemi 
śląskiej, winniśmy być wdzięczni po
ległym za ofiarę poniesioną na ołtarzu 
Ojczyzny. Zgodnie powinniśmy praco
wać dla potęgi wyzwolonego kraju, 
winniśmy się jednoczyć, bo tylko w 
jedności i zgodzie jest siła. Tego od nas 
żądają polegli powstańcy. Treść tego 
wystąpienia - jak widzimy - pomimo

upływu wielu lat jest nadal aktualna.
Żołnierze następnie złożyli wieniec 

na powstańczych grobach, po czym od
śpiewano Rotę. Potem pochód przez 
centrum miasta powrócił na Rynek. 
Wieczorem zaś w hotelu “Świerkla
niec” odbyła się uroczysta akademia, 
gdzie występowała orkiestra Towarzy
stwa Muzycznego z Rybnika pod kie
rownictwem p. Lamży, a także śpiewali 
śpiewacy z koła “Seraf’. Pan inżynier 
Tyski wygłosił okolicznościowy pro
log własnego autorstwa, zaś p. Stęślic- 
ka mówiła o przyczynach powstania 
Konstytucji 3 Maja, co jak podkreśla 
sprawozdawca - nagrodzono burzliwy
mi oklaskami. Dzieci szkolne z Paru- 
szowca pod kierownictwem pana nau

czyciela Skoczynia odśpiewały kilka 
pieśni, co wywołało entuzjazm publicz
ności. Pieśni odśpiewano na cztery gło
sy. Pan dyrektor Tiemy wygłosił dwie 
deklamacje: “List z Sybiru” i “Szarża”. 
Resztę programu wypełnił koncert. 
Sprawozdawca narzeka na zbyt małą 
frekwencję na sali. Tyle było uroczy
stości w przeddzień rocznicy.

W niedzielę 3 maja odbyło się uro
czyste nabożeństwo celebrowane.przez 
księdza proboszcza. Podniosłe kazanie 
wygłosił ks. prof. Kumorowski. Potem 
przez Rybnik przeszedł pochód - uli
cami koło starostwa, Dworcową ku ma

gistratowi, gdzie miejscowe władze 
odebrały defiladę. Na Rynku pochód 
się rozwiązał.

Ale Święto Trzeciomajowe to nie tyl
ko akademia, pochody i msze św. Mecz 
piłki nożnej z tej okazji rozegrały dru
żyny 75 p.p.I Rybnik i K.S. “Sarmata” 
Rybnik. Zakończył się on zwycięstwem 
wojskowych 3 : 0. Następnie hufiec 
gimnazjalny wystąpił z publicznymi 
ćwiczeniami wolnymi i z karabinami. 
Także ćwiczyło Stowarzyszenie Mło
dzieży. Te ćwiczenia wypadły znako
micie i zostały nagrodzone hucznymi 
brawami. Wielkim zainteresowaniem 
cieszyły się pokazy zapaśnicze prezen
towane przez Towarzystwa Atletyczne 
“Gwiazda” i “Sokół”. Obie drużyny 
stanęły na wysokości zadania nie tyl
ko w zapasach, ale także w boksie i 
ćwiczeniach gimnastycznych na porę
czach i drążku. Drużyna harcerska pod 
kierownictwem komendanta powiato
wego p. Orszulika pokazywała grę w 
piłkę koszykową oraz sygnalizację i sa
marytankę czyli ratownictwo. Tym 
w szystkim  pokazom przygrywała 
orkiestra dęta pod kierownictwem p. 
Magnora. Tyle imprez odbyło się na 
rybnickich błoniach mimo nie najlep
szej pogody. Wieczorem zaś młodzież 
i starsi “godnie i mile” bawili się przy 
muzyce smyczkowej na salach w Ryb
niku. W relacjach dotyczących obcho
dów trzeciomajowych uroczystości z 
uznaniem podnoszono wzorowy porzą
dek zachowany przez wszystkich defi
lujących, za co wyrażono wszystkim 
podziękowanie, a przede wszystkim 
kierownikom szkół powszechnych i 
średnich. Wszystkim, którzy przyczy
nili się do godnego uczczenia narodo
wej rocznicy w Rybniku Komitet Orga
nizacyjny złożył serdeczne staropolskie 
Bóg zapłać.

W przytoczonym opisie uroczysto
ści sprzed siedemdziesięciu lat zdu
miewa podobieństwo do uroczysto
ści nam współczesnych. Podobne, 
jeżeli nie te same słowa, podobne 
zwyczaje, a nade wszystko ten sam 
cel. Krzepi to nadzieją.

Marcin Wieczorek

Również w latach 30. święto 3-maja obchodzono bardzo uroczyście.
Na zdjęciu: I  drużyna harcerska im. A. Mickiewicza w Rybniku w czasie prze
marszu przez miasto podczas obchodów tego święta w 1936 roku
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Rada Miasta Rybnika na sesji w 
środę 14 lutego br. postanowiła 
ustanowić rok 1996 Rokiem Pamię
ci Władysława Webera.

braknie akcentu “Weberowskie- 
go”. Tak więc we czwartek 2 
maja o godzinie 12.00 zostaną 
uroczyście złożone kwiaty na 
grobie Władysława Webera na 
cmentarzu parafialnym w Ryb
niku.

Postać legendarnego burmistrza

W uzasadnieniu tej decyzji czytamy:
“W bieżącym roku przypada 75. rocznica 

wybuchu Trzeciego Powstania Śląskiego.
Rozpoczęte 3 maja 1921 roku, zaowoco
wało powrotem do Polski powiatu rybnic
kiego. Władza polska tworząc zręby pol
skiej administracji, mianowała Władysła
wa Webera tymczasowym burmistrzem 
Rybnika. Wybierany - już mocą demokra
tycznych procedur w niepodległej Polsce 
- na kolejne kadencje, Władysław Weber 
sprawował urząd burmistrza do wybuchu 
II wojny światowej, zapisując się w pamię
ci rybniczan jako wzorowy gospodarz i od
dany swej służbie ojciec miasta. Z jego na
zwiskiem związane są dokonania tego 
okresu: rozbudowa miasta i jego infra
struktury, sukcesy w ogólnopolskiej rywa
lizacji o czyste i ukwiecone miasto, roz
wój oświaty i życia gospodarczego. Po
wróciwszy z wojennej tułaczki sprawował 
urząd burmistrza do roku 1950 - kiedy to 
z inicjatywy ówczesnych władz politycz
nych, zmuszony został do przejścia na eme
ryturę ”.

Z tych właśnie powodów dzisiejsze wła
dze samorządowe w naszym mieście /.../  
szukając naturalnego odniesienia do obywatelskich wartości i
budowanej na nich tradycji gospodarności i samorządności, 
uważa za swoja  ̂powinność utrwalenie w pamięci obecnych i 
przyszłych pokoleń mieszkańców naszego miasta, osoby i dokonań 
burmistrza Webera

Rada Miasta Rybnika zwróciła się do mieszkańców Rybnika, stowa
rzyszeń, instytucji oświatowych i kulturalnych, o podjęcie inicjatyw 
upamiętniających osobę burmistrza Webera.

W czasie rybnickich uroczystości z okazji rocznicy uchwalenia Kon
stytucji 3 Maja i 75. rocznicy Trzeciego Powstania Śląskiego nic za-

przypomniana zostanie również 
na wystawie w Muzeum “Ileż to 
w spomnień z młodych lat! - w 
75. rocznicę wybuchu Trzecie
go Powstania Śląskiego”, a tak
że na wystawie filatelistycznej 
“Silesiana ’96".

O wystawach tych piszemy na 
stronie 1. szoł

Władysław Weber 
we wspomnieniach rybniczan

Burm istrz był średniego 
w zrostu , zaw sze elegancko 
ubrany w ciem ny garnitur z 
dłuższą marynarką przypomina- 
jącątużurek, elegancki ciemno
szary krawat, zawsze był staran
nie uczesany z przedziałkiem na 
środku głowy. Z domu nie ru-

Do dziś żyje w Rybniku wiele starszych osób, 
które pamiętają jeszcze dobrze burmistrza Wła
dysława Webera i jego dokonania dla Rybnika.

Wspomnieniami o burmistrzu podzielili się z 
nami: Alfred Defitowski, Jerzy Biegiesz, Edward 
Piełka i Alojzy Fros.

szał się bez obowiązkowego ka
pelusza i laseczki. Jak pamięta- 
jąnasi rozmówcy, był uprzejmy, 
dystyngowany i pełen powagi. 
Potrafił się uśmiechnąć przy po
witaniu, czy akceptując czyjąś 
trafną decyzję, ale nigdy nie 
śm iał się “ c a łą  gębą” . Był 
w strzem ięźliw y w słowach -

Burm istrz Weber z laseczką  
dogląda budowy ulicy Hallera 
koło budynku sądu

W ładysław W eber urodził 
się w maju 1882 roku w Opa
lenicy w W ielkopolsce. Tam 
też wychował się i wykształcił 

|  oraz rozpoczął praktykę jako 
f u rzędn ik  m iejsk i. K iedy w 
|  swej urzędniczej karierze do

czekał się mianowania na sto
pień referenta, postanowił opu-

spełniał te wymogi urzędnika 
m ie jsk ieg o  w na jw yższym  
stopniu. Nawet jego życie oso
biste pełne było dbałości o nie
naganny w ygląd i m aniery. 
Znany był też z w yjątkow o 
pięknego charakteru pisma.

Referent W ładysław Weber 
nie był jednak urzędnikiem lo-

Burm istrz W eber 
- to już legenda

ścić rodzinne strony i szukać 
lepszej pracy na Górnym Ślą
sku. W ielkopolska bowiem i

jalnym  ponad konieczną mia
rę. Jego posłuszeństwo wobec 
zwierzchników dotyczyło wy-

1 Śląsk w tych czasach były pod 
tymi samymi rządami Króle
stwa Prus, co młodemu W ebe
rowi ułatwiło poruszanie się po 
kraju i szukanie pracy. N aj
pierw kilka miesięcy pracowałi:g

|  w Lublińcu, a w 1907 roku za
li mieszkał w Rybniku, gdzie w 
I tutejszym urzędzie miasta za
li trudniono go jako  referenta. 

Była to wprawdzie “niem iec
kie czasy”, ale Rybnikiem rzą
d z ił w tedy  b u rm is trz  O tto 
Gunter, dla którego dyscypli
na i pracow itość liczyły się 
nade wszystko. Zaś pracowity 
i sum ienny refe ren t W eber

łącznie spraw zawodowych. 
Natomiast zawsze pozostał on 
człowiekiem “ducha polskie
go” i szybko został zaakcepto
wany w gronie takich rybnic
kich działaczy narodowych jak 
M arian Różański, M aksym i
lian Basista czy Feliks Biały. 
Kiedy zaś wybuchały powsta
nia śląskie, polscy działacze 
zlecali Weberowi sprawę orga
nizow ania żywności i nocle
gów dla powstańczych batalio
nów. Kiedy rankiem  3 maja 
1921 roku, w pierwszym dniu

c.d. na stronie 3.

I Władysław Weber (po lewej) podczas oglądania budujących się 
Rybnickich Zakładów Technicznych ( dzisiaj Zespół Szkół Me
chaniczno-Elektrycznych)

każda decyzja była głęboko 
przemyślana. Biorąc udział w 
posiedzen iach  Rady, które 
odbywały się raz w miesiącu, 
zasiadał obok przewodniczące
go na specjalnie przygotowa
nym dużym fotelu z herbem 
miasta i wsłuchiwał się w głosy 
radnych. Sam podsuwał tematy 
radnym, by poznać ich opinię 
przed podjęciem ostatecznej de
cyzji. W stosunku do podwład
nych był bardzo grzeczny, ale i 
wymagający. Nikogo ostro nie

strofował, gdy jednak zachodzi
ła taka potrzeba, zlecał to “za
danie” dyrektorow i biura p. 
Grzesiczkowi.

Pracowitość i konsekwencja 
to cechy, które podkreśla ją  
w szyscy znający burm istrza 
Webera. Na początku tygodnia 
często rozpoczynał pracę o godz. 
6.00 obchodem swojego uko
chanego miasta. Trasa wiodła od 
ulicy Grażyńskiego /obecnie 
M iejsk ie j/ poprzez H allera, 

c.d. na stronie 3.
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Uczniowie IV Liceum Ogól
nokształcącego w Rybniku - 
C h w ało w icach  b ra li do tąd  
udział w organizacji dwóch 
wystaw przybliżających histo

rię naszego miasta. Pierwsza z 
nich - “Artur Trunkhardt czło
wiek niezwykły ” miała miejsce 
w M iejsk iej B ib lio tece  P u
blicznej w październiku ub.

roku, zaś druga - “Polskie p la 
katy plebiscytow e ”  odbyła się 
na Rynku 20 marca tego roku.

Obecnie IV LO przygotowu
je  wystawę o burmistrzu W ła
dysławie Weberze. Od niedzie
li 16 czerwca do czwartku 20 
czerw ca br. w ystawa będzie 
eksponow ana na rybnickim  
Rynku.
Zgodnie ze światową tenden- 
cj ą organizatorzy pragną wyj ść 
z ekspozycją do ludzi, w ple
ner. Rynek stanie się galerią, 
gdzie rybniczanie będą mogli 
zapoznać się z życiem i dzia
łalnością burmistrza Webera, 
przedstawionymi na 10 dużych 
planszach.

Z okazji czerwcowej wysta
wy licealiści będą również na 
Rynku rozdaw ać okoliczno
ściowe ulotki, a bardziej zain
teresowanym programy wysta
wy z reprodukcjam i zdjęć i 
krótką charakterystyką burmi
strza Webera.

T ekst i zdj.: 
szol

Weberowska wystawa 
na Rynku

Organizacją czerwcowej wystawy o burmistrzu Weberze zajmą się w 
IV  LO klasy drugie, zaś wykonaniem folderu stojący od lewej: Wi
told Kazimierczuk, Marcin Dziurok i Konrad Klink. Zdjęcie wyko
nano przed wejściem do liceum z pierwszą gotową już planszą przed
stawiającą portret W. Webera

Władysław Weber 
we wspomnieniach rybniczan

c.d. ze strony 3.
Smolną, K ościuszki, Rynek, 
Pocztową do Urzędu. Kontrolo
wał drogi, chodniki, przyglądał 
się elewacjom budynków, jed
nym słowem sprawdzał ład i po
rządek. Swoje krytyczne uwagi 
przekazywał na zwołanej odpra
wie odpowiedzialnym za drogi 
dwom drogomistrzom: p. Sple
śniałemu i p. Koczwarze raz od
powiedzialnemu za elewacje bu
dynków p. Ikiełce, wyznaczając 
od razu termin wykonania - naj
częściej było to do końca tygo
dnia. W następnym tygodniu 
przy obchodzie miasta spraw
dzał osobiście wykonanie swo
ich poleceń. W sprawach czy
stości był wprost pedantyczny.
Dbał nie tylko o ulice, chodni

ki, elewacje domów i porządek. 
Zakochany w swoim mieście 
upiększał je  zielenią, zlecając 
zakładanie skwerów i parków - 
ukwiecenie m iasta było jego 
oczkiem w głowie. Sprowadził 
do ozdobienia parków piękne 
krzewy rododendronów, które w 
niektórych miejscach przetrwa
ły do dziś. W latach 30. z Jego 
inicjatywy organizowane były 
konkursy na najładniej ukwieco
ne balkony, okna i obej-ścia do
mowe, a najładniejsze dostawa
ły nagrody pieniężne. Dzięki 
tym inicjatywom Rybnik został

uznany za drugie po Poznaniu 
najczystsze i najbardziej ukwie
cone miasto w Polsce.

Oprócz przykładnej pracowi
tości Władysław Weber posia
dał dar umiejętnego współżycia 
z mniejszościami narodowymi i 
religijnymi. Zjednywało mu to

szacunek i uznanie rybnickiej 
społeczności. Burmistrza znali 
wszyscy: młodzi i starzy. Idące
mu ulicą ciągle się kłaniano, dla
tego też, chyba dla wygody, czę
sto można było go spotkać z ka
peluszem w ręku - co na ów

czesne czasy było czymś no
wym, gdyż elegancki pan musiał 
mieć kapelusz na głowie.

Nasi rozm ówcy to osoby, 
które związane są z Rybnikiem 
od wielu dziesiątków lat, to mia
sto jest bliskie ich sercu tak 
samo jak za czasów burmistrza

Władysława Webera. I tak samo 
ich cieszą dzisiejsze zmiany na 
lepsze.

W spomnienia spisała 
Renata Paryzek, 

pracownik Działu H istorii 
i K ultury Regionu M uzeum 

w R ybniku

B urm istrz kilka razy dziennie spraw dzał ja k  postępu ją  p ra 
ce p rzy  układaniu naw ierzchni R ynku

4 « ?

Burm istrz Weber
i

- to juz
i| c.d. ze strony 3.

wybuchu Trzeciego Powstania 
Śląskiego Rybnik zajęty został 

I  przez powstańców, komenda 
I  powstańcza mianowała W ła

dysława W ebera na stanowi
sko tymczasowego burmistrza 
Rybnika. Później okazało się, 
że był to wybór najlepszy z

I możliwych. W eber w następ
nych latach wybierany był na 
stanowisko burmistrza na ko
lejne kadencje aż do września

1 1939 roku. Przez te 19 między
wojennych lat rządów na Ra
tuszu, W ładysław W eber do
prowadził do olbrzymich prze
obrażeń w mieście. W spółtwo
rzył polskie szkolnictwo, ucze
stniczył w sprow adzaniu do 
R ybnika sióstr u rszu lanek  i 
werbistów, popierał poloniza- 
cję nazw rybnickich ulic, a tak
że kierował utwardzaniem na- 

l

legenda
We wrześniu 1939 roku wy

buch drugiej wojny światowej 
zmusił burmistrza Webera do 
opuszczenia Rybnika i tułacz
ki po W arszawie i Krakowie. 
Kiedy zaś wojna miała się już 
ku końcow i, a R ybnik lada 
dzień miał być oczyszczony z 
w o jsk  n iem ieck ich , W eber 
zgłosił się do Urzędu W oje
wódzkiego do Katowic, wyra
żając gotow ość do podjęcia 
pracy w Rybniku. Ofertę jego 
przyjęto i Weberowi powierzo
no tymczasowe pełnienia obo
wiązków burmistrza w Rybni
ku. Było w tym coś niezwykłe
go, żeby przedw ojenny bur
mistrz rządził w “socjalistycz
nej Polsce”. Był on jednak oso
b ą  bardzo  n iew y g o d n ą  dla 
władz politycznych i komuni
ści szukali tylko okazji, by się 
go pozbyć. Nie było to łatwe,

B u rm is tr z  W ła d ys ła w  W eber m ia ł w ie lk ie  p la n y  p r z e  
b u d o w y  R y b n ik a , k tó re  p r z e r w a ła  d ru g a  w o jn a  św ia

1 tow a . Tak w e d łu g  p r o je k tu  
|  n o ś  c i i u lica  Ł o n y

I
wierzchni Rynku, zlokalizowa
niem nowego placu targowego,

|  budową wielu dróg, np. Halle
ra, i skwerów, jak  ten w okoli
cach dworca PKP. Za kaden
cji burmistrza Webera wybu

li dow ano  w R ybn iku  now y 
Urząd Miasta przy ulicy Chro
brego, kąpielisko “Ruda”, bu
dynek Straży Pożarnej, PCK i

1 w ie le  in n y ch  o b iek tó w , o
1 których już wielokrotnie pisa

liśmy na naszych łamach.

1 
i  
I

: i 
I

m ia ł w y g lą d a ć  P la c  W ol-

gdyż postać burmistrza W ebe
ra była powszechnie w Rybni
ku otaczana szacunkiem. Poli
tyczne racje okazały się jednak 
silniejsze i w 1950 roku naka
zano W eberow i p rze jść  na 
em eryturę. Przed odejściem  
jednak W ładysław W eber ob
chodził 25-lecie rządów  na 
Ratuszu i w tym względzie był 
jedyną osobą w Polsce z taki
mi osiągnięciami. Jedenaście 
lat po złożeniu urzędu burmi
strza, Władysław Weber zmarł 
i pochowano go na cmentarzu 
parafialnym w Rybniku. Wraz 
z nim- na w iele lat odeszła 
świetność naszego miasta...

M arek Szołtysek

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5



Ileż to wspomnień 
z młodych mych lat...

c.d. ze strony 1.

mieszkałego przez 21 12700 m ie
szkańców, Polska otrzymała 3214 km 
kw. z 99600 ludności, w tym Rybnik 
i powiat rybnicki. W Rybnickiem zo
stały sformowane 3 pułki piechoty:
* 1/5/ pułk - Rybnicki Pułk Powstań
czy pod dowództwem kpt. Janusza 
Wężyka, a od 20 maja 1921 r. kpt. 
Władysława Szczerbiec - Ciepielew- 
skiego. Dowódcą 1 Baonu 1 pułku 
był Paweł Staniek, zastąpiony później 
przez Augustyna Bielaczka, dowód
cą 2 Baonu był Józef Płaczek, 3 Bao
nu Franciszek Marszolik
* 13 pułk - żorski Pułk Powstańczy 
pod dowództwem porucznika Anto
niego Haberki. Dowódcą 1 Baonu był 
Teofil Biela, zastąpił go Ignacy Bud
ny, 2 Baon Nikodem Sobik, 3 Baon 
Feliks Michalski.
* 14 pułk - Wodzisławski Pułk Po
wstańczy pod dowództwem Józefa 
Michalskiego. Dowódcą 1 Baonu był 
Józef Łatko, 2 Baonu Brachmański, 
później Pukowiec, 3 Baonu Izydor 
Wawrosz.

Każdy z pułków składał się z 3 ba
talionów liniowych w każdym po 4 
kompanie. Wymienione wyżej 3 puł
ki wchodziły w skład Grupy Połu
dnie, zwanej pierwotnie “Zachód”, 
dowodzonej przez pułkownika Bro
nisława Sikorskiego. Szefem sztabu 
był por. Roman Grześkowiak, a ko
mendantem powiatowym był Ludwik 
Piechoczek. Ponadto do dyspozycji 
Grupy Południowej były:
* baon zapasowy i to pułk rybnicki 
w Ligocie, pod dowództwem Roma
na Marcola
* pułk żorski w Żorach pod dowódz
twem porucznika Mikulskiego
* pułk wodzisławski w Wodzisławiu

pod dowództwem Pawła Włóczka
Pułki rybnickie miały do wykona

nia 2 zasadnicze zadania: po pierw
sze, przejęcie terenu ziemi rybnicko- 
wodzisławskiej, po drugie, dotarcie 
do prawego brzegu Odry i zajęcie tam 
pozycji stałej. I tak o północy z 2 na 
3 maja 1921 roku powstańcy zajęli 
W odzisław  Śląski. Próba odbicia 
miasta przez nieprzyjaciela w dniu 3 
maja br. podczas defilady oddziałów 
powstańczych nie powiodła się. 4 
maja, po kolejnym natarciu powstań
ców, miasto zostało przez nich prze
jęte.

Niemal równocześnie, po północy, 
z 2 na 3 maja 1921 roku rozpoczął 
się atak na Żory 2 batalionu Nikode
ma Sobika, z kierunku północno- 
wschodniego i 3 batalionu ppor. Fe
liksa Michalskiego z kierunku zacho
dniego. Wkrótce miasto zostało zdo
byte. Bataliony żorskie zostały prze
mieszczone do zajęcia Rybnika. Oko
ło godziny 4.00 z 2 na 3 maja 1921 
roku, bataliony żorski Nikodema So
bika i ppor. Feliksa Michalskiego 
podjęły atak na miasto Rybnik od 
wschodu z kierunku Brzeziny i Ligo
ty. 2 batalion rybnicki Józefa Płacz
ka uderzył od południa z kierunku 
Nacyny i Zamyslowa. Obopólny atak 
umożliwił 7 kompanii pułku rybnic
kiego pod dow ództw em  Józefa 
Ochojskiego opanowanie dworca ko
lejowego, poczty, sądu i innych waż
niejszych obiektów w mieście. Od
dział włoski stacjonujący w gmachu 
szkoły zawodowej /obok Starego 
Kościoła/ bronił się usilnie, a następ
nie wycofał się na teren Szpitala Psy
chiatrycznego. O świcie 3 maja 1921 
roku centrum miasta Rybnika prze
jęli powstańcy. Na starym Ratuszu 
załopotała biało-czerwona flaga.

S ILES IA N A  '96
c.d. ze strony 1.
lekomunikacji we Wrocławiu. Obra
zy i wydawnictwa będą wystawiane 
przez Muzeum Śląskie w Katowi
cach. Organizatorzy zadbali także o 
wydanie medalu pamiątkowego, na 
którego awersie umieszczono wize
runek orła śląskiego w otoczeniu her
bów miast, które patronują wystawie,

OKRĘGOWA
WYSTAWA FILATELISTYCZNA

SILES IA N A  '96

75 ROCZNICA 3
III POW STANIA ŚLĄSKIEGO |

Kybt>ik 6-11 m.ijo I996 r.

zaś na rewersie - Pomnik Czynu Po
wstańczego w Katowicach. W przy
gotowywanym katalogu wystawy 
znajdzie się wiele okolicznościowych 
artykułów i zdjęć. Wydane zostaną 
dwie kartki pocztowe, trzy koperty 
okolicznościowe, w tym jedna z po
witania Stanisława Szeptyckiego na 
rybnickim Rynku.

W dniu otwarcia wystawy stosowa
ny będzie kasownik okolicznościowy 
oraz w użyciu będzie specjalna “R- 
ka” do przesyłek poleconych. Nieza
leżnie od tego Poczta Polska wydała 
2 maja znaczek pocztowy oraz ko
pertę pierwszego dnia obiegu ze 
stemplem w Leśnicy Opolskiej.

Warto przypomnieć, że w 1991 
roku w 70. rocznicę III Powstania 
Śląskiego rybniccy filateliści zorga
nizowali specjalną “Pocztę Samolo
tową” szlakiem walk powstańczych 
z Żor do Olzy oraz Regionalną Wy
stawę Filatelistyczną “RYBNIK ’91".

OKRĘGOWA
WYSTAWA FILATELISTYCZNA

S I L E S I A N A  '96
75 ROCZNICA  
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Rybnik 6-11 maj« 19V6 r.

Powstańcy 2 batalionu pułku ryb
nickiego pod dowództwem Józefa 
Płaczka uderzyli od ulicy Gliwickiej 
- od strony cegielni i starego cmen
tarza na główny punkt oporu niemiec
kich i włoskich sił zbrojnych, skupio
nych w budynkach na terenie Szpita
la Psychiatrycznego. W alka była 
ciężka, rannych było wielu. W walce 
poległo 4 powstańców, w tym mię
dzy innymi kpt. Walter Larysz, które
go usiłowali uratować, wynosząc ran
nego z pola bitwy Ignacy Budny i A. 
Trunkhardt. Równocześnie 3 kompa
nia batalionu Nikodema Sobika zdo
bywała na Paruszowcu dom po domu, 
walka była również niezwykle trud
na z uwagi na obecność specjalnie 
przeszkolonego niemieckiego bata
lionu szturmowego. 3 maja 1921 roku 
przy wsparciu broni maszynowej uda
ło się powstańcom pokonać nieprzy
jaciela. Zdobyto wiele cennej broni i 
amunicji.

W walkach, które trwały od 3 do 5 
maja 1921 roku powstańcy opanowali 
ziemię rybnicko-w odzisław ską ze 
wschodnim skrawkiem powiatu raci
borskiego.

W Jastrzębiu Zdroju walki trwały 
od nocy 2 maja do godziny 9.00 3 
maja. Niełatwe było przejęcie Rzu- 
chowa, Biertułtów i Lysek. 4 maja 
powstańcy zajęli Czerwionkę, Zwo- 
nowice. a 5 maja przed południem 
Rudy.

Realizacja drugiego zadania pułków 
rybnickich trwała najkrócej. Po zakoń
czeniu akcji zaczepnych powstańcy do
tarli do prawego brzegu Odry, zajęli 
pozycje wzdłuż Odry i Bierawki. 
Wzmocnili tym samym pułk racibor
ski dowodzony przez sierż. Alojzego

Segeta. Działania bojowe powstańców 
sprowadzały się głównie do osłony po
łudniowego skrzydła rozległego fron
tu powstańczego.
* 12 czerwca 1921 roku Naczelna Ko
menda Powstańcza wydała rozkaz 
wycofania oddziałów powstańczych 
od strefy oddalonej 10 km od linii 
Odry.
* 25 czerwca 1921 roku nastąpiła ka
pitulacja strony niemieckiej.
* 1 lipca 1921 roku 1/5 /pułk rybnic
ki zakończył swoją misję w III po
wstaniu śląskim.
* 5 lipca 1921 roku zakończyły się 
definitywnie działania bojowe III po
wstania śląskiego wraz z ewakuacją 
wojsk powstańczych

Rybniczanie przeżywali wielkie 
święto w dniach 3 i 4 lipca 1922 roku. 
Ulice i domy miasta udekorowane 
były sztandarami, flagami i zielenią. 
3 lipca 1922 roku przed starym Ra
tuszem przy asyście 29 kompanii ba
talionu strzelców francuskich i licz
nie zebranych mieszkańców, podpi
sane zostały 2 akty prawne, w tym akt 
kończący form alne przejm ow anie 
przyznanej Polsce części Górnego 
Śląska i protokół dotyczący przeka
zania Rybnika i powiatu rybnickiego 
władzom polskim.

4 lipca 1922 roku na granicy po
wiatu rybnickiego przy Zawadzie k/ 
Orzesza Wojsko Polskie powitał sta
rosta powiatu rybnickiego dr Krupa. 
Oficjalne powitanie przedstawicieli 
władz polskich w osobach wojewo
dy Józefa Rymera i ks. prałata Kapi- 
cy, przez mecenasa M. Różańskiego 
oraz Wojska Polskiego na czele z 
gen. Stanisławem Szeptyckim, 3 Puł
ku Strzelców Podhalańskich i I bate-

z-, rynkowyj latarni
Ptok piyrwszy:

Ciesz sie zmarzniony człowieku, 
Już nom idzie maj po leku!
A w maju pełno wolnego,
Na trzecigo i piyrszego.

Ptok drugi:
Niy trza “piyrszego ” świyntować 
I  na czerwono flagować.
A zaś na maja “trzeciego ”
Tyż niy byda robioł tego!

Ptok trzeci:
Co, niy rozumisz tego świynta,
Niy chcesz o “trzecim”jużpamiyntać, 
Boisz sie co pędzą sąsiedzi?
Co ptoku w twoi gowie siedzi? 
Miyj ty przynajmnij ta łodwaga, 
Poddej sie - wywieś bioło flaga!

/'fra-szoł-ka/

O Puchar Prezydenta Miasta Rybnika

Wyścig Rowerów Górskich
W środę 2 maja o godz. 14.00 na 

rybnickim Rynku rozpocznie się 
Wyścig Rowerów Górskich o Puchar 
Prezydenta Miasta.

Trasa wyścigu:
Pętla okrężna wzdłuż ulic: R aci
borskiej, Skłodowskiej, Rudzkiej, 
Kotucza, Cm entarnej, Cegielnia- 
nej, Gliwickiej, Brudnioka, Skło
d ow skiej, R acib orsk iej, Rynek  
miasta.

Start i meta pod Ratuszem na Rynku.

Kategorie wiekowe:
1. 5. - 6. klasa /rocznik 1983-84/

Do pokonania jedna pętla - 2,7 km
2. 7. - 8. klasa/rocznik 1981-82/

Do pokonania dwie pętle - 5,4 km
3. Kategoria otwarta /OPEN/ -

uczestnicy powyżej 15. roku życia 
Do pokonania dwie pętle - 5,4 km 

Program zawodów: 
godz. 14.00

- start dziewcząt z klas 5. i 6. 
/rocznik 1983-84/

godz. 14.15
- start chłopców z klas 5. i 6. 
/rocznik 1983-84/

godz. 14.30
- start dziewcząt z klas 7. i 8. 
/rocznik 1981-82/

godz. 14.50
- start chłopców z klas 7. i 8. 
/rocznik 1981-82/

godz.' 15.10
- start wyścigu w kategorii OPEN

Za numer startowy organizator pobie
ra wadium w wysokości 5,00 zł zwra-

rii 23 Pułku Artylerii Polowej przez 
burmistrza W. Webera, nastąpiło przy 
pierwszej bramie powitalnej na ulicy 
Powstańców. Centralne uroczystości 
odbyły się na rybnickim Rynku. Zło
żyły się na nie: Msza św. przy ołta
rzu polow ym  z uroczystym  “ Te 
Deum” i pobłogosławieniem i prze
glądem wojsk, okolicznościowe prze
mówienia gospodarzy i gości, wystę
py miejscowego chóru i orkiestr. Ks. 
dziekan Loss z Pawłowic w imieniu 
duchowieństwa i ludności katolickiej 
złożył śluby miłości, wierności i po
słuszeństwa Polsce. Wręczono upo
minki gen. Szeptyckiemu - od ludno
ści powiatu rzeźbę górnika ze srebra 
na cokole z węgla, od załogi kopalni 
Rym er i D onnersm arck /obecnie 
Chwałowice/ tarczę i garnitur z brą
zu do palenia oraz od byłych po
wstańców sztandar bojowy powstań
czy. Byli powstańcy zapewnili ge
nerała o kontynuowaniu działań do 
czasu przyłączenia pozostałych ziem 
Górnego Śląska do Macierzy. Po de
filadzie wojskowej bawiono się do 
północy na przyjęciach i rautach.

16 lipca 1922 roku w Katowicach 
przedstawiciele miasta Rybnika i po
wiatu uczestniczyli w uroczystości 
podpisania aktu objęcia Górnego Ślą
ska przez Rząd Polski.

Na pamiątkę trzech Powstań Ślą
skich i wkroczenia Wojska Polskie
go w i l>2 2 roku /.ustal sporządzony 
akt erekcyjny restytucji tablicy pa
miątkowej z 1923 roku, zniszczonej 
w pierwszych dniach września 1939 
roku przez hitlerowców i ponownie 
uroczyście wmurowany w ścianie 
frontowej Starego Ratusza 2 maja 
1981 roku. G enowefa G rabowska

Świąteczne 
festyny 

w dzielnicach
Długi świąteczny weekend obfitował 

będzie w atrakcje nie tylko w centrum 
miasta; również mieszkańcy dzielnic 
będą mogli odpocząć na okolicznościo
wych imprezach. 3 maja w miejskim 
parku w Niedobczycach odbędzie się 
festyn zorganizowany przez Dom Kul
tury. Od godziny 15.00 czas uczestnikom 
zabawy uprzyjemniać będzie Miejska 
Orkiestra Dęta, o 17.00 na scenę wejdą 
Ryczące Dwudziestki. Wieczorem mu
zyka rockowa. Między występami odby
wać się będą konkursy dla dzieci.

Rada dzielnicy Paruszowiec - Piaski 
wraz z ogniskiem TKKF i parafią św. 
Jana Sarkandra organizuje wielki “Ma
jowy Festyn”, w którego programie znaj
dą się imprezy sportowe, gry i zabawy 
dla dzieci, kiermasz z książkami i słody
czami, występy orkiestr i śląskich zespo
łów ludowych, zabawa taneczna, start 
balonu, skoki spadochronowe i pokaz 
jazdy konnej. Będzie również można 
pojeździć na karuzeli, sprawdzić się na 
strzelnicy i posilić się tradycyjną gro
chówką. Będzie też czynny bufet i stoi
ska ze słodyczami. Jednak główną atrak
cją festynu okaże się prawdopodobnie 
loteria fantowa z cennymi nagrodami. 
Można będzie wygrać samochód!

Organizatorzy zapraszają w sobotę 
i niedzielę 4 i 5 maja od godz. 11.00 na 
boisku TKKF na Piaskach.

cane po zdaniu numeru w biurze wy
ścigu na mecie.
W przypadku osób niepełnoletnich wa
runkiem wpisania na listę startowąjest 
okazanie pisemnego pozwolenia rodzi
ców lub prawnych opiekunów na wzię
cie udziału w wyścigu.

Impreza organizowana jest przez 
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 
w Rybniku-Kamieniu

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5 5



Zarząd Miasta informuje
Zarząd Miasta Rybnika ogłasza przetarg nieograniczony 

NA NAJEM LOKALI UŻYTKOWYCH NA STAWKĘ MIESIĘCZNĄ 
CZYNSZU ZA 1 M2 POW.UŻYTKOWEJ NA DZIAŁALNOŚĆ 

HANDLOWO-GOSPODARCZĄ

Lp. Usytuowanie Pow. lokalu Wizja Stawka Wadium
lokalu w m2 w dniu godz. wyjściowa w wys.

1. Kościuszki 61 106,5 6.05.96 9.00- 10.00 14,50 500,00
2. Orzeszkowej 9
3. Wodzisławska 4

25,0 7.05.96 9.00- 10.00 6,00 500,00

/oficyna/
4. Raciborska 20

82,0 8.05.96 9.00- 10.00 6,00 500,00

/po PKS-ie/ 
warsztat 1 34,2 9.05.96 9.00- 10.00 6,00 500,00
warsztat 2 28,4 9.05.96 9.00- 10.00 6,00 500,00
garaż 1 53,5 9.05.96 9.00 - 10.00 6,00 500,00
garaż 2 55,5 9.05.96 9.00- 10.00 6,00 500,00
garaże 3 - 6 55,4 9.0596 9.00- 10.00 6,00 500,00
garaż 7 55,6 9.05.96 9.00- 10.00 6,00 500,00

lokale - portiernia 27,4 9.05.96 9.00- 10.00 6,00 500,00
46,6 9.05.96 9.00- 10.00 6,00 500,00

Uwaga: poz. 4 najem lokali z terminem określonym do 30.04.1997 r., zaś garaże od 
numeru 3. do 6. licytowane będą pojedynczo.
Do stawki czynszu za 1 m kw. pow. użytkowej naliczony zostanie obowiązujący podatek 
VAT w wysokości 22 proc.
Bliższych informacji udziela Naczelnik Wydziału Lokalow ego Urzędu Miasta Rybni

ka, tel. 24-168,25-344.
Przetarg odbędzie się w dniu 14 maja 1996 r. o godz. 10.00 w sali nr 37,1 piętro w 
budynku Urzędu Miasta Rybnika przy ul. Chrobrego 2.
Wadium należy wpłacić w kasie Urzędu Miasta Rybnika najpóźniej w dniu przetargu do 
godz. 9 JO.

Dodatkowo należy wpłacić koszt organizacyjny przetargu w wysokości 15.00 zł od jed
nej pozycji.
Wadium przypada w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy uczestnika wygrywają
cego przetarg. Uczestnik przetargu winien zapoznać się z regulaminem przetargu, który 
jest do wglądu w Wydziale Lokalowym Urzędu Miasta przy ul. 3 Maja 12.

Zastrzega się prawo wyboru ofert oraz unieważnienie przetargu bez podania przyczyny.

Zarząd Miasta Rybnika ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie 
następujących robót:

1 / ZAGOSPODAROWANIE TERENU W RYBNIKU PRZY UL. RACIBOR
SKIEJ - BOISKO SPORTOWE WRAZ Z OTOCZENIEM.
2/ WYKONANIE ALEJKI W PARKU W RYBNIKU-BOGUSZOWICACH 
PRZY UL. STRAŻACKIEJ.
3/ ZAGOSPODAROWANIE TERENU WOKÓŁ KAPLICY W RYBNIKU - 
GOLEJOWIE PRZY UL. GLIWICKIEJ.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w Wydziale 
Ochrony Środowiska, ul. Chrobrego 2, pok. 255.
Oferty w zaklejonej kopercie z oznaczeniem zgodnym ze specyfikacją należy zło
żyć do dnia 6.05.1996 r. do godz. 8.00 w Wydziale Ochrony Środowiska, pok. 
255.
Przetarg odbędzie się w dniu 6.05.1996 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu 
Miasta Rybnika przy ul. Chrobrego 2, pok. 137.

Szczegółowe informacje dotyczące warunków zamówienia można uzyskać w 
Wydziale Ochrony Środowiska w Rybniku, ul. Chrobrego 2: inż. Jadwiga 
Kutkowska, tel. 230-11 wew. 7224 lub w Wydziale Inwestycji i Budownictwa: 
Jacek Siekierski, tel. 230-11 wew. 7705 w godz. od 7.30 do 15.00.

Harmonogram szczepień psów 
przeciw wściekliźnie 

w maju 1996 r. na terenie miasta Rybnika
06.05.1996 r. - poniedziałek

8.30 - 10.30 Gotartowice 
/obok remizy 
strażackiej/

11.00 - 11.30 Gotartowice 
/obok restauracji 
“Sygnały”/

12.00 - 13.00 Kłokocin 
/P. Adamczyk/

Pozostałe terminy i miejsca szczepień w kolejnych numerach “GR

07.05.1996 r. - wtorek
8.30 - 11.00 Boguszowice

/obok byłego Urzędu 
Miasta/

08.05.1996 r. - środa
8.30 - 13.00 Boguszowice

/obok kina/

W  c z w a r t e k  2  m a ja  
r e d a k c j a  " G R ” 

czyn n a  b ęd zie  
o d  godz. 9 .00  do  godz. 1 5 .00

WYCENA NIERUCHOMOŚCI
Uprawniony Rzeczoznawca Majątkowy 
mgr inż. Krzysztof URBAŃCZYK 

tel. 27-616

^Koncert "Pod W ierzbą
Zespól instrumenta 

orazjjßwgdziarki śliskie l

----------------------------------------------------- 1
Niedziela, 5 maja, godz- 16.00 |

Ino-wokalny "Gama”
Jrszula Górka i Teresa Szulc

.
W razie potrzeby

TELEFONY ALARMOWE 
POG. RATUNKOWE: 999, 23-666 
STRAŻ POŻARNA: 998, 22-277 
POLICJA: 997, 21-091
STRAŻ MIEJSKA: 27-254 w godz. 6.00-22.00 
POG. WETERYNARYJNE: 22-461 
POG. GAZOWE: 23-419, po godz. 15.00 - 55-37-91 
POG. ENERGETYCZNE: 210-71
POG. WODNO-KANALIZACYJNE: 236-81, 261-92, 266-47 
POG. KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ - DYSPOZYTOR: 21-820 
POG. CIEPŁOWNICZE: 249-56, 246-45 
POMOC DROGOWA: 27-569
WODNE OCHOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE: 26-599 
POGOTOWIE RATUNKOWE KOLEJOWE: 22-638 
POGOTOWIE RATOWNICTWA GÓRNICZEGO: 55-12-89 
POGOTOWIE ZIMOWE: 21-233 
MIEJSKI OŚRODEK DYSPOZYCYJNY: 21-000

TELEFONICZNE SŁUŻBY INFORMACYJNE 
INFORMACJA: PKS 22-242, PKP 23-009, WPK 21-820 
INFORMACJA O NUMERACH TELEFONÓW: 913 
NADAWANIE TELEGRAMÓW: 900, 905 
ZAMAWIANIE ROZMÓW MIĘDZYMIASTOWYCH: 900 
BUDZENIE TELEFONICZNE: 900 
ZEGARYNKA: 926
INFORMACJA I REKLAMACJA MIĘDZYMIASTOWA:909 
ZAMAWIANIE ROZMÓW MIĘDZYNARODOWYCH: 901 
POSTÓJ TAXI: 236-60, 286-60 
RADIO TAXI: 27-000
POSTÓJ TAXI BAGAŻOWYCH: ul. Młyńska, tel. 23-561 
Hasło "KRYZYS" - sobotnio-niedzielne, całodobowe dyżury 
psychologów: 26-876 /izba przyjęć szpitala psychiatrycznego, 
ul. Gliwicka 33/
NOCNY DYŻUR APTEK:od 3 maja do 9 maja, apteka, 
ul. Dąbrówki 19, Rybnik, tel. 27-563

r -  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  - i
■Rozwiązanie Konkursu Wielkanocnego "Parada" i ogłoszenie 1

nazwisk zwycięzców w "Gazecie Rybnickiej" 10 maja br.

7 8  9 10 11 12 15

Wśród autorów U  
prawidłowych p  

rozwiązań 
krzyżówki z tego ^  

numeru n  
rozlosujemy | 

nagrodę j  
w wysokości

20 zł K

Poziomo:
A3 - Maszyna dziewiarska, na niej wytwarza się m.in. firanki, koronki Cl - 
Stolarskie urządzenie do zaciskania obrabianych elementów C9 - Kontur D5 
- Do jazdy figurowej FI - Anonimowa skarga F9 - W staroż. Grecji i Rzymie 
łoże o wygiętym podglówku G6 - W szachach kończy grę HI - Dawna nazwa 
internatu
H9 - Układy cząsteczek elementarnych stanowiących najmniejszą część pier
wiastków chem. J5 - Znana polska aktorka Pola KI - Norka europejska K9 - 
Odtworzenia przez innego artystę M3 - Umowa normująca stosunki między 
władzą kościelną a świecką 
Pionowo:
1C - Punkt, w którym linia prosta przebija rzutnię 1H - Port nad Renem 3A - 
Japoński pas przepasujący kimono 3E - Japońska bogini urodzaju, dobroby
tu i pożywienia 3K - Utwór wierszowany o budowie umożliwiającej odczyty
wanie go wspak 5C - Typ kwiatostanu groniastego 5H - Stolica i port Ghany 
7D - Na statku wodnym do podnoszenia lub opuszczania kotwicy 9C - Nadwyż
ka dochodów pieniężnych 9H - Początkowy, decydujący etap natarcia 11A - 
Wyżyna w płd. Saharze, w Nigrze 11E - Morze, część O. Spokojnego 11K - W 
grze szachowej powoduje remisowe zakończenie partii 13C - Narodowy na
pój japoński 13H - Typ zamka do drzwi o płaskim kluczu

W rozwiązaniu wystarczy podać hasło, które powstanie po ułożeniu liter wg. 
szyfru:
M6, D5, LII, G6, F5, E li, D8, K10; C9, H5, A7, A4, C9, K13; HI, H13, A7, 
M10,; J8, K9, A6, H12, K il, D l, C 3 ,15, M7, D8, G7, M5, F13; H7, D9, G il, 
D6, C l, F10, J l, K13; E3; A 7,13, F13, J13, E5, A4, D5, E5, H7, KI, K13.

Kina
“APOLLO”

2 maja, 16.00, 18.00, 20.00, 3-5 maja,
20.00, 6-9 maja, 18.15, 20.00 - “SŁOD
KO GORZKI” /poi. 15/
3-5 maja, 15.00, 16.45, 18.15; 6-9 maja,
10.00. 15.00, 16.45 - “TOY STORY” 
/USA, b/o/

“PREMIEROWE” przy TZR 
2 maja, 17.00 - “DRACULA - WAMPI
RY BEZ ZĘBÓW” /USA, 12/ cena 5 zl 
3-5 maja, 18.30, “WALECZNE SERCE- 
BRAVEHEART” /USA, 12/ cena 5 zł 
6 maja, 17.00, 7-8 maja, 17.00, 19.00 - 
“GIRL GUIDE” /poi., 12/ cena 5 zł

Koncert
Mała Scena Rybnicka

2 maja, 18.00, MUSICAL I OPERETKA - 
koncert najlepszych piosenek musicalo
wych i arii operetkowych w wyk. artystów 
Opery Śląskiej w Bytomiu: Jolanty DAŃ- 
CZYK /sopran/, Adama ŻAKA/baryton/, 
Haliny TELIGI /fortepian/, cena 10 zł

Teatr 111
■ ■ .

Mała Scena Rybnicka 
8 maja, Monodram wg Marii Pawlikow
skiej - Jasnorzewskiej pt. “Zapomniałam, 
że jestem kobietą” w wyk. krakowskiej ak
torki MAI BAREŁKOWSKIEJ, impreza 
dla szkół

■•■■■■■’......... x
i; ■ Wystawy

Galeria TZR
Twórczość plastyczna Ludwika, Agnieszki 
i Weroniki HOLESZÓW

Galeria MBP
( )d 6 maja okręgowa wystawa filatelistycz
na z okazji 75. rocznicy III Powstania Ślą
skiego “SILESIANA ’96" - Żory - przez 
Polski Związek Filatelistów, Oddział w 
Rybniku

Muzeum - Stan Ratusz
Wystawy stałe: “RYBNIK - MOJE MIA
STO” oraz “CECHY RZEMIEŚLNICZE 
W MIASTACH GÓRNEGO ŚLĄSKA”, 
czynne z wyjątkiem poniedziałków od 10.00 
do 18.00, wstęp 2 zł/ulg 1 zł/

( Dyskoteki )
Mała Scena Rybnicka oraz Kino “Apol
lo” - sobota, 4 maja od 20.00 do 2.00

Miesteezw
ZA  PARMO!

Wydrukowany obok kupon może 
być szansą na darmowy bilet mie
sięczny komunikacji miejskiej na te
renie Rybnika. Wystarczy go wyciąć i 
razem z trzema pozostałymi kuponami 
które zamieścimy w kolejnych nume
rach "GR" nakleić na kartkę pocztową i 
wysiać na adres naszej redakcji lub 
wrzucić do “żółtych skrzynek” w ter
minie do 10 czerwca.

Kartki wezmą udział w losowaniu, a 
nagrodą będzie DARMOWY BILET 
MIESIĘCZNY KOMUNIKACJI 
MIEJSKIEJ NA TERENIE RYB
NIKA NA LIPIEC 1996 R.

imię i nazwisko _ 3 T

___________

NASZ ADRES: 44-200 R y b n ik \  
R ynek 12a (oficyna) 
Skrytka pocztow a 96 

tel./fax 28-825  
B iuro czynne 9.00  - 17.00

GAZETA*, 
RYBNICKA
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