
44-240 Żory 
ul. Moniuszki 5 

tel. (036) 43 42 164 
te I./fax (036) 43 45 896

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USLUGOWE KONSEK s.c.

OKNA I DRZWI 
PVC

44-200 Rybnik 
PI. Wolności 15 

tel. (036) 42 24 846 
tel./fax (036) 42 24 992

47-400 Racibórz 
ul. Browarna 16 

tel./fax 41 52 248

Wyrób posiada certyfikat zgodności 
Nr CZ ITB - 77/1996 ze świadectwem 

ITB Nr 1025/94 dla systemu VEKA  SO FTLIN E

44-300 Wodzisław Śl.
ul. 26 Marca 7 

tel. (036) 45 53 245

40-203 Katowice 
Al. Roździeńskiego 188/ 

(budynek CMC Meble)

U Zapraszamy również do sklepów branży RTV-AGD w Rybniku i Żorach.
RTV - THOMPSON, PHILIPS, PANASONIC, SOW 

AGP - ARDO. WHIRLPOOL. BOSCH. ZANUSSI POLAR AMIR/
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Autoryzacja Vitroservice Clima, Daikin, Sanyo, Electra

SYSTEMY ALARMOWE
Kontrola dostępu, telewizja przemysłowa 

Autoryzacja Techom 
Koncesja MSW i A

DOMOFONY, VIDEODOMOFONY
TELEFONY

Autoryzowany dystrybutor Miwi-Urmet

Zapraszamy do sklepu firmowego 
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Pamięć...

Nad zbiorową mogiłą na rybnickim 
cmentarzu pochyliło się wiele osób, 
których bliskich groby zostały zni
szczone...

Listopad jest m iesiącem , który ju ż  od 
p ierwszych dni skłania do refleksji nad 
naturą ludzkiej pamięci. Stojąc nad gro
bami k rew nych , p rzy jac ió ł i zn a jo 
m ych, bo p rze c ie ż ... U nas w zw ycza
ju na mogiłki jechać (...), jak  pisał Er
nest B ry ll, w yw o łu jem y wspom nienia 
o na jb liższych , bo dotykają one rów
nież nas sam ych.
Gorzej jest u nas z tzw. "pam ięcią na

rodową", nota bene w yrażenie to było 
zbyt często nadużywane w  m inionej 
epoce politycznej, kiedy w ładza naka
zywała nam co trzeba pamiętać, a o czym  zapom nieć. W idać dzia
łania te były skuteczne, skoro znów  na niew ielu rybnickich do
mach pow iew ały w  dniu Święta Niepodległości narodowe flagi. 
Jak m ówią w yn ik i sondażu C BO S , tylko 46 proc. Polaków w ie ja 
kie święto obchodzone jest 11 listopada, ale tylko 12 proc. orien
tuje się - dlaczego akurat wtedy. Były nawet osoby, które uważały, 
że jest to rocznica Rew olucji Październikowej.

Po przełom ie lat 90 . Święto Niepodległości w róciło  do kalen-

Obelisk
pośw ięcon y
pamięci
b o h a t e r ó w
Powstań
Śląskich

W miejscu gdzie w 1922 roku marszałek Józef 
Piłsudski odbierał defiladę wojsk polskich wmu
rowano tablicę pamiątkową

darza i m ieliśm y już dobre kilka lat, by tę datę sobie 
przysw o ić.

W  tym roku samorząd rybnicki postarał się, by pa
mięć narodowa znalazła oparcie w  konkretnej mate
rii. W  czasie obchodów Święta Niepodległości odsło
nięto wm urowane w  płytę Rynku trzy tablice upamięt
niające: pobyt w  Rybniku w  1619 roku i kaznodziej
ską tu działalność św. Jana Sarkandra, fakt, że do 1821 

roku na środku Rynku stał Ratusz Miejski oraz w izytę 28 sierpnia 
1922 roku marszałka Józefa Piłsudskiego, który przyjął na Rynku 
wojskową defiladę. Na skarpie obok powstańczych mogił na ryb
nickim  cmentarzu stanął także w  tym roku obelisk poświęcony... 
bohaterom zrywów powstańczych 1919-1921. To dzięki nim nie
spełna rok po tych wydarzeniach, marszałek Piłsudski mógł na ryb
nickim  Rynku przyjąć defiladę wojsk polskich.

Pam ięć dni, kiedy Polska odzysk iw ała w olność została przy
wołana w  tym roku rów nież na tradycyjnej m szy św. za O jc z y 
znę w  bazy lice  św. Antoniego. Przez w ieki to w łaśn ie Kościół był 
ostoją narodowych wartości i p rzechow yw ał pam ięć o w ydarze
niach tw orzących  naszą historię. U roczystości, z okazji Święta 
Niepodległości odbyw ające się w e wszystkich  polskich miastach 
m ają p rzyw rócić  nam pam ięć. W  Rybniku w z ię ły  w  nich udział 
w ładze sam orządowe, p rzedstaw icie le organizacji kom batanc
kich , harcerze, m łodzież szkolna. C iągle jednak zbyt mało uczest
n iczy  w  nich rybn iczan, zbyt mało dołącza się do pochodu zm ie
rzającego do b azy lik i. Dobrze , że  tegoroczne w ieczo rne wystę
py "Gangu M arce la" i fa jerw erki przyciągnęły na Rynek tłum. 
Każda forma budzenia pam ięci jest dobra.

Zdj.: szoł

/ V a  w s f> ó ii( ( {  z a i> a .w ę  z e  ś w .

T.apragzafKCf ouszyćtŁie, dziwi na R̂ n̂ £ ou zoiotę 6 grudnia ô odz, 76,00
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Zył dla innych...
Ta śmierć była dla wszystkich ogrom

nym zaskoczeniem. Przecież to był mło
dy, zaledwie 40-letni człowiek... Wypa
dek? Nie, serce...

Tylko matka wiedziała, że jej syn ma ciężką 
wadę serca, a każdy kolejny dzień życia jest 
mu darowany. Wiele osób dopiero teraz zrozu
miało Jego pośpiech, dążenie do realizacji wielu 
zamierzeń z konsekwencją i uporem, całkowi
te oddanie się pracy zawodowej i społecznej.
Tylko on sam zdawał sobie sprawę, jak nie
wiele pozostało mu czasu...

Józef Śliwka urodził się 18 marca 1957 roku 
w Rybniku. W wieku 9 lat stracił ojca. Ukoń
czył Technikum Budowy Maszyn i Urządzeń 
Górniczych w Sosnowcu. Pracując w Rybnic
kich Zakładach Naprawczych wciągnął się w 
ruch “Solidarności”. W 1982 roku aktywność 
w związku przypłacił utratą pracy. Następnie, 
aż do 1991 roku pracował w Okręgowej Spół
dzielni Mleczarskiej w Rybniku, gdzie znala
zło przystań wielu represjonowanych działa
czy “Solidarności”. Wspólnie z nimi zaanga
żował się w Duszpasterstwo Ludzi Pracy przy 
parafii p.w. św. Antoniego - jednej z nielicz
nych dozwolonych wtedy form działalności 
społecznej w ogóle. Tu okazał się niezastąpio
ny w organizacji spotkań z interesującymi ludź
mi, pogadanek i dyskusji. Aktywnie włączył 
się w pracę w ruchu abstynenckim przy parafii 
oo. franciszkanów, gdzie ludzie uzależnieni 
oraz ich rodziny mogły znaleźć pomoc, rów
nież w sferze duchowej.

Wśród osób związanych z Duszpasterstwem 
Ludzi Pracy było wielu przyszłych rybnickich 
działaczy samorządowych. Po wygranych wy
borach prezydent Makosz zaproponował mło
dego, dynamicznego J. Śliwkę na stanowisko 
dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekrea
cji w Kamieniu.

Odtąd zarządzał rozrastającym się ośrodkiem, 
w skład którego weszło kąpielisko “Ruda” , sta
dion, kryty basen oraz baseny w dzielnicach, a 
w końcu “Bushido”, wykazując się bardzo oso
bistym stosunkiem do wszystkiego, co się w

I obiektach działo. Potrafił walczyć o środki, dzię
ki którym zmodernizowano kąpielisko “Ruda” 
czy basen przy ul. Powstańców, w każdą spra

li wę angażował się z całkowitym oddaniem, wy
ły magając tego samego od współpracowników.
■ W ciągu kilku ostatnich lat zainicjował wiele
I,. przedsięwzięć o charakterze charytatywnym.

Był pomysłodawcą Balu Charytatywnego, z 
którego zysk przeznaczano na letnie kolonie w 
Kamieniu dla dzieci z ubogich rybnickich ro
dzin, a także dzieci z polskich rodzin na Ukra
inie. Dzięki Jego zaangażowaniu miasto wlą-

Józef Śliwka na ubiegłorocznym festynie w Kamieniu z okazji 
Święta Wojska Polskiego z generałową Ireną Andersową.

czylo się w pomoc przy bu
dowie i wyposażaniu Domu 
Polskiego przy parafii p.w.
Chrystusa Króla w Stanisła
wowie na Ukrainie. Zabiegał
0 sponsorów, sam kilkakrot
nie jeździł z transportami, 
ostatni raz tego lata... Zyskał 
tym  sobie dozgonną 
wdzięczność polskiej spo
łeczności w Stanisławowie, wyarykułowaną we 
wzruszającej mowie na cmentarzu przez pro
boszcza parafii Chrystusa Króla ks. Hałimur- 
kę. Po lipcowej powodzi przyjął na wypoczy
nek do Kamienia dzieci z Raciborza.

Jak powiedział w czasie uroczystości pogrze
bowych prezydent Makosz, wszystkie inicja
tywy Józefa Śliwki będą kontynuowane. Zmar
ły tego by sobie zapewne życzył...

Jak Jego postać zapamiętały osoby blisko z 
nim współpracujące?
Prezydent Józef Makosz
- Już w czasie spotkań w kościele w latach 80. 
zauważyłem jego niesamowitą energię. Zobaczy
łem w nim bramią duszę - człowieka, który nie 
może siedzieć z założonymi rękami. Potrafił nie 
tylko wychodzić z inicjatywami niosącymi do
bro, ale skutecznie je  realizował. Był w tym 
niestrudzony, a nawet na swój sposób uciąż
liwy - zmuszał bowiem swoją postawą do włą
czenia się w te przedsięwzięcia inne osoby, któ
re nie były w stanie oprzeć się jego entuzjazmo
wi. Kiedy wpadał na jakiś pomysł, nie wahał się 
dzwonić nawet bardzo późnym wieczorem, by 
się z nim podzielić. Ostatni raz rozmawialiśmy 
właśnie w czwartek nocą. Ogromnie się ucieszył, 
że otrzymał przyzwolenie miasta na realizację wiel
kiej zjeżdżalni na “Rudzie ”...

Był człowiekiem szalenie prawym i uczciwym, 
nigdy niczego nie chciał dla siebie, wolał pozo
stawać w cieniu. Teraz, z perspektywy czasu, kie
dy przypomnę sobie jego żywe oczy, ale często 
pobladłą twarz, widzę, że żył ze świadomością 
kruchości i ulońiości życia darowanego przez 
Boga. Postaramy się, by inicjatywy, które zapo
czątkował miały swą kontynuację...
Wiesław Sojka, długoletni przyjaciel
1 współpracownik
- Pracowaliśmy razem w spółdzielni mleczarskiej, 
gdzie trafiłem po internowaniu. Tam zauważyłem 
jego dynamizm i życzliwy stosunek do ludzi. Szcze
gólnie bliski był mu los dzieci, sam bowiem do
brze wiedział, co zjiaczy brak jednego z rodziców. 
Uwidoczniło się to później w jego działalności 
charytatywnej, przede wszystkim na rzecz dzieci. 
Był człowiekiem prawym i uczciwym - tak wy
chowała go i ukształtowała matka. W pracy nie

unikał odpowiedzialności, szukał je j i wciąż do
kładał sobie obowiązków. Będzie mi brakowało 
Jego przyjaźni...
Ks. prałat Alojzy Klon
- Ze wszystkich inicjatyw jakie podejmował 
wspólnie z rybnickimi parafiami najbardziej 
wciągnęła go działalność charytatywna. Natu
ralną opiekuńczośćjaką miał w sobie skierował 
w stronę dzieci, szczególnie tych biednych. 
Wszystko robił z ogromnym zaangażowaniem, 
nie umiał żyć tylko dla siebie, żył dla innych. 
Mogłem zawsze poprosić o pomoc czy to w spra
wach duszpasterskich czy społecznych.
Maria Kufa-Skorupowa, członek Zarządu 
RM, odpowiedzialna za sprawy kultury fi
zycznej i sportu
- Zapamiętałam Go jako wiecznie śpieszącego 
się, młodego człowieka, który załatwiał “po  
drodze ” dziesiątki spraw. Dzielił się ze mną no
wymi pomysłami, a miał ich wiele, jakby ocze
kując aprobaty. Wielokrotnie dzwonił późnym  
wieczorem, opowiadając o problemach MO- 
SiR-u i inicjatywach charytatywnych. Widać 
było, że tymi sprawami po prostu żyje...

17 października 1997 r. zmarł nagle 
w wieku lat 40

śp. Józef Śliwka
dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu 

i Rekreacji w Rybniku. 
Człowiek wielkiej prawości i dobroci.

Niestrudzony gospodarz obiektów sportowych 
miasta, a zarazem organizator wielu form pomocy 
i wypoczynku dla najbardziej potrzebujących, 
szczególnie dzieci. Był inicjatorem akcji pomocy 
dla budującego się Domu Polskiego w Stani
sławowie na Ukrainie. W pamięci naszej pozo
stanie jako przykład skromności i wrażliwości, 
która porusza serce.

Z rodziną łączą się w smutku:
Prezydent i Zarząd Miasta Rybnika 
Przewodnicząca Rady Miasta 
oraz radni z kadencji 1990-94, 
dyrektorzy jednostek miejskich, 
pracownicy Urzędu Miasta

Teł. 42-28-825
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Sesja Rady Miasta
Jak zawsze w środę, 12 listopada 

br. odbyła się kolejna robocza se
sja Rady Miasta. Jej program był 
bardzo zróżnicowany, a w wielu 
punktach dotykał problemów spo
łecznych.
Zmiany w budżecie miasta

Uchwałą nr 304 Rada Miasta dokonała 
zmian w budżecie miasta na rok bieżący. 
Wynikają one m.in. z dofinansowania w kwo
cie 67.258 zł. przez Państwowy Fundusz Re
habilitacji Osób Niepełnosprawnych kosztów 
likwidacji barier architektonicznych w Ośrod
ku Bushido. Ponadto miasto otrzymało daro
wiznę 2.228 zł. z francuskiego miasta St. Chri- 
stol z przeznaczeniem na sfinansowanie ko
sztów usuwania szkód popowodziowych.

Z budżetu miasta pokryty zostanie także koszt 
remontu (91.013 zł.) posterunku policji w dziel
nicy Nowiny (ul. Zebrzydowicka).
Zmiany w taryfie przewozu osób i bagażu 
w komunikacji miejskiej

Uchwałą nr 305 radni dokonali zmian ceny 
biletów w komunikacji miejskiej. Nowe opła
ty zaczną obowiązywać od 1 stycznia 1998 r. 
Cena biletu jednorazowego wzrośnie z 1 zl. 
do 1,20 zł. Za taki sam bilet zakupiony u kie
rowcy zapłacimy 1,50 zl. (aktualnie 1,20 zł.). 
Cena biletu miesięcznego wzrośnie z 34 zł. 
do 38 zł. Z kolei za jazdę bez biletu zapłaci
my 45 zł. (aktualnie 40 zł.). Peł
ny tekst uchwały publikujemy 
na stronach M onitora M iej
skiego.
Ustalenie zasad funkcjonowa
nia Środowiskowego Domu Sa
mopomocy dla osób psychicz
nie chorych

Uchwałą nr 306 utworzono 
Środowiskowy Dom Sam opo
mocy dla osób psychicznie cho
rych oraz ustalono jego statut.
Dom rozpocznie działalność 1 
grudnia br. w Rybniku -Niedo- 
bczycach. Placówka ta zajm o
wać się będzie organizowaniem

W  ostatnim tygodniu października służbę w Straży Miejskiej rozpoczęło 9 przedstawicielek płci pięknej. Zostały one wybrane spośród 60 chętnych pań, kryteria były zatem niezwykle ostre. Na razie funkcjonariuszki patrolują ulice w towarzystwie bardziej doświadczonych kolegów, będą również dbać o to, by kierowcy płacili za parkowanie na miejskich parkingach.
Na zdj. Ewelina Woźniak z kolegą Macie
jem Gawłem. Zdj. szoł

oparcia społecznego dla osób, które z powo
du choroby psychicznej mają poważne trud
ności w życiu codziennym , zw łaszcza w 
kształtowaniu stosunków z otoczeniem w za
kresie zatrudnienia oraz w sprawach bytowych. 
W skład placówki wchodzić będą : Środowi
skowy Zespół Readaptacji i Opieki Domowej, 
Dom Dziennego Pobytu, Hostel, Warsztaty Te
rapii Zajęciowej, Klub Pacjenta i Telefon Zau
fania.
Przekształcenie kom unalnego Przedsię
biorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Ryb
niku

Rada wyraziła zgodę na rozpoczęcie pro
cesu przekształceniowego PWiK w Rybniku. 
Docelowo planuje się utworzenie dwóch spół
ek prawa handlowego :

ajeksploatacyjnej z możliwym większościo
wym udziałem kapitału krajowego lub zagra
nicznego.

b) majątkowej, będącą własnością gmin - 
stron porozumienia

Jednocześnie radni upoważnili Zarząd Mia
sta do podjęcia czynności dla zrealizowania 
wyżej opisanego modelu docelowego, wyboru 
oferty partnera oraz wynegocjowania warun
ków umowy o eksploatację, (uchwała nr 309)

c.d. na stronie III Monitora Miejskiego

I Forum 
Samorządowe

Prezydent Józef Makosz wziął udział w 
zorganizowanym w Szczyrku przez Sejmik 
Samorządowy I Forum Sam orządow e 
Województwa Katowickiego.

Tematyka pierwszego Forum była bar
dzo zróżnicow ana: w ykłady dotyczyły 
m.in. projektu ustawy o samorządzie wo
jewództwa i prywatyzacji przedsiębiorstw 
kom unalnych. Szczególnie interesujące 
były prelekcje dotyczące relacji przedsta
wicieli władz samorządowych z mieszkań
cami gmin. Mówiono o umiejętnościach 
komunikowania się i wywierania wpływu 
na ludzi oraz komunikacji władz samorzą
dowych i lokalnych organizacji partyjnych 
ze swym elektoratem. Tematyka bardzo 
przydatna, szczególnie w kontekście przy
szłorocznych wyborów samorządowych.

Posiedzenia Komisji 
Rady Miasta

Na posiedzeniu w końcu październi
ka Komisja Ekologiczna RM negatyw
nie zaopiniowała wniosek Spółki z oo. 
See Bee Gas Poland o koncesję na po
szukiwanie i wydobywanie metanu z po
kładów węgla.

Komisja Gospodarki Komunalnej
RM zajęła się omówieniem przygoto
wań do akcji "Zima".

Ochrona terenów 
górniczych

Pod koniec października w klubie 
NOT w Boguszowicach odbyła się zor
ganizowana przez Zarząd Oddziału 
SITG w Rybniku konferencja nauko
wo-techniczna p.n. “Ochrona terenów 
górniczych kopalń Rybnickiej i Ja
strzębskiej Spółki Węglowej S.A.”. 
Jej celem było przedstawienie skutków 
eksploatacji węgla kamiennego w ROP 
i jej wpływu na powierzchnię terenu, 
a także na wybrane ważniejsze obiek
ty. Przedstawiono działania podejmo
wane dla ochrony terenów górniczych 
i wymieniono doświadczenia w zakre
sie naprawy szkód i likwidacji zale
wisk. Dyskutowano też o formach 
współpracy nadzoru górniczego z orga
nami samorządu terytorialnego.

■MM MM Tel. 42-28-825
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Bezpieczna
dzielnica

Dom Kultury w Niewiadomiu, 
Rybnicka Spółdzielnia Mieszkanio
wa i Rada Dzielnicy Niewiadom
byli organizatoram i im prezy pod 
hasłem  "Bezpieczna dzielnica".
O bok programu artystycznego m oż
na było zobaczyć pokaz sam oobro
ny w w ykonaniu rybnickich poli
cjantów, a dzieci w zięły udział w 
konkursie znajomości przepisów ru
chu drogow ego.

Twórczo 
o promocji

W organizowanych przez placów
kę szkoleniową Davis s.c. warszta
tach dla Zespołu Promocji Okręgu 
Rybnickiego wzięli udział przedsta
wiciele Referatu Informacji i Promo
cji UM w Rybniku. Program obejmo
wał m.in. analizę celów promocji, 
plan promocji Okręgu Rybnickiego 
wg zasady SMART, a także sztukę 
kształtowania wizerunku miasta z 
zastosowaniem treningu twórczego 
myślenia.

* * *

Kolejne posiedzenie Zespołu Pro
mocji Okręgu Rybnickiego odbyło 
się na początku listopada w siedzi
bie UM w Rybniku. Jego tematem 
była korekta materiału Welcome to 
the Rybnik Area, p rzedstaw ienie  
wstępnej wersji CD-romu promują
cego region, a także uzgodnienie 
szczegółów prezentacji na targach 
InvestCity ’97 i albumu “Na Śląskiej 
Ziemi” .

Fundusze 
dla małych firm

K o le jnym  gościem  Izb y  P rze m ys ło 
w o -H a n d lo w e j R O P  na sp o tka n iu  
" P rz y  k a w ie "  był k ie ro w n ik  pro jektu  
Regionalnych Funduszy Inwestycyjnych

m ’ 7

Na modernizację rybnickich dróg skła
dają się nie tylko duże, łatwo dostrzegalne 
inwestycje jak ronda (nota bene odnotuj
my, że 15 listopada oddano do użytku naj
nowsze w Boguszowicach). To także 
mniejsze, ale pożyteczne rozwiązania, np.

montowanym pod nawierzchnią jezdni. 
Włącza się zielone światło dla tego kierun
ku, z którego oczekuje więcej aut. W takie 
światła zaopatrzono obecnie skrzyżowanie 
ulic Mikołowskiej, Wielkopolskiej i Stawo
wej na Pamszowcu. Do końca roku sygna

lizacja acykliczna powsta
nie na skrzyżowaniach ulic 
1 Maja i Śląskiej w Chwa- 
łowicach oraz Jastrzębskiej 
i Patriotów w Boguszowi-

Małe, a cieszy

Nowa zatoczka przy ulicy 1 Maja w Chwałowicach zwiększy 
bezpieczeństwo dzieci z pobliskiej szkoły. Zdj.: szoł

zatoczki na przystankach au
tobusowych. Ostatnio dwie peł
nowymiarowe zatoki udostęp
niono kierowcom autobusów 
miejskich na przystanku Kamień 
Kąpielisko przy ul. Robotniczej.
Na przystanku Kamień Las, tuż 
za torami, oddano pasażerom pe
ron do wysiadania z autobusów.
Także w Chwałowicach przy ul.
1 Maja autobus może stanąć w 
zatoce, nie hamując ruchu in
nych pojazdów. Ma to duże zna
czenie dla drożności naszych je
zdni, czego kierowcom nie trze
ba tłumaczyć.

Innym udogodnieniem, ułatwiającym 
ruch pojazdów, jest acykliczna sygnaliza
cja świetlna. Przypomnijmy jej istotę: sy
gnalizator reaguje na obecność samocho
dów automatycznie, dzięki czujnikom za-

cach. We wrześniu br. Makro Cash and Car- 
ry wykonała taką sygnalizację na skrzyżo
waniu ulic Brzezińskiej i Prostej.

Do końca roku potrwają planowe roboty 
drogowe przy ul. Pod Wałem na odcinku 
Jaskółczej - budowakanalizacji ściekowej.

Z wielkim hukiem, bo z towarzyszeniem 
sztucznych ogni, nastąpiło w Rybniku 
otwarcie trzynastego w naszym kraju Cen
trum Zaopatrzenia Makro firmy Makro Cash 
and Carry.
Powstało ono w trójkącie ulic Prostej, Żorskiej i 

Brzezińskiej, na nieużytkach wykupionych od pry
watnych właścicieli, dla których “13”, jak mniema
my, okazała się liczbą szczęśliwą. Powierzchnia 
całego terenu Centrum Zaopatrzenia Makro wy
nosi 103370 m kw, z czego na halę przypada 
12027 m kw, a na parking mieszczący ponad 1000 
miejsc ok. 24950 m kw.

Centrum przeznaczone jest dla osób prowa
dzących działalność gospodarczą, a więc przed
siębiorstw detalicznych, lokali gastronomicznych, 
placówek handlowych i usługowych, instytucji 
użyteczności publicznej, biur, urzędów, hoteli itp. 
Obowiązująca w całej sieci zasada Makro brzmi 
cash and carry czyli płać i bierz, co oznacza, 
że rozliczenie za zakupione towary są dokony
wane gotówką. Makro zjednuje sobie klientów 
atrakcyjną ceną oraz faktem, że pod jednym 
dachem znajduje się szeroki asortyment towa
rów: od artykułów spożywczych poprzez che
mię gospodarczą i kosmetyki po artykuły go
spodarstwa domowego, biurowe, elektryczne i 
elektroniczne, tekstylia, zabawki itd. Przyciąga

też częstymi promocjami, 
rotacją towarów i ciągłością 
sprzedaży danego artykułu. 

Jest również atrakcyjnym partnerem dla swo
ich dostawców, preferuje bowiem towary pol
skie, rodzime.

Przebojowość i ekspansywność Makro Cash 
and Carry, wchodzącego w skład holenderskie
go koncernu SHV Holdings, dysponującego po
nad 160 centrami w Europie, Afryce, Ameryce 
Płd. i na Dalekim Wschodzie sprawia, że każda 
nowa placówka jest traktowana przez miejsco
wych hurtowników jako groźna konkurencja. Nie 
inaczej było w Rybniku, gdzie na wieść o plano
wanym usytuowaniu tu centrum Makro, zawią
zała się grupa przedsiębiorców protestujących 
przeciw tej decyzji. Władze samorządowe mia
sta, którym zależy na przyciągnięciu inwestorów 
i tworzeniu nowych miejsc pracy, próbowały roz
wiać ich obawy, wskazując na przykłady innych 
miast, gdzie Makro powstało, nie powodując 
szczególnego spustoszenia wśród mniejszych 
hurtowni. Czas pokaże jak rybnickie Makro wpły
nie na strukturę tej gałęzi gospodarki w mieście, 
natomiast ogólne korzyści są widoczne gołym 
okiem. Został zagospodarowany kolejny, zanied-

Tel. 42-28-825
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Finałem w IV LO zakończyła się pierw
sza edycja zorganizowanego przez miasto, 
rybnicki oddział PTTK 
oraz IV LO Konkurs 
Wiedzy o Rybniku dla 
uczniów szkół podsta
wowych.

Zadaniem siedmiorga 
finalistów było m.in. za
planowanie dwudniowej 
wycieczki po naszym mieście i okolicy. Nie 
była również prosta odpowiedź, na prowoku
jące, trzeba przyznać, pytanie czy to rybnicza- 
nin z urodzenia, a może z "zasiedzenia" jest 
"lepszy". Zwyciężył Marek Trojan z SP 5, zaś 
kolejne dwa miejsca zajęli Ewelina Styperek 
z SP 9 i Paweł Zwoliński z SP 10.

Dzięki środkom jakie miasto przeznaczyło 
na organizację konkursu, wszystkich uczest
ników wyposażono w przybory piśmienne, 
otrzymali oni też słodycze, a na zakończenie

dyplomy. Najlepszych nagrodzono cennymi 
wydawnictwami książkowymi, a ich macierzy

ste szkoły otrzymały 
nagrody p ien iężne. 
Szansę na upominek 
mieli również koledzy 
finalistów obserwujący 
ich zmagania, bo nie

Remontowana, będzie ul. A. Stefek w 
Chwałowicach. Przy ul. W ołodyjow
skiego w N iedobczycach  pow staną 
chodnik oraz parking. W Golejowie 
już ukończono chodnik przy ul. Edu
kacji Narodowej, a przy Dolnej w Za- 
m ysłowie oddano odcinek chodnika 
długości ok. 600 metrów. Na ukończe
niu jest układanie chodnika przy ul. 
Wolnej - od SP 3 do ul. Konopnickiej.

/gw/

Zwycięzcy: M arek Trojan, Ewelina Stype
rek i Paweł Zwoliński

które pytania skierowane były do publiczno
ści. Zwycięzcom nagrody wręczyli wicepre
zydent Jerzy Kogut, naczelnik Wydziału Edu
kacji UM Tadeusz Szostok i dyrektor IV LO 
Marian Groborz.

Konkurs był kolejną próbą propagowania tre
ści regionalnych wśród młodzieży i okazją do 
przypomnienia historii miasta i jego proble
mów współczesnych. szoł

klient miał otrzymać nagrodę, a kilkuset następ
nych upominki, zapowiedziano pokazy akroba
cji samolotowej i sztuczne ognie. Mamy nadzi- 
ję, że wszystko odbyło się zgodnie z planem,

bany dotąd, frag
ment miasta, który 
zacznie tętnić ży
ciem. Makro party
cypowało w tworze- 
niu infrastruktury 
również wokół cen
trum. Zmodernizo
wane zostały drogi 
dojazdowe, po
wstało nowe rondo, 
przebudowano trzy 
skrzyżowania i za
instalowano sygna
lizację świetlną, do
konano też renowa
cji rowu ściekowe
go, powstała nowa
zewnętrzna sieć wodociągowa. Przede wszyst
kim jednak stworzono ok. 450 nowych miejsc pra
cy w samym obiekcie, nie licząc tych, którzy będą 
z centrum prawdopodobnie kooperować. Firma 
przeznaczyła też 1,5 min zł na budowę szpitala 
w Orzepowicach.

Jak przystało na wielki, zachodni koncern, za
planowano również “wielkie” otwarcie: pierwszy

Makro partycypowało w tworzeniu infrastruktury również wokół centrum. 
Zmodernizowane zostały drogi dojazdowe, powstało nowe rondo...

gdyż słowa te pisaliśmy jeszcze przed otwar
ciem . W pierwszym okresie działalności firma za
powiada wiele niespodzianek dla klientów, w tym 
konkursy z nagrodami, promocje i degustacje, 
zaś jeden szczęśliw iec może liczyć na samo
chód marki Toyota Corolla...

Irl
Zdj.: szoł

Je rzy  Jam o ntt. jego celem  jest dostar
czan ie  kapitału małym i średnim przed
siębiorstwom  prywatnym  z lo ka lizo w a
nym na terenie w o jew ództw a katow ic
kiego i wałbrzyskiego, głównie poprzez 
zakup udziałów m nie jszościowych . RFI 
są szansą dla firm , które m ają do zaofe
rowania c iekaw y produkt lub projekt, 
ale nie dysponują odpowiednim  kap i
tałem lub nie posiadają zdolności kre
dytowej.

W szyscy  za in te reso w an i mogą o 
szczegóły pytać w  siedzib ie IP-H RO P 
w  Rybniku, Rynek 12.

Podziękowania 
dla ratujących 
życie i mienie

W strażnicy Ochotniczej Straży Po
żarnej w Rybniku-Gotartowieach od
było się spotkanie przedstawicieli 
władz samorządowych miasta oraz 
Zarządu Miejskiego OSP z rybnicki
mi strażakami - uczestnikami lipco
wej akcji p rzec iw pow odziow ej. 
Wzięli w nim udział Komendant Wo
jewódzki Państwowej Straży Pożar
nej w Katowicach Zbigniew Meres 
oraz prezes Zarządu Wojewódzkiego 
OSP RP w Katowicach Alojzy Gą- 
siorczyk.

* * *

Natomiast w sali kameralnej TZR 
spotkali się członkowie Wodnego 
Ochotniczego Pogotowia Ratunkowe
go z całego województwa, biorący 
udział w akcji ratowniczej w czasie 
lipcowej powodzi. Uczestniczący w 
spotkaniu prezes ZG WOPR Woj
ciech Plóciennik wręczył odznacze
nia osobom, które szczególnie zasłu- 
żyly^ię w ratowaniu ludzkiego życia 
i mienia. Rybnicki oddział WOPR 
przekazał Państwowej Straży Pożar
nej w Rybniku sprzęt, który doposa
ży samochód ratownictwa technicz
nego strażaków.

Specjalnym medalem uhonoro
wano Urząd Miasta Rybnika za 
bardzo dobrą współpracę z WOPR.

Tel. 42-28-825



Jest to praca zbiorowa, wykonana pod 
kierownictwem prof. dra hab. Franci
szka Piontka z Katedry Ekologii i Eko
nomiki Środowiskowej oraz Ośrodka 
Badań nad Restrukturyzacją Branżowo- 
Regionalną Akademii 
Ekonomicznej w Kato
wicach. Oprócz pięcior
ga autorów z AE na li
ście współpracowników 
i konsultantów figurują 
nazwiska jedenaściorga 
rybniczan, przeważnie 
naczelników  różnych 
wydziałów Urzędu lub 
członków Rady Miasta 
Rybnika.

Tom pierwszy za
wiera część pierwszą 
master planu pt. W alo
ryzac ja  gospodarcza , 
eko log iczna  i spo łecz
na m iasta Rybnika. Jest 
to 150 stron maszyno
pisu (ze spisem stowa
rzyszeń oraz spisem 
m ateriałów  ź ró d ło 
wych), opatrzonych ta
belami, rysunkami oraz 
mapami i Planem Za
gospodarowania Prze
strzennego Miasta Ryb
nika (opracowanym w 
U rzędzie  M iasta  w 
1993 r.).

Tom drugi zawiera 
część 11 i III opracowa
nia. Część II to D ia 
g n o za  u w a ru n k o w a ń  
okreś la jących  p r io ry 
tety zin tegrow anego  rozw oju  m iasta  R yb 
nika, zaś część III jest zbiorem prioryte
towych projektów zadań do wykonania 
w mieście w bliższej i dalszej przyszło
ści. Zestawiono je w formie tabel zawie
rających nazwę projektu, jego zakres 
przedmiotowy, uzasadnienie, sposób re
alizacji, wykonawcę, wstępną kalkulację 
oraz źródła finansowania. Oba tomy za
wierają ponad 350 stron druku!

Dla kogoś, kto chce dokładnie poznać 
współczesny Rybnik, przeznaczony jest 
tom pierwszy M aster p lanu ... Znajdzie tu 
miasto jak na dłoni: krótki rys historycz
ny, charakterystykę jego ludności, opis 
układu przestrzennego miasta i jego po

zycji w regionie, przedstawienie środo
wiska przyrodniczego: klimatu, otoczenia 
przyrodniczego, gleb, wód, powietrza oraz 
hałasu. Omówiono skutki wydobycia wę
gla i projekty działań na rzecz ochrony

środowiska nawet do 2020r. Przedstawio
no gospodarkę miasta, rynek pracy oraz 
- to najobszerniejszy rozdział - jego in
frastrukturę (mieszkaniową, transporto
wą, telekomunikacyjną, techniczną, nie
ruchomości, społeczno-kulturalną). Tym 
opisom towarzyszą bardzo instruktywne 
tabele i mapy, np. “Ranking zadań w go
spodarce ściekami bytowo-komunalnymi 
w poszczególnych dzielnicach miasta 
Rybnika” do 2015 r. czy “Zestaw ofert 
terenowych dla inwestorów...” z mapą. 
Ciekawa lektura dla tych, którzy zamie
rzają w Rybniku budować dom lub in
westować, dla wszystkich, którzy intere
sują się przyszłymi kierunkami rozwoju

Master plan zrównoważonego rozwoju 
miasta Rybnika - to dwa potężne tomy, 
wymagające od każdego czytelnika du
żej dozy wyobraźni. A może wystarczy 
obywatelskie przejęcie się sprawami swo
jego miasta?

miasta! Piętnaście map Wojewódzkiej 
Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej obra
zuje miejsce gminy Rybnik pod wzglę
dem różnych wskaźników zanieczyszcze
nia atmosfery na tle innych gmin woje
wództwa.

Czym jest master plan? Autorzy opra
cowania nazywają go “narzędziem reali
zacji nadrzędnego celu gminy”, tj. obsłu
gi ludności zapewniającej określoną ja 
kość życia teraz i w przyszłości. Ma on 
spełniać dwie funkcje: winien być roz
poznaniem wewnętrznych i zewnętrz
nych uwarunkowań Rybnika, które mogą

mieć wpływ na wypełnianie bieżących i 
przyszłych zadań gminy, stanowić rów
nież bazę informacyjną dla konkretnych 
przedsięwzięć gminy czy innych inwe
storów w mieście. Autorzy w swoim po
dejściu do rozwoju gminy łączą podej
ście ekonomiczne, ekologiczne i społecz
ne. Stawiają tezę, że(...j o dynam ice  roz
w oju  m iasta  decydu ją  p rio ry te ty  leżące  
w obszarze  eko log icznych  p o trzeb  sp o 
łecznych, p rzed sięb io rczo śc i i u sługach  
św iadczonych  dla  ludności zw iązanych  z  
handlem , gastronom ią .

Część druga opracowania informuje o 
stopniach realizacji głównych celów roz
woju miasta, najważniejszych kierunkach
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i barierach tego rozwoju. Zawiera ona j 
m.in. rozdziały “Mocne i słabe strony j 
miasta” oraz “Zintegrowana wizja mia- i 
sta Rybnika do 2015 roku - miasta o du
żym potencjale gospodarczym i wysokiej 
jakości życia jego mieszkańców” . Ze 
względu na ich znaczenie dla oceny obec
nej sytuacji m iasta i jego przyszłego 
kształtu, a także ze względu na ich roz
miary, pozostaje mi odesłać czytelników 
do lektury tych fragmentów “Master pla
nu....

W części trzeciej znajdziemy 42 kon
kretne projekty do zrealizowania w bliż
szym i dalszym okresie czasu (terminów 
realizacji nie starano się uściślić). Stra
tegię tę omawiają 2 rozdziały kończące 
część drugą opracowania. Ustalono w 
nich długoterminowe cele (społeczne, 
gospodarcze i ekologiczne) oraz pięć pól 
działań strategicznych: ekologia i zdro
wie, inwestowanie w człowieka - w tym 
edukacja, kultura, rekreacja i rozwój 
zdrowej osobowości ludzkiej, przedsię
biorczość, komunikacja i telekomunika
cja, mieszkalnictwo.

Najlepiej wśród nich wypada strategia 
dla ekologii i zdrowia, dla której realiza
cji przewidziano aż 25 z 42 projektów 
priorytetowych, choć wśród celów krót
ko - bądź średnioterminowych zapomnia
no wymienić projekt budowy automa
tycznej stacji monitoringu powietrza, nie
zbędnej do oceny stanu zanieczyszcze
nia atmosfery w obrębie miasta. Dwana
ście spośród projektów do realizacji do
tyczy strategii w dziedzinie edukacji, 
kultury, rekreacji i rozwoju osobowości 
mieszkańców miasta. Tylko trzy projek
ty dotyczą strategii rozwoju przedsiębior
czości, a po jednym - komunikacji i tele
komunikacji oraz mieszkalnictwa. Już z 
tej statystyki można wnosić, w jakim kie
runku pójdą działania inwestycyjne gmi
ny w ciągu najbliższych 20 lat.

Dobrze się stało, że mamy M a s te r  
plan..., który każda zainteresowana insty
tucja może otrzymać na dyskietce kom
puterowej w Wydziale Ochrony Środo
wiska Urzędu Miasta, żeby się z nim za
poznać. Rybnik stawia na przyszłość, a 
wśród jego mocnych stron wymieniono 
tu i taką: ...m iasto  ludzi m łodych, o znacz
nym  p o ten c ja le  aktyw ności.

Grzegorz Walczak 
Zdj.:Z. Keller

Od kilku już lat samorząd dofinansowuje pra
ce związane z modernizacją systemu ogrzewa
nia podejmowane przez właścicieli budynków 
mieszkalnych lub mieszkań. Zgodnie z nowym 
regulaminem, który wszedł w życie w lutym br. 
(publikowaliśmy go w marcowym numerze GR), 
dofinansowanie obejmuje pokrycie części ko

proc. kosztów inwestycji, z czego 20 proc. po
chodziło z Wojewódzkiego Funduszu Ochro
ny Środowiska i Gospodarki Wodnej, zaś po
zostałe środki - z fundacji “Ekofundusz”. Ro
boty były prowadzone od czerwca do września 
br., nie zakłóciły więc one nauki, a nowy rok 
szkolny dzieci rozpoczęły w bardziej ekologicz

Sezon grzewczy wciąż jeszcze kojarzy się nam z zasnutym dymami nie
bem i alarmującym poziomem tlenku węgla w atmosferze. Tzw. niska emi
sja zanieczyszczeń związana jest z istnieniem tysięcy małych kotłowni wę
glowych lub, co gorsza, opalanych zasiarczanym miałem. I choć problem 
dotyczy przede wszystkim domów prywatnych, nie są od niego wolne obiek
ty publiczne, w tym komunalne. Redukcja niskiej emisji jest jednym z 

^najważniejszych zadań władz miasta w dziedzinie ochrony środowiska.

Rybnik laureatem ekokonkursu
sztów zmiany ogrzewania węglowego na bar
dziej ekologiczne: elektryczne, gazowe, olejo
we, na paliwo stałe, ale z piecem o odpowie
dnim ateście energetyczno-ekologicznym lub 
dostosowanie do sieci ciepłowniczej. Z dofinan
sowania, które realizowane jest ze środków 
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Go
spodarki Wodnej, 
skorzystało dotąd 
ponad 400 osób.

Miasto podej
muje też wysiłki, 
by rów nież w 
obiek tach  uży
teczności publicz
nej, w tym komu
nalnych, elimino
wać instalacje  
grzewcze emitu
jące  zan ieczy 
szczenia do atmo

Zmodernizowana kotłownia w Zasadniczej Szkole Z,awodowejprzy ul. Karłowicza

sfery. D zięki 
temu, szczególnie 
z centrum miasta, 
zniknęło  w iele 
kopcących komi
nów, a proces ten jest kontynuowany.

Zachętą do podobnych działań proekologicz
nych jest organizowany przez Wojewódzki Fun
dusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod
nej oraz fundację Ekofundusz z Warszawy kon
kurs na projekty inwestycyjne związane z li
kwidacją niskiej emisji. Nasze miasto wzięło 
udział w II edycji konkursu, zgłaszając do nie
go projekty modernizacji czterech kotłowni. W 
SP5 przy ul. Różańskiego i SP6 na Zamysło- 
wie oraz w ZSZ przy ul. Karłowicza zmie
niono kotłownie węglowe na gazowe, zaś 
Przedszkole nr 1 zostało podłączone do sieci 
ciepłowniczej. Rozwiązanie to znalazło uzna
nie w oczach organizatorów konkursu i miasto 
znalazło się w gronie jego laureatów. W efek
cie na realizację przedsięwzięcia udzielona zo
stała bezzwrotna dotacja w wysokości 40

chicznie Chorych. Zadanie obejmowało rów
nież częściową termorenowację (docieplenie) 
siedmiu budynków kompleksu szpitala oraz 
wymianę sieci co, ciepłej wody i ciepła techno
logicznego. Dzięki temu projektowi miasto zo
stało po raz wtóry laureatem ekokonkursu. Przy
znane przez organizatorów środki na realizację 
zadania zostaną uruchomione po podpisaniu 
specjalnej umowy. Zaplanowano, że szpitalny 
komin przestanie dymić w przyszłym sezonie 
grzewczym.

Mimo potrzeby szczegółowego udokumento
wania każdego projektu i dokładnego rozlicze
nia inwestycji, udział w konkursie przynosi mia
stu wymierne korzyści i motywuje do dalszych 
proekologicznych działań. Ixl

nym otoczeniu.
Również III edycja konkursu przyniosła mia

stu sukces. Tym razem zgłoszono do niego pro
jekt redukcji niskiej emisji systemu grzew- 
czo-technologieznego poprzez zmianę kotłów 
opalanych węglem na kotły olejowo-gazowe 
w Państwowym Szpitalu dla Nerwowo i Psy

■ H H 8 Tel. 42-28-825
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W  październiku br. rybniccy rzemieślnicy 
obchodzili 75-lecie istnienia w naszym mie
ście Cechu Rzemiosł Różnych.

Z tej okazji w  Domu Rzemiosła zorganizo
wano spotkanie z udziałem władz cechowych, 
przedstawicieli samorządu miejskiego i rzemie- 
ślników-seniorów. Gościem rybnickich rzemie
ślników był prezes Izby Rzemieślniczej w Ka

towicach i nowo wybrany poseł na Sejm RP 
jednocześnie - dr Jan Klimek. Byli też przed
stawiciele rzemieślników niemieckich z Kolo
nii i Halle.

- Rybnicki cech - powiedział dyrektor Cechu 
Rzemiosł Różnych w Rybniku Edward Szwe
da - działa na terenie 12 okolicznych gmin i 
zrzesza dzisiaj około 70 zakładów rzemieślni
czych. W nich zatrudnionych jest ponad 4 tys. 
pracowników i kształci się 2 tys. uczniów.

- Śląskie rzemiosło wraz z prężnym cechem 
w  Rybniku należy do najlepszych w  Polsce - 
mówił z przekonaniem poseł Jan Klimek. - 
Twierdzę tak na podstawie naszych osiągnięć. 
To my pierwsi podjęliśmy hasło "Rzemiosło 
2005", organizujemy "Forum jakości" i kon
kurs na "Rzemieślnika roku", szkolimy rzemie
ślników w kraju i zagranicą. Do naszej Izby

Rzemieślniczej w Katowicach zaglądają coraz 
częściej goście z innych rejonów Polski oraz z 
zagranicy. W  sejmie czeka nas przygotowanie 
nowej ustawy o rzemiośle i działalności gospo
darczej nad czym, jako poseł UW, będą pra
cował. Chciałabym, by dzięki niej rzemieśl
nik czuł dumę z  efektów pracy, przyjemność z 
je j wykonywania, miał odpowiedni zysk i do

bry klimat do rozwoju własnego zakładu.
- Klient korzystający z usług rzemieślnika zrze
szonego w  cechu - zapewnił Starszy Cechu 
Krystian Cyprys - powinien otrzymać usługę 
zrealizowaną solidnie i terminowo. Gdy tak się 
nie dzieje, poszkodowany może szukać pomo
cy u władz cechu. Jest to najłatwiejsza droga 
dochodzenia swych racji i w  odróżnieniu od 
postępowania sądowego, nic nie kosztuje. Złą 
sławę rzemiosłu robi tzw. "podziemie rzemie
ślnicze". Dlatego tak ważne jest nowe prawo, 
regulujące tę dziedzinę naszej gospodarki.

Z okazji jubileuszu, w rybnickim Muzeum 
zorganizowano w y
stawę pt. "M ój miły 
mnie, a ja jemu" in
spirowaną fotografia
mi cechmistrza Ce
chu Fotografów w 
Katow icach  K rz y 
sztofa Niesporka. (o 
wystawie więcej na 
str. 13). M uzeum , 
które prowadzi pręż
ny dział historii rze
miosła i od lat współ
pracuje z Izbą Rze
mieślniczą w Katowi
cach, zostało uhono
rowane najwyższym 
odznaczeniem  rze
m ieśln ików  M eda
lem im. Jana K iliń
skiego. szoł

Rzemieślniczy jubileusz

Dyrektor Genowefa Grabowska odbiera Złoty Medal im. fana Kilińskiego 
dla Muzeum w Rybniku. Wręczyli go Starszy Cechu Krystian Cyprys (z pra
wej) oraz poseł i prezes Izby Rzemieślniczej w Katowicach dr Jan Klimek.

W październiku br. Zespół Szkół Budowlanych 
w Rybniku obchodził 30-lecie istnienia.

Plany festynu szkolnego z udziałem nauczycieli, absolwentów, 
uczniów i zaproszonych gości pokrzyżowała aura, tak więc wszyscy 
musieli się zmieścić w szkolnej świetlicy. Dzięki prowadzonej kro
nice można było odtworzyć historię szkoły. Uroczyście otwarto ją  
1 września 1967 roku, a zna
kiem czasów było nadanie jej 
imienia wodza Rewolucji Paź
dziernikowej. - Ostatni ślad po  
patronie w idoczny na szko l
nym sztandarze, zaszyły uczen
nice klas krawieckich - mówi 
dyr. Zygmunt Kula, związa
ny z tą szkołą od 29 lat.- N a
sza szkoła - kontynuuje dyrektor - przyjęła na początku nazwę Szko
ły Rzemiosł Budowlanych, w 1971 roku zmieniono ją  na Zespół Szkół 
Zawodowych. Dzisiejszą nazwę - Zespół Szkół Budowlanych - p la 
cówka nosi od 1974 roku. Aktualnie szkoła kszta łc i około 1500 
uczniów. U trzym ujem y ogromną infrastrukturę, która także ob
chodzi sw oje 30 urodziny. A dla kotłowni, okien, drzwi, dachu czy 
rur to bardzo dużo. Od dwóch lat - podkreśla dyrek tor - problem y  
nasze pom aga nam rozw iązyw ać m iasto, pod  którego zarząd  w e
szliśm y w styczniu 1996 roku. Teraz m ożem y zaw sze liczyć na 
jeg o  pom oc, ja k  niedaw no przy rem oncie dachu. Oczywiście, ile 
się da, robimy sami. Wykonują to uczniowie i nauczyciele, zw ła 
szcza przy okazji egzam inów  końcowych. Przyjęliśm y zasadę, że 
żadna uczniowska praca dyplom owa nie może iść do szuflady. Ma 
być spożytkow ana dla dobra szkoły. I tak było przy  wykończeniu  
naszej szkolnej sauny, siłow ni czy pracow ni kom puterowej.

Szkoła jubilatka, niezależnie od borykania się z trudnościami finan

sowymi, musi na bieżąco spełniać swoją podstawową funkcję i kształ
cić przyszłych fachowców. Robi to prowadząc 5-letnie i 3-letnie dzien
ne oraz 3-letnie wieczorowe Technikum Budowlane, Liceum Zawo
dowe, a także klasy zawodowe budowlane i krawieckie. Dostosowu
jąc się do wymogów rynku pracy szkoła kształci też w zakresie bu
downictwa drogowego i mostowego. Za dobre zarządzanie szkołą dyr. 
Kula otrzymał w 1996 roku nagrodę Prezydenta Miasta, zaś szkoła w 

1997 roku za dobre dostosowanie kierunków nau
czania do rynku pracy otrzymała dyplom funda- 

|  cji kierowanej przez uniw ersytet w Illinois w 
USA. ZSB utrzymuje też kontakty ze szkołą o 
podobnym profilu w Dorsten w Niemczech.

szoł

f  30-lecie 
“budowlanki”

Tel. 42-28-825
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Hodowla gołębi pocztowych sięga końca 
XIX wieku, a jej kolebką jest Belgia. Póź
niej sport ten, a raczej hobby, rozwinęło się 
również w górniczych ośrodkach Westfalii 
w Niemczech. Tam zapoznali się z nim ślą
scy górnicy zwani w gwarze “westfaloka- 
mi”, którzy przybyli nad Ren za chlebem.

Kiedy po pierwszej wojnie światowej odro
dziła się niepodległa Polska wraz z częścią 
Górnego Śląska, do swej Małej Ojczyzny 
wrócili też “westfa- 
loki”, przywożąc ze 
sobą zam iłow anie 
do hodowli gołębi.
Takie były początki 
g o łęb ia rs tw a  w 
Rybniku i na całym 
G órnym  Ś ląsku .
W łaśn ie  w tym  
roku mija 75 rocz
nica gołębiarstwa  
pocztowego w Ryb
n iku  i na ca łym  
Śląsku. H odow la 
go łęb i je s t w n a
szym regionie nadal 
bardzo  ro z p o 
wszechniona. D zi
siaj w Polsce je s t

około 38 tysięcy hodowców gołębi, z czego 
na Górnym Śląsku mieszka ich aż 12 tysięcy 
czyli 31,6 procenta.

Z okazji 75-lecia rybnickiego koła Polskie
go Związku Hodowców Gołębi Pocztowych, 
nasi hodowcy ufundowali sobie piękny sztan
dar. Wśród umieszczonych na nim symboli i 
napisów widnieje przede wszystkim postać 
patrona hodowców - św. Franciszka z Asyżu 
“rozmawiającego z ptakami” i herb Rybnika.

Poświęcenie sztandaru odbyło się w kościele 
parafialnym w Jejkowicach, podczas mszy 
św., której przewodniczyli kapelani hodow
ców gołębi ks. Józef Żyła i ks. Jerzy Kolon. 
Dalsza część uroczystości odbyła się w prze
stronnej sali Domu Kolejarza w Rybniku, 
gdzie na poczęstunek zaproszono ponad dwu
stu gości. Nad zorganizowaniem i przebie
giem imprezy czuwał prezes rybnickiego koła 
hodowców gołębi “Rybnik I” Romuald Ogon 
oraz radny i przewodniczący Komisji Kultu
ry Rady Miasta Rybnika Jerzy Widera. Uro
czystość zaszczycili również prezesi zarzą
dów okręgu Polskiego Związku Hodowców 
Gołębi Pocztowych “Katowice” i “Śląsk Po
łudnie” Marek Heesch i Stanisław Tront. Byli 
też przedstawiciele podrybnickich oddziałów 
hodowców gołębi z Rydułtów, Żor, Wodzi
sławia Śląskiego, Gorzyc, Godowa, Czer- 
wionki, Bielska-Białej, Świerklan oraz goście 
z Niemiec. Przede wszystkim byli jednak ryb
niccy hodowcy wraz z rodzinami. Kulmina
cyjnym momentem było tradycyjne “przybi
janie gwoździ” do drzewca nowego sztanda
ru. Gwoździe przybili zasłużeni hodowcy 
Adam i Marek Handerek, Heinz Szafrań
ski, Henryk Poloczek i Michał Woźniczka.

Tekst i zdj.: szoł
Rybniccy hodowcy gołębi pocztowych podczas uroczystości 

poświęcenia sztandaru

Ptasie hobby
Tradycyjnie w Szkole Podstawowej nr 9 obok "starego ko

ścioła" swoją doroczną wystawę zorganizował rybnicki od
dział Polskiego Związku Hodowców Kanarków i Ptaków Eg
zotycznych.

W  dwóch salach wystawiono ponad 25 oka
zów papug, kanarków, mniszków, amadyn, 
żeberek, ryżowców...

- już od czterech lat wystawiamy swe okazy 
w  tutejszej szkole - mówi prezes Emil Hole- 
czek. W  tym roku na otwarcie wystawy przy
był wiceprezydent Ryszard Kufel, wręczając 
naszym zasłużonym działaczom i hodowcom 
złote i srebrne odznaki. Podczas trzech dni wy
stawę odwiedziło ponad dwa tysiące zainte
resowanych. W  całej Polsce zrzeszonych jest 
około tysiąca hodowców ptaków, z  czego 
większość na Śląsku. Rybnickie koło, sięgają
ce swymi tradycjami 1927 roku, liczy 16 osób.
W  listopadzie czeka nas wielka wystawa pta
ków w Raciborzu, a w grudniu w Gliwicach, 
gdzie wśród hodowców wyłoniony zostanie 
mistrz Śląska i mistrz Polski...

Na rybnickiej wystawie pierwszą nagrodę 
zdobył Eugeniusz Staniek z Wielopola. Jak mó
wią hodowcy ptaków, ich hobby nie należy

Hodowcy i organizatorzy rybnickiej wystawy ptaków. Od le
wej: Jarosław Mitko, Edward Mrowieć, Emil Holeczek, Er
nest Gajda i Leon Szczyra

do najdroższych. Jeden kanarek w  ciągu roku 
zjada 9 kg pokarmu za jedyne 20 zł. Najtań
sza papuga na wystawie kosztowała 10 zł, ale 
bywają i takie za 15 tys.zł. By jednak taką ku
pić, trzeba mieć już naprawdę "ptoka..." 

Hodowla polega głównie na doborze osob
ników do rozrodu, 
odpowiednim odży
wianiu, utrzymywa
niu czystości oraz... 
w y t r z y m y w a n iu  
presji rodziny, która 
często nie rozumie 
pasji hodow cy, a 
zwłaszcza "ptasich 
brudów".
Z  rodzinnego punk
tu widzenia hodow
la ptaków jest jednak 
korzystniejsza niż na 
przykład w ędkar
stwo. Bo hodowca 
ciągle siedzi przy 
swoich "ptokach" 
czyli w  domu, z ro
dziną!

Tekst i zd j.: szoł

Tel. 42-28-825
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Rytmik
kulturalny

Kontynuująca zapoczątkowane w 1947 roku tradycje orkiestry 
zakładowej Głównych Warsztatów Mechanicznych kopalni “Ry- 
mer”, a następnie Rybnickich Zakładów Naprawczych, Miejska 
Orkiestra Dęta “Rybnik” obchodzi 50-lecie swego istnienia.

A muzyka trwa...Z a  n a m i...

✓  II Rybnicka Jesień Kabaretowa w ‘ Klu
bie Energetyka” zakończona: nagrody Ar- j 
tura Andrusa - jurora (Program III PR), i 
publiczności oraz pozostałych kabaretów { 
biorących udział w konkursie zdobył ka
baret “Niemy” z Częstochowy. Rywali
zowały z nim kabarety: “Grzegorz Hala
ma”, “Dno” oraz “Jurki”.
✓  W IV Fotograficznych Mistrzo
stwach Polski, organizowanych przez 
Warszawski Cech Fotografów, wśród 95 
uczestników z całej Polski wyróżnili się 
rybniczanie: Henryk Tkocz zdobył zło
ty medal w kategorii fotografii ogól
nej (za pracę “Polska 1997”), Daniel 
Raczyński - srebrny medal w katego
rii fotografii reklamowej (za pracę 
“Viola”), Gratulujemy!
✓  W Teatrze Ziemi Rybnickiej pierw
sza połowa listopada stała pod znakiem 
prezentacji najróżniejszych odmian mu
zyki: 6 listopada Jerzy Salwarowski 
dyrygował Orkiestrą Filharmonii Za
brzańskiej, która wystąpiła z koncer
tem z okazji Święta Niepodległości. 
Świetny występ młodego pianisty - Sal- 
warowskiego - juniora. Nazajutrz wy
stąpiła Orkiestra Dęta kopalni “Kru
piński z okazji jubileuszu 15-lecia ist
nienia, 9 listopada Anna Szałapak z 
“Piwnicy pod Baranami” dała recital 
piosenek do tekstów Agnieszki Osiec
kiej pt. “Żywa woda”, 14 listopada kon
certował Czesław Niemen.
✓  Po raz dwunasty odbył się w TZR 
Silesian Jazz Meeting. (Więcej w gru
dniowej "GR").

Wcześniej, na Małej Scenie Rybnic
kiej kolejny koncert jazzowy: wystąpił 
kwartet trębacza Piotra Wojtasika.
✓  Na koncert swoich młodych fanów 
do TZR zaprosiła Majka Jeżowska.

✓  ...spotkania uczniów z lekturami obowiąz
kowymi na scenie TZR:

Srebro
dta "6 na 6"

Złożony w większości z absolwentów 
rybnickiej szkoły muzycznej zespół “6 
na 6”, który ostatnio reprezentował 
nasze miasto w Niemczech i we Fran
cji, odniósł artystyczny sukces w kon
kursie In Canto Sul Garda w miejsco
wości Riva del Garda we Włoszech.

W konkursie wzięło udział ogółem 80 ze
społów z 21 krajów, a wszyscy uczestnicy

zostali zakwalifikowani na podstawie prze
słanych wcześniej nagrań.

W silnie obsadzonej kategorii Gospel - 
jazz - moderno, konkurując nawet z czar
noskórymi Amerykanami, zespół “6 na 6” 
zdobył srebrny medal.

Udział w konkursie był możliwy tylko 
dzięki pomocy finansowej miasta, elektrowni 
“Rybnik”, a także Politechniki Śląskiej, z 
której Chórem Akademickim zespól “6 na 
6” jest związany. Chór ten, również uczest
niczący w konkursie nad malowniczym je 
ziorem Garda, a prowadzony przez rybnicza- 
nina Czesława Freunda, w swojej kategorii 
zdobył medal złoty.

Irl

kursach  i festiw a-
lach rów nież poza 
granicami kraju.

W cześniej - zwią
zana  z zak ład em  
p rzem y słu  w y d o 
byw czego  - b ra ła  
udział we w szyst
kich przeglądach or
k ies tr gó rn iczych , 
zdobywając nagrody i wyróżnienia. W 1985 
roku na VIII Przeglądzie O rkiestr Dętych 
Rybnicko-Jastrzębskiego Gwarectwa Węglo
wego otrzymała puchar za najlepszą inter
pretację utworu o tematyce górniczej, a wy-

Koncert jubileuszowy, dyryguje Marian Wolny.

wielkie przeżycie i występ przed papieżem 
w bazylice św. Piotra. O rkiestra w ielokrot
nie koncertow ała w N iem czech, A ustrii, 
Czechach, a także we Francji i Węgrzech, 

dokończenie na stronie 26

Zmieniały się nazwy i protektorzy, trwa 
muzyka i pamięć o ludziach niegdyś z orkie
strą zw iązanych - pierwszym  dyrygencie 
Franciszku Pawełcu i jego  następcach: 
Pawle M ichalskim, M aksym ilianie Szczy- 
rze, Herbercie Demelu. I kolejnych preze
sach: Emanuelu Wilku, M ikiszu, Józefie 
M urze, Zygmuncie W aclawcu, Zygm un
cie Czaji i Sylwestrze Soboli. W spólnie z 
członkami orkiestry każdy z nich choć w 
części przyczynił się do podtrzymania ślą
skich tradycji muzycznych i ich trwania.

Ważną datą w najnowszej historii orkie
stry je s t rok 1992, 
kiedy to protektorat 
nad n ią  p rz e ję ło  
miasto. Odtąd orkie
stra towarzyszy pra
wie każdej miejskiej 
uroczystości, repre
zentując jednocze
śnie miasto w kon-

stąpila z Rapsodem By tomskim  Józefa Szwe
da. W latach 1988-1990 orkiestra zwycięża
ła w przeglądach orkiestr dętych organizo
w anych przez okręg rybnicki Po lskiego 
Związku Chórów i Orkiestr, w 1989 - zdo
była 1 miejsce w przeglądzie Oddziału Ślą
skiego PZChiO. Zwycięstwem i zdobyciem 
Pucharu M inistra K ultury zakończył się 
udział w II Ogólnopolskim Przeglądzie Or
kiestr Dętych w Poznaniu. W 1991 roku suk
ces za granicą - wyróżnienie specjalne i pu
char w międzynarodowym festiwalu Diapa- 
son d ’Argento  we W łoszech, a zaraz potem

Tel. 42-28-825
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Na początku były... fotografie. Współczesne, 
ale ukazujące piękno autentycznych, dawnych 
ubiorów z okolic Dąbrówki Wielkiej, dziś' dziel
nicy Piekar. Ich autor Krzysztof Niesporek. 
fotograf związany z Katowicami-Nikiszowcem, 
starał się, by portretowane osoby wyglądały sty
lowo, jak w atelier XIX-wiecznego fotografa lub 
na tle charakterystycznych dla dawnego Śląska 
obiektów.

Potem do zdjęć dołączono autentyczne, pi
sane piękną gwarą listy Rozalii Motykówny i

Franciszka Biegiesza z lat 1886-1887. Uczu
cia, które sobie w nich wyznają okazały się 
szczere, bo zażyłość zakończyła się ślubem, 
a małżonkowie dożyli złotych godów.

Do fotografii i listów dodano elementy wy
posażenia dawnej śląskiej sypialni i kuchni, 
powstał więc kontekst, w którym osoby z fo
tografii i listów mogły, dzięki wyobraźni, za
istnieć. W jednej z sal zrekonstruowano rów
nież dawne fotograficzne atelier, w którym, 
na specjalnym, malowanym na tkaninie tle,

Mój miły mnie,
a ja jemu

F ragm ent wyposażenia dawnej 
śląskiej kuchni. Zdj.: szol

fotograf-rzemieślnik robił pełne powagi zdję
cia. Możemy też zobaczyć zbiór dawnych 
fotografii robionych w szczególnie ważnych 
w życiu chwilach.

Całość złożyła się na wystawę Mój miły 
mnie, a ja  jem u, którą możemy oglądać w 
Muzeum w Rybniku, a którą zorganizowano 
z okazji 75-lecia Izby Rzemieślniczej w Ka
towicach. Kierownik działu historii rzemio
sła rybnickiego Muzeum Elżbieta Bimler- 
Mackiewicz, która była również pomysło
dawczynią wystawy, chciała, by odwiedzają
cy wynieśli z niej zarówno wiedzę o dawnym 
języku, ubiorze i sprzętach używanych na 
dawnym Śląsku, ale żeby również ulegli wzru
szeniu. I to się na pewno udało...

Ixl

Dziad

W wigilię Wszystkich Świętych, w natural
nej scenerii starego, radziejowskiego cmen
tarza Teatr Wodzisławskiej Ulicy wystawił 
Mickiewiczowskie “Dziady”. Aktorzy wpro
wadzili widzów w klimat romantycznego dra
matu w kraczając  na 
“scenę” z pochodnia- i 
mi.

To niezwykłe wyda
rzenie doszło do skut
ku dzięki pomocy orga
nizacyjnej Domu Kul
tury w N ied ob czy-  
caeh, a także probo
szcza pop ielow sk iej 
parafii ks. Antoniego 
Odrobki,

Teatr Wodzisławskiej 
Ulicy wystawił "Dzia
dy" również w "dol
nym" k o śc ie le  pod 
wezw. św. Jadwigi na 
Nowinach, a wcześniej 
w "starych" Boguszo- 
wicach. Spektakl gro
madził każdorazowo kilkuset widzów, którzy 
z zainteresowaniem śledzili przedstawienie.

Nasz spektakl - mówi kierująca aktorami

Dorota Nowak - składa się z części II dra
matu, dużych fragmentów części III i wybra
nych scen z części IV  i I. Nasz teatr działa już 
jedenasty rok. Aktualnie mamy w swym re
pertuarze “Kaberoton” (!), "Co tu macie"

c m e n i a m et ,

Tadeusza Różewicza, zaś w przygotowaniu jest 
“Ślub ” Witolda Gombrowicza.

/szol/

“Moralność pani Dul sklej” G. Zapol
skiej - gra Scena Polska Teatru w cze
skim Cieszynie, “Tango” S. Mrożka w 
wykonaniu Teatru Zagłębia z Sosnow
ca 26 listopada, “Antygona Sofoklesa 
28 listopada. W Domu Kultury w Bo- 
guszowicach spektakl “Kochanie wie
ku tego czyli Rzecz o Janie Kochanow
skim ” - 2 listopada.
✓  20 listopada rybnickie PCK zapra
sza do TZR na koncert na rzecz po
wodzian pod nazwą “Festiwal Dino
zaurów ROW  ’97".
✓  “Romea i Julię” Szekspira w reży
serii Adama Hanuszkiewicza przed
stawią aktorzy Teatru Nowego z War
szawy 26 listopada na scenie TZR.
✓  23 listopada również na scenie TZR 
Jacek Fedorowicz wystąpi w wieczorze 
autorskim z “Dziennikiem Telewizyjnym
✓  25 listopada w “Klubie Energetyka” 
koncert kameralny Kwintetu Dętego 
Blaszanego oraz grupy Da Camera 
(wstęp wolny). 26 listopada w cyklu 
Muzyka na Ratuszu wystąpi rybnic
kie trio: Maria Warchoł (fortepian), 
Leon Mielimąka (wiolonczela), Euge
niusz Stawarski (skrzypce). Śpiewać 
będzie Adam Żaak.
✓  Scena Plastyczna KUL z Lublina 
zaprezentuje spektakl premierowy pt. 
“K ir ” w reżyserii Leszka Mądzika. 
Klub Energetyka, 28 listopada o 19.00.
✓  Galowy wieczór XII Konkursu Gawę
dziarzy zapowiada TZR 29 listopadao 17.00. 
Wystąpią także: Kabaret “Wesoło czyli smut
no” z Katowic oraz Zespół “Silesia” - lau
reat konkursu “Śląskie śpiewanie”.

Galeria Sztuki TZR od 14 listopada 
zaprasza na zbiorową wystawę rysun
ków satyrycznych i humorystycz
nych. W Muzeum rybnickim - obok 
wystaw stałych - do końca stycznia 
można oglądać wystawę “M ó j m iły  
m nie, a ja  je m u
✓  Gwiazdy operetki Grażyna Bro
dzińska i Bogusław Morka wystąpią 
7 grudnia w TZR o godz. 17.00
łZ Mała Scena Rybnicka. 28 listopa
da wystąpi tu grupa bluesowa “Offbeat”. 
W każdą sobotę od 9.00 do 13.00 - gieł- 

: da komputerowa, również na MS.
/g w /

WÊÊÊÊÊHÊÊtamm Tel. 42-28-825



Listopad 1997 GAZETA RYBNI

l e n i  w

9\[a banałne pytanie, zadawane często dzieciom przez dorosłych:
...a Rim będziesz jaRdorośniesz, L idia Cjrychtołówna odpowiadała 
z  powagą i zdecydowaniem: pianistką. M iała w tedy ła t... trzy ! 9\[a 
jednej z  pierw szych w  życiu  fo to g ra f ii wyciąga dłonieja/ęby Jąadła 
je  na wyimaginowanej łfaw iaturze. ‘Widocznie tatę miało być... Dom  
przy uł. ‘Powstańców, w  htórym urodziła się L idia (jrychtołówna 
istnieje do dziś, budząc w  przyjeżdżającej od czasu do czasu do R yb
nika pianistce wspomnienia...

Jeszcze w latach 30. szlifowaniem jej ta
lentu zajął się Karol Szafranek. - Był on w y
ją tkow ym  człowiekiem i pedagogiem  - mówi 
dziś Lidia Grychtołówna. -N ienarzucałin - 
terpretacji utworu, pozw alał na swobodny

Matka, Antonina z domu Zielińska, pocho
dziła ze Lwowa, na obrzeżach którego jej 
rodzice mieli majątek ziemski. W latach 20., 
podczas jednej z wizyt u krewnych w Ryb
niku, na jej drodze stanął młody urzędnik 
Starostwa Karol Grychtoł...

Swój pierwszy publiczny koncert Lidia 
Grychtołówna dała w ‘'Białej Sali” hotelu 
"Świerklaniec", mając niespełna 4,5 roku. 
Związana z tym występem anegdota mówi, 
że część publiczności złożonej z pierwszych 
obywateli ówczesnego Rybnika, nie dowie
rzając własnym uszom, była skłonna przy
puszczać, że dźwięki mazurków Chopina 
i polonezów Ogińskiego wydobywają się 
z ukrytej maszynerii, którą uruchomiła kor
pulentna dama ukryta za fortepianem. Ową 
damą była... matka znanego dziś w Rybniku 
artysty-plastyka Mariana Raka, a jednocze
śnie matka chrzestna Lidii - Elżbieta Rako
wa. Chcąc podkręcić taboret małej pianistki, 
nie zdążyła zejść ze sceny przed podniesie
niem kurtyny... Koncert, na który przybyła 
cała rybnicka śmietanka towarzyska z bur
mistrzem Weberem i doktorem Białym z mał
żonkami, był wielkim sukcesem, a Lidię 
okrzyknięto “cudownym dzieckiem”.

dojrzeć

rozwój indywidualności. Wiele się od  niego 
nauczyłam, i wiele m u zawdzięczam.

W czasie wojny Grychtołowie stracili 
wszystko: mieszkanie, meble i oczywiście 
fortepian. Ojciec się ukrywał, Lidia wraz 
z matką przebywała na wsi nieopodal Ryb
nika. Nie porzuciła jednak marzeń o graniu: 
przemierzała piechotą pięć kilometrów 
w jedną stronę do prof. Szafranka, ćwiczyła 
w rękawiczkach w nieopalanej sali restau
racji. Po jakimś czasie, dzięki życzliwości 
i staraniom wielu osób, w tym E. Rakowej, 
która jako jedna z pierwszych zauważyła ta
lent Lidii Grychtołówny, mała pianistka mia
ła instrument do swojej dyspozycji. Lata oku
pacji nie były więc dla muzyki łatami stra
conymi. Po wojnie rodzina powróciła do 

mieszkania w domu przy ul. Po
wstańców, choć w latach 50. 
trzeba było je dzielić z niezbyt 
życzliwymi sąsiadami. Lidia na
dal uczyła się pod kierunkiem 
Karola Szafranka, a następnie 
w Państwowej Wyższej Szkole 
Muzycznej w Katowicach. Suk
cesy na międzynarodowych fe
stiwalach pianistycznych otwar
ły jej drogę do światowej karie
ry. Od dziesięcioleci jest jed
ną z najjaśniejszych gwiazd 
polskiej pianistyki. Koncertu
je, nagrywa płyty, bywa juro
rem na konkursach, uczy... 
Mimo wojaży po całym świę
cie, nigdy nie zapomina o ro-

Lidia Grychtołówna - pianistka, urodzona w  Rybniku. Studia w PWSM 
w  Katowicach, dyplom pod kierunkiem prof. Wandy Chm ielowskiej w  1952 roku, 
studia podyplomowe u prof. Drzew ickiego (1952-1955). W  latach 1957-1958 kursy 
m istrzowskie we W łoszech u prof. Artura Benedetti-M ichelangelego. Laureatka: 
V Międzynarodowego Konkursu im. Fryderyka Chopina (1955) oraz międzynarodo
wych konkursów pianistycznych: im. Roberta Schumanna w  Berlinie (1956), im. Fer- 
rucia Busoniego w  Bolzano we W łoszech (1958), a także Międzynarodowego Kon
kursu Pianistycznego w  Rio de Janeiro (1959).

Koncerty we wszystkich krajach europejskich, a także w USA, Meksyku, Chile , 
Brazylii, Ekwadorze, w  Chinach, Australii, Tajlandii i na Kubie. Grała na specjalnym 
koncercie w  siedzibie O N Z w  Nowym Jorku, w Pałacu Narodów w  G enew ie , u stóp 
Akropolu, w  G alerii D rezdeńskiej, w  pałacu Sans-Souci w  Poczdam ie, w  dworku 
C hop ina w  Ż e lazo w e j W o li. Koncertow ała w  Rio de Janeiro  w czas ie  upałów  
i w  40 stopniow ym  m rozie w  N ow osyb irsku , za kołem  polarnym  w F in land ii 
i w  ekwadorskim Quito na wysokości 3 tys. m n.p.m . Była pierwszą w  Polsce, a także 
w  Belgii i W ielkie j Brytanii, wykonawczynią IV Koncertu Fortepianowego na lewą 
rękę Sergiusza Prokofiewa.

Dysponuje szerokim repertuarem od muzyki baroku do klasyków XX w. Szczegól
nie często wykonuje utwory Beethovena, Chopina, Schumanna i Rachmaninowa. Ma 
w  dorobku w iele nagrań płytowych dla polskich firm fonograficznych, a także dla 
Philipsa, firmy DECCA i in. Współpracowała z w ieloma renomowanymi orkiestrami 
i światowej sławy dyrygentami.

Od 1986 roku profesor Uniwersytetu im. J. Gutenberga w  Moguncji. Laureatka Z ło
tej Honorowej Lampki Górniczej w  1987 roku. Mężem L.Grychtołówny jest znako
mity krytyk m uzyczny Janusz Ekiert.

Tel. 42-28-825 mmmmm
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MIEJSKI
Sesja Rady Miasta

c.d.ze strony 5 Gazety Rybnickiej

Zasady współpracy między władzami miasta, a organizacjami po
zarządowymi.

Uchwałą nr 312 Rada Miasta przyjęła: zasady współpracy między 
władzami miasta Rybnika, a organizacjami pozarządowymi, regula
min udzielania organizacjom pozarządowym pomocy finansowej z 
budżetu miasta Rybnika oraz wzór wniosku organizacji pozarządowej
0 udzielenie pomocy finansowej z budżetu miasta Rybnika. 

Podstawowym kryterium decydującym o podjęciu współpracy jest
prowadzenie przez organizacje pozarządowe działalności na rzecz 
miasta i jego mieszkańców. Jako formy współpracy uchwała wymie
nia m.in.:

- współfinansowanie z budżetu miasta projektów realizowanych przez 
organizacje pozarządowe,

- wspólna działalność szkoleniowa i informacyjna,
- współdziałanie w nawiązywaniu kontaktów międzynarodowych. 

Ponadto Rada Miasta :
* wystąpiła do Wojewody Katowickiego - Wojewódzkiego Zespołu 

Pomocy Społecznej o przyznanie dotacji celowej na wypłatę zasił
ków celowych z pomocy społecznej osobom i rodzinom poszkodo
wanym przez powódź, w kwocie 42.400,00 zł. (uchwała nr 307)

* wystąpiła do Wojewody Katowickiego - o przyznanie dotacji ce
lowej na pokrycie szkód wyrządzonych przez powódź w Miejskiej 
Bibliotece Publicznej w' Rybniku w kwocie 297.325,00 zł. (uchwała 
nr 308)

* nadała nazwy ulicom na nowopowstającym osiedlu domków jed 
norodzinnych “Wierzbowa”: Platanowa, Mahoniowa, Bukowa (uchwa
ła nr 310, pełny tekst na stronach Monitora Miejskiego)

* wyraziła zgodę na nabycie, zbycie, zamianę, oddanie w wieczyste 
użytkowanie oraz obciążenie nieruchomości komunalnej (uchwała nr 
311)

* powołała do składu Komisji Oświaty Jerzego Pysza (uchwała nr 313).

Na wniosek Zarządu M iasta  
i Kom isji Kom unikacji Rada M iasta  

na sesji 12 listopada postanowiła:
§1

W prow adzić now y załącznik nr 1 do taryfy przew ozu osób
1 bagażu określający  w zory i ceny biletów  obow iązujące 
w kom un ikacji m iejsk iej o rgan izow anej p rzez M iasto  
Rybnik.

§2
Traci moc załącznik nr 1 do taryfy wprowadzony Uchwałą 
Rady Miasta nr 240/XXI/96 z dnia 18 grudnia 1996 roku.

§3
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta.

§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1998 roku i 
podległa ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Lp. Nazwa biletu Uprawnienia Cena w zł
1. Jednorazowy Przejazd autobusem 

danej linii na terenie 
miasta, niezależnie 
od ilości przystanków

1,20 zl 
ulg. 0,60 zł

I  Jednorazowy
(zakupiony 
u kierowcy) j.W.

1,50 zł 
ulg. 0.75 zł

T. Miesięczny
(ogólnodostępny)

Przejazd wszystkimi liniami 
na terenie miasta 
w określonym miesiącu

38,00 
ulg. 19,00

T Okresowy
(14-dniowy
ogólnodostępny)

Przejazd wszystkimi liniami 
na terenie miasta 
w okresie 14 dni od daty zakupu

22,00 zł 
ulg. 11.00 zł

51 Miesięczny 
- liniowy

Przejazd w określonym miesiącu 
z miejsca zam. do miejsca pracy 
i z powrotem (tylko dla nauczycieli) 17,00 zł

Za przejazd bez biletu lub z biletem nieważnym 
6. Dodatkowy Za przejazd pasażera bez

biletu lub z biletem nieważnym 45,00 zł
Za przewóz bagażu lub psa
bez ważnego biletu 20,00 zł

Na wniosek Zarządu Miasta 
w uzgodnieniu z Radą Dzielnicy 

w sprawie nadania nazw ulicom Rada Miasta Rybnika 
postanowiła również:

1. Na nowopowstającym osiedlu domków jednorodzinnych 
“Wierzbowa” nadać następujące nazwy ulic:
- ulica Platanowa
- ulica Mahoniowa
- ulica Bukowa
2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta.
3. Plan sytuacyjny stanowi załącznik do uchwały.
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 grudnia i podlega ogło
szeniu w “Gazecie Rybnickiej”.

T



Dyrekcja Zakładu
Lecznictwa Am bulatoryjnego w Rybniku  

podaje poniżej wykaz przychodni
w których lekarze przyjmują 

pacjentów do godz. 18.00
PORADNIE OGÓLNE
poniedziałki
Przychodnia Rejonowa Nr 1 Rybnik, ul. Hallera 8 
Przychodnia Rejonowa Nr 7 Rybnik-Boguszowice,

ul. Patriotów 11
Przychodnia Rejonowa Nr 9 Rybnik, ul. Orzepowicka 8 
Przychodnia Rejonowa Nr 11 Rybnik-Kamień,

ul. Pojdy 25
Przychodnia Rejonowa Nr 12 Rybnik-Niedobczyce,

ul. Górnośląska 140b
Międzyzakładowy Ośrodek Medycyny Pracy
przy KWK “Jankowice” Rybnik-Boguszowice,

ul. Jastrzębska 12
Międzyzakładowy Ośrodek Medycyny Pracy 
przy KWK “Chwałowice” Chwałowice,

ul. Śląska 1
wtorki
Przychodnia Rejonowa 
Przychodnia Rejonowa 
Przychodnia Rejonowa

Nr 1 
Nr 1 
Nr 4

Przychodnia Rejonowa 
Przychodnia Rejonowa

Nr 5 
Nr 6

Rybnik, ul. Hallera 8 
Rybnik, ul. Reymonta 60 
Rybnik,
ul. Gen. Jankę Waltera 5d 
Rybnik, ul. Piasta 16 
Rybnik-Chwałowice, 
ul.Śląska 1
Rybnik-Boguszowice, 
ul. Patriotów 11 
Rybnik-Wielopole, 
ul. Weteranów 9

Przychodnia Rejonowa Nr 12 Rybnik-Niedobczyce,
ul. Górnośląska 140b

Międzyzakładowy Ośrodek Medycyny Pracy
przy KWK “Jankowice” Rybnik-Boguszowice,

ul. Jastrzębska 12

Przychodnia Rejonowa Nr 7 

Przychodnia Rejonowa Nr 8

środy
Przychodnia Rejonowa Nr 1 Rybnik, ul. Hallera 8 
Przychodnia Rejonowa Nr 1 Rybnik, ul. Reymonta 60 
Przychodnia Rejonowa Nr 7 Rybnik-Boguszowice,

ul. Patriotów 11
Przychodnia Rejonowa Nr 9 Rybnik, ul. Orzepowicka 8 
Przychodnia Rejonowa Nr 11 Rybnik, ul.Mikołowska 94 
Międzyzakładowy Ośrodek Medycyny Pracy 
przy KWK “Jankowice” Rybnik-Boguszowice,

ul. Patriotów 11

Międzyzakładowy Ośrodek Medycyny Pracy 
przy KWK “Rymer” Rybnik-Niedobczyce,

ul. Barbary 8
Międzyzakładowy Ośrodek Medycyny Pracy
przy KWK “Chwałowice”

czwartki
Przychodnia Rejonowa 
Przychodnia Rejonowa

Rybnik-Chwałowice, 
ul. Śląska 1

Nr 1 
Nr 4

Przychodnia Rejonowa 
Przychodnia Rejonowa

Nr 5 
Nr 6

Rybnik, ul. Hallera 8 
Rybnik,
ul. Gen. Jankę Waltera 5d 
Rybnik, ul. Piasta 16 
Rybnik-Chwałowice, 
ul. Śląska 1 
Rybnik-Boguszowice, 
ul. Patriotów 11 
Rybnik-Golejów, 
ul. Kom. Eduk. Naród. 27

Międzyzakładowy Ośrodek Medycyny Pracy
przy KWK “Jankowice” Rybnik-Boguszowice,

ul. Patriotów 11
Międzyzakładowy Ośrodek Medycyny Pracy

Przychodnia Rejonowa Nr 7 

Przychodnia Rejonowa Nr 8

przy KWK “Rymer” 

piątki
Przychodnia Rejonowa 
Przychodnia Rejonowa

Przychodnia Rejonowa Nr 9

Przychodnia Rejonowa

Rybnik-Niedobczyce, 
ul. Barbary 8

Nr 1 Rybnik, ul. Hallera 8 
Nr 7 Rybnik-Gotartowice, 

ul. Sygnały 2 
Rybnik, ul. Orzepowicka 8

(pierwszy i drugi piątek miesiąca)
Nr 10 Rybnik, uLEneigetyków 46
(trzeci i czwarty piątek miesiąca)

Przychodnia Rejonowa Nr 11 Rybnik, ul. Mikołowska 94
Międzyzakładowy Ośrodek Medycyny Pracy
przy KWK “Jankowice” Rybnik-Boguszowice,

ul. Jastrzębska 12
Międzyzakładowy Ośrodek Medycyny Pracy 
przy KWK “Rymer” Rybnik-Niedobczyce,

ul. Barbary 8
Międzyzakładowy Ośrodek Medycyny Pracy 
przy KWK “Chwałowice” Rybnik-Chwałowice,

ul. Śląska 1

PO RADNIE DZIECIĘCE  
poniedziałki
Przychodnia Rejonowa Nr 1 
Przychodnia Rejonowa Nr 2

Przychodnia Rejonowa Nr 5

Przychodnia Rejonowa Nr 10 
wtorki
Przychodnia Rejonowa Nr 1

Rybnik, ul. Reymonta 60 
Rybnik-Niedobczyce, 
ul. Andersa 33 
Rybnik,
ul. B.Więźn.Politycznych 3 
Rybnik, ul. Energetyków 46

Rybnik, ul. Reymonta 60

TT



Przychodnia Rejonowa

Przychodnia Rejonowa

Przychodnia Rejonowa

Przychodnia Rejonowa 
Przychodnia Rejonowa 
środy
Przychodnia Rejonowa

Przychodnia Rejonowa

Przychodnia Rejonowa

Przychodnia Rejonowa

Przychodnia Rejonowa 
czwartki
Przychodnia Rejonowa 
Przychodnia Rejonowa

Przychodnia Rejonowa

Przychodnia Rejonowa 
Przychodnia Rejonowa

piątki
Przychodnia Rejonowa

Nr 3 Rybnik-Niewiadom, 
ul. Mościckiego 4 

Nr 5 Rybnik,
ul. B.Więźn.Politycznych 3 

Nr 7 Rybnik-Boguszowice, 
ul. Patriotów 11 

Nr 8 Rybnik, ul. Podmiejska 54 
Nr 9 Rybnik, ul. Orzepowicka 8d

Nr 2 Rybnik-Niedobczyce, 
ul. Andersa 33 

Nr 5 Rybnik,
ul. B. Więźn .Politycznych 3 

Nr 6 Rybnik-Chwałowice, 
ul. Śląska 1

Nr 7 Rybnik-Kłokocin, 
ul. Poligonowa 13d 

Nr 9 Rybnik, ul. Chzepowicka 8

Nr 1 Rybnik, ul. Reymonta 60 
Nr 4 Rybnik,

ul. Gen. Jankę Waltera 5d 
Nr 28 Rybnik-Wielopole, 

ul. Weteranów 9 
Nr 9 Rybnik, ul. Orzepowicka 8 
Nr 12 Rybnik-Niedobczyce, 

ul. Górnośląska 140b

Nr 2 Rybnik-Niedobczyce, 
ul. Andersa 33

ZIMOWE TELEFONY AWARYJNE
- Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji

Rybnik, ul. Górnośląska 19,
- Zakład Energetyki Cieplnej

42-26-192, 42-23-681

Rybnik, ul. Winklera 5, 42-24-645, 42-24-956
- Rejon Energetyczny

Rybnik, ul. Sławików 3, 42-21-071 (-4)
- Zakład Gazowniczy ROW

Świerklany, ul. Wodzisławska 14,
- Rybnicka Spółdzielnia Mieszkaniowa

45-53-791

Rybnik, ul. Wyzwolenia 35, 42-21-014, 42-21-401
- Miejski Ośrodek Dyspozycyjny Prezydenta Miasta Rybnika

Komenda Rejonowa Państwowej
Straży Pożarnej, 42-21-000

- Całodobowy dyżur akcji zimowej
Rybnickie Służby Komunalne Rybnik,
ul. Jankowicka 41, 

- DODP Katowice
42-23-731

Zarządu Dróg w Rybniku,
ul. Jankowicka 49, 42-27-478. 42-27-479

TELEFONICZNE SŁUŻBY 
INFORMACYJNE

Inform acja:
PKS 42-22-242, PKP 42-23-009, KM 42-27-122
Inform acja o num erach telefonów : 913
N adawanie telegram ów : 905
Zam aw ianie rozm ów m iędzym iastow ych: 900
Budzenie telefoniczne: 900
Z egarynka: 926
Inform acja i reklam acja m iędzym iastow a: 909
Zam aw ianie rozm ów m iędzynarodow ych: 901
Postój taxi: 42-23-660, 42-28-660, Radio taxi: 42-27-000 
Postój taxi bagażow ych: ul. M łyńska: 42-23-561
Hasło "KRYZYS" - sobotnio-n iedzielne, 
całodobow e dyżury psychologów : 42-26-876
(izba przyjęć szpitala psychiatrycznego, ul. G liw icka 33)

na wykonanie kanalizacji sanitarnej 
w ulicy - łączniku pomiędzy ul. Dudka 
i ul. Poremby w Rybniku-Kamieniu.

Termin realizacji: możliwie jak najkrótszy
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać 
w Wydziale Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Rybni
ka, ul. Chrobrego 2, pok. nr 245.
Koszt specyfikacji: 20,0 zł
Oferty w zaklejonej kopercie opisanej zgodnie z wymagania
mi specyfikacji należy złożyć do dnia 1.12.1997 r. do godz. 
15.00 w Wydziale Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta 
Rybnika.
Przetarg odbędzie się w dniu 2.12.1997 r. o godz. 11.0 w sie
dzibie Urzędu Miasta Rybnika, ul. B.Chrobrego 2 w sali nr 
138.
Szczegółowe informacje dotyczące warunków zamówienia 
można uzyskać w Wydziale Gospodarki Komunalnej Urzędu 
Miasta w RYbniku, ul. B.Chrobrego 2, tel. 42-2311 wew. 7710 
w godz. od 8.0 do 14.00 od poniedziałku do piątku.

na projekt architektoniczno-budowlany 
' modernizacji Przychodni Rejonowej Nr 11 

Rybnik, ul. Mikołowska 94
Oferty należy złożyć do dnia 22.12.1997 r. do godz. 15.00 w 
Dziale Eksploatacji ZLA, Rybnik, ul. Powstańców 27 (w 
podwórku Szpitala nr 2).

Przetarg odbędzie się dnia 23.12.1997 r. o godz. 10.00 w 
siedzibie Urzędu Miasta Rybnika, ul.Chrobrego 2, sala nr 
137.

Do udziału w przetargu upoważnia wadium w wysokości 
1.000,00 zł wpłacone w kasie Urzędu lub na konto: PBK W- 
wa l/O Rybnik Nr 11101284-2017-3620-3-2 w formie pie
niężnej, obligacjach państwowych, poręczeniach instytucji kre
dytowych do dnia 22.12.1997 r. do godz. 12. oraz zakup spe
cyfikacji w cenie 20,00 zł (w kasie ZLA, ul. B. Więźniów 
Politycznych).

Szczegółowe informacje oraz egzemplarz specyfikacji istot
nych warunków zamówienia można odebrać w Dziale Eks
ploatacji ZLA Rybnik, ul. Powstańców 27 (podwórko Szpi
tala nr 2), tel. 42-210-67 do 9, w. 178.

TTT



KINO “PREMIEROWE” TZR
Wszyscy mówią: “Kocham Cię”, USA
21.11., godz. 17.00, 19.00; 22.11., godz.19.00, 21.00
23.11., godz.19.30,_____________________________
Uwolnić orkę 3, USA
22.11., godz. 17.00; 23.11., godz. 14.30,
24- 25 i 27.11., godz. 17.00_____________________
Zabójca, franc.
24.11., godz. 19.00 - w ramach “Remanentów filmowych”
25.11., godz. 10.00, 19.00; 26.11., godz. 20.30
27.11., godz. 19.00_____________________________
Bandyta, pol.-ang.
28 - 29.11., godz. 20.45; 30.11., godz. 21.00 
1 - 4 1 2■ 1 j 11) j 1111 y 11 j j j i j_______________________________________
Mój chłopak się żeni, USA
30.11., godz. 19.15; 1 - 4.12.,.......

Kino “APOLLO”
Piąty element, USA
20.11., godz. 17.00, 19.30; 21 - 23.11., godz. 17.00 
25 - 27.11., godz. 17.00
Wulkan, USA
21 -23.11., godz. 19.15,21.00; 24.11., godz. 16.00 
25 - 27.11., godz. 19.30; 28 - 30.11, godz. 19.45 
George prosto z drzewa, USA
28 - 30.11., godz. 16.15_________________________
Jaś Fasola, ang.
28-30.11., godz. 18.00_________________________
Konfrontacje filmowe DKF "Ekran"
24.11., 1.12., 8.12., 15.12., zawsze o godz. 18.00 
Kino zastrzega sobie prawo zmiany repertuaru

Kino “ZEFIR” - DK Boguszowice 
Pięć ton i on, USA
23 -27.11., godz. 17.00, 19.00____________________
Bez twarzy USA
30.11. - 4.12., godz. 17.00, 19.00

Kino “WRZOS” - DK Niedobczyce 
Brat naszego Boga, poi.
23.11., godz. 17.00; 3.11., godz. 17.00

H
t n e  p o r a d y
AWNIKA

ecie Rybnickiej"
15.00 -17.00 w siedzibie 

Rynek 12a, tel. 42-28-825) 
udzielający bezpłatnie porad

Policja ostrzega!
W ostatnim  okresie czasu na terenie Rybnika nasiliły się 

przypadki oszustw dokonywanych przez grupę co najmniej 
dwóch mężczyzn, z których jeden podający się za “Rosja
nina” oferuje do sprzedaży monety “ONE PENNY” jako 
wykonane ze złota.

Drugi ze sprawców - Polak, występuje w roli pośrednika 
pom iędzy pokrzywdzonym , a “R osjaninem ” lub też jako 
osoba pożyczająca pieniądze od pokrzyw dzonego na za
kup tych monet. Do oszustw dochodzi po pobraniu przez 
pokrzyw dzonych  w bankach  w iększej ilości gotów ki. 
Sprawcy typują pokrzywdzonego z osób w większości przy
padków w starszym wieku.

W związku z powyższym policja ostrzega o występo
waniu takich oszustw i w przypadku spotkania się z ofer
tą takiej transakcji prosi się o natychmiastowe powia
domienie Komendy Rejonowej Policji w Rybniku, tel. 
422-10-91.

Punkt Konsultacyjny d/s Narkomanii
Przychodnia Rejonowa nr 1, Rybnik, ul. Reymonta 

Wtorki 9.00 - 11.00, Piątki 14.00-17.00  
Tel. 42-26582, w. 39

' E K S P R E S S  
R ybnik , 
R eja 2
W ywoływanie negatywów w procesie c-41 
i wykonywanie odbitek w ośmiu formatach. 

Terminy od 1 do 24 godzin.

I
 4  zd ję c ia  p a s z p o r to w e  - ty lk o  10 z ł ,-

Zarząd Zieleni Miejskiej w Rybniku

Dział Usług Pogrzebowych ul. Rudzka 70 b
(Cmentarz Komunalny - tel. 42-28-991)

oferuje następujące usługi:
*wynajęcie karawanu 
*całodobowy przewóz zwłok
* szeroki asortyment trumien 
^kosmetykę, ubranie i przechowanie zwłok 
*wynajęcie kaplicy do pogrzebu
z możliwością odprawienia mszy św.

*usługi cmentarne
* zamówienie wieńców, palm, wiązanek, kwiatów
* możliwość załatwienia orkiestry 
*wynajęcie autobusu

Ceny konkurencyjne
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Od kilku już lat uzdolniona artystycznie młodzież obję
ta jest w naszym kraju programem "Talenty", a wymier
nym tego wyrazem są stypendia przyznawane uczniom 
szkół artystycznych przez Ministerstwo Kultury.

W tym roku na około 280 stypendiów dla przedstawi
cieli szkół artystycznych wszystkich typów, aż trzy trafiły 
do rybnickiej szkoły muzycznej.

Nazwisko Artura Hesa, ucznia klasy fortepianu 
prof. Marii Warchoł już wielokrotnie gościło na 
naszych łamach przy okazji kolejnych sukcesów 
młodego pianisty. Jest on m .in. laureatem M iędzy
narodowego Konkursu Pianistycznego Kosice '95 
i wielu ogólnopolskich przesłuchań. Adam Kurzeja 
również uczy się w  klasie fortepianu, a jego pro
fesorem jest Krystyna Kurzeja. Od kilku lat zdo
bywa nagrody i wyróżnienia na przesłuchaniach 
wojewódzkich i ogólnopolskich, podobniezresztą 
jak ostatni ministerialny stypendysta - Radosław 
Puszyło, uczeń w  klasie akordeonu prof. Franci
szka Prusa.

Radek zainteresował się tym instrumentem w  cza
sie dłuższej choroby, kiedy przebywał w  sanatorium.
I choć akordeon nie należy do najbardziej popular
nych instrumentów koncertowych, muzyka na nim 
wykonywana może być ekscytująca. Przekonali się 
o tym uczestnicy koncertu zorganizowanego w  hal
lu Ratusza z okazji przyznania stypendiów. Radek 
Puszyło wykonał utwory Bacha, J.-Ph. Rameau oraz 
kompozycje Macieja Zielińskiego. Artur Hes przed
stawił program złożony z kompozycji Bacha, Bee- 
thovena i Czajkowskiego, zaś Adam Kurzeja wyko

nał nocturn Fis-dur Fryderyka Chopina.
W ręczając stypendia dyrektor szkoły Eugeniusz Stawarski przyto

czył fragment pisma ministra kultury, w  którym podkreśla on specyfi
kę szkół artystycznych i potrzebę wyszukiwania, a potem pielęgno
wania talentów. Dyrektor przypomniał, że młodzież szkoły m uzycz
nej uczęszcza równolegle do szkół średnich, co zmusza ich do zdwo
jonego wysiłku. Tym bardziej gratulujemy wyróżnień! /r/

Ministe
"V' ! -

Stypendyści (od lewej): Artur Hes, Adam Kurzeja i Radosław Puszyło. Zdj.: szoł

dzinnym mieście. Ostatnio zamówiła tu 
mszę za ojca, który miałby w tym roku 100 
lat! Po śmierci matki w 1991 roku, długo 
nie mogła zdecydować się na likwidację mie
szkania przy ul. Powstańców, lubiła tu przy
jeżdżać i ćwiczyć w ciszy i spokoju...

- Pianista estradowy nigdy nie może sobie 
pozwolić na rutynę - mówi Lidia Grychto- 
łówna. - Choćby dany utwór grało się po 
raz trzechsetny, trzeba nań spojrzeć tak, jak
by widziało się nuty po raz pierwszy. Na 
kształt muzyki wpływa przecież nastrój, prze
życia. Na scenie zdecydowanie kieruję się 
emocjami i lepiej się czuję w oko w oko z 
publicznością niż w studiu nagrań. Tu zresz
tą też ożywam w porze koncertów - około 
19.00 wieczorem... Ostatnio Lidia Grychto- 
łówna nagrała z katowickim WOSPR-em 
kilka koncertów Beethovena. - Nie zosta
wiam dzieci, niech więc zostanie po mnie 
muzyka - mówi. Stara się swoimi doświad
czeniami dzielić z młodymi. Od kilkunastu 
lat dzieli czas między Warszawę, a Mogun
cję - miasto Gutenberga i uniwersytet jego 
imienia, gdzie jest profesorem na jednym z 
nielicznych w świecie uniwersyteckich wy

działów muzycznych. Wśród jej uczniów są 
Niemcy, Japończycy, Polacy, Węgrzy. Jest 
daleka od akademickiego traktowania mu
zyki, czyli wiernego odtwarzania zapisu nu
towego i hołdowania zaledwie poprawno
ści. Kiedy w czasie pamiętnego Konkursu 
Chopinowskiego, młody, kontrowersyjny 
Jugosłowianin Ivo Pogorelić podzielił jury, 
ona dała mu maksimum punktów....

Opanowanie techniki to dopiero pierwszy 
etap poznawania utworu - uważa Lidia 
Grychtołówna. Swoim uczniom radzi prze
myślenie utwom, przetrawienie go, ogarnię
cie jako całości. Muzyka musi dojrzeć w 
środku... Ostatnio jeden z jej uczniów, nie
zwykle uzdolniony 16-letni Niemiec poko
nał na konkursie w Monzy 129 ry wah. Jego 
babka wywodzi się ze Śląska. - Niekiedy za
stanawiam się - mówi Lidia Grychtołówna 
- czy na fakt, że wiele z tego co dobre w pol
skiej muzyce wywodzi się ze Śląska, wpływa 
przenikanie się wpływów kultury niemiec
kiej, czeskiej i polskiej...

Jeżeli tylko pozwoli jej czas, Lidia Grych
tołówna wystąpi w koncercie poświęconym 
pamięci Karola Szafranka, jaki planuje zor

ganizować Towarzystwo Muzyczne im. 
Braci Szafranków 4 grudnia br. w rybnic
kim Muzeum. Bardzo ucieszył ją fakt po
wstania Towarzystwa, z radością przyjęła też 
honorowe w nim członkostwo. Włączyła się 
również w pierwsze przedsięzięcie Towa
rzystwa - dwupłytowy album CD, na któ
rym prezentuje się obok m.in. Piotra Palecz- 
nego, Henryka Mikołaja Góreckiego i in
nych wybitnych muzyków związanych nie
gdyś z Rybnikiem. Ma również nadzieję, jak 
zresztą wielu animatorów kultury w Rybni
ku, że kolejne wydarzenia muzyczne obu
dzą rybnickich melomanów. Jako pedagog 
Lidia Grychtołówna podkreśla wagę eduka
cji muzycznej młodzieży, której częścią jest 
systematyczne uczestnictwo w koncertach.

- Czuję się osobą spełnioną. Stawiałam 
czoła różnym przeciwnościom, nigdy jednak 
nie miałam wątpliwości co chcę w życiu ro
bić i co jest dla mnie najważniejsze - mówi 
Lidia Grychtołówna Przed paroma laty zła
małam rękę. Jak powiedzieli lekarze, jest ona 
dziś sprawna tylko dzięki pomocy Boga i mo
jej silnej woli. Widocznie tak miało być...

Wiesława Różańska
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Tegoroczna edycja Konkursu Li
terackiego RDL “W mojej Małej 
Ojczyźnie”była kontynuacją ubie
głorocznego.

Temat zachęcił do wypowiedzi 14 osób, a sze
roka formuła konkursu sprawiła, że nadesłano wy
powiedzi pisane i literacką polszczyzną i śląską 
gwarą. Język ogólnopolski miał jednak zdecydo
waną przewagę.

Zaprezentowano różne formy literatury faktu: ro
dzaj kroniki rodzinnej, reportaż z zakupów w super
samie, glos polemiczny, prace w formie rozmowy 
na tematy aktualne, a nawet prace o zacięciu nauko
wym: rozprawka historyczna czy rekonesans w po
szukiwaniu istoty śląskości po współczesnych dzie
łach literatury pięknej. Tylko w kilku pracach prze
ważyły elementy beletrystyczne. Próba wskrzesze
nia rapsodu pisanego poetycką prozą ‘ ‘Ja, woda za
zdrosna”, reminiscencja ostatniej powodzi, oprócz 
słabości artystycznych okazała się zbyt odległa od 
tematu konkursu. Nadesłano nawet cykl interesują
cych wierszy z Niedobczyc pod godłem “Henriet
ta”, tyle że... nie był to konkurs poetycki. Wspo
mnienia z dzieciństwa w Wielopolu pt. “Stary dąb ” 
niekiedy jest pozbawione dbałości o narracyjne na
pięcie, niekiedy przegadane, ale autentyczne w umi
łowaniu lokalnej tradycji i z barwną opowiastką 
w gwarze śląskiej.

Co takiego ma w sobie ziemia rodzinna, 
że w pamięć zapada na całe życie i tęskno- 
tq zalega w sercach tych, którzy z różnych 
przyczyn jq opuścili?

Tu żyło się w tajemniczym, zaczarowa
nym świecie bajki. Tu człowiekowi było 
wszystko przyjazne: przyroda, klimat, pory 
roku, ludzie i zwierzęta. A  najtrudniejszq 
nawet mowę pojęło się bez wysiłku. Tu mia
ło się wszystko: słońce, księżyc, gwiazdy. 
Tu przeżyło się beztroskie dzieciństwo, choć
nieraz w strasznych czasach.

* * *

Człowiek przypisany jest do swej płci, 
rodziców, czasu historycznego, miejsca ge
ograficznego - a więc i rasy - oraz religii. 
Płci zmienić nie można. Rodziców można 
nie szanować, można się ich wyrzec, ale 
zmienić nie sposób. Czasu historycznego i 
rasy również nie da się zmienić. Do dys
pozycji pozostaje religia i miejsce geogra
ficzne. Przy zmianie religii daje znać o 
sobie mentalność Kalego. Jeśli prawosław
ny przechodzi na katolicyzm, to katolicy 
nie wypominajq mu odejścia od w iary  
swych przodków, lecz chwalq go za na
wrócenie się na "prawdziwq" wiarę. Tak 
samo jest w kierunku odwrotnym.

Skoro wobec tylu spraw człowiek jest 
bezsilny, dlaczego zmienia miejsce geo-

Elementy beletrystyczne sprawiają większości 
autorów kłopot: rozmowy okazują się sztucznie 
patetyczne (praca Zbigniewa), to znów rażą bra
kiem autentyzmu, gdy młody siostrzeniec o ślą
skich sprawach poucza doświadczonego wujka 
(praca Marcina Grzymały). Tu stosunkowo naj-

Y .

ciekawiej wypadła praca pt. “Powroty”, najbliż
sza trafnego ujęcia mowy mówionej, nie siląca 
się na żadne “sztuczności”, dająca za to skrótowy 
obraz postaw Ślązaków nie-Ślązaków wobec 
“Małej Ojczyzny”.
Wtórna względem źródeł historycznych i banal

na była praca o Maksymilianie Basiście (nie wia
domo dlaczego nazwana "gawędą"). Ciekawa na 
wstępnych stronach “Próba ustalenia historii ro
dzinnej” później okazuje się zbyt fragmentarycz
na i niekonsekwentna w rozwijaniu dziejów ko
lejnych członków rodu. Autor jest przywiązany 
do trwania niezmiennych nazw miejsc i osób, ale 
sam ukrywa swoje postacie pod kryptonimami 
lub połowicznie rozszyfrowanymi nazwiskami.

graficzne? Czyżby to miało wynikać z po
trzeby wolności? W  takim razie pozostałe 
czynniki /płeć, rodzice, czas historyczny, 
rasa/ sq zniewoleniem?

Wiele jest przyczyn opuszczenia ziemi 
rodzinnej. Głównq przyczynq jest dramat 
wojny niosqcej zagrożenie dla każdego 
życia. Drugq poważng przyczynq jest dra
mat wojny niosqcej zagrożenie dla każde
go życia. Drugq poważnq przyczynq jest 
potrzeba szukania chleba.

Swojq ziemię rodzinnq opuściło wielu 
niczym nie przynaglanych, gdyż spokój i 
chleb mieli zapewniony. Ojcowie dzieciom 
stworzyli podwaliny pod nowe gniazda, 
gdzie na świat miały przyjść ich wnuki. 
Synowie uciekli. Zostawili groby przodków 
na cmentarzach, gdzie odnaleźć można 
przedstawicieli wspaniałych rodów, choć 
nieherbowych. Progów ojcowskich nie uca
łowali na pożegnanie. Do piersi nie przy
ciskali ikony, ani obrazka z Aniołem  
Stróżem, na którego spoglqdali podczas 
pacierza, kiedy matki przytrzymywały im 
ręce do "Ojcze nasz...", a nie do "Vater 
unser...". Do piersi przyciskali dokumenty 
majqce zaświadczać, że dziadek urodzony 
był w Westfalii, a ojciec walczył w Wehr
machcie, choć może wrócił od Andersa  
z  angielskimi odznaczeniami. Uciekli, by

Tkwi w okowach języka ezopowego. Ale rzecz 
jest warta szlifowania. Autorka podpisana “Pa
trie” zupełnie rozminęła się z tematem śląskim.

Autorzy z “ulicy Spokojnej” (to godło), byli o 
krok od strefy nagród. Szkoda, że w swych nie
kiedy drapieżnych poglądach na różne śląskie

mity nie wybili się dość wyraźnie ponad przyta
czane sądy Horsta Bieńka czy Kazimierza Kut
za. Może należy rozbudować wątek osobistych 
śląskich doświadczeń?

Klasą dla siebie okazał się ubiegłoroczny 
zwycięzca konkursu Andrzej Piontek, który 
oprócz talentu literackiego posiada olbrzymią 
wiedzę o Śląsku oraz wrażliwość historycz
ną. Bodajże jako jedyny umie ostrożnie (co 
nie znaczy kunktatorsko) ważyć polsko-cze- 
sko-niemieckie racje dla Śląska i o Śląsku. Nie 
tylko dokumentuje dzieje własnej lokalnej 
społeczności, ale i umie ostrzegać ją przed róż
norakimi niebezpieczeństwami, które płyną 
nie tylko z zewnątrz.

móc zasiqść do stołu obficie zastawionego
plonami pól przez siebie nie obsianych.

* * *
Miejsce i czas urodzenia nie sq czyjqś 

zasługq ani winq. Ludzi kształtujq warunki 
bytowe istniejqce w granicach Małej O j
czyzny i wydarzenia historyczne jej doty- 
kajqce. Paradoksem jest, że Ślqzacy, w 
przeważajqcej części katolicy, ukształtowa
ni zostali przez protestantyzm, którego 
zasada Sola scriptura uwidoczniła się w 
poszanowaniu prawa świeckiego. Prote
stantowi przez gardło by nie przeszło po
wiedzenie: "Przepisy sq po sato, by je 
omijać". To samo z powiedzeniem: "Czy 
się stoi, czy się leży dwa tysigce się nale
ży". Naszym przodkom też to nie prze
chodziło przez gardło. Nam to przecho
dzi. Kolejna zasada protestantyzmu zale
ca, by się bogacić, lecz nie trwonić. Dla
tego u nas nie było polskiego piekła. Nie 
było tajemniczych pożarów stodół boga
tych gospodarzy.

W  latach sześćdziesiqtych dostrzega
łem wymieranie starych pszowian. Do
strzegałem to o godzinie 5 .15 rano, kie
dy gnałem przez Pszów do kopalni. W i
dać to było po odcinkach odśnieżonych 
chodników, które były krótsze każdej ko
lejnej zimy, aż  znikły zupełnie.

Ślgskości nie należy w yrażać jedynie 
poprzez zupę z nudlami, roladę, kluski 
i modrq kapustę. Trzeba odchw aścić  
ścieżki wydeptane przez przodków. To

Zgodnie z  regulam inem  konkursu drukujem y fragm enty  
nagrodzonych prac.

Andrzej Piontek: Moje trzy grosze

JÊ  /  Konkurs Literacki RDL “W mojej Małej Ojczyźnie”

/ ' / M z u  g r o s z e , . .
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To nie ja...
Kolejny, trzeci tomik swoich wierszy, zatytułowa

ny To nie ¡a wydała rybnicka poetka i malarka w 
jednej osobie - Jadwiga Mandera.

Utwory w  nim zawarte są świadectwem fascynacji 
światem i przyrodą, poetyckim pamiętnikiem z licz
nych podróży, zapisem bolesnych wspomnień i reli
gijnych wzruszeń, a także uczuć jakimi darzy ziemię 
rodzinną i miasto, w  którym żyje. Jest również refle
ksją nad cudem życia i zachwytu nad boską mocą.

Proste i wzruszające, przemawiają do wyobraźni i 
trafiają do serca, w  czym pomagają kolorowe repro
dukcje obrazów pędzla autorki, z których wiele wiąże 
się tematycznie z zawartymi wtórniku utworami.

Książeczka do nabycia m.in. w  księgami na Rynku, /r/
■■»■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■i

Jury doceniło siłę ekspresji tekstu Michaliny Cho- 
merskiej, jej niekłamane zaangażowanie w oma
wiany problem stosunków śląsko-polskich, choć 
niektóre tezy pracy wymagają dyskusji. Np. czy na 
pewno Śląsk “nie ma wspólnych dzieci” z Polską? 
Podobnie z pracą Marcina Margońskiego, który 
prawem młodości popada często w przesadę. Ale 
młody autor ma jeszcze czas na cieniowanie swoich 
sądów - tymczasem potrafi ciekawie i dobitnie sta
wiać problemy, choć ich "interpretację” pozostawia 
wujowi.

Grzegorz Walczak

potrafiq zrob ić n asze  panie. Znam  
m iejscow ości, gd zie  d zieci każdemu  
starszem u mówiq dzień  dobry, choć 
nawet go nie znajq . Znam miejscowo
ści, gdzie w sobotnie popołudnia mło
dzież zamiata ulice, co traktujq jak spo
tkanie tow arzysk ie . Mam prośbę do 
naszych pań, by nie leciały za  wqtpli- 
wym postępem, w wyniku czego uby
wa kobiet, a przybyw a baboludów z 
wulgarnym słownikiem, papierosem w 
ustach i kieliszkiem w ręce.

N asze mqdre kobiety majq zasługi w 
opanowaniu żywiołu przyjezdnych do 
pracy chłopaków z całej Polski, których 
wciggnęły do ślqskich rodzin i stopiły 
tak, że nie odstajq. G dyby na Slqsku 
zam iast kopalń były zakłady włókien
nicze i do pracy p rzyjeżdżały  dziew 
czyny, to dawno zapomnielibyśmy sma
ku ślqskiego obiadu niedzielnego. Stqd 
w idać, że wiele ślqskich spraw trzeba 
powierzyć kobietom.

Gdybym teraz miał podpisać ślqskq 
volkslistę, to postawiłbym kilka w arun
ków: nie chciałbym w idzieć wypalonych 
łqk i pól, nie chciałbym w idzieć "wień
ca" śmieci okala jqcego miejscowości 
okryte przepychem, nie chciałbym w i
dzieć zabazgranych przystanków i ele
w acji budynków uporczywie odnaw ia
nych przez troskliwych gospodarzy. Ży
czeń mam w ięcej.

Portretyz duszą
Kolejny raz rybniczanie mieli okazję do zetknięcia się 

z twórczością rybnickiego artysty - plastyka Mariana Raka. 
Tym razem w Galerii Miejskiej Biblioteki Publicznej wy
stawiono jego rysunki, portrety i autoportrety. Szczególnie 
te ostatnie, przybliżając wyznawane przez twórcę idee trans
cendencji. ukazały bogaty świat jego przeżyć wewnętrznych. 
Wybór odpowiedniej formy i koloru pomógł w przekazy
waniu niełatwych treści nie tylko widzialnej rzeczywisto
ści, którymi autor chciałby poddzielić się z odbiorcami dzie
ła. Tym samym artysta dopuścił nas bardzo blisko swojej 
prywatności, odsłanił myśli, nastroje i przeżycia.

Również portretowane przez M. Raka postaci nie pozo
stawiają widzów obojętnymi. Po obejrzeniu malarskiej wi
zji chcielibyśmy poznać bliżej życie portretowanych, do

wiedzieć się o nich czegoś więcej, zgłębić ich tajemnice.
Na wystawie można obejrzeć m.in. portret wieloletniego burmistrza Rybnika Władysława Webera, 

namalowany z okazji Roku Weberowskiego, a mający swoje stałe miejsce w Urzędzie Miasta.
Wystawie towarzyszył interesujący i starannie wydany przez bibliotekę plakat oraz folder zawierają

cy kilka kolorowych reprodukcji najciekawszych prac. Ixl

Czterdzieści lat minęło... mógłby zaśpiewać Woj
ciech Bronowski na benefisowej uroczystości z oka- 
zji własnego jubileuszu pracy “na niwie” upo
wszechniania kultury. Mógłby, gdyby chciał, ale nie 
zechciał, zaprosił natomiast przyjaciół, których wie
lokrotnie gościł w Rybniku na kolejnych edycjach 
Rybnickich Dni Literatury i przy innych okazjach. 
Bohaterem pierwszej części koncertu w klubie 
“Energetyka” było... słowo - tworzywo najbardziej 
przez beneficjanta ulubione. Nim też, razem z żoną 
Jadwigą j ubilat powitał widzów, recytując z uczu
ciem Ocalić od zapomnienia Gałczyńskiego. Pro
wadzący tę część imprezy Jan Poprawa, a szcze
gólnie Bogusław Sobczuk, udowodnili, że też lu
bią się wsłuchiwać w “słowo”, szczególnie... wła
sne. Przedwojenne teksty stylowo interpretowała

Adekwatnego” Magda Teresa Wójcik i Henryk
Boukołowski przypomnieli nieśmiertelne słowa o 
... groszu, co wypadł już z obiegu François Villona. 
Gospodarz zaś zaprezentował swój największy suk
ces recytatorski sprzed 30 lat - Obłok w spodniach 
Majakowskiego.

Część drugą rozpoczęła grupa muzyczna Czesła
wa Gawlika, by za chwilę znów dać pierwszeń
stwo słowu - tym razem w wykonaniu aktorów te
atru “Kwadrat”, którego dyrektor Edmund Kar- 
wański wraz z dyrektorem drugiego ulubionego 
przez jubilata teatru “Syrena” Zbigniewem Kor- 
polewskim dobrze się czuli w roli konferansjerów. 
"Miejscowych” reprezentował kabaret Nic z klubu 
Energetyka, by ustąpić pola kabaretowym wyjada
czom - Krzysztofowi Daukszewiczowi i kabareto

wi “Potem”.
Bardzo już późnym wieczorem za

brzmiało 100 lat, jubilat odebrał ży
czenia, do których my również się 
dołączamy.

Szczegóły z bogatego życiorysu, 
spisane własną ręką beneficjanta,

Bcłicfis Wojciecha Brodowskiego

Ż\jcie teatrem
n i  vi j
Nina Repetowska,
Julian Kawalec
przypomniał, że był 
gościem RDL ponad 
20 razy, a Wojciech 
Siemion brawurowo 
przedstawił fragment 
powieści Kamień na 
kamieniu Wiesława 
Myśliwskiego - tego
rocznego i pierwsze
go laureata literackiej 
nagrody “Nike”.
Henryk Talar do
słownie wpadł na chwilę, by rozbawić publiczność 
lekko strawestowanymi na okoliczność jubileuszu 
Słówkami Boya, kabaretowo potraktowali swój 
występ aktorzy teatru "Korez", zaś artyści “Teatru

Beneficjant wysłuchuje treści gratulacyjnych telegramów...
W roli listonoszy Jerzy Turek i Paweł Wawrzecki z teatru "Kwadrat"

można znaleźć w specjalnym okolicznościowym 
wydawnictwie zatytułowany m Życie teatrem mi jest.

Ir/
Zdj.: Zb. Solarski
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K °g° «a piedestał?
Pomnik, monument, statua, posąg, figura, kopiec, 

obelisk, stalla... związane są z kulturą ludzką od cza
sów preh istorycznych . Ich głównym  zadanie było 
upam iętnienie zasług osób lub ważnych wydarzeń.

W ku ltu rze  juda izm u  i islam u pom nik je s t synonim em  
b a łw o ch w alstw a . N a to m ias t w eu ro p e jsk ie j k u ltu rze  
funkcjonu ją  co najm niej dw ie op in ie  
na tem at po trzeby is tn ien ia  tej form y 
u pam iętn ian ia  ludzi i ich dzia łań , a 
w yrazili je  m .in. dwaj rzym scy p o e
ci. O w idiusz m ów ił: Czyn mija, p o 
m niki je g o  pozo sta ją  (Factum  ob iit, 
m onum enta m anent). O dm ienny p o 
gląd m iał H oracy, staw iając  akcent 
na ludzki czyn, w tym  przypadku na 
sw oją  poez ję : W zn io słem  p o m n ik  
trw alszy od spiżu, w yższy od kró lew 
skich  p ira m id  (E xegi m onum entum  
aere perenn ius reg a liąu e  situ  pyra- 
m idum  altius).

Los pom ników  je s t  n a jczęśc ie j 
odzw ierc ied len iem  skom plikow anej 
rzeczyw isto śc i. Pow stają  i upadają ,

podobn ie  
ja k  id e e  
czy syste
m y p o l i 
t y c z n e ,  
czego  do- 
św iadczy- 
1 i ś m y 
w sp ó łc z e 
śnie w n a 
szym  k ra ju . P o w sta w a n iu , 
ale rów nież burzen iu  pom ni
ków, tow arzyszy  w iele, c zę 
s to  n e g a ty w n y c h , e m o c ji. 
O c z y w iś c ie  w p rz y p a d k u  
u p a m ię tn ia n ia  id e i w ą tp li
w ych lub w ydarzeń  b u d z ą 
cy ch , w m iarę  up ły w u  la t, 

\  kon trow ersje .
\  P ierw szym , bo pow stałym

w XV w., rybn ick im  m onu
m entem  była upam ię tn ia jąca  
zw ycięską  b itw ę z husy tam i 
kam ienna kolum na św. U rba
na na "G órze R udzk ie j". Jej 
p o z o s ta ło ś c ią  je s t  c e g la n a  
k ap liczka , k tó rą  po p rzen ie 
sieniu  pośw ięcono ponow nie

w końcu paźd z ie rn ik a  br. przy u licy  G liw ick ie j. S kom 
plikow aną h isto rię  w naszym  m ieście  m ają pom nik i św. 
Jana  N epom ucena sto jące na Rynku i przed “starym  k o 
śc io łem ” . Na p rzełom ie X IX i XX w ieku na P lacu W ol
ności i p rzed  sądem  stały  pom niki żo łn ierzy  n iem iec
kich , ale zn iknęły  w latach  m iędzyw ojennych . N ajnow 
sza h is to ria  zao szczęd z iła  R ybnikow i pom ników  o w y
raźnych konotacjach politycznych: nie upam iętniono L e
nina ani S talina, nie postaw iono  też w centrum  m iasta
“pom nika w dzięcz- 
dz ieck iem u.

N ieco św ia tła  na

n o ś c i” ż o łn ie rz o w i ra -

p ro b lem  p o s trz e g a n ia  
przez m łodych rybniczan 

ro zstrzy g n ię ty  pod koniec 
październ ika  K onkurs W ie

dzy o R ybniku. Jednym  z zadań 
pó łfina łu  było w ym yślen ie  i z a 

p ro jek tow an ie  pom nika, k tóry  m ia
łaby stanąć w centrum  miasta. Sądząc 

po ilośc i p ropozycji, 13- i 14-latki n a j
chętn iej postaw iliby  na p iedesta ł w R yb
niku bu rm istrza  W ładysław a W ebera, pa
pieża Jana Paw ła II, patrona naszego m ia
sta św. A ntoniego, nie brakow ało  rów nież 
p ro jek tu  pom nika ak tualnego  p rezyden ta  
m iasta. In tere-
s u ją c a  j e s t  
id ea  u s ta w ie 
n ia  “ pom n ik a  
o c h ro n y  ś r o 
dow iska n a tu 
ra ln e g o ” oraz 
upam iętn ien ie  

sam ego m iasta  - jak o  n asze 
go gniazda. K ilka pro jek tów  
n aw iązy w a ło  do w y d arzeń  
h is to rycznych , choć w sp o 
sób bardzo  ogólny, np. “p o 
m nik  p o le g ły m ...” . W ażne, 
że ci m łodzi ludzie  nie ne
gują potrzeby upam iętn ian ia  
w ydarzeń  i docen ia ją  za s łu 
gi p rz o d k ó w  o raz  lu d z i 
w spó łczesnych . Bo to p rze 
c ież  m ło d z ież  je s t  n a jb a r 
dz ie j sk ło n n a  do b u rz e n ia  
p o m n ik ó w  i "o d b rą z o w ia - 
nia" ich bohaterów .

Marek Szołtysek
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W  programie i propagandzie Deutsche 
Burgerpartei dużo miejsca zajmowały pro
blemy zwigzane z funkcjonowaniem i dzia- 
łalnościg lokalnych władz komunalnych. Na 
plan pierwszy wysuwano poszanowanie 
praw a i porządku  
publicznego i popie
ranie samorządnego 
rozwoju gmin. Doma
gano się obsadzania 
stanowisk w samo
rządzie lokalnym fa
chowcami, a nie kie
rowaniu się przy za 
tw ierdzaniu stano
wisk przynależnością 
partyjną. Ze spraw  
społeczno-gospodar
czych domagano się wsparcia dla cierpią
cych biedę i popierania szkolnictwa. Trze
ba przyznać, że propaganda niemiecka 
prowadzona była w niezwykle umiejętny 
sposób. Wiele miejsca poświęcała ona za 
gadnieniom gospodarczo-administracyj
nym, a mniej politycznym, co trafiało na 
podatny grunt wśród elektoratu w ogarnię
tej kryzysem ekonomicznym społeczności 
rybnickiej.

Niezwykle agresywną kampanię wybor
czą prowadził Związek Obrony Górnoślą
zaków. Główną oś programu związku i jego 
lidera Kustosa stanowiły hasła separatyzmu 
niemieckiego. Wywoływał on wśród patrio
tycznej części społeczeństwa polskiego oraz 
umiarkowanej, ugodowo nastawionej spo
łeczności niemieckiej, wzburzenie i potępie

nie. Pozostałe listy wyborcze reprezentowa
ne były przez lokalne komitety wyborcze, 
które w swych programach kładły nacisk na 
rozwiązywanie lokalnych problemów spo
łecznych.

Wybory odbyły się 
w wyznaczonym ter
minie 14 listopada 
1926 roku. Głosowa
nie odbywało się w 
godz. 8.00 - 19.00. 
U praw nionych do 
głosowania w Rybni
ku było 7613 osób, 
głosow ało 7181 
osób, głosów nie
ważnych oddano 55, 
ważnych 7126.

Wybory komunalne w Rybniku dały wy
nik prawie identyczny jak wcześniejsze 
wybory do Sejmu Śląskiego. Główna lista 
polska (PZSCH) zdobyła 2587 głosów, głów
na lista niemiecka 2562. Na PPS padło 712 
głosów. Ponadto po kilkaset głosów uzyska
ły różne drobne listy polskie oraz separaty
ści Jana Kustosa. Podział mandatów był 
następujący: PZSCH - 12, blok niemiecki - 
11, PPS - 3, separatyści - 2 i tyleż lokalna 
lista polska z Paruszowca. Z rezultatów wy
nikało, że Polacy z PZSCH mieli razem z 
PPS i listami lokalnymi 17 mandatów co 
dawało im większość w Radzie. Niemcy 
natomiast z Deutsche Burgerpartei wraz z 
separatystami Kustosa mogli liczyć na ma
ksimum 13 mandatów.

Frekwencja wyborcza była bardzo wyso

Rada i Zarząd Miasta 
1 9 2 2 - 1 9 3 9

W y l i o j w  

1 9 2 6  m

Z rynkowyj latarni

Ptok piyrszy
Łod roboty pokrziwiony, 
Poszoł starzik na pyndzyjo!

Ptok drugi
Dyć hned umar umynczony 
Marudzyniym do znudzynio.

Ptok trzeci
Bo z chłopami som kłopoty, 
Jak niy styknie im roboty!

/fra-szoł-ka/

ka i wyniosła 94,4 procent uprawnionych 
do głosowania. Wysoki udział biorących w 
głosowaniu wynikał nie tyle ze skuteczności 
agitacyjnej partii i ugrupowań politycznych, 
lecz najprawdopodobniej z wprowadze
niem na Górnym Śląsku przymusu wybor
czego. Wysoki był również odsetek głosów 
ważnych i wynosił 99,2 procent, co dobrze 
świadczyło m.in. o poziomie uświadomie
nia wyborców. Ciekawostką wyborczą był 
fakt, że nie wystawiono w Rybniku listy sa
nacyjnej, co jednak nie powinno dziwić, 
gdyż sanacja w owym czasie nie posiadała 
w mieście większego poparcia społeczne
go. Wyniki wyborów w całym powiecie ryb
nickim przyniosły zdecydowane zwycięstwo 
ugrupowaniom polskim. Jedynie w nielicz
nych gminach zwycięstwo odniosły grupo
wania niemieckie.

Obie strony, to znaczy polska i niemiec
ka uznały rezultaty wyborów za sukces swo
ich orientacji. Polacy wskazywali, że...m imo  
przekupstw najróżnorodniejszych, miasto 
nasze pokazało, że Polacy tu mieszkają, że 
Rybnik jest polskim miastem w całym tego 
słowa znaczeniu. Cześć Wam wszystkim, 
którzyście się przyczynili do zwycięstwa! 
Wstyd i hańba tym, którzy nam świadomie 
zaszkodzili.... Również Niemcy uznali re
zultat wyborów za korzystny, podkreślając 
podobnie jak i Polacy, że w obecnych wa
runkach i przy tak dużej presji wywieranej 
przez Niemców, osiągnęli duży sukces. 
Wydaje się, że prawda leży pośrodku. Listy 
polskie osiągnęły słabszy wynik aniżeli się 
powszechnie spodziewano, gdyż taka była 
aktualnie sytuacja geopolityczna i gospo
darcza i odzwierciedlała ona w dużej mie
rze istniejący układ polityczny oraz nastro
je społeczne. Zaskakiwał jednak procent 
oddanych głosów na listy niemieckie (40%), 
gdyż był on wielokrotnie wyższy aniżeli było 
obywateli polskich narodowości niemieckiej 
(5,5%). Znaczący wpływ na rezultaty wy
borów miała zapewne zręcznie prowadzo
na kampania wyborcza przez mniejszość 
niemiecką. Z drugiej zaś strony w tak skom
plikowanej sytuacji politycznej i gospodar
czej ugrupowania polskie uzyskały więk
szość na forum Rady Miejskiej, co należy 
uznać za spory sukces.

Wyniki wyborów w Rybniku przyjęte zo
stały jednak bardzo nieprzychylnie przez 
Urząd Wojewódzki Śląski. W  następstwie 
tego władze wojewódzkie unieważniły wy
bory komunalne w Rybniku i rozpisały nowe 
na 15 maja 1927 roku.

Tel. 42-28-825
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Radziejów, nazywany w dawnych zapisach “Rastow”, “Ra- dziegow”, “Radzicow” czy “Ra- dzeow”, powstał prawdopodobnie około 1250 roku. Istnienie wsi potwierdza po raz pierwszy w 1305 roku Księga fundacyjna biskup
stwa wrocławskiego.

Nie znamy jednak z im ienia pierw szych w ła
ścicieli i założycieli Radziejowa. Domyślamy 
się tylko z nazwy “R adziejów ” , że mógł to być 
rycerz, którego słow iańskie imię bądź przydo
mek brzmiało “Radziej”, co znaczy “pilny” , “za
troskany” . M imo, że nie posiadam y dokum en
tów opisujących dawne dzieje Radziejow a, do
myślamy się jednak, że m usiała to być wieś zna
cząca w okolicy. Już w XV wieku, w czasach 
kiedy wszystkie okoliczne wsie podlegały pro
boszczowi rybnickiem u, w Radziejowie, wokół 
drew nianego kościółka pw. św. Anny, istniała 
odrębna parafia. Da się to udowodnić na pod
stawie spisu parafii płacących w 1447 roku po
datek kościelny nazyw any “św iętopietrzem ” .
Radziejów zapłacił wtedy dwa grosze. M ożemy 
przypuszczać, że do ówczesnej radziejow skiej 
parafii należeli też mieszkańcy Popielowa, a mo
że nawet Chwałowic i N iedobczyc... Niestety, 
radziejowska parafia podupadła w XVI wieku w 
okresie reformacji. Kościół św. Anny utracił cha
rakter kościoła parafialnego i cała m iejscow ość stała się 
częścią rybnickiej parafii Matki Boskiej Bolesnej. Podczas 
reform acji, a następnie wojen religijnych w XVII wieku, 
straciła też na znaczeniu wieś Radziejów. W tedy bowiem 
dziedzicam i Radziejowa i Po
pielow a były te same osoby, 
które osiadły jednakże w sąsie
dniej wsi Popielów. Radziejów 
traci wtedy do tego stopnia na 
zn aczen iu , że w sp o m in an y  
w cześniej kośció ł św. Anny 
nazywano “kościołem  w Po
pielow ie” . A kiedy ukształto
wała się gmina Popielów, Ra
dziejów  w szedł w jej skład.
Dlatego też nie ma Radziejów 
sw o jeg o  o d rę b n e g o  h e rb u .
M ożna jednak przypuszczać, 
że starsza od Popielowa wieś 
R adziejów  posiadała  k iedyś 
własny herb, ale został on za
pomniany. Niewykluczone jest

Drewniany kościółek św. Anny stał kiedyś w Radziejowie 
na środku cmentarza. Spłonął latem 1942 roku.

również, że znany nam dzisiaj herb Popielow a czyli “cw a
łujący koń” jest właśnie tym dawnym herbem Radziejowa, 
przejętym później przez gminę Popielów. Sprawa być może 
znajdzie kiedyś rozstrzygnięcie.

Od najdaw niejszych 
czasów  radziejow ianie 
zajm ow ali się upraw ą 
ro li ,  h o d o w lą  ry b , 
owiec, przypuszczalnie 
również koni. Rolnicza 
struktura wsi zaczęła się 
powoli zm ieniać dopie
ro pod koniec XIX w ie
ku, kiedy coraz więcej 
m ieszkańców  znalazło 
zatrudnienie w kopalni 
w N ied o b czy cach . W 
związku z tym wieś li
cząca w 1858 roku ty l
ko 256 m ieszkańców , 
o siąg n ę ła  ich w 1900 
roku około tysiąca. Na

Tel. 42-28-825
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początku XX w ieku w R adziejow ie 
wybudowano szkołę podstawową, po
w stał tu rów n ież  k o p a ln ian y  szyb 
“M arcin” wraz z łaźnią i cechownią.
O dtąd rad z ie jo w ian ie  z jeżd ża li na 
“niedobczycko gruba” przez szyb w 
swojej wsi.

Przełom em  dla Radziejow a był rok 
1897, kiedy m iejscow ość ta, wraz z 
Popielow em  i Jankow icam i, odłączo
no od parafii rybnickiej, tw orząc pa
rafię w Jankowicach. Dla radziejowian 
było to wygodne rozw iązanie. Na n ie
dzielne msze chodzili do Jankowie, zaś 
nieszpory i inne nabożeństwa, rzadziej 
m sze, odbyw ały  się w ich starym  
drewnianym  kościele filialnym  św. Anny. Parafian jednak 
przybyw ało i dlatego od 1912 roku jankow icki proboszcz 
ks. Artur Spielvogel rzucił w parafii hasło budowy now e
go murowanego kościoła. Pomysł z ochotą podchwycili ra
dziejow ianie, sądząc, że nowa św iątynia stanie w środku 
parafii czyli w Radziejowie. Do dzisiaj tereny na granicy 
Radziejowa i Jankowie nazywane są "podkościele” . Plany

Dawny widok szybu  
“Marcin” i cechowni. 
Zdjęcie ze zbioru Leo
na Mańki.

Przebudowany budynek 
radziejowskiej cechowni 
służy dzisiaj jako mie
szkania i pomieszczenia 
przedszkola nr 27.

Pomimo skom plikow anych dziejów naszej ziemi, 
R adziejów  pozostał polską wsią. M ieszkańcy dali 
temu wyraz podczas Powstań Śląskich, kiedy za broń 
chw yciło około 50 radziejow ian. Walczyli na Górze 
św. Anny, w Łukowie, trzym ali pow stańcze warty w 
okolicach Rybnika. Podczas Plebiscytu około 90 proc. 
m ieszkańców  głosow ała za Polską.

W 1954 roku Radziejów wraz z Popielowem i Nie- 
wiadomiem został włączony do nowoutworzonego mia
sta Niedobczyce. Taka sytuacja trwała tylko do 1975 
roku, kiedy Radziejów stał się dzielnicą Rybnika.

Marek Szołtysek

Radziejowska szkoła powstała w 1907 roku. Widok od 
strony ulicy Krętej.

te zaham owała pierw sza wojna światowa i powrócono 
do nich dopiero w 1932 roku. Na terenie Radziejowa, w 
nieczynnej już łaźni przy szybie “M arcin” , urządzono 
tym czasow ą kaplicę i m ieszkanie dla księdza. Budowa 
ruszyła i kościół p.w. Trójcy Przenajśw iętszej powstał 
w 1933 roku. W ybudowano go około sto metrów od ra
dziejow skiego kościoła św. Anny, ale było to już na 
terenie Popielowa. Cm entarz natom iast pozostał na te 
renie Radziejowa. M ożna więc pow iedzieć, że od 1933 
roku Radziejów pozostaje jakby w “unii parafialnej” z 
Popielowem . Drewniany kościół św. Anny spłonął la
tem 1942 roku na skutek wadliwej instalacji elektrycz
nej.

Tak około 1910 roku wyglądał radziejowski sklep spożywczy, 
prowadzony przez Antoniego Kiermaszka. Widok od strony dzi
siejszej ulicy Spółdzielczej.

Tel. 42-28-825
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Aktualnie Radziejów zamieszkuje oko
ło 2 tys. osób. Przewodniczącym Rady 
Dzielnicy i jednocześnie radnym miej
skim jest Zygm unt G ajda. - Do najważ
niejszych inwestycji w dzielnicy w ostat

nich dwóch latach - mówi radny Gajda - 
należy zaliczyć wymianę wodociągów  
wzdłuż ulicy Okulickiego i je j ulic bocz
nych. Prace te wykonano dzięki umowie 
zawartej pomiędzy Urzędem Miasta Ryb
nika, kopalnią “C hw ałow ice” i Radą 
Dzielnicy Radziejów. Zakończenie tego 
etapu prac umożliwiło dopiero wykona
nie nowych chodników 
i nawierzchni asfaltowej ulicy Okulickie
go. Wymieniliśmy również wodociąg przy 
ulicy Popielowskiej i Trzech Krzyży. M e
todą gospodarczą utwardzono drogi

boczne od ulicy Okulickiego. Zamonto
wano też w dzielnicy siedem punktów  
świetlnych. Jakiś czas ternu wyłożono try- 
linką plac szkolny, a boisko szkolne ogro
dzono wysoką siatką. Natomiast w ostat

nim czasie ukończyliśmy renowację i upo
rządkowanie terenu wokół kaplicy św. 
Jana Nepomucena przy  ulicy Trzech 
Krzyży. P lanujem y natom iast - kon 
tynuuje Zygm unt G ajda - dokończe
nie w ym iany skorodow anych w odo
ciągów w pozosta łe j części dzielnicy. 
D otyczy to zw łaszcza  fragm en tu  u li
cy Trzech Krzyży. D opiero potem  bę
dzie można zrobić chodniki i nową na 
w ierzchnię tej ulicy, a roboty te p la 
nujemy na wiosnę 1998 roku. Do 1999 
roku chcemy utwardzić metodą gospo

darczą w szystkie pozosta łe  je szcze  w 
Radziejow ie drogi gruntowe. W p la 
nach je s t  również w ybudow anie dro
g i łą c zą c e j u licę  Trzech  K rzyży  i 
N iem cew icza , co uspraw ni ruch, a 
zw łaszcza  kom unikację autobusową. 
Liczym y na szybkie dokończenie te le 
fo n iza c ji dzielnicy. M amy też nadzie
ję , że w naszej dzie ln icy  pow stanie  
wreszcie poczta, a może w p rzyszło 
ści kanalizacja  i oczyszczalnia  śc ie 
ków.

Z ap y ta liśm y  p rzew o d n icząceg o  
Rady D zielnicy o jego  stosunek do 
planów odłączenia się N iedobczyc od 
R ybnika. Co na to radzie jow ian ie?  
Zygm unt G ajda odparł: - D zieln icą  
będziem y zawsze, sądzę więc, że le 
p ie j być dzieln icą  Rybnika niż N iedo
bczyc.

Materiały dotyczące dzielnicy 
Radziejów zebrał 
i zdjęcia wykonał 
Marek Szołtysek

Co się dzieje 
w Radziejowie?

Ciekawostki z Radziejowa
♦  Protokół wizytacyjny parafii radziejowskiej z 1688 roku wy
mienia m.in. dwa dzwony o średnicy 54 cm z 1488 roku i o 
średnicy 69 cm z 1496 roku. Na obu jest łaciński napis: "O rex 
gioriae, veni cum pace!" (O  Królu Chwały przynieś nam pokój). 
Dzwony te do dnia dzisiejszego istnieją i należą chyba do naj
starszych na Śląsku

♦  Na radziejowskim cmentarzu znajduje się bardzo stary dąb, 
który liczy wiele ponad 200 lat. Pomimo opalenia, przetrzymał 
on pożar tamtejszego kościoła. Dziś roślina ta jest leczona i 
spięta specjalnym pasem, by nie złamał jej wiatr

♦  Na terenach dawnej wsi Radziejów ukształtowały się przy
siółki: Mośnik, Kielowiec, Świercze czy Podlesie. Mieszkańcy 
tej dzielnicy do dnia dzisiejszego nazwami tymi określają czę
ści swojej miejscowości. Natomiast okolice ulicy Trzech Krzyży 
nazywa się "Gęsim Rynkiem"

♦  Centralnym punktem przysiółka Mośnik był staw, nad którym 
istniała niegdyś przystań kajakowa, grali muzykanci, a na sta
wie unosiła się "pływająca" wyspa o powierzchni ok. 3 metrów 
kw. To dziwne zjawisko przypisywano działalności mieszkają
cych tam utopków

♦  W  1927 roku w Radziejowie powstała drużyna piłki nożnej 
zrzeszona w klubie sportowym nazwanym praktycznie KS "27" 
Radziejów. Tradycje te kontynuowane są do dnia dzisiejszego

♦  W  czwartkowe popołudnie 6 sierpnia 1942 roku w Radzie
jowie zapalił się stary, drewniany kościółek św. Anny. Zdarze
nie to obserwowała 17-letnia wtedy Helena Kwiatoń: - Była 
straszna burza, a ja stałam z  koleżankami w deszczu koło ko
ścielnego płotu . Bardzo długo przyglądałyśmy się płomieniom. 
Ludzie początkowo starali się wynosić ze  środka jakieś figurki. 
Płomienie jednak bardzo szybko zajęły cały kościół. Mieliśmy 
nadzieję, że ulewny deszcz ugasi płomienie, ale nic z  tego... 
Palące się belki trzaskały tak głośno, że  miało się wrażenie, że  
ktoś strzela z  karabinu...

♦  W  miejscu gdzie spłonął drewniany kościół chowano w na
stępnych latach zmarłych i zrobiono drogę. Niewiele jednak 
osób wie, że pod kościołem w pierwszych dniach okupacji hi
tlerowskiej zakopano polskie dokumenty, pieniądze kościelne i 
sztandary, a wśród nich sztandar powstańców śląskich. 
Przedmioty te prawdopodobnie znajdują się tam do dnia dzi
siejszego i czekają na przypadkowych odkrywców np. pod
czas pogłębiania starego grobu

Tel. 42-28-825
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Dobiegł końca 25, a więc jubileuszowy, sezon żeglarski 
na “Rybnickim Morzu”.

Żeglarze z Pucharem
W ostatnich regatach rozgrywanych o Puchar Rybnika w klasyfikacji 

drużynowej zwyciężyli żeglarze Energetyka Rybnik i, podobnie jak 
przed rokiem, zdobyli główne trofeum. W regatach wzięło udział po
nad 170 zawodników z Polski, Czech, Słowacji, Litwy i Białorusi. Wśród 
ścigających się byl m.in. Mateusz Kusznierewicz, który w klasie FINN 
uplasował się na drugim miejscu. W całych regatach wystąpiło ok. 30 
żeglarzy Energetyka, którzy zdom inowali ryw alizację w klasach 
OK’DINGHY i RACEBOARD. W tej pierwszej zwyciężył Mariusz 
Piecha, a drugi był Krzysztof Harnasz, w drugiej zwycięstwo odniósł 
Ryszard Mościcki, a trzeci był Paweł Piszczyk.

Najlepsze 
na Śląsku

Na mistrzostwach Śląska do lat 13 8 
; we florecie zawodniczki RMKS-u r 

Rybnik: Roma Kowalik, Daria Het
man i Karolina Rejner w klasyfi
kacji drużynowej wywalczyły pierw- J 
sze miejsce, a w turnieju indywidu- 

1 alnym D. Hetman była druga, R. 1 
Kowalik trzecia, Natalia Wilska pią-1 

f ta i K. Rejner szósta.

Dobiegły końca rozgrywki base
ballowe śląskiej ligi kadetów.

Koniec ligi
W końcowej klasyfikacji na drugim 
miejscu uplasowali się zawodnicy 
Ataku Boguszowice, a na trzecim 
baseballiści Silesii Rybnik. W roz
grywkach ligowych zwyciężyli za
wodnicy UKS Jastrzębie.

Medal judoczki
Na rozegranych w Gdańsku mistrzostwach Polski kadetek 

w judo, brązowy medal zdobyła Ewelina Stanczewska. Jest 
ona pierwszą zawodniczką, która zdobyła medal dla “Polo
nii” Rybnik.

Po trzech wygranych przed czasem walkach, w czwartej musiała 
uznać wyższość rywalki. W przyszłym roku Ewelina startować bę
dzie w gronie juniorek. Swoje pierwsze kroki na tatami stawiała w 
UKS Fair Play działającym przy SP 34 w Rybniku.

Swoje kolejne pojedynki ligowe ro
zegrały zarówno koszykarki I i II ligi 
jak i koszykarze III ligi.

Kolejka porażek
Koszykarki Color Cap-u Rybnik po 

bardzo słabej grze w pojedynku roze
granym przed własną publicznością 
przegrały z aktualnym drugim wice
mistrzem Polski zespołem Star Foods 
Prospan Pabianice 49:77 (28:36). W 
rybnickim zespole zadebiutowała Ukra
inka Nelli Nevzorowa, która nie miała 
wiele czasu na zgranie się z zespołem i 
w meczu zdobyła 4 punkty.

W II lidze koszykarki RMKS Partners 
po dobrej grze przegrały w Gorlicach z 
tamtejszym Glinikiem 62:75 (29:38). 
Do tego spotkania rybniczanki przystą

piły bez kontuzjowanych M. Gandor i I. Niedo- 
beckiej. niewielka przegrana jest więc sporym 
zaskoczeniem.

Także porażki doznali koszykarze MKKS-Ryb- 
nik, którzy w pojedynku wyjazdowym ulegli re
zerwom Pogoni Ruda Śląska 68:91 (29:50).

W ligowych tabelach koszykarki Color Cap-u 
plasują się na 8 miejscu, RMKS-u Partners na pią
tym a koszykarze MKKS-u na 9 miejscu.

III Bieg Niepodległości
Prawie 650 zawodników, 

podzielonych na różne grupy 
wiekowe stanęło na starcie III 
Biegu Niepodległości o pu
char Prezydenta Miasta.

T ra sa  licząca  1 km przeb iega
ła od R ynku , następnie wzdłuż 
u lic  K o rfa n te g o , Z a m k o w e j,
Rynkowej, p rzez P lac W olności, 
ulic. Eony i Sob ieskiego do R yn 
ku, gdzie była usytuow ana też 
m eta.

N ajlepsi w poszczegó lnych  
kategoriach otrzym ali nagrody 
rzeczow e i p ien iężne , z a ś  dla 
w s z y s t k ic h  p rz y g o to w a n o  
sm aczn ą  grochów kę i oko licz
n o śc io w e  p la k ie tk i. W  biegu 
głównym w śród kobiet zw yc ię 
żyła Beata Bech z R yb n ika , 
wśród m ężczyzn  p ierw sze m iej
sce  w yw a lczy ł Mirosław Gołę
biewski, także  z Rybn ika .
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Wśród autorów prawidłowych rozwiązań 
krzyżówki rozlosujemy dwa bony towarowe 

wartości 50 zł każdy, ufundowane przez
Klub Międzynarodowej Prasy i Książki CŻSPclK 

Rybnik, ul. Sobieskiego 18.
M M

... STEP NA ---- .
NIZ. ZACHO- MOZĘ SYĆ ^
QNIORYRF MLECZNY ▼

PISZE BAJKI

UMOWA 0  
UJEDNO- 
UCENIU CEN

k7 ^
. M.WEWSCH. 

BUŁGAR»
ODDZIELAŁA- -  
GUNĘ OD MORZA

M. W TURCJI 
NAD EUFRATEM

[“ ROLNIK NA 
▼  NIEJ PRACUJE

SER POOPU-
MOŹE BYĆ SZCZKOWY 
OWOCOWY,
WARZYWNY KWIAT 

JESIENNY

I r

±JEON. POW. 
PRZEST.URA-K 
ZA. NIECHĘĆ T

ZDROWY K
JOGURT Y

SŁUŻY 0 0 15WĄCHANIA

OSZCZĘDNA K  
"ŚWINKA’ r

ZESP KAMER. k  
- OŚMIU y

.  NiGEl

MUCH

W

MIĘDZYNAROO. 
UKŁAD JEDN. 

MIAR
JEZ .W ŚR .

LSZWECJI

JEON POZA- 
UKŁAD. STRUM. PR0MIEM0W. 
ULTRAFIOLET POKARM

DYMIĄCY
KWAS
SIARKOWY

SŁUŻY
DO
PATRZENIA 18

SYMBOL PIERW. :,  POCIĄGOWYCH I
CHEM. NEONU s n n p
SYMBOL PIERW PIERW. CHEM.
CHEM. SREBRA 0  L A. 76

........W ......... ROZDAJĄ JE 
W TEATRZE
CELNIK . Ci 
TOWAR

► WINO HISZP. 
0  GĘSTEJ 
KONSYST.

STARA GRA ►
▼

11

SYMBOL PIERW. ^  
CHEM. SELENU Y
MIESZKANIEC
INDII

SYMBOL PIERW.
CHEM.
MOLIBDENU
NABUTACH 
TATERNIKA

> w

SAMOCHÓD 
ZE SKŁADA
NYM DACHEM

16

19
RUCHOME 
SCHODKI 
NA POKŁAD

RYBA Z RODŹ. 
KARŁOWA
TYCH

13
WYSPA NAM. 
ŚRÓDZIE
MNYM ►

ŚREDN.JEDN.
WCIĘTA KRESKA | 
REJESTRUJĄCA 1

POWIERZCHNI LICZBĘ CZEGOŚ
I25-3SHA)

BYWA W RZECE 14
DES2CZU LUB 
ŚNIEGU

V
ELEM.
KONS^R.
PRZENO-

KANTON WW SR W
S2WAJCARII r

10,17

SŁOIK NA K  
PRZETWORY Y

KOLOROWA K  
PAPUGA Y

PORZĄDEK 
NA POKŁADZIE

AGENCJA PRA
SOWO-INFORMA
CYJNA ►
... CLUB • 
KAWIARENKA

SSAK ŁOWNY.
SK f’: małajHjMAUUE. ALEKSANDRA

WYSPA k  
KOPALOWA Y

AKUSTYCZNE, EUHKTRO- 
TNETYCZNE1 NA MORZU

OPRACOWANIE k 
JAKIEGOŚ m
TEMATU r

Nagrodę za rozwiązanie krzyżówki nr 10 
z hasłem "NAWET PIES ZA DARMO  

NIE SZCZEKA" 
otrzymują: Agnieszka SKORA, 

ul. Karłowicza 20a/8, 44-200 Rybnik 
oraz Wojciech KOLARCZYK, 

ul. Trzech Krzyży 55a, 44-274 Rybnik 
Bony towarowe do odebrania w redakcji 

przez miesiąc od daty ogłoszenia 
nazwisk zwycięzców.

Rozwiązaniem  krzyżówki je s t hasło, które 
powstanie po uporządkowaniu ponumerowa
nych liter od 1 do 19.

Rozwiązania na kartkach pocztowych pro
simy przysyłać do 5 grudnia pod adresem re
dakcji: "Gazeta Rybnicka", Rynek 12a, 44- 
200 Rybnik, lub wrzucić do naszych "żółtych 
skrzynek" (ulica Kościuszki, Zamkowa).

Opatrywanie rozwiązania kuponem nie jest ko
nieczne.

H in  n u

Sp. Z  0 . 0

Klub Międzynarodowej Prasy i Książki 
Rybnik, ul. Sobieskiego 18

MOJE CZTERY PORY
R O K U , O ficy n a  W yd. 
“Akademos”

Elegancko wydany ory- 5 
ginałny kalendarz pomysłu 
i z ilustracjami Ewy Nowo
d w o rsk ie j. K siążeczka  
m oże być jed n o cześn ie  
osobistym pamiętnikiem i 

służyć... wiele lat, bowiem przy datach dzien
nych poszczególnych miesięcy nie zaznaczo
no dni tygodnia. Stylowe ilustracje związane 
ze światem przyrody i porami roku.

Specjalne miejsca do wpisywania urodzin 
bliskich i innych ważnych dat, a także adre
sów i przepisów kulinarnych. Idealny prezent 
dla bliskiej sercu dziewczyny.

LE IDEE DI SUSANNA,
Listopad ‘97

Włoski miesięcznik dla 
am ato rek  ręcznych  ro 
bótek . P rzyk łady  haftu

¡krzyżykow ego, którym i 
ozdobić można dosłownie 
wszystko: od poduszek po
przez obrazki na ścianę, 
pościel, pokrowce na meble, firanki do bieli
zny. Także modele swetrów i aplikacji na dzie
cięce ubranka. Do pisma dołączone wykroje 
i wzory robótek.

T. LOVE, Chłopaki nie 
0  fe* płaczą

V Najnowszy CD grupy, z 
I  której kilka utworów już 
; | jest przebojami. Jak zawsze 

prow okujące teksty kry
tyczne wobec rzeczywisto

ści i konformizmu dzisiejszego społeczeń
stwa.

Książeczka stylizowana na katalog domu 
wysyłkowego, a w roli modeli - chłopaki z T- 
LO V E. Piątka z + za pomysł.

Tel. 42-28-825



GAZETA RYBNICKA Listopad 1997

P.P.U.H. „FABET" Sp. z o.<
44-240 Żory, ul. Boczna
Tel (036) 7340-500; 73-40-510 

Tel./fax (036) 73-40-501
W S Z Y S T K O  

B O  B U D O W Y  D O M U
►stropy prefabrykowane - dł. do 7,8m , 
►elementy ścienne (bloczki, pustaki), 
płyty dachowe, belki nadprożowe,

►płyty drogowe płytk i chodnikowe, 
►krawężniki, o b rze ża ,

ko ry ta  odw adn iając!
' t stalowe, siatki

wypożyczalnia elektronarzędzi i sprzętu 
budowlanego, tel. (036) 73-40-526.

►stal, wyrób zgrzewane, 
dzi i

Garaże prefabrykowane
•  pojedyncze, podwójne oraz kompleksy.

ST AR E P R E F A B R Y K A T Y -T A N IO  
Z N A K O M IT E  DO U T W A R D Z A N IA  

N A W IE R Z C H N I

03W Ä l P T s I
W WORKACH 50 kg
MOŻLIWOŚĆ DOSTAWY

D ł u g o ś ć  d o  7 , 8  m

r o w n  ie z :  
W soboty

P R O M O C J A  J E S Z  E M M
Firma Handlowo-Usługowa 
44-200 Rybnik, 
ul. Poprzeczna 4
(boczna Wodzisławskiej) 

tel. (0-36) 42-25-484

-Usługowa

S/C6AD MATEmOW SCIM/M/WCH ORAZ mOMCZE/Wm \

Zaprasza na zakupy
J  Boazerie panelowe - Kospan - 15,80/m2 
/  Boazerie PCV - zewnętrzne i wewnętrzne 

import
/  Kleje do glazury - Atlas 0,25kg - 15,45zł 
/  Sufity podwieszane - 16,60/m2 ^
J  Panele podłogowe - import \>^v 
/  Kasetony, narzędzia, farby

Ogłoszenia drobne
TRAKTOR "SAM ” 

z przyczepą i pługiem do odśnieżania. 
Kontakt: Piece, ul. Graniczna 30

Montaż paneli podłogowych, 
żaluzji pionowych, 

cy klinowanie, tel. 42-21-051

ŁUSKARKĘ DO LODU sprzedam, 
wydajność 200 kg, produkcji niemieckiej 

firmy Maja. Proponowana cena 6.000,00 zł. 
Tel. kom. 0-602-695-792 
tel. dom. 0-36/ 472-36-90 

***

M-2, M-3 KUPIĘ. Tel. 42-30-404

Zatrudnimy sekretarkę
Wymagane:

• wykształcenie s'rednie
• u m ie ję tn o ś ć  o b s łu g i k o m p u te ra  ( E x c e l ,  W o rd ) 

• m iła  a p a ry c ja  
kontakt osobisty lub telefoniczny 

lnfomax: Rybnik, Rynek 12a, tel. 423 80 88 (800 - 900)

WYCENA
NIERUCHOMOŚCI
Uprawniony Rzeczoznawca Majątkowy 
mgr inż. Krzysztof URBAŃCZYK 

tel. 42-35-323

Styropianowe 
obudowy

wanien i brodzików

M E T  k a ń

Bezpośredni dystrybutor: 
Rybnik-Zebrzydowice, 

ul. Zdrzałka 60, tel. 42-432-95

S k u p  o l e j ó w
przepracowanych

♦ Ecol
Sp z o.o

Rybnik, ul. Podmiejska 71, tel./fax (0-36) 739-18-21, 739-18-22 

Dysponujemy nowoczesnym, specjalistycznym sprzętem do odbioru olejów 
przepracowanych. Jesteśmy w stanie dotrzeć do każdego w krótkim czasie. 

Zapewniamy szybką reakcje na państwa potrzeby oraz konkurencyjne ceny. 
Prosimy o kontakt listowny lub telefoniczny.

Rybnik, ul. Wodzisławska 26
Zapraszam y!

25

Tel. 42-28-825
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TELEFONY ALARMOWE
Pogotow ie Ratunkowe:
Straż Pożarna:
Policja:
Straż M iejska:
Pogotow ie W eterynaryjne: 
Pogotow ie Gazowe:
Pogotow ie Energetyczne: 
Pogotow ie W odno-K analizacyjne:

999, 42-23-666 
998, 42-22-277 
997, 42-21-091 
42-27-254 w godz. 600-2200 
42-22-461
42-23-419 po godz. 1500 45-53-791 
42-210-71
42-23-681, 42-26-192, 42-26-647

Pogotow ie K om unikacji M iejskiej-D yspozytor: 42-23-096
Pogotow ie C iepłow nicze:
Pom oc Drogowa:
W odne O chotnicze P ogotow ie Ratunkowe: 
Pogotow ie R atunkowe Kolejowe: 
Pogotow ie R atow nictw a G órniczego: 
Pogotow ie Zimowe:
M iejski O środek D yspozycyjny:

42-24-956, 42-24-645
42-27-569
42-26-599
42-22-638
45-51-289
42-21-233
42-21-000 J

A muzyka 
trwa...

dokończenie ze strony 12

współtwórcą jej sukcesów ostatniego 10-le- 
cia jest M arian Wolny, prowadzący zespół 
od 1984 roku do dnia dzisiejszego. Marian 
Wolny, radny i przew odniczący Komisji 
Kultury RM pierwszej kadencji, był również 
pom ysłodaw cą M iędzynarodow ego F esti
walu O rk iestr D ętych “Z ło ta  L ira” , pełni 
zresztą nadal funkcję jeg o  dyrektora.

1 to właśnie na ręce Mariana Wolnego oraz 
prezesa Zarządu Miejskiej Orkiestry Dętej 
“Rybnik” Stanisława Żydka składali gratu
lacje zaproszeni na obchody jubileuszu go
ście. A byli wśród nich: honorowy przewo
dniczący Zarządu Głównego PZChiO Wal
ter Stryja, szef Oddziału Śląskiego PZChiO 
Rajmund Hanke, przewodniczący Okręgu 
Rybnickiego Rainhold Tront, reprezentują
cy miasto przewodnicząca RM Urszula Szy- 
nol i wiceprezydent Jerzy Kogut, a także 
przedstawiciele miejskich palcówek kultury 
i zaprzyjaźnionych orkiestr.

Z okazji jubileuszu orkiestrze, a także 
Marianowi Wolnemu została przyznana Zło
ta Odznaka Honorowa z Laurem, najwyż
sze odznaczenie PZChiO. Odznaki zostały

wręczone w czerwcu br., przy okazji tego
rocznej edycji festiwalu “Złota Lira” . Na li
stopadowym jubileuszu Złote, Srebrne i Brą
zowe Odznaki Honorowe PZChiO otrzyma
ło kilkunastu członków orkiestry.

W czasie jubileuszowego koncertu orkie
stra udowodniła, że radzi sobie doskonale z 
każdym gatunkiem muzycznym - od typo
wej czeskiej “dechowki”, poprzez muzykę 
popularną i biesiadną do pięknego wykona
nia Ave Verum M ozarta. Orkiestrze, którą 
k ilkakro tn ie  gościnnie poprow adził Jiri 
Szindel z zaprzyjaźnionej orkiestry “Vitko- 
vac” z Ostrawy, towarzyszyli soliści Josef 
Ostarek - również z Ostrawy, Katarzyna 
M ansfeld oraz Sabina i M ieczysław Kier- 
piec. Wystąpiła też współpracująca z orkie
strą formacja taneczna “Majoretki” pod kie
runkiem Ireny Bernackiej.

W hallu Domu Kultury w Niedobczycach, 
gdzie odbyły się obchody “złotego” jubile
uszu można było obejrzeć zdobyte przez 
orkiestrę puchary, medale, dyplomy, aktual
ny i proponowany strój galowy muzyków, 
fotografie z ważniejszych koncertów oraz 
zapoznać się z historią zespołu.

Do życzeń z okazji jubileuszu dołącza się 
redakcja “GR”.

I r l

[ G A Z E T A  I 
RYBNICKA

73.000

CENY REKLAM I OGŁOSZEŃ: 
wewnątrz numeru 

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

Ceny ogłoszeń drobnych
__________z podatkiem VAT________

cała strona - 840 zł
1/2 strony - 420 zł
1/4 strony - 210 zł
poniżej 1/4 strony - 1,95 zł/cm2

m m m  
¿om w m tAD  

TWOJBęO WjŁDSZmA
OKŁADKA (tylna - pełny kolor): 
strona ostatnia 
cała strona - 1607 zł
1/2 strony - 803 zł
1/4 strony - 402 zł
strona wewnętrzna 
cała strona - 1435 zł
1/2 strony - 717,5 zł
1/4 strony - 358,75 zł

/ m f f w

BEZPOŚRED/W 
s& piA m m pom ż
RABATY:
cykl 3 emisji - 10%
cykl 6 emisji - 15%
cykl 12 emisji - 20%

ceny netto + 22% VAT

Biuro ogłoszeń: JNFOMA& 
Rybnik, Rynek 12a, 

teł. 423-80-88, teL/fax 423-80-90

r
GAZETA, 

RYBNICKA

GAZETA RYBNICKA. Miesięcznik samorządowy. 
WYDAWCA: "Mała Scena Rybnicka"

na zlecenie Rady Miasta.
REDAKTOR NACZELNA: Wiesława Różańska. 
REALIZACJA: IM F O M A X
B IU R O  O G Ł O S Z E Ń : IN FO M A X > Rybnik, Rynek 12a, 
teł. 423-80-88, tel./fax 423-80-90 od 8.00 do 15.00

^Zastrzegamy sobie prawo skracania tekstów i zmiany tytułów. Za treść ogłoszeń redakcja nie odpowiada.

ADRES REDAKCJI: 
44-200 Rybnik 

Rynek 12a (oficyna) 
Skrytka pocztowa 96 

tel./fax 42-28-825  
Redakcja czynna 

od poniedziałku do piątku

Tel. 42-28-825



^  INDECO®
W o d zisław  Ś lą sk i ul. K s . K o nstanc ji 14, 

tel. (0-36) 455  41 53
R ybn ik  ul. Z eb rzyd o w icka  3 (D .H . „D O M U S ”)

Szafy z drzwiami suwanymi INDECO 
znajdują swoje zastosowanie praktycznie 
w każ-dym pomieszczeniu.
Z powodzeniem można sto-sować je 
w przedpokojach, sypialniach, gardero
bach,gabinetach czy biurach.
Szeroka gama dostępnych kolorów płyt, 
luster oraz ram drzwi daje pewność, że 
drzwi INDECO będą doskonale kom
ponować się z istniejącym wnętrzem. 
Wysokiej klasy materiały oraz wykonaw
stwo gwarantują zadowolenie nawet naj
bardziej wymagających klientów.

• RATY
• MOŻLIWOŚĆ ODPISANI A OD 

PODATKU
• RABATY DLA POWODZIAN

LEKKI OLEJ OPALOWY
DO KOTŁÓW CO

N IS K O S IA R K O W Y  D O  0 ,5  %  
W YS O K O E N ER G E TYC ZN Y

o fE R ll jE :

£ < © r
Sp. z o.o.

RYBNIK, UL. PODM IEJSKA 71
Td./fAx ( 0 5 6 )  7 5 9  1 8  2 1  

( 0 5 6 )  7 5 9  1 8  2 2

Terminowe dosTAwy na miejsce. SySTEM ATRAkcyjNych RAbATOW.

P K

KfICZOR

zaprasza w godz.: 1 000 - 1 800, soboty: 900 - 1 400

KORZYSTNA SPRZEDAŻ RATALNA
b e z p ł a t n y  t r a n s p o r t  d o  2 0  k m

SALON MEBLOWY
Rybnik, ul. Wodzisławska 157, tel. (036) 42-49-744, tel. kom. 090/317536 
Rybnik, ul. Wodzisławska 167

OFERUJE W DUŻYM WYBORZE:

kuchni«,
meblościanki, w  tym dębowe, 
meble młodzieżowe, 
komplety wypoczynkowe 
sypialnie 
oraz
komplety ze skóry



CEN TRUM
Z A O P A T R Z E N IA

ZAPRASZAMY CODZIENNIE
PON. - SOB. 7.00 - 20.00 

NIEDZ. 8.00-18.00
Rybnik ul. Żorska nr 60.


