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Jeszcze nigdy dzieci nie przybyły 
na spotkanie ze św. Mikołajem 
na rybnickim Rynka tak licznie, 
jak to miało miejsce w tym roku. 
Mikołaj uścisnął wiele małych 
i większych rąk oraz przytulił 
dziesiątki dzieciaków. Do zabawy 
zachęcała Królowa Śniegu ze 
swoim paziem i damą dworu, 
bawił i ... trochę straszył Smok. 
Były wspólne śpiewy, tańce 
i fajerwerki...
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grać, przegrać, kogoś poko
nać. Moja motywacja, a wie
rzę, że również ludzi z który
mi współpracuję, jest o wie
le głębsza. Mieszkańcy Ryb
nika oddając los miasta w 
nasze ręce, pośrednio powie
rzyli nam swój własny. Zau
fali nam, wierząc, że najle
piej rozwiążemy ich proble
my, a pieniądze nam powie
rzone zagospodarujemy tak, 
że w przyszłości będą przy
nosiły zyski.

- Nie wszyscy chcą czekać...
- Decyzja o budowie cho
dnika tam gdzie dotąd lu
dzie tonęli w błocie jest pro
sta. Natychmiastowy efekt 
przynosi równie natychmia
stowy aplauz. Mimo to nie 
chciałbym być postrzegany 
tylko przez pryzm at tego 
chodniczka, ani, nawet naj
bardziej po trzebnej, rury 
wodociągowej czy kanali
zacyjnej. Te prace są wyko
nywane na bieżąco i myślę, 
że np. problem dróg znik-

Moim szefem są... 
rybniczanie

tów. A jeśli nawet “poślizg” potrwa parę mie
sięcy, biorąc pod uwagę te dwadzieścia parę 
lat, jakie to ma znaczenie? Podobną taktykę 
zastosowaliśmy przy remoncie budynku sądu, 
czego dowodem jest podpisane porozumie
nie z Ministerstwem Sprawiedliwości. Miej
my nadzieję, że wspólnymi siłami doprowa
dzimy do tego, że gmach będzie gotowy rów
nież w przyszłym roku. Proszę sobie wyobra
zić widok z okien nowego skrzydła urzędu 
na odremontowany zamek... To będzie praw
dziwe architektoniczne “cacuszko” , a sąd 
wróci do siedziby, która nie będzie urągać 
powadze tej instytucji. Zmienimy w tym miej
scu nieco organizację ruchu, a u zbiegu ulic 
Hallera i Miejskiej powstanie rondo.

- Wspomniał Pan o nowym skrzydle urzędu. 
Decyzja o jego budowie również wzbudziła 
kontrowersje. Dziś budynek jest pod dachem, 
a wiele osób z uznaniem mówi o umiejętnym 
dostosowaniu nowej bryły do stylowego gma
chu macierzystego.
- Urzędnicy miejscy, szczególnie wydziałów 
mieszczących się poza głównym budynkiem, 
od kilku lat cierpliwie znoszą kiepskie wa
runki pracy, co wpływa również na komfort 
załatwiania różnych spraw przez rybniczan. 
Człowiekowi myślącemu za uzasadnienie tej 
decyzji starczy proste porównanie: budynek 
urzędu był budowany w latach, kiedy Ryb
nik liczył 15 tys. mieszkańców, a dziś ma ich 
150 tysięcy. O wiele szersze są również kom
petencje samorządu, tzn. w urzędzie załatwia 
się o wiele więcej spraw niż kiedyś. Wybrali
śmy projekt najprostszy, bardziej śmiałe roz
wiązania architektoniczne są dobre np. dla bo
gatych banków. Za pieniądze podatnika trze
ba budować oszczędnie.

I

Rozmowa wcale nie świąteczna 
z prezydentem Józefem M akoszem

- Panie prezydencie, to był trudny rok...
- To prawda.Wystarczy przypomnieć lipco
wą powódź, która, na szczęście, nie dotknęła 
nas tak tragicznie jak inne miasta. Oczywi
ście najtrudniejszym  dla nas m om entem  
w tym roku było obsunięcie się ziemi na 
cmentarzu. W obliczu tego nieszczęścia mu
sieliśmy podjąć niełatwą decyzję o utworze
niu wspólnej mogiły - jedyną jaką było moż
na wtedy podjąć. Dzięki zaangażowaniu i mo
bilizacji wielu ludzi, współpracy wszystkich, 
nie tylko miejskich służb, udało się zmniej-

!  szyć rozmiary dramatu.
Już zresztą początek roku zwiastował kło

poty. Z powodu długiej zimy, do robót inwe
stycyjnych wystartowaliśmy z opóźnieniem...

- Lubi Pan sportowe wyrażenia?
- To tylko słowa. Naszej pracy nigdy nie ro
zumiałem w kategoriach sportowych - wy-

nie w ciągu najbliższych dwu lat.
Ważne, by umieć przekonać ludzi do prowa

dzonej przez nas szerzej rozumianej polityki 
miejskiej, a pociągającej za sobą decyzje mniej 
popularne. Doskonale jednak rozumiem czło
wieka, którego dom stojący na trasie planowa
nej obwodnicy, trzeba zburzyć. W takiej sytu
acji należy zrobić wszystko, by ułatwić mu za
akceptowanie takiego stanu rzeczy.

- Polityka dofinansowania zadań państwo
wych z miejskiego budżetu spotkała się rów
nież z krytycznymi głosami...
- Na szczęście Rada Miasta ją  zaakceptowała 
i dziś gołym okiem widać pozytywne tego 
efekty. Planujemy, że trwająca od prawie 
ćwierćwiecza budowa szpitala w Orzepowi- 
cach zostanie zakończona w roku przyszłym. 
Będziemy rozmawiać z fachowcami czy przed 
przyszłą zimą zacząć wprowadzać tam pacjen-

- Ale są rzeczy, na których oszczędzać się nie 
da.
- Oczywiście, są inwestycje absolutnie prio
rytetowe, jak choćby rozpoczęta w tym roku 
m odernizacja i rozbudow a oczyszczalni 
ścieków. Tu pewnych parametrów nie da się 
oszukać. By polepszyć drożność m iejskie
go systemu komunikacyjnego, a tym samym 
zwiększyć bezpieczeństwo na drogach, nie
odzowna była decyzja o budowie obw odni
cy. Prace przygotowawcze do podjęcia tej 
inwestycji są w toku. Nie mogła też czekać 
budow a szkoły nr 36 w B oguszow icach. 
M iasto będzie też realizować program bu
dowy sal gim nastycznych przy wszystkich 
szkołach z tym, że pierwsza sala z tego pro
gramu zostanie oddana przy szkole w Ka
mieniu w 1999 roku.

- Kiedy jest Pan przekonany o swoich racjach, 
broni ich Pan zgodną podziwu konsekwencją...
- M oże sp raw iam  w rażen ie  osoby  n ie 
cierpliw ej, która niezbyt uważnie słucha ar
gumentów strony przeciwnej, ale to niepraw
da. M oje szybk ie  reak c je  służą  raczej

Tel. 42-28-825
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oszczędności czasu, nigdy nie lekceważę 
rozmówcy. Zależy mi natomiast, by ludzie 
poznali naszą motywację wszystkich dzia
łań. Naszą, bo przecież decyzje po konsulta
cjach i dyskusjach, podejmuje Rada Miasta. 
W mijającym  roku najw ażniejszą sprawą 
wymagającą wyjaśnień i tłumaczeń było na
sze przeciwstawienie się “fali odłączenio- 
wej”. Musieliśmy odeprzeć często niepoparte 
dow odam i argum en ty  “ se c e s jo n is tó w ” 
z Chwałowic i Niedobczyc, wyprostować 
mylnie niekiedy przez mieszkańców inter
pretowane fakty. Nadal twierdzimy, że roz
wój miasta, a zatem i dobro mieszkańców, 
gwarantuje Rybnik niepodzielony.

Najlepszym sposobem dotarcia do ludzi są 
bezpośrednie z nimi spotkania w dzielnicach, 
organizowane zresztą najczęściej na prośbę 
mieszkańców. Na spotkania takie przycho
dzą w większości ludzie, którzy chcą się cze
goś dowiedzieć i nie tylko zanegować nasze 
wysiłki. Są one “trybuną”, na którą może 
wejść każdy, łącznie ze mną, co oczywiście 
wykorzystuję. Przedstawiam problemy mia
sta, bronię naszych decyzji, wyjaśniam, prze
konuję.

- Ale również Pan słucha...
- Oczywiście, takie spotkania są dla mnie jed
nym ze źródeł wiedzy o problemach dzielnic. 
Poza tym sygnały docierają do mnie przez 
odpowiedzialnych za poszczególne dziedzi
ny wiceprezydentów, naczelników wydziałów 
i innych pracowników. Zresztą spotykam się 
z przedstawicielami wielu środowisk i każde 
takie spotkanie jest jakąś oceną naszej dzia
łalności. Wydaje mi się, i chciałbym w to wie
rzyć, że rozmawiają ze mną szczerze.

-A prasa?
- Mam wrażenie, że dziennikarze trochę się 
w Rybniku nudzą. Wiadomo - chcieliby wy
tropić jakąś aferę, żeby coś się zam iesza
ło... A skoro tak się nic dzieje, mam prawo 
sądzić, że jes t nieźle... Stabilizacja w m ie
ście sprawia, że jesteśm y atrakcyjnym miej
scem robienia interesów. Nasza rola polega 
na stwarzaniu atm osfery oraz faktów, dzię
ki którym miasto będzie miało perspekty
wy, a ludziom będzie się żyło lepiej. Jeżeli 
miasto jest atrakcyjne dla obcego biznesu, 
korzysta na tym finansowo. Z kasą zasila
ną tylko z m iejskich podatków  zdziałać 
można niewiele. Żeby jednak pozyskiwać 
inwestorów trzeba stwarzać im warunki - 
budować drogi, parkingi, itp. czyli wydać, 
by później zyskać.

- Jak Pana nastraja zbliżający się koniec sta
rego i początek nowego roku?
- Refleksyjnie, ale jednocześnie optymistycz
nie. Stary rok z jego problemami odchodzi, 
a mój optym izm  na przyszłość łączy się 
choćby z nową sytuacją polityczną. Bardzo 
pozytywnie oceniam ludzi, którzy dziś rzą

dzą naszym krajem. Zawsze lepiej prow a
dzi się dialog z ludźmi o otwartych głowach. 
W kampanii wyborczej dzisiejsza koalicja 
w yrażała się o idei sam orządności jako
0 optym alnym  system ie organizacji pań
stwa. Liczymy na to, że te deklaracje znaj
dą potwierdzenie w działaniu. Wielu sam o
rządowców zasiadło w ławach sejmowych, 
w ierzym y w ięc, że zostanie rozw iązany 
najważniejszy problem gmin: by na w yko
nywanie zadań zleconych przez państwo nie 
zabrakło środków z budżetu państwowego. 
W każdym  razie korekta budżetu poszła 
w kierunku zbilansow ania budżetów sam o
rządowych.

- Zbliżają się święta Bożego Narodzenia i No
wy Rok. Czego życzyłby Pan mieszkańcom 
Rybnika?
- O bok najlepszych  życzeń , chcia łbym  
przede wszystkim podziękować tym wszy
stkim, którzy rozumieją złożoność proble
mów. jakie przychodzi nam rozwiązywać. 
Znajdujemy się w trudnym okresie, kiedy 
kluczowy dotąd przemysł naszego regionu 
przeżywa kryzys, ludzie mają więc prawo do 
frustracji. Naszą wizją jest iść temu na prze
kór, otwierać się na nowe, zmienić sposób 
myślenia na bardziej konstruktywny, by wię
cej było pro - niż anty.

Na koniec m ała dygresja. W czasie n ie
daw nej w izyty w S tanisław ow ie na U kra
inie, ktoś nierozum iejący istoty sam orząd
ności zapytał: a kto je s t pana szefem ? O d
p o w ied z ia łem : m oim  szefem , p o p rzez  
R adę M iasta , są w szy scy  m ieszk ań cy  
Rybnika! Za w szystko co robim y odpo
w iadam y przede w szystkim  przed nim i.
1 to jes t dobre, bo napędzające i m otyw u
jące  do pracy.

- Dziękujemy za rozmowę.

Rozmawiała: Wiesława Różańska 
Zdj.: Zb. Solarski

Sesja Rady Miasta
W środę 17 grudnia odbyła się kolejna 

robocza sesja Rady Miasta. Radni ustalili 
m .in. w ysokość podatków  lokalnych , 
utworzyli odrębną jednostkę organizacyj
ną “ B ushido” , w ystąpili do w ojew ody 
w sprawie dotacji celowej na zakup opału 
dla poszkodowanych powodzią, ustalili 
cenę wody oraz powołali komisję opiniu- 
jąco-konsultacyjną d/s współpracy z orga
nizacjami pozarządowymi.

Posiedzenia komisji 
Rady Miasta
•  Komisja Gospodarki Komunalnej omówiła 
sprawy związane z wykonaniem robót w dzielni
cach w kończącym się roku oraz plany na 1998 rok 
w zakresie kanalizacji i wodociągów.
•  Członkowie Komisji i Praworządności dys
kutowali nad nową ustawą o Straży Miejskiej.
•  W programie spotkania Komisji Zdro
wia prowadzona była m.in. dyskusja nad 
przekształceniem Zakładu Lecznictwa Am
bulatoryjnego w jednostki samodzielne.
0  Plany robót na 1998 rok omówiono na 
połączonym posiedzeniu Komisji Komu
nikacji i d/s Samorządu z udziałem prze
wodniczących rad dzielnic.

Nowy dyrektor ZLA

Z dniem 1 grudnia br., w wyniku kon
kursu, stanow isko dyrektora Zakładu 
Lecznictwa Ambulatoryjnego objął To
masz Zejer.

Nowy dyrektor jest doktorem nauk me
dycznych, specjalistą chirurgiem - orto
pedą. Dotąd pracował na oddziale chirur
gii urazowej szpitala przy ul. Rudzkiej.

Zarząd Miasta Rybnika poszukuje kandydata na stanowisko

d y r e k t o r a
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

Wymagania:
♦  wykształcenie wyższe I  ^
♦  doświadczenie w organizowaniu działalności rekreacyjnej i sportowej
♦  predyspozycje menedżerskie 5
♦  pomysłowość i dyspozycyjność 
Oferty zawierające:
życiorys, opis pracy zawodowej oraz dokumenty potwierdzające posiadane kwa
lifikacje należy składać w Urzędzie Miasta Rybnika, ul. B.Chrobrego 2, pok.
256 w terminie do 20 grudnia 1997 roku.

Tel. 42-28-825
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INVESTCITY '97
W  Poznaniu zakończyły się niedawno VI Targi Inwestycyjne Miast INVESTCITY '97. 

O udziale w nich Rybnika rozmawiamy z szefem referatu informacji i promocji Urzędu 
Miasta Jackiem Reclikiem.

Bank Śląski 
w nowej siedzibie

Na początku grudnia została oficjalnie 
otwarta rozbudowana siedziba II Od
działu Banku Śląskiego w' Rybniku przy 
ul. Wieniawskiego.

Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali 
wspólnie prezydent Józef Makosz i dyrektor 
Regionu Katowickiego Banku Śląskiego An
drzej Capiga. Centralę Banku Śląskiego re
prezentował dyrektor Witold Okarma. Byli 
również obecni przedstawiciele najlepszych 
klientów banku, m.in. elektrowni "Rybnik" 
i Rybnickiej Spółki Węglowej.

Przeszklona, nowoczesna bryła spełnia nie tylko 
użytkową, ale i czysto estetyczną funkcję w miej
skim krajobrazie. Dzięki podwojeniu powierzchni 
zwiększy się komfort obsługi klientów w sali ope
racyjnej, a także warunki pracy urzędników banko
wych. Przez 24 godziny czynny będzie banko
mat w przedsionku banku, do którego będzie 
można wejść przy pomocy karty.

Izba i jej członkowie 
w internecie

Może już niedługo chętni do współpracy 
ze środowiskiem rybnickiego biznesu, będą 
mogli zapoznać się z jego potencjałem na 
internetowych stronach.

W ub. tygodniu Izba Przemysłowo-Han
dlowa Rybnickiego Okręgu Przemysłowe
go zaprosiła na prezentację pt. Izba i je j człon
kowie w internecie, przygotowaną i prowa
dzoną przez firmę OS3 Multimedia. 
Poszczególne firmy będą mogły promować 
swoją działalność na internetowej stronie 
1PH ROP lub założyć własną.

Treści regionalne 
w szkole
W pxxirybnickich Rudach odbyła się zorgani

zowana przez Komisję Kultury' i Edukacji Sej
miku Samorządowego Województwa Kato
wickiego konferencja pt Edukacja regionalna - do
świadczenia, dokonania gmin i perspektywy rozwo
ju. Wzięli w niej udział przedstawiciele samorządów 
craz środowisk oświatowych Knurowa, Chorzowa, 
Zori Rybnika Porównano sposoby wprowadzania do 
szkolnego programu treści regionalnych, a z dyskusji 
można by to wywnioskować, że tzw. "model żorski" 
czyli nauka o regionie w formie osobnego przedmiotu 
ma niewielu zwolenników. Autorytet w tej dziedzinie, 
dr Krystyna Dybowa powiedziała - \Vpnnvadzarue 
treści regionalnych w siódmej klasie to stanowczo za 
paźjro. Przecież młody’ czkrwiekjest już wtedy ukształ
towany Uważani że należy to robić o wiele wcześniej, 
już. w przedszkolu, w nauczaniu ixx.zi{tkcrwym...

Poruszono też problem podręczników, 
a także kształcenia nauczycieli. /szoł/

-  Jaki jest cel imprezy, w której Rybnik wziął 
udział już po raz trzeci, dzieląc stoisko z 
kilkunastoma innymi miastami Okręgu Ryb
nickiego?
- Targi !NVESTCITY dają przede wszystkim  
m ożliw ość naw iązania w spółpracy m iędzy 
potencja lnym  inwestorem, a m iastem, a tak
że m iędzy tym że inwestorem, a podm io ta 
mi dzia ła jącym i w  mieście np. w  dz iedzin ie  
gospodarki odpadam i czy w odno-ściekow ej.

Przedmiotem zainteresowania mogą być te
reny pod dzia ła lność inwestycyjną, ob iekty 
p rze zn a czo n e  na ce le  gospoda rcze  itp . 
W  tym  roku oferenci m ogli pod jednym  da
chem rozm aw iać z przedstaw icie lam i 130 
miast. To przyciąga, o czym  świadczą setki 
osób, które się przez nasze stoisko p rzew i
nęły.
-  Należało ono podobno do najbardziej oka
załych. Tak w każdym razie twierdzą oso
by, które stoisko odwiedziły...
- Cieszy nas, że koncepcja w spólnej prezen
ta c ji d o ro b k u  m iast naszego okręgu  się 
sprawdziła. D zięki temu znacznie ob n iży 
liśm y koszty udzia łu w  targach, nie zubaża
jąc jednocześnie oferty. M ogliśm y zaprezen
tow ać 600 tysięczny rynek pracy i przedsta
w ić  zalety dw u specjalnych stref ekonom icz
nych - jastrzębsko-żorskiej i g liw ick ie j. Na
sze stoisko o ponad 50 m kw. pow ierzchn i 
by ło  usytuowane w  centrum  najw iększej hali 
w ystaw ienn icze j w  Poznaniu. Nasza oferta 
poparta  by ła  m ate ria ła m i p ro m o c y jn y m i 
w  fo rm ie  m .in. podśw ie tlanych d iapozy ty 
w ów , map i plansz, o w ie lu  w ydaw n ic tw ach  
i gadżetach nie wspominając. W ykorzystali
śmy też najnowsze zdobycze techniki, prowa
dząc prezentację na CD-romie. Na naszym sto

isku swoje produkty prezentowały również ryb
nickie firm y D iM  i Gerpol oraz Mieszko z Ra
ciborza.

Jednocześnie z INVESTCITY odbyw a ły  się 
targi eko log iczne, urządzeń kom una lnych  
oraz finansowe - razem ponad 1000 w ystaw 
ców . O becn i w  Poznaniu w iceprezydenci 
R. Kufel, J. Cyran oraz szef służb kom una l
nych w  Rybniku J. P iekarczyk m ie li okazję 
zapoznać się z ofertam i firm , które św iad

czą szeroko rozum iane usługi kom unalne.
-  Jakie są wymierne efekty targowej oferty?
- Targi nie są m iejscem podpisyw ania kon
kre tnych  um ów , a raczej w ym ia n y  ofert. 
P rzep row adz iliśm y w ie le  w stępnych  roz
m ów , o d p o w ie d z ie liś m y  na w ie le  pytań, 
p rzekonyw aliśm y o dobrym  dla robienia in 
teresów klim acie. Znam ienny jest fakt, że w  
rankingu w  specjalnym  w yd a w n ic tw ie  an
g lo języcznego tygodnika W arsaw Business 
Journal pt. C ity G uide Polska czy li p rzew od
niku dla b iznesm enów po 25 najw iększych 
miastach naszego kraju, Rybnik znalazł się 
na trzecim, ex aequo z Warszawą i Szcze- 
cinem, miejscu, jeśli chodzi o ogólną ocenę 
klimatu dla biznesu. O ceny dokonyw ały  fir 
my - polskie i zagraniczne - które już w  po 
szczególnych miastach zaistniały. Pod uw a
gę brano m .in. stopień zrozum ien ia  przez 
w ładze  potrzeb biznesu, łatwość za ła tw ia 
nia spraw z w ładzam i miasta, perspektywy 
na najbliższe 5 lat, jakość życia w  mieście, 
przygotow anie p racow n ików  i jakość in fra
struktury. Przed nami uplasowały się jedy
nie Katowice i G liw ice , zaś za nami m .in. 
W rocław , Kraków, Gdańsk, Poznań itp. N ic  
dodać nic ująć...
-  Dziękujemy za rozmowę.

Rozmawiała: W.Różańska

Stoisko miast Okręgu Rybnickiego należało do najbardziej okazałych.
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/

/ wiązki Rybnika ze skupioną wokół parafii p.w. Chrystusa 
f  Króla społecznością polską w Stanisławowie (dziś Iwano-Fran- 

^ _ _ / ’kowsku) na Ukrainie trwają już kilka lat.
Wiele dzieci z polskich rodzin spędziło wakacje w ośrodku w Ka

mieniu i u swoich rówieśników w Rybniku, poznając kraj swych przod
ków. Nasze miasto włączyło się również w pomoc przy wyposaża
niu budowanego przy parafii Domu Polskiego, pełniącego jedno
cześnie rolę centrum kultury polskiej. W  oficjalnym otwarciu tego 
obiektu, połączonym z uroczystościami odpustowymi w parafii Chry
stusa Króla, wzięła udział delegacja z Rybnika. ^  o

Otwarcie ParafiaWso Domvi Polskicso 
w  Stanisławowie z nbriałem t>e1esaqi z Rybnika

W  poczuciu wspólnoty

V Bal Charytatywny

Kolejny, V Bal Charytatywny, z któ
rego dochód zostanie przeznaczony na 
sfinansowanie kolonii letnich w Kamie
niu dla dzieci z niezamożnych rybnic
kich rodzin oraz dzieci polskich z Ukra
iny, odbędzie się 17 stycznia 1998 roku 
w restauracji “Olimpia” w Kamieniu. 
Imprezie tradycyjnie patronuje Prezy
dent Miasta.

Tym razem gwiazdą balu będzie Piotr 
Szczepanik, który, miejmy nadzieję, 
stworzy wspólnie z wodzirejem Miro
sławem Kańtorem. miły nastrój dla 160 
uczestników balu wspomagających ideę 
zapoczątkowaną przez zmarłego nie
daw no d y rek to ra  M O SiR -u Józefa  
Śliwkę.

Dar serca

Z ain icjow aną w ub. roku 
przez J. Śliwkę akcję Dar Serca 
władze oświatowe Rybnika będą 
kontynuować.

Jeszcze przed świętami dotrą do 
dzieci ze Stanisławowa paczki ze 
słodyczami, które będą prezentem 
od dzieci i młodzieży rybnickich 
szkół. Kwestę na ten cel młodzież 
przeprowadzała także na rybnic
kich ulicach w dniu św. Mikołaja. 
W sum ie - w szkołach i w czasie 
ulicznej kwesty zebrano 20 tyś. zł.

Bal dla dzieci 
specjalnej troski

Tradycyjnie w Szkole Podstawowej 
nr 11, placówce bardzo przychylnej dzie
ciom specjalnej troski, 15 stycznia 1998 
roku odbędzie się kolejny, ósmy bal dla 
dzieci niepełnosprawnych, zorganizowa
ny, z pomocą miasta, przez rybnickie 
koło P olsk iego  S tow arzyszen ia  na 
Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysło
wym.

Osoby, które okazały szczególną pomoc 
dzieciom otrzymają, jak co roku. Pucha
ry Wdzięczności.

7
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Po uroczystościach przed kościołem p.wezw. Chrystusa Króla: od le
wej s. Krystyna - kiedyś związana z rybnickim liceum sióstr urszulanek, 
teraz pracująca wśród Polonii w Stanisławowie, ks. Teodor Suchoń, 
prof. Andrzej Stelmachowski, proboszcz parafii Chrystusa Króla 
ks. Kazimierz Halimurka. Z tyłu widoczny metropolita Lwowa 
abp Marian Jaworski oraz hierarcha obrządku grecko-katolickiego.

Z wizytą w merostwie Iwano-Frankiwska.

We Lwowie rybnicka delegacja zwiedziła cmentarz Orląt Lwowskich 
oraz Cmentarz Łyczakowski. Na zdjęciu prezydent J. Makosz i naczel
nik Wydz. Edukacji T. Szostok przed grobem Marii Konopnickiej.

7jga W  poczuciu wspólnoty
W jej skład weszli prezydent Józef Makosz, wiceprezydent 

Jerzy Kogut, naczelnik Wydziału Edukacji Tadeusz Szostok, 
reprezentujący MOSiR Wiesław Sojka, proboszczowie trzech 
rybnickich parafii: ks. prałat Alojzy Klon, ks. Rufin Halszka
i ks. Teodor Suchoń, a także przedstawiciele rybnickich firm, 
mających udział w budowie i wyposażeniu domu.
Zabrakło zmarłego niedawno Józefa Śliwki, głównego “kon
struktora” kontaktów ze Stanisławowem i niestrudzonego ich 
animatora. Społeczność polska w tym mieście nie zapomnia
ła jednak o jego zaangażowaniu: w ścianę kościoła wmuro
wano tabliczkę z wiele mówiącym napisem: P rzy ja c ie lo w i  
i d o b ro czyń cy  o d ra d za ją c e j s ię  p o lsko śc i...

- D o p iero  tu zo b a c zy liśm y  ja k  w ie le  śp. J ó zek  Ś liw ka  zrob ił 
d la  tu te js ze j p o ls k ie j sp o łe c zn o śc i i ja k  b ardzo  je g o  o so b a  
j e s t  p rze z  n ią  sza now ana . Z a  je g o  d u szę  ks. H a lim u rka  o d 
p ra w ił m szę  św. Z o b a c zy liśm y  też  ile  w b e zn a d z ie i c o d z ie n 
n eg o  życ ia  k o śc ió ł i do p iero  co  o tw a rty  P a ra fia ln y  D om  P o l
sk i zn a czy  d la  tych  lu d z i - mówi Tadeusz Szostok.

W uroczystościach wzięli udział: nuncjusz papieski w Ki
jowie Antonio Franco, przedstawiciele episkopatu ukraiń
skiego z arcybiskupem Lwowa Marianem Jaworskim, a tak
że hierarchia duchowna obrządku grecko-katolickiego. Przy
był także reprezentujący Wspólnotę Polską prof. Andrzej 
Stelmachowski oraz wielu “stanisławowiaków” rozsianych 
dziś po Polsce i za granicą.

W Domu Polskim swoje miejsce znalazła biblioteka, któ
rej zbiory wzbogaciły m.in. wydawnictwa encyklopedyczne 
przywiezione w darze z Rybnika. Tu siedzibę mieć będzie 
również Towarzystwo Kultury Polskiej im. Franciszka 
Karpińskiego, urodzonego w Stanisławowie poety z przeło
mu XVIII i XIX w. Tu także utworzono bazę noclegową dla 
odwiedzających polską wspólnotę gości. W przyszłości w bu
dynku otwarty zostanie gabinet stomatologiczny.
- T rudno  p r z e c e n ić  zn a czen ie  fa k tu , że  dom  ten p o w s ta ł p rzy  
je d y n e j p o ls k ie j p a ra fii  w  tym  m ieśc ie . Jeg o  bud o w a  b y ła  in i
c ja tyw ą  n ieo ce n io n ą  - powiedział wiceprezydent J. Kogut. - 
T utejsi P o la cy  zy sk a li p o c zu c ie  w ła sn eg o  m ie jsca , a tym  s a 
m ym  p o c zu c ie  w spó lno ty . W  cza s ie  sp o tka ń  z p o lsk ą  sp o łe c z 
nością , szczeg ó ln ie  m łodzieżą , zauw ażyliśm y, ja k  bardzo  w a ż
ne d la  tych  lu d z i j e s t  ku ltu ro w e  za ko rzen ien ie  w p o lsko śc i. 
Tym b a rd z ie j s ię  c ieszym y, że u d zia ł R yb n ika  w b u d o w ie  i w y 
p o sa że n iu  d om u  b y ł ta k  znaczny.

Rybnicka delegacja złożyła też wizytę w merostwie - sie
dzibie władz miasta, wyrażając gotowość współpracy i chęć 
podzielenia się naszymi doświadczeniami. Obecność na uro
czystościach oficjalnej delegacji miało również na celu prze
konanie naszych współrodaków, że zawsze mogą liczyć na 
nasze wsparcie, a nasz kraj, w tym również Rybnik, może 
stać się pomostem do lepszego życia.

W szystkim naszym rodakom ze Stanisławowa życzy
my Wesołych Świąt!

M
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Głównym zadaniem placówki są działania 
zapewniające osobom z zaburzeniami psy
chicznymi w miarę samodzielną egzystencję 
i integrację społeczną. W Dziennym Domu 
Pobytu prowadzone będą treningi umiejętno
ści społecznych dla osób przewlekle chorych 
psychicznie, które mają problemy z prawidło
wym funkcjonowaniem w społeczeństwie. Tu 
chorzy będą mogli również skorzystać z za
jęć terapeutycznych i pracowni. Do dyspozy
cji. także dla osób samotnych i w stanach de
presyjnych, jest Klub Pacjenta, w którym 
można zagrać w bilard, ale też wysłuchać pre
lekcji lekarza czy psychologa, spotkać się 
z ciekawymi ludźmi, wyjść wspólnie na spa
cer czy do kina. W hotelu będzie mogło za
mieszkać kilka osób, którym bliscy nie są 
w stanie zapewnić opieki. Poza tym w ośrod
ku funkcjonuje Poradnia Rodzinna, w której 
organizowane będą konsultacje dla rodzin

Wnętrze pokoju w hostelu oraz kuchni, w której 
pensjonariusze będą uczyć się przygotowywania 
podstawowych posiłków. Zdj.: szoł

Przyszłość i model psychiatrii środowisko
wej jest projektem zasługującym na uznanie 
nie tytko ze względu na zapis w nowej usta
wie o ochronie zdrowia psychicznego, ale 
takie z potrzeby serca... powiedziała dyrek
tor Państwowego Szpitala dla Nerwowo 
i Psychicznie Chorych dr Maria Leśniak, 
inicjatorka powstania Środow iskow ego  
Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzę- 
niami Psychicznymi, otwartego przed kil- h  
kunastoma dniami w Rybniku-Niedobczy- 
cach.

Powstanie ośrodka z siedzibą przy ul. Gen. 
A ndersa je s t efektem  dobrej w spółpracy 
władz samorządowych Rybnika i Wojewódz
kiego Zespołu Pomocy Społecznej w Kato
wicach, dzięki której kosztami remontu i ada
ptacji budynku miasto i wojewoda podzielili 
się po połowie.

osób z zaburzeniami, mogące stać się inspi
racją dla grup samopomocowych. Wszystko 
to ma przeciwdziałać izolacji chorych i nie
tolerancji wobec nich.

Opiekę nad pensjonariuszami zapewnia 
16-osobowy, profesjonalnie przygotowany do

prowadzenia rehabilitacji psychiatrycznej per
sonel pod kierownictwem Barbary Rękas. 
Placówka formalnie weszła w skład Ośrodka 
Pomocy Społecznej, której dyrektor Jerzy 
Kajzerek podziękował wszystkim przyby
łym, przede wszystkim Ewie Kolonko i Bo
żenie Stępień z Wojewódzkiego Zespołu Po

mocy Społecznej, a także przedstawicie
lom miasta - przewodniczącej RM Urszu
li Szynol, prezydentowi Józefowi Mako
szowi i wielu innym osobom, które choć 
w części przyczyniły się do powstania 
domu.

Prezydent Makosz podkreślił rolę dr Marii 
Leśniak - inicjatorki przedsięwzięcia - oraz 
zaangażowanie odpowiedzialnej za sprawy 
opieki społecznej członkini Zarządu Miasta 
dr Marii Kufy-Skorupowej. osoby mają
cej udział w rozwiązywaniu najbardziej bo
lesnych problemów mieszkańców miasta.

List gratulacyjny za całokształt działań, jaki Jan 
Kajzerek otrzymał od ministra pracy i polityki 
socjalnej, jest miarą zaangażowania służb miej
skich w zapewnienie opieki osobom mającym 
problemy z adaptacją społeczną, ubogim i wy
magającym opieki.

Przykładem jest choćby nowo otwarty dom, 
który będzie służył ludziom potrzebującym 
szczególnej pomocy i tolerancji. Jego otwar
cie uświetnił chór z Jejkowic. Krzyże, które 
zawisną na ścianach zostały poświęcone przez 
ks. dziekana Huberta Wieezorke i ks. prała
ta Alojzego Klona. a ich wizytę duszpaster
ską personel i pensjonariusze potraktowali 
jako pierwszą kolędę.

M
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Ochrona terenów górniczych

Między teorią a praktyką
W październiku br. odbyła się w Rybniku druga już konferencja 

poświęcona problemom ochrony środowiska na terenach górniczych.
Rok wcześniej mowa była o gospodarce od

padami i rekultywacji zwałowisk. Tym razem 
temat brzmiał “Ochrona terenów górniczych 
Jastrzębskiej i Rybnickiej Spółki Węglowej 
S .A .” Publikacji materiałów z konferencji 
patronuje rybnicki oddział Stowarzyszenia 
Inżynierów i Techników Górnictwa - NOT. 
Wśród autorów 42 artykułów i komunikatów 
znaleźli się naukowcy i praktycy. Na sali za
siadło wielu przedstawicieli urzędów miast i 
gmin Ziemi Rybnickiej.

Oto krótkie omówienie wybranych proble
mów. które najmocniej dotykają rybniczan.

Wiadomo, że obecnie pod miastem fedrują 
kopalnie “Rydułtowy”, "Marcel" z ruchem " 1 
Maja”, "Chwałowice" z ruchem "Rymer" oraz 
“Jankowice”. Najbardziej narażone na ubocz
ne skutki eksploatacji pokładów węgla są dwie 
spośród rybnickich dzielnic - Chwałowice i 
Niedobczyce. Świadczą o tym m.in. telefony 
do Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu 
Miasta i gorące spotkania władz miasta z mie
szkańcami dzielnic. Po prostu mieszkańcy 
coraz lepiej wiedzą, że władza samorządowa 
ma im służyć. Interweniują ludzie z Chwało- 
wic, niezadowoleni z przebiegu wykupu i od

szkodowań za posesje, które pochłonie zwa
łowisko kopalni w rejonie Kielowca i Mośni- 
ka. Protestują mieszkańcy ulic Harcerskiej, 
Prostej i Drzymały (dzielnica Meksyk): w 
wyniku osiadania terenu pękają mury ich do
mów lub zagraża im rozrastające się zalewi
sko, uszkodzona jest infrastruktura terenu, 
zagrożone linie energetyczne. Dzwonią miesz
kańcy ulic Górnośląskiej, Rymera i bocznych 
z Niedobczyc, przerażeni długotrwałymi, po
wtarzającymi się wstrząsami. Krążą pisma 
między prezydentem miasta, a dyrektorami 
kopalń.

Efekty są różne: czasem  okazuje się, że 
ktoś żądał w ygórow anego odszkodow ania 
za dom czy posesję. Są wypadki, że dom 
po 10 latach od w ypłaty odszkodow ania 
nadal jes t zam ieszkany, a lokator oczeku
je  k o le jn e j rek o m p en sa ty  od k o p a ln i.

C3T 1 2

Elektrownia “Rybnik” już od po
nad ćwierćwiecza na dobre i złe jest 
związana z miastem, którego nazwę 
nosi.

Na dobre - bo jest miejscem pracy dla po
nad 1,5 tys. ludzi, a poprzez rozbudowaną in
frastrukturę społeczną stworzyła, nie tylko 
zresztą dla własnych pracowników, świetne 
warunki do wypoczynku i rekreacji, rozwija
nia zainteresowań oraz konsumpcji dóbr kul
turalnych. Na złe - bo przez wiele lat kominy 
elektrowni były synonimem zatru
wania środowiska. W ostatnim jed 
nak czasie o elektrowni częściej 
mówi się dobrze niż źle. Widać sta
rania kierownictwa o zmniejszenie 
uciążliwości zakładu dla otoczenia, 
a świadczą o tym choćby oddanie 
do użytku w tym roku instalacji od
siarczania spalin kotłowych. Nowe 
inwestycje spełniają normy ochro
ny środowiska stosowane w krajach 
Unii Europejskiej, generalnie zakład prze
strzega norm polskich. Elektrownia jest jedy
ny dużym zakładem pracy w okolicy utrzy
mującym dobrą kondycję finansową, a praca 
w nim jest utożsamiana ze stabilizacją życio
wą. Budzi też ze zrozumiałych względów za
interesowanie środowiska biznesu.

O relacjach między elektrownią, innymi 
rybnickimi przedsiębiorstwami, a miastem 
mówił gość kolejnego, organizowanego przez 
Izbę Przemysłowo-Handlową ROP spotkania 
“Przy kaw ie” , prezes zarządu Elektrowni 
“Rybnik" S.A. i jej dyrektor naczelny Tade
usz Sopicki. Zebranych interesowały przede 
wszystkim możliwości wykorzystania "pro
dukowanego” przez elektrownię ciepła dla 
celów grzewczych. - Elektrownia od 15 lat 
jest przygotowana do oddawania miastu cie
pła - powiedział prezes Sopicki. - Niestety,

ja k  dotąd, nie mamy partnera do rozmów, po 
nieważ nieuregulowane są sprawy własności 
sieci ciepłowniczej. Istnienie takiego proble
mu potwierdził wiceprezydent Michał Śmi
gielski. Dysponujące siecią Okręgowe Przed
siębiorstwo Energetyki Cieplnej działa na te
renie kilku gmin, których interesy wzajem
nie się wykluczają, poza tym trudności po
głębia fakt, że inny jest właściciel źródeł cie
pła. Należałoby doprowadzić do komunali
zacji OPEC i choć proces ten się już rozpo
czął, biorąc pod uwagę czas komunalizacji

np. “wodociągów”, może on potrwać i kilka lat.
Dyrektor Sopicki poinformował nato

miast o planach wspólnego z Rybnicką 
Spółką Węglową wykorzystania do celów' 
grzewczych kopalnianych odpadów' pro
dukcyjnych. Specjalnie zaprojektowany mo
duł stanie na terenie kopalni “Jankowice” lub 
"Chwałowice”, a wykorzystane zostaną ist
niejące sieci przesyłowe.

Zainteresowanie wzbudza pozaprodukcyj

na sfera działalności elektrowni. Rozciągają
ce się na 900 ha powierzchni (z czego 550 ha 
stanowią wody zalewu) przedsiębiorstwo sku
piło wokół siebie nie tylko duże osiedle mie
szkaniowe, ale sporą infrastrukturę społecz
ną. - Staramy się ludziom organizować nie 
tylko pracę, ale i życie - mówi dyrektor So
picki. Z kompleksu rekreacyjnego korzystają 
nie tylko pracownicy zakładu, bogatą ofertą 
kulturalną przyciąga Klub Energetyka. Wia
domo. że jest to działalność dotowana, ale do
póki elektrownia ma pieniądze, załoga się nie 

buntuje, a przepisy po
zwalają, będzie ona kon
tynuowana. Elektrownia 
nie jest natomiast zainte
resowana sponsorow a
niem sportu wyczynowe
go, choć wielu działaczy 
różnych dyscyplin spo
rtowych chętnie sięgnę
łoby do jej kieszeni. Wy
jątkiem jest tu sekcja że
glarska RKS "E nerge
tyk", ale żal po prostu nie 
w ykorzystać ciepłych, 
e lek trow nianych  wód. 
Potwierdzeniem słuszno
ści tej decyzji są choćby 
sukcesy  o lim p ijczy k a  
Mirosława Małka. - Dla 
nas od wyczynu jes t waż

niejsze, że 1500 dzieci uczęszcza na różne za
jęcia do klubu i nasze obiekty stanowią dla 
nich szeroką bazę.

Prezesa Sopickiego cieszy zmiana na lep
sze w postrzeganiu elektrowni przez miasto. 
Marzy mu się rybnickie samorządowo-prze- 
mysłowe lobby, które, dzięki wielkiemu po
tencjałowi intelektualnemu jakim miasto dys
ponuje, mogłoby tu wiele zdziałać...

I r l

Przy kawie

Z prezesem
o elektrowni

Tel. 42-28-825 wmmmmmmmmmmmmm
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Kompleks 23 budynków przy ulicy Platanowej. 
Od września jeden z nich jest już zamieszkały, 
do końca roku wprowadzą się jeszcze trzy 
rodziny.

Zdj.: szoł

Część osiedla "Wierzbowa" przy ulicy 
Bukowej.

W iście amerykańskim tempie budowane je s t 
osiedle domkow szeregowych przy ul. Wierzbowej.

Nie może być inaczej, skoro przedsięwzię
ciu zainicjowała amerykańska Fundacja Spół
dzielczości Mieszkaniowej CHF, a funkcję 
developera, przy ścisłej współpracy z mia
stem, pełni Agencja Wspierania Inicjatyw 
Mieszkaniowych, której szefową jest Róża 
Korbel - spiritus movens wszystkich działań.

Odwiedzający budowę dyrektor programo
wy fundacji CHF na Polskę Sławek Getka 
był pod wrażeniem tego co zobaczył.

- W Polsce istnieje ponad 20 podobnych 
agencji, ale to właśnie rybnickiej należy się 
prymat. Nigdzie tak szybko nie uzyskano efek
tów. Nie ukrywam, że te sukcesy są w dużym  
stopniu zasługą szefowej agencji, osoby bar
dzo przedsiębiorczej - mówi S. Getka. - Ryb
nickie osiedle "W ierzbowa" stanow i ł/4  
wszystkich realizacji prowadzonych przez 
AWIM-y w Polsce - dodaje. Podobne zdanie 
wyraził konsultant fundacji CHF Mikę Horn- 
blow. który obejrzał budowę, a także spotkał

się z prezydentem J. Makoszem. Zarówno 
przedstawiciele fundacji jak i agencji podkre
śla ją  szczególne zaangażow anie m iasta 
w przedsięwzięcie. I nie chodzi tylko o uzbro

jenie działek, ale również o wytworzenie do
brej atmosfery i stałego zainteresowania po
stępem prac na budowie.

Budowę rozpoczęto w lipcu ub. roku. Na 
różnych etapach realizacyjnych jest obecnie 
78 obiektów, z tego 38 budynków jest już 
odebranych od wykonawców, a 15 członków

spółdzielni “W ierzbowa” posiada już akty 
własności. Aktualnie realizowanych jest 40 
jednostek, a 14 - w fazie przygotowań.

Powołana jako przejściowa forma organi
zowania się chętnych na czas realizacji osie
dla spółdzielnia "Wierzbowa” jest praktycz
nie tożsama z AWIM, a R. Korbel załatwia 
sama dziesiątki spraw, do których w innych 
spółdzielniach powołany jest sztab ludzi.

Podział funkcji był od początku jasny - mia
sto dało uzbrojony teren z głównymi ciąga
mi - kanalizacją sanitarno-deszczową, siecią 
wodociągową i elektryczną, zaś zadaniem 
agencji było wszystko pozostałe: od pozyski
wania klienta poprzez cały proces inwesty
cyjny, kredytowanie aż do przeniesienia praw 
własności tzn. zawarcia aktu notarialnego. Do 
współpracy udało się namówić także Zakład 
Energetyczny w G liw icach, który pokrył 
koszty budowy 5 stacji TRAFO. rybnicki od
dział Telekomunikacji Polskiej S.A.. położył 
sieć telefoniczną, zaś Zakład Gazowniczy 
ROW w Świerklanach zrealizuje wiosną przy
szłego roku wewnętrzną sieć gazową osiedla.

- Na 24 AWIM-y w Polsce, tylko w Rybniku 
pozyskano dla przedsięwzięcia tak wielu ge
storów mediów - powiedział S. Getka.

Rybnickie osiedle "Wierzbowa" jest nadal, nie 
licząc budownictwa indywidualnego, jedynym 
placem budowy mieszkań w naszym mieście.

Ir l

Y |—  t --------------------------— 1

Na Wierzbowej już 
I m i e s z k a j ą . . .

y i

I
x |
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Między teorią a praktyką
Kiedy indziej spotkania z mieszkańcami na 
których odpowiedzi udziela dyrektor kopalni 
uspakajają: będzie remont, lepiej iść na ugodę 
w sprawie odwadniania piwnic, te i te domy 
będą wykupione w pierwszej kolejności.

Na przykład na początku grudnia br. odbyło 
się spotkanie przedstawicieli Zarządu Miasta 
z dyrekcją kopalni “Marcel” w sprawie wstrzą
sów w Niedobczycach. To doprowadzi do spo
tkania wyjaśniającego z zainteresowanymi 
mieszkańcami. Obie strony - i dyrekcja kopal
ni. i przedstawiciele gminy samorządowej - są 
zainteresowane załagodzeniem konfliktu: Efek
tywne funkcjonowanie kopalni nie zależy je d 
nak tylko od jakości węgla, wysokiej ceny i pra
widłowego stosowania nowoczesnych techno
logii, ale również od pozytywnego postrzega
nia je j działalności przez miejscowe społeczeń
stwo. Mieszkańców terenów dotkniętych niedo
godnościami wynikającymi z eksploatacji prze
praszamy i zapewniamy, że kopalnia wywiąże się 
z wszystkich wynikających z tego tytułu obowiąz
ków - pisze dyrektor kopalni "Marcel”, “wino
wajczyni” tąpnięć w Niedobczycach i w Radli
nie. Eksploatacja ściany M-6 na poziomie 900 
metrów musi wywoływać wstrząsy górotworu 
i niepokojące ludzi zjawiska akustyczne. Według 
ekspertów - będą one coraz rzadsze. Kopalnia 
analizuje ich wpływ na obiekty powierzchnio
we, będzie stosować profilaktykę wobec najbar
dziej zagrożonych szkodami górniczymi obiek
tów.

Pogłębioną analizę przytoczonych wyżej nie
przyjemnych skutków wydobywania węgla pod 
zamieszkałymi obszarami Rybnika znajdziemy 
w wymienionej na wstępie książce. Kopalnia dla 
wielu rybniczan może być równocześnie i mat- 
ką-żywicielką. i złą macochą. Często jest tak, że 
zagraża na powierzchni ziemi dobrobytowi, któ
ry się ciężko wypracowało w kopalnianym chod
niku. Piszą o tym Irena Kulach (UM Rybnik) 
i Franciszek Piontek (AE Katowice) w ar
tykule Górnictwo węgla kamiennego w pro
gramie zrównoważonego rozwoju miasta Ryb
nika: Nie do zaakceptowania jest sytuacja 
- obserwowana w polskiej praktyce, a po
twierdzona badaniami empirycznymi, że 
korzyści z eksploatacji złóż węgla prze
wyższają straty wielokrotnie, ale straty 
mają wymiar przede wszystkim r e g i o n  
a I n y, a korzyści - p o n a d r e g  i o n a  
I n y.

Fakt, iż wielu autorów wymienionej książki 
2  widzi, że korzyści i ciężary wydobywania strate

gicznego dla Polski surowca nie rozkładają się 
równomiernie, że to Śląsk, a więc także górnicy, 
muszą żyć na co dzień w zdegradowanym śro
dowisku i cieszy, i smuci. Cieszy, jak każda praw
da kiedyś skrywana, a dzisiaj wydobyta na jaw. 
Smuci, bo nie widać na razie dróg (polityczne

go) wyjścia z tego zaklętego koła “czarnego bo
gactwa” i “czarnego przekleństwa” Górnego Ślą
ska.

Czytelnika - laika (więc i mnie także) zaniepo
koją zamieszczone w kilku artykułach książki 
statystyki. Tylko 2,5 proc. wydobycia Jastrzęb
skiej i Rybnickiej Spółki Węglowej S.A. odby
wa się przy zastosowaniu podsadzki hydraulicz
nej. zatem 97,5 proc. wydobycia odbywa się 
metodą tańszą - “na zawał” - z wiadomymi skut
kami na powierzchni ziemi. Wysokość nakładów 
obu spółek węglowych na naprawę szkód górni
czych w 1996 roku była najniższa w ostatnim 
pięcioleciu i wyniosła tylko 1,56 proc. kosztów 
wydobycia tony węgla (najwięcej, bo 2 proc., 
w 1994 r.), podczas gdy w Europie Zachodniej 
dochodzi do 15 proc. - Generalnie ujmując, 
przedsiębiorca górniczy dąży do odsunięcia w 
czasie wydatków związanych z przeciwdziała
niem powstawaniu i naprawą szkód - czytamy 
w artykule pracowników Okręgowego Urzę

du Górniczego w Rybniku, Wiesława Kopca 
i Henryka Bugli. Erwin Kozioł i Ryszard 
Fuehs z tegoż Urzędu również postulują przy
wrócenie istniejącego dawniej funduszu szkód 
górniczych - odpisu z każdej wydobytej tony 
węgla, który byłby przeznaczony wyłącznie na 
ten cel. Jednym z nierozwiązanych zagadnień jest 
fakt, że w dawno spłaconych przez kopalnię bu
dynkach w obszarze poważnych zagrożeń szko
dami górniczymi ciągle mieszkają ludzie, a to 
właśnie urzędy miast i gmin powinny wyegze
kwować rozbiórki tych budynków.

Prace prof. dra hab. Franciszka Piontka zamie
szczone w książce uświadamiają nam (na przy
kładzie kopalni "Chwałowice”), że istnienie ko
palni nawet nie przynoszącej obecnie zysków, to

dla danej społeczności fakt nie do przecenienia. 
Liczy się bowiem nie tylko jej efektywność eko
nomiczna, ale i funkcja społeczna (6020 pracow
ników, zapewniających utrzymanie około 20000 
członkom rodzin, czyli ponad 10 proc. mieszkań
ców Rybnika, kopalnia stanowi także źródło 
utrzymania dla około 10-15 proc. mieszkańców 
rejonu wokół miasta - dane na rok 1995). Nawet 
szkody górnicze, które w całości obciążają spo
łeczność lokalną, nie są w stanie przeważyć 
szali na stronę jej likwidacji. Także w sensie 
ekologicznym sektor górniczy w Rybniku 
może wzbogacić program zrównoważonego 
rozwoju miasta własnymi projektami, jak to 
zarysowano w rybnickim “Master planie...” 
(patrz, poprzedni numer “Gazety Rybnic
kiej”).

Wobec trudnej sytuacji ekonomicznej górnic
twa, przed zapowiadaną restrukturyzacją tego 
sektora gospodarki, trudno spodziewać się cu
dów. Pozostaje wierzyć, że to, co w śląskim wę

glu jest zdrowe, co jest przez ludzi robione dla 
ludzi, jeszcze zalśni prawdziwie diamentowym 
blaskiem. Droga została wskazana: powinna tu 
rządzić zasada wzajemności, czyli wspólnego, 
ogólnopolskiego dzielenia się zyskami i stratami 
z tytułu wydobywania węgla.

Jeśli nie można już mieć w szystkiego, to 
jak  sądzę - przedstawiciele różnych intere
sów obecni na konferencji (naukowcy, prak
tycy górnictwa, przedstaw iciele lokalnych 
społeczności) św ietnie rozum ieli, że um ie
jętność prowadzenia dialogu, dyskusji, wy
miany zdań, to wcale niemało.

Grzegorz Walczak

Konferencji przewodniczyli: od lewej prof. Jan Zych- Politechnika Śląska w Gliwicach, 
Marcel Wanot - z-ca dyrektora Okr. Urzędu Górniczego w Rybniku, Adolf Sosna - wice
prezes Zarządu Oddziału SITG w Rybniku, Ryszard Kufel - wiceprezydent Rybnika

Tel. 42-28-825
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Niezwykle serdecznie ry bnicka publiczność przyjęła specjalny 
recital Lidii Gryehtołówny, który uświetnił wieczór poświęcony 
pamięci zmarłego w tym roku prof. Karola Szalraiika. założy cie
la rybnickiej szkoły muzycznej, pedagoga i niestrudzonego pro
motora talentów muzycznych.

W ieczór p a m ięc i Karola Szalraiika X

Recital Lidii Gryehtołówny

Organizatorem koncertu, przy współudziale 
rybnickiego Muzeum, było Towarzystwo Mu
zyczne im. Braci Szafranków, którego ideą jest 
nie tylko przypomnienie sylwetek patronów, ale 
także włączenie się do współczesnego życia kul
turalnego miasta.

Przed koncertem w dolnym hallu Muzeum 
odbyła się projekcja przeźroczy tatrzańskich 
Krystiana Szczęsnego pt. Przemijanie, której to
warzyszyła muzyka Henryka Mikołaja Góreckie
go i Wojciecha Kilara. Prezentacja ta była nie
przypadkowa, wiadomo bowiem, że K. Szafra- 
nek był wielkim miłośnikiem górskich wędrówek 
i górom poświęcał cały wolny czas.

Górskie krajobrazy na tle przejmującej muzyki 
stworzyły nastrój, który nic opuścił już publicz
ności aż do końca recitalu. Lidia Grychtołówna 
przedstawiła utwory Brahmsa, Schumanna, Szy
manowskiego i, oczekiwanego z niecierpliwo

ścią, Chopina. Jak zawsze zaprezentowała naj
wyższy kunszt wykonawczy, co słuchacze na
grodzili owacją na stojąco. W utwory interesują
cym słowem wiążącym słuchaczy wprowadzał 
Wacław Mickiewicz, który przypomniał także 
sylwetkę K.Szafranka.

Spotkanie miało również swój pozamuzyczny 
kontekst, wynikający oczywiście z faktu osobi
stych związków wybitnej pianistki z Rybnikiem 
i Karolem Szafrankiem, którego była ona jedną 
z najbardziej utalentowanych uczennic. O sza
cunku i podziwie w imieniu rybniczan oraz wła
snym Lidię Grychtołównę zapewnił prezydent 
Józef Makosz, dziękując za możliwość obcowa
nia z muzyką w najlepszym wykonaniu.

Czekamy na kolejne interesujące przedsię
wzięcia Towarzystwa Muzycznego im. Braci 
Szafranków. /r/

Rybnik
kulturalny

Z a  nami...
❖  Spośród koncertów na deskach Teatru Zie
mi Rybnickiej wymieńmy: występ popularnej 
wokalistki Eleni w programie pt. “Nic miło
ści nie pokona ” (2 grudnia), Galę Przebojów 
Operetkowych (7 gmdnia) z udziałem Gra
żyny Brodzińskiej - primadonny Teatru 
"Roma” i Andrzeja Zdunikowskiego, soli
sty Teatru Wielkiego w Warszawie, z akom
paniamentem Bielskiej Orkiestry Salonowej 
i prowadzeniem Ryszarda Brodzińskiego, 
koncert uczniów Państwowej Szkoły Muzycz
nej I i II st. w Rybniku z towarzyszeniem 
Szkolnej Orkiestry Symfonicznej pod dyr. Eu
geniusza Stawarskiego (12 grudnia)
❖  Chór Filharmonii Śląskiej w Katowicach 
pod dyr. Jana Wojtachy oraz zespół Varso- 
via Manta z “Mszą kreolską” Ariela Rami- 
rezaoraz misterium “Nasze Boże Narodzenie” 
wystąpiły w niedzielę, 14 grudnia w kościo
łach pw. Matki Boskiej Bolesnej i p.w. św. Ja
dwigi w Rybniku
❖  W przeddzień Mikołaja, 5 grudnia w TZR 
dzieci mogły podziwiać “Królową śniegu” 
J.Ch. Andersena w wersji muzycznej Teatru 
Małgorzaty Chojnackiej
❖  5 i 12 gmdnia trwały półfinały turnieju artystycz
nego szkół średnich Rybnika pt. “Pojedynek na sło
wa” - w Klubie Energetyka.
❖  12 gmdnia miał miejsce wernisaż Ogólnopol
skiego Konkursu Fotografii pt. “BarwyZiemi” 
połączony z diaporamą Zofii i Jerzego Lubczyń
skich - w Klubie Energetyka
❖  Także w Klubie Energetyka 16 grudnia ko
lędował “Zespół, którego nie ma” w progra
mie “Kolędo biała leć”
❖  WILO im. Powstańców Śląskich półfinał ogól
nopolskiego IV Festiwalu Kolęd i Pastorałek. 
Wzięło w nim udział 38 zespołów i solistów
❖  Z koncertem kolędowym w sali Miejskiej 
Biblioteki Publicznej wystąpił zespól 6 na 6

DSr* 1 4

> B iu r o
muzycznej edukacji

Ponad 500 koncertów szkolnych, comiesięczne spotka
nia z muzyką kameralną na Ratuszu, kilkanaście kon
certów w ramach Dni Muzyki Kameralnej i Organowej, 
współorganizacja koncertów w teatrze i wielu innych 
miejscach - oto tegoroczny bilans działalności Biura Kon
certowego przy Rybnickim Centrum Kultury.

Audycje muzyczne dla szkół to ogromne ogólnopolskie przedsię
wzięcie, zainicjowane przed ponad 30 laty przez środowiska związa
ne z orkiestrami filharmoniczynymi. Mimo upływu lat nie zmieniła 
się idea koncertów dla uczniów szkół podstawowych oraz średnich - 
wychowywanie przyszłych odbiorców muzyki poważnej poprzez za
poznawanie ich z różnymi formami muzycznymi, instrumentami i hi
storią muzyki. 1«3

Szefowa biura Eugenia Malikowa z zaangażowaniem mówi o swojej 
20-letniej pracy popularyzatorskiej:
- W ciągu jednego  roku szkolnego przygotow ujem y p ięć  tematów. 
O pracow ujem y scenariusz i słowo wiążące, dobieram y utwory 
i odpowiednich, zawsze na wysokim  poziomie, wykonawców. Póź-

c s f  1 4
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Przed nami...
*** 19 grudnia o godz. 9.00 i 11.00 w 
Domu Kultury w Boguszowicach akto
rzy Teatru Śląskiego z Katowic przed
stawią spektakl pt. “Dwoje łudzieńków”

*** 31 grudnia Kabaretowy Program Syl
westrowy przedstawi Klub Energetyka

Pieśni bożonarodzeniow e całego 
świata w wyk. Lory Szafran, Elżbiety 
A dam iak i P iotra  Szu lca  - T ZR , 
6.01.98

Rybnickie galerie działają: w TZR 
od 14 listopada trwa pokaz rysunków sa
tyrycznych i humorystycznych Dariu
sza Łabędzkiego, Sławomira Kuczyń
skiego, Franciszka Kądzielawy i Jac
ka Zygmunta. W Klubie Energetyka 
(hall górny) wystawa pokonkursowa 
O gólnopolskiego Konkursu Sztuki 
Nieprofesjonalnej im. V. Van Gogha 
oraz (hall dolny) wystawa pokonkurso
wa IV Ogólnopolskiego Konkursu Fo
tografii “Barwy Ziemi”

Są rozsiani po całej Polsce, a nawet świecie. Kiedy jed
nak z Rybnika pada hasło: gramy..., przyjeżdżają, by stanąć 
razem na scenie. Szczególnie, kiedy prosi o to Czesław Gawlik...

trwa...
Tak było przed nie

spełna miesiącem, pod
czas XII Silesian Jazz 
Meeting’u, kiedy to ryb
nickie środowisko jazzo
we świętowało 40-lecie 
zaistnienia tego zjawi
ska w naszym mieście. 
Czas odwilży po 1956 
roku objął również kul
turę, a grywany dotąd w 
“katakum bach” jazz 
mógł u jrzeć św ia tło  
dzienne. Szybciej niż 
gdzie indziej stało się to 
w Rybniku, gdzie już w

Zdjęcie zrobiono w 1968 roku przed legendarnym "Bombajem". Od le- 1954 roku grupa mło- 
wej stoją Tadeusz Cieśla, Stanisław Gawlik, Lotar Dziwoki i Czesław dych zapaleńców sku- 
Sachs; na pierwszym planie od lewej Eugeniusz Polok, Manfred Nie- piona wokół Czesława 
zgoda i Czesław Gawlik. Zdj. z arch. domowego Czesława Gawlika. Gawlika próbowała, nie-
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niej docieramy do około 140 szkół w wielu m iastach i gminach  
naszego regionu. K oncerty nie są obowiązkowe, jedziem y więc 
tam, gdzie chcą nas słuchać. Również m uzycy chętnie biorą w 
nich udział. Wiedzą, Że m łodzież, to ich potencjalni słuchacze na 
praw dziw ej scenie.

Okazją do podjęcia np. tem atu zw iązanego z hymnem narodo
wym w ogóle, była dwusetna rocznica powstania Mazurka Dąbrow
skiego. Dzieci nie tylko usłyszały hymny innych państw, ale zoba
czyły też przyporządkowane poszczególnym melodiom 
barwy narodowe, poznały też historie hymnów. Przy
gotowanie tej audycji było niełatwe, trzeba było pro
sić o pomoc nawet ambasady kilku krajów. W tym roku 
dzieci poznają jeszcze m.in. formę pieśni na przykła
dzie utworów Schuberta i innych kompozytorów, zaś 
hasłem ostatniej tegorocznej audycji będzie przyroda 
w muzyce.

Swoich stałych bywalców mają muzyczne kam eral
ne spotkania na Ratuszu. W tym roku prawdziwymi 
wydarzeniami były dwa recitale: gitarowy Galiny Ver- 
nygory z Ukrainy oraz pieśni francuskich w wykona
niu kontraltu Catherine Dagois. W spółorganizatorem 
koncertu francuskiej wokalistki był rybnicki ośrodek 
kultury francuskiej Alliance Français, który wielokrot
nie wzbogacał ofertę kulturalną skierowaną do rybni- 
czan, współpracując z Biurem Koncertowym .

Od kilku lat pod egidą Biura Koncertowego organi
zowane są Dni Muzyki Kameralnej i Organowej, a kon
certy odbywają się również w kilku miastach ościen
nych, w tym wiele w obiektach sakralnych. Koncerty 
w kościołach, nie tylko zresztą te w czasie trwania 
Dni..., mają zazwyczaj znakomitą frekwencję i bywają

wydarzeniami muzycznymi. Biuro Koncertowe ma również swój 
udział w organizacji koncertów w Teatrze Ziemi Rybnickiej, jak 
choćby niedawnego koncertu filharm onii z Zabrza z okazji Święta 
N iepodległości i w cześniejszego - świetnej orkiestry z Ostrawy.

Możemy się domyślać, że wielu melomanów zasiadających dziś 
w salach koncertowych rozpoczęło swą muzyczną edukację dzięki 
audycjom szkolnym.

I tak koło się zamyka...
I rl
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Na ostatnim Silesian Jazz Meetingu: Antoni Kucznierz, Lotar Dziwoki, 
Czesław Gawlik, Jan Cichy, Jerzy Wenglarzy, Michał Pradela, Andrzej 
Kocyba, Leon Płachta i Andrzej Trefon. Autorem obu zdjęć wykona
nych w odstępie 30 łat jest zaprzyjaźniony z zespołem Jerzy Pysz

oficjalnie oczywiście, zbliżyć się do tego fascynu
jącego, bo zakazanego, gatunku muzycznego. 
Pierwszy, działający już absolutnie jawnie przy 
Zakładowym Domu Kultury “Ryfamy”, zespół jaz
zu tradycyjnego przyjął nazwę Septyma, a jego 
pierwszy koncert miał miejsce w październiku 
1957 roku. - Byliśmy muzykami wykształconymi 
na klasyce - mówi Czesław Gawlik. - W jazzie za
fascynowała nas jego inność. Było dla nas obja
wieniem, że obok melodii i harmonii - głównych 
składników organizujących utwór muzyczny, na ta
kich samych prawach istnieje rytm, więcej - rytm 
dominuje. Do tego dochodził wielki ładunek emo
cjonalny tej muzyki, możliwość improwizacji, 
a więc tworzenie małych, na skalę własnego in
strumentu, kompozycji. Jazz był po prostu krea
tywny, poza tym stawiał przed grającym, ale i słu
chającymi pewne wymogi intelektualne, był nie 
tylko muzyką, był stylem życia.

W pierwszych latach popularności jazzu, a na
wet jeszcze w latach 60. i 70. zdobycie płyty za
granicznego wykonawcy graniczyło z cudem. Na 
wagę złota byli więc krewni na Zachodzie, którzy 
mogli taką płytę przysłać. Czesław Gawlik miał to 
szczęście, ale wuja w USA wciąż dziwiły jego 
muzyczne gusty... Płyty jednak przysyłał i dzięki 
niemu płytoteka Czesława Gawlika słynęła w ca
łej okolicy. By posłuchać np. Milesa Davisa do

Rybnika przyjeżdżali 
fani jazzu nawet z 
Krakowa. Przez długi 
czas Gawlik i Tade
usz Hanik - przyszły 
dyrektor szkoły mu
zycznej, byli jedynymi 
posiadaczam i ma
gnetofonów w mie
ście. Można sobie 
wyobrazić jak bardzo 
były one wyeksploa
towane...

Zespół Czesława 
Gawlika wielokrotnie 
zmieniał skład. Muzy
cy odchodzili do bar
dziej renomowanych 
grup, tworzyli własne 

formacje, dla wielu to jednak rybnicki zespół był 
prawdziwą szkołą jazzu. To właśnie tu, w Rybni
ku dołączając do grupy Gawlika, jazzowego bak
cyla, połknął Adam Makowicz. W różnych skła
dach zespołu najczęściej powtarzają się, obok li
dera, nazwiska Lotara Dziwokiego, Czesława 
Sachsa, Tadeusza Petrowa, Witolda Andersa, 
Waldemara Hajera, Manfreda Niezgody, Eugeniu
sza Poloka, brata Czesława Gawlika - Stanisła
wa. Zespół odnosił sukcesy na konkursach, prze
glądach i festiwalach, występował w radio i TV. 
Najlepszy czas dla grupy to koniec lat 60., i brą
zowy medal na Międzynarodowym Konkursie Jaz
zowym podczas IX Światowego Festiwalu Mło
dzieży i Studentów w Sofii. Nie był to jedyny wy
stęp za granicą.

Środowisko jazzowe w Rybniku było bardzo 
prężne - przy ZDK “Ryfamy” powstał oddział Ślą
skiego Jazz-Clubu, a dzięki temu rybniccy melo
mani mieli okazję poznać całą czołówkę polskie
go jazzu: Andrzeja Trzaskowskiego, Zbigniewa 
Namysłowskiego, Michała Urbaniaka, Jana Pta- 
szyna-Wróblewskiego, Krzysztofa Sadowskiego, 
Tomasza Stańkę i wielu innych. Organizowane 
były koncerty, prelekcje i jam sessions. W latach 
70. do zespołu przyłączyło się wielu młodych mu-
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Nowy album o Rybniku
Ascetyczna forma projektu graficznego, 

elegancka, utrzymana w granacie kolory
styka, interesujące rozwiązanie spojenia 
dwu części - oto pierwsze wrażenia po wzię
ciu do ręki nowego, poświęconego Rybni
kowi wydawnictwa, współfinansowanego 
przez Urząd Miasta i rybnickie firmy.

Przetarg na jego realizację wygrała rybnic
ka Pracownia Architektury i Grafiki Top 
Project, biorąc na siebie kompleksowo całe 
przedsięwzięcie.

Album składa się z dwu części. Pierwsza - 
fotograficzna - pokazuje różne oblicza mia
sta - jego architekturę, przyrodę, ludzi. Dru
ga - poprzez prezentację największych ryb
nickich firm  - zapoznaje z gospodarczą

strukturą Rybnika. Celem obu jest oczywiście 
promocja miasta i przedstawienie jego pozy
tywnie kształtow anego w izerunku, który 
sprzyja i ludziom, i biznesowi.

Ponad setka bardzo różnorodnych w nastro
ju zdjęć pokazuje piękno miasta i klimaty 
tworzone przez ludzi. Prezentujące się w dru
giej części firmy przedstawiają potencjał go
spodarczy miasta.

- Album jest znakomitym materiałem pro
mocyjnym zarówno dla miasta, ja k  i firm tu 
działających - powiedział kierownik referatu 
informacji i promocji Urzędu Miasta Jacek 
Reclik.

Część nakładu nowego albumu otrzymają 
firmy, resztą dysponować będzie miasto.

Ixl

Czy jest ktoś bardziej zasługujący na 
podziw i szacunek niż człowiek przełamu
jący z pasją ograniczenia własnego orga
nizmu? Do osób takich należy niewątpli
wie 16-letni mieszkaniec Jankow ie Adam 
K u s k a ,  którego wystawę rysunków mo
żemy oglądać w galerii Miejskiej Bibliote
ki Publicznej.

Czarno-białe
widzenie

Adam jest od urodzenia słabowidzący i nie 
rozróżnia kolorów. Jego czarno-białe rysun
ki ołówkiem są efektem bardzo ograniczonych 
obserwacji świata przyrody, przede wszyst
kim jednak wykorzystywania bogatej wy
obraźni. Rysowanie traktuje jako hobby, gdyż 
swoją przyszłość wiąże z muzyką.

Adam. będąc uczniem Ośrodka Szkolno-Wy
chowawczego dla Dzieci Niewidomych i Słabo- 
widzących w Krakowie, rozpoczął naukę w Pań
stwowej Szkole Muzycznej I st., którą ukończył 
z wyróżnieniem. Aktualnie uczy się w II klasie 
Liceum Zawodowego na kierunku stroiciel-ko- 
rektor pianin i fortepianów przy OSW w Krako
wie, jednocześnie kontynuuje naukę w Państwo
wej Szkole Muzycznej II st. w klasie organów. 
Jest laureatem wielu konkursów muzycznych, 
m.in. konkursu Młodych Kompozytorów i Tur
nieju Artystycznego w Kielcach, na którym wy
korzystał również swoje uzdolnienia plastyczne, 
brał udział w warsztatach muzycznych organi
zowanych przez ONZ oraz międzynarodowym 
festiwalu w Brnie.

Wiele talentów i wiele osiągnięć, których mógł
by pozazdrościć niejeden z nas, posługujący się 
sprawnie wszystkimi zmysłami.

W ystawę można oglądać do 15 stycz
nia 1998 r.
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Marek Szołtysek

Hej Herodzie gupi
Ballada bożonarodzeniowo-ekologiczna

Już lot tymu dwa tysiące,
Kole Betlejym przy łące,
Tam kaj staro szopa stola,
Kole osła, kole wola,
Na sianeczku we korycie,
Prziszło na świat BożeDziycie!

Wszyscy sie poslatywali, 
Poklynkali, winszowali 
Ponboczkowi maluśkimu 
Dzisioj nom narodzonymu:
Niych nom bydzie Królym Świata 
Już na niyskończone lata!

Królu, królu - tak wołają - 
Ciynżkie czasy nadciągają! 
Koniec z Twoją władzą bydzie! 
Na twój tron król nowy idzie!
Z nami ty i  niy bydzie leko!
Rób coś królu! Na co czekosz?

- Taki nasz nojwiynkszy ból,
Ze niy wiymy kaj tym król?
- Moim zdaniym wszystkie dzieci 
trza pozbijać tak jak leci!
- Po co zbijać, jo  tam wola 
Posprzedować je  w niywola!

Ale to niy było w modzie,
By kanś w polu czy w zogrodzie 
Jakiś król sie miol narodzić?
Oj, niykerym to zaszkodzi!
Więc drap idą do Heroda,
Aby o tym mu pogodać.

Herod, choć rządziył Żydami, 
Sztyjc ze strachu trzyns gaciami, 
Współpracowol z Rzymianami 
I inkszymi chacharami,
Kerzy boli sie o władza,
Wiync zaczyni mu doradzać:

E tam - pedziol som król Herod, 
Waszych rod jo  suchom niy rod! 
Jo blank inne mom pomysły! 
Praje straże mi doniysły,
Że Trzi Króle przijyżdżajom,
I że kogoś fest szukają.

-Ponboczka-Króla szukomy,
Co mioł tu być narodzony?
Na to Herod: - Idźcie dalij!
A jakbyście Go spotkali,
To proszą Wos, pamiyntejcie 
I mu paczka moja dejcie!

Do paketu doi pachnidła,
Czyli mirra do kadzidła 
1 jeszcze zmiyszoł do tego,
Coś naprowdy trującego.
Był to tytoń z cygarety,
Co szkodliwy jest niystety!

Jak Ponboczka łodszukali,
To mu Króle pokłon dali,
Oraz złoto i kadziło 
I te pierońskie pachnidło.
Ale jak nim zakopciyli,
To sie omało niy udusiyli!

Lecz Herod niy rezygnuje 
I nowo trutka szykuje.
Kozol wszystkim w Palestynie 
We swoim piecu jedynie 
Mułym polić w kożdo zima 
I dymić aż bydzie cima.
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smrodzie!
Dyć tak tyż wszyscy zrobiyli! 
Ziymia Swiynto zakopciyli, 
Dziecka dychać czym niy miały, 
Chorowały, umiyrały... 
Ponboczek sie uratował,
Do Egiptu powyndrowol.

* * *

A dyć pieroński Herodzie,
Coś ci sie udało,
Bo do dziś żyjymy w smrodzie! 
Bardzo źle się stało!
Co wy ludzie?
Herod nom już niy panuje,
Więc niych żodyn z wos niy suje 
Strasznego mułu do pieca,
Bo to je szkodliwe przeca!

Słowniczek gwarowy: kole -
koło, niedaleko; kaj - gdzie; niy- 
kery - niektóry; drap - szybko; 
pogodać - porozmawiać; sztyjc 
- ciągle, zawsze; inkszy - inny; 
chachar - drań; fest - mocno, 
bardzo; pedziol - powiedział; 
rod - zadowolony; blank - cał
kiem; praje - prawie, właśnie co; 
paket - paczka; mirra - wonna 
żywica z drzew balsamowców, 
stosowana na Wschodzie i Afry
ce jako kosmetyk lub kadzidło; 
cima - ciemno; suje - wsypuje; 
przeca - przecież

Zgodnie z obietnicą publikujemy fragmenty kolejnej pracy nagrodzonej 
drugim miejscem w konkursie "W mojej małej Ojczyźnie".

Michalina Chomerska: Ślązak nie Maorys.

I
 Wiele się jeszcze wydarzy, zanim zostanę 
starką, która obejrzy się wstecz i wnukom opo
wie, jak to drzewiej, w XX wieku bywało. 
Nawet dzieci na razie nie mam, gdzie mi tam 
do wnuków. Ale może warto zacząć robić no
tatki? (...)

17 lipca - znalazłam w “Faktach” dobry, 
obiektywny tekst o rejestracji Związku Lud
ności Narodowości Śląskiej pt. Kryteria naro
dowego nadużycia pióra Pawła Włodarczyka. 
No, myślę sobie, znalazł się “gniewny” czło
wiek, któremu chciało się poszukać wszyst
kich za i przeciw. I oto w ostatnim akapicie, w 

S ostatnim zdaniu, Włodarczyk pisze: Nawoły- 
, • wanie do odrębności na pewno nie przysporzy 

mu (Śląskowi) zwolenników w reszcie kraju, 
s lecz wyzwoli falę niechęci. Uff! Panie Włodar

czyk. kto tu kogo do odrębności n a w o ł u j  
e?! Słuch mam dobry, a żadnego nawoływa
nia nie słyszę. Ja też nie zamierzam do nikogo 
wołać ...pozostań czarny, jak to w filmie Spi
k e r  Lee Rób co należy wołał do swego kolegi 
Murzyn Mookie - choć akurat do podziurawio
nego kopalnianymi szybami Śląska ta czerń w 
jakiś sposób pasuje... Ślązacy są i pozostaną 

|  “czarni”, bez namawiania. Przez tyle dziesię
cioleci poniżające słowa i spojrzenia odbijały

(
się od śląskości jak od skały, nie czyniąc jej 
większej szkody.... Tyle, że przez 75 lat my, 
Ślązacy, czuliśmy się w Polsce nieswojo. Niech 
teraz reszta kraju tak się poczuje. Dlaczego? A 
dlaczego nie? Ci, którzy pytają “dlaczego”, tym 
pytaniem sami sobie zarazem odpowiadają. 
Dlatego, że oni nie widzą powodu. Po to, żeby 
go wreszcie dojrzeli. (...)

Ciekawe, co będzie dalej - pomyślałam. Przy
pomniał mi się fakt, który być może nie dotarł 
do świadomości wszystkich tych. którzy upar
cie twierdzą, że gwara śląska jest po prostu

gorszą odmianą polszczyzny, istniejącą na do
datek tylko w mowie (co zresztą w ostatnich 
latach bardzo się zmieniło), i na tej podstawie 
głoszą, że śląska odrębność to tylko fanaberia 
politycznych oszołomów - mianowicie przy
pomniałam sobie, że język słowacki zaczęto 
kodyfikować zaledwie sto lat temu, a dziś, pro
szę, Słowacja istnieje jako samodzielne pań
stwo. Skoro, jak twierdzą lingwiści, co dwa 
tygodnie gdzieś w świecie umiera język, cóż 
byłoby w tym złego, gdyby na Śląsku jeden 
poczęto?... (...)

Zarejestrowanie ZLNŚ przypomniało mi sta
re hiszpańskie przysłowie: Nie można długo 
udawać miłości tam, gdzie je j nie ma, ani ukry
wać je j tam, gdzie ona jest. Ślązacy przestali 
w końcu ukrywać miłość do swojego Śląska, 
a zszokowanej reszcie Polski opadła szczęka, 
bo nagle ktoś jej wykazał czarno na białym, że 
cała jej miłość do Śląska była tylko udawana. 
Czy ta sytuacja doprowadzi do rozwodu? Nie
koniecznie. Myślę, że możliwa jest terapia 
małżeńska. Tyle, że jej skuteczność zależy od 
zaangażowania obu stron. Na razie zaangażo
wanie wygląda mniej więcej tak:
Śląsk: A bo od ciebie toch jeszcze “dziynkuja 
za tyn cofki wongiel ” nie usłyszoł!
Polska: Co?! Jak ty do mnie mówisz?!

Czy to jest dialog? (...)
You and your anger tried to make us new 

(Ty i twój gniew próbowaliście nas odnowić) - 
napisał kiedyś Robert Graves. Nie wiem, jak 
udała się tamta odnowa, nie znam dalszego 
ciągu tego wiersza. Ale to, co dzieje się tu i te
raz z naszym Śląskiem i naszą śląskością, to nie 
poezja, to proza. Pożyjemy, zobaczymy.

Ptok piyrszy
W jednym chlywie miyszkoł wol. 
Mało żar, jeszcze mniyj pioł, 
Chyntny za dwóch do roboty.
Małe były z nim kłopoty.
Ptok drugi
Ale roz sie zmiynił woł!
Wiyncyj żar i wiyncyj pioł 
A robioł co sie opłaci 
/...
Ptok trzeci
.....padali mu: “honor tracisz”!
Woł sie nowe znod zadanie:
Robi w Betlejym za łogrzywanie!

(fra-szoł-ka)
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Abecadło Z wtrotą u księcia
r z e c z y  ś l ą s k i c h

Ruina rudzkiego pałacu (dawniej klasztoru) wciąż czeka na odbudowanie

O jcow ie cystersi do 
podrybnickich Rud 

przybyli w 1 258 roku, 
a zdarzenie to można przy
równać dziś do inwestowa- 
nia przez obcy kapitał  
w Polsce.

Cystersi bowiem, oprócz kościoła i klasztoru, 
wybudowali huty żelaza, hutę szkła, browar, 
gorzelnię, uczyli także okoliczną ludność no
w oczesnego sposobu upraw  i hodow li, pro
wadzili gospodarkę leśną, hodow ali ryby w 
stawach, prowadzili szkołę średnią, założyli bi
bliotekę itd. Taka sytuacja trwała do 18 10 roku, 
kiedy król pruski Fryderyk Wilhelm II zakon 
skasował, a majątek cysterski upaństwowił.

Nowi “państwowi” właściciele pocysterskie- 
go majątku nie byli w stanie tak efektownie za
rządzać przejętymi dobrami. Już w niedługim 
czasie wszyscy zorientowali się, że pod wzglę
dem gospodarczym rząd pruski na kasacie za
konu s trac ił.
Postanow iono 
w ięc w l 8 11 
roku m ajątek  
sp rzedać, nie 
znaleziono jed
nak chętnych.
Częściowo wy- 
k o r z y s t a n o  
w ięc pokla- 
sztorny budy
nek na szpital 
d la  p rusk ich  
żołnierzy, zaś 
resz tę  król 
przekazał ksią
żęcej rodzinie 
Hassen-Kassel, 
a następnie ro
dzinie Hassen- 
R o t h e n b u r g .
N astępn ie  w 
1831 roku na 
zasadach spad

l a  kowych rudzki 
m ajątek objął 

18 W iktor 1 von 
Ho h e n l o c h e -
Waldenburg-Schillingfuerst, który od króla pruskiego otrzymał ty
tuł “księcia raciborskiego” (Herzog von Ratibor). Po nim kolejnymi 
książętami na rudzkich włościach byli jego syn i wnuk: Wiktor II 
Amadeusz (żył w latach 1847-1923) i Wiktor III (1879-1945).

Za rządów księcia Wiktora II całkowicie przebudowano pocysterskie

włości, zamieniając je na modną magnacką rezydencję, przebudowując 
dawny budynek klasztoru i pałac opacki. Rozebrano część przyklasztor
nych budynków gospodarczych oraz wysoki klasztorny mur, zaś tereny 
dawnego sadu przerobiono na park. Najdroższe i najbardziej pracochłon
ne roboty wykonano we wnętrzu przebudowywanej rezydencji. Jeszcze 
na początku XX wieku kończono prace sztukatorskie i malarskie. Całość 
budowli prezentowała się imponująco, a bogactwem wnętrza przypomi
nały dzisiejszy wystrój pałacu w Pszczynie.

Tragedia rudzkiego pałacu rozpoczęła się w czasie ofensywy stycz
niowej w 1945 roku. Dzięki relacjom świadków oraz zapiskom kro
niki kościoła parafialnego w Rudach wiemy, że pożar kościoła 
i pałacu wybuchł w nocy z niedzieli 28 na poniedziałek 29 stycznia. Dla 
zatarcia śladów rabunku kosztownego wyposażenia pałacu, a także z

Salon myśliwski w rudzkim pałacu

Książęca rodzina przed wejściem do pałacu. 
Wiktor III stoi H’ środku z wnuczką na rękach. 
Zdjęcie z ok. 1925 roku

Ostatni właściciel rudzkiego pałacu ksią
żę Wiktor III był zapalonym myśliwym. Pia
stował też honorowy urząd prezydenta To
warzystwa Łowieckiego

zemsty, radzieccy żołnierze podłożyli ogień. 
Mimo, że pożar trwał dwa tygodnie, nie 
wszystko spłonęło doszczętnie. Pozostały 
stropy i część wyposażenia dolnej kondygna
cji. Reszty zniszczenia dokonał czas. Budowla 
do dnia dzisiejszego nie doczekała się reno
wacji i ciągle niszczeje. Jedynie przylegający 
do pałacu kościół odrestaurowano w latach 
1947-1950. W czasie pożaru książę Wiktor 
III był już w Niemczech, dokąd uciekł przed 
nadchodzącym frontem radzieckim. Nigdy do 
Rud nie wrócił, zmarł jeszcze w 1945 roku.

Tekst i fotokopie: Marek Szołtysek

Tak w rudzkim pałacu wyglądał korytarz 
prowadzący do “apartamentu cesarskiego”

Surowy i skupiony wyraz nazna
czonej bliznami twarzy, trzcinka 
w ręku, idealna dyscyplina na lek
cjach - oto jak zapamiętali postać 
profesora Rudolfa Ranoszka 
uczniowie uczęszczający do ryb
nickiego gimnazjum w pierwszych 
latach jego istnienia.

Prof. Rudolf Ranoszek ^

Uniwersytecie Warszawskim, pozostaje dla nas 
- jego ziomków, postacią mało znaną. Przy
czyną tego jest zapewne uprawianie niezwy
kle trudnego, choć fascynującego kierunku na
uki, ale też osobowość profesora Ranoszka, 
którego dewizą było ...cicho żyć, cicho praco
wać, cicho odejść... Tak brzmi również tytuł 
poświęconego profesorowi szkicu zawartego 
w książce Ślązacy autorstwa Józefa Musioła, 
prawnika urodzonego w Połomii dotąd zwią
zanego ze Śląskiem publicysty, który ocalił od

Gdyby sam nie poszedł, 
kto szedłby za nim?

Prof. Ranoszek w czasie uroczystości przyznania mu 
doktoratu Honoris Causa Uniwersytetu Śląskiego 
w 1985 roku.

Któż mógł w tedy przypuszczać, że skromny 
- choć po gruntownych studiach w dziedzinie 
filologii klasycznej i z doktoratem z filo
zofii na Uniwersytecie W rocławskim - na
uczyciel łaciny i greki zostanie jednym  z 
najwybitniejszych w świecie badaczy języ 
ków i dziejów Wschodu Starożytnego? Do dziś 
ten autorytet dla znawców języka i kultury lu
dów starożytnych Azji Zachodniej, cytowany 
przez naukowców na całym świecie, wymie
niany w encyklopediach, twórca liczącego się 
ośrodka filologii Wschodu Starożytnego na

zapomnienia wiele ważnych dla 
naszego regionu postaci, przybli
żając je właśnie w "Ślązakach", a 
także w książce Ludzie tej ziemi i 
wielu innych publikacjach.

Rudolf Ranoszek urodził się w 
1894 roku w Moszczenicy, dziś 
dzielnicy Jastrzębia, jako ósme 
dziecko Jana i Karoliny, właści
cieli średniego gospodarstwa rol
nego. Ojciec - prosty, ale zarad
ny i mądry chłop, wiedział, że je 
dyną drogą do lepszego świata 
jest praca i wykształcenie. Sam 
dorobił się młyna i cegielni, zaś 
większość jego potomstwa nie 
poprzestała na szkole powszech
nej. Rudolf, dzięki nadzwyczaj
nym uzdolnieniom, pomimo szy
kan z powodu polskiego pocho
dzenia, zdał w 1914 roku maturę 
w Państwowym Gimnazjum Kla
sycznym w Gliwicach. Już wte
dy zainteresował się starożytnym 
Bliskim Wschodem, ucząc się ję 
zyka hebrajskiego. Choć czas był 
trudny, wojenny, zafascynowany 
nauką, podjął studia na filologii 

klasycznej Uniwersytetu Wrocławskiego, roz
szerzając później zainteresowania na filologię i 
dzieje starożytne całej Azji Zachodniej i taje
mnice pisma klinowego. Po I wojnie świato
wej, pomimo propozycji pracy na niemieckich 
uczelniach, kiedy tylko ziemia rodzinna wróci
ła do Macierzy, wrócił również prof. Rano
szek, by podjąć pracę w pierwszej na tych 
terenach polskiej placówce szkolnictwa śre
dniego - gimnazjum w Rybniku. Przez czte-
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ry lata, od 1924 roku był nauczycielem łaci
ny i greki. Później uczył również w klasycz
nym gimnazjum w Katowicach, górę wziął jed
nak temperament naukowca. Na przełomie lat 
20. i 30. Ranoszek kontynuował studia na Uni
wersytecie Warszawskim, później w Lipsku i 
we Lwowie. W 1935 roku habilitował się z za
kresu hetytologii i asyro- 
logii w Warszawie, a na
stępnie, chcąc dogonić 
dokonanie naukowe in
nych krajów, stworzył 
ośrodek filologii Staro
żytnego W schodu na 
Uniwersytecie Warszaw- 
skim . W 1939 roku 
otrzymał stypendium na
ukowe na wyjazd do Pa
ryża i Londynu.

Koniec sierpnia 1939 
roku zastał go w rodzin
nej Moszczenicy. Ukry
wał się, pracując na roli 
u siostry Gertrudy, póź
niej zaś w Niemczech, 
w klasztorze na holen
d e rsk ie j g ran icy . W 
końcu, wydany, trafił 
do obozu pracy w Brun- 
szw iku, gdzie, dzięki 
znajomości języka nie
mieckiego, pomógł wie
lu ludziom.

Po wyzwoleniu, mimo utraty całego dorob
ku naukowego i biblioteki, i mimo propozycji 
zachodnich ośrodków naukowych, wrócił na 
Uniwersytet Warszawski i ...zaczął wszystko 
od nowa. A nie było to proste w zmienionej, 
powojennej rzeczywistości. W 1947 roku dzię
ki staraniom prof. Ranoszka. powstała Kate
dra Filologii Wschodu Starożytnego. Władze 
powierzyły jej twórcy funkcję tylko “pełnią
cego obowiązki” kierownika. W aktach oso
bowych profesora doszukano się bowiem “po
chodzenia drobnomieszczańskiego”, a to z 
powodu udziałów w "cegielni odziedziczonej 
po ojcu”, cegielni, która nie istniała, i z której 
profesor nie miał ani grosza... Wyciągnięto też 
sprawę tzw. volkslisty, którą okupant nadal 
przecież prawie wszystkim Ślązakom. Pomi
mo mianowania R. Ranoszka w 1949 roku pro
fesorem nadzwyczajnym, uwłaczające godno
ści naukowca tej miary literki "p.o.” zlikwido
wano dopiero w 1954 roku. Świat nauki doce
niał jednak ogrom jego pracy. W 1958 roku 
przyznano mu tytuł profesora zwyczajnego, 
wcześniej prof. Ranoszek został członkiem 
Zespołu Rzeczoznawców Filologii Orientalnej.

Profesor był człowiekiem skrajnie skrom
nym. nie potrafiącym zadbać o dobra material

ne. Przez wiele lat mieszkał w pokoiku akade
mickim, nie skarżąc się nigdy na warunki, choć 
były one bardziej niż spartańskie. Nauce po
święcił i podporządkował absolutnie wszystko, 
wiele wymagał od studentów i współpracowni
ków, ale najwięcej od siebie. I choć nie zabiegał 
o popularność swojej osoby, widział potrzebę 
przybliżania przeciętnym ludziom dziedziny, 
którą się zajmował. Był autorem wielu haseł 

ency k lo p ed y czn y ch , 
książki Mezopotamia i 
Syria, a w pracy zbioro
wej Rylcem i trzciną za
mieścił wiele przetłuma
czonych przez siebie z 
oryginalnych glinianych 
tab liczek  zapisanych 
klinowym pismem Ba- 
bilończyków przysłów i 
pow iedzeń . Jedno z 
nich: Gdybym sam nie 
poszedł, kto szedłby za 
mną - profesor obrał so
bie za motto swojej dro
gi naukowej. Po przej
ściu w 1964 roku na 
emeryturę nie zrezygno
wał z czynnej pracy na
ukowej, a nawet ją  zin
tensyfikował. Nadal pi
sywał recenzje, prowa
dzi! doktorantów, intere
sował się wynikami prac 
swoich następców. W 
świecie nauki cieszył się 

szacunkiem i ogromnym autorytetem. Stal się 
też bardziej otwarty i przystępny dla swoich 
uczniów i współpracowników. Oni to z okazji 
85 urodzin profesora wydali Księgę Pamiąt
kową, która ukazała się w ramach Rocznika 
Orientalistycznego.

Lata 80. były dla zmagającego się z wiekiem, 
zdrowiem i samotnością prof. Ranoszka bar
dzo trudne. W końcu rodzina jego siostrzeńca

■■■■■■■■■■i mm wmmm m m m m  • mm mmmmmmmm 
15. wu
zyków: Antoni Kucznierz, Andrzej Trefon, Jan Ci
chy, a także wokaliści Joanna Klima, Janusz Ma
jewski i inni. Z powodu zalewu tzw. muzyki mło
dzieżowej, czasy dla jazzu były nieszczególne. 
Muzycy sie rozproszyli, ale kiedy tylko była oka
zja pojawiali się razem na scenie.

W latach 80. do grupy dołączyło najmłodsze po
kolenie jak choćby Jerzy “Kali” Wenglarzy czy An
drzej Kocyba, a zespół stał się wielopokoleniowy.

Dziś każdy z muzyków posiada własny dorobek 
artystyczny i kontynuuje profesjonalną działalność 
w różnych zespołach w kraju lub poza granicami. 
Tylko Czesław Gawlik pozostał w Rybniku, zaj
mując się upowszechnianiem kultury nie tylko 
zresztą w naszym mieście i animując środowisko 
jazzowe. Dzięki jego staraniom, a ostatnio z po
mocą Krzysztofa Popka, od wielu już lat na Sile-

Jednym z eksponatów w muzeum Szkoły Pod
stawowej nr 16 w Jastrzębiu-Moszczenicy jest 
doktorska toga profesora.

- Jana Szmuka z Jastrzębia postanowiła się nim 
zaopiekować. Tak więc wrócił profesor do swej 
Małej Ojczyzny. Tu odszukał go J. Musioł i 
swoimi publikacjami zainteresował jego oso
bą władze Uniwersytetu Śl., który w 1985 roku 
uhonorował go doktoratem Honoris Causa. 
Profesor Ranoszek liczył sobie wtedy 91 lat... 
Już wcześniej kilka razy odwiedzały go oficjal
ne delegacje, w tym z ILO  im. Powstańców Śl. 
w Rybniku, gdzie przed ponad pół wiekiem 
uczył łaciny i greki.

Profesor Rudolf Ranoszek zmarł w kwietniu 
1986 roku. Został pochowany, zgodnie z ostatnią 
wolą, na cmentarzu w Moszczenicy.

Szkoła, do której uczęszczał na początku 
wieku w swej rodzinnej miejscowości, a dziś 
SP nr 16 w Jastrzębiu, przyjęła w listopadzie 
1988 roku jego imię. Szkolne muzeum wzbo
gaciło się o przekazane przez państwo Szmu- 
ków pamiątki po profesorze - zbiór książek 
naukowych, również jego autorstwa, orygi
nalny dyplom Honoris Causa Uniwersytetu 
ŚL, doktorską togę i inne drobiazgi. W uro
czystości nadania szkole imienia brał udział 
m.in. autor książki Ślązacy. Obok sylwetki 
profesora, J. Musiol przedstawi! w niej rów
nież dzieje innych członków rodziny Rano- 
szków, m.in. bratanka Karola - bohaterskie
go lotnika z czasów II wojny światowej i jego 
brata Franciszka, którzy po wojnie osiedli w 
Republice Południowej Afryki. Obaj odwie
dzili kilkakrotnie moszczenicką szkolę nazwa
ną imieniem ich wuja, Rudolfa Ranoszka, wy
bitnego naukowca, który dzięki zdolnościom, 
pracowitości, a przede wszystkim pasji prze
szedł długą drogę z wiejskiej szkółki na karty 
encyklopedii.

Na podstawie książki Józefa Musioła 
“Ślązacy” opr. W. Różańska 

Zdj.: szoł

Cykl artykułów o dzielnicach będzie
kontynuowany w styczniowej „GR”

ł" 1 . i V -.1 -
sian Jazz Meetingach oglądamy w Rybniku naj
większe gwiazdy jazzu. - W tym roku wystąpił 
Maciej Sikała z zespołem, Grażyna Auguścik z
muzykami amerykańskimi, wydarzeniem był kon
cert rodzinnego tria Niedzielów. Okazją do tego 
było 15-lecie pracy twórczej braci Wojciecha i Jac
ka, których wspomógł w czasie koncertu Niedzie
la - senior. Wieczór gorącymi rytmami zakończy
ła kubańska grupa Habana Sax.

- Chociaż skończyI się mecenat państwa i za
kładów pracy oraz mimo dużej konkurencji na mu
zycznym rynku, aura dla jazzu jest przychylna. W 
wielu małych ośrodkach dzieją się ciekawe rze
czy, dlatego my też nie mamy jeśli chodzi o SJM, 
wybujałych ambicji. Chcemy by impreza zacho
wała lokalny swojski charakter. Ci co się jazzem  
interesują, trafią do nas - podsumowuje Czesław 
Gawlik. łr ł
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Wciąż na dziewiątym
Koszykarki Color Cap Rybnik na skutek porażki poniesionej 

w Starachowicach z tamtejszym Perfopolem, spadły w pierw
szoligowej tabeli na miejsce dziewiąte i pozostają na nim 
aż do dzisiaj.

Ta pozycja nie odzwierciedla do końca postaw rybniczanek na bo
isku, gdyż od kilku kolejek nastąpiła wyraźna poprawa gry całego 
zespołu, co napawa optymizmem przed drugim etapem rozgrywek. 
Drużyny zostaną w nim podzielone na grupę silniejszą i słabszą, a 
pojedynki rozgrywać będą systemem “każdy z każdym”. W  ostatnim 
czasie mecze wyjazdowe w Gorzowie i Starachowicach rybniczanki 
przegrały tylko dwoma punktami, zaś na własnym boisku, po wspa
niałej grze przegrały tylko jednym  punktem z m istrzem  Polski ŁKS- 
em Żyw iec Łódź. W ostatnim  pojedynku wyjazdowym rozegranym 
w Krakowie przegrały różnicą 8 punktów.

Sporo ożywienia do zespołu wniosła grająca na pozycji środkowej 
Ukrainka - Nelli Nievzorowa.

Zmiana trenera
W drużynie Color Cap Rybnik nastąpiła zmiana 

trenera.
Dotychczasowemu szkoleniowcowi Leszkowi Marco

wi zarzucono zbyt słabą grę zespołu i podziękowano mu 
za współpracę. Decyzja ta budzi zdziwienie, gdyż zapa
dła tuż po zakończeniu spotkania ligowego rybnickich 
koszykarek z mistrzem Polski ŁKS-em Żywiec Łódź, w 
którym to rybniczanki, po bardzo dobrej grze, przegrały 
tylko jednym punktem. Widocznie było za dobrze i na
leżało to jak najprędzej zmienić.

Nowym szkoleniowcem zespołu został Jewgienij 
Borziłow, mąż zawodniczki rybnickiej drużyny Nelli 
Nievzorowej. W dotychczasowej pracy trenerskiej na
stępca L. Marca był m.in. trenerem reprezentacji Ukra
iny.

Lepiej w Śląskiej
Drużyna juniorek RMKS-u Partners znacznie 

lepiej poczyna sobie w rozgrywkach Ligi Śląskiej 
juniorek aniżeli w meczach II ligi państwowej.

Na półmetku rozgrywek II ligi rybniczanki z jednym zwy
cięstwem na koncie plasują się w ligowej tabeli na miejscu 
7. Nie chodzi jednak o wynik, a o zdobywanie przez młode 
dziewczyny doświadczenia. Za drugoligowe porażki rybni
czanki rehabilitują się zwycięstwami w Lidze Śląskiej. Po 
dwóch rundach z kompletem zwycięstw zajmują pozycję 
lidera tabeli. W jednym ze spotkań koszykarki RMKS Part
ners ustaliły swoisty rekord, pokonując Rafako Racibórz 
118-30. Jak widać gra w II lidze przynosi oczekiwane efek
ty. Trener daiżyny M . Orczyk chciałby, aby drużyna wy
walczyła awans do Finałów Mistrzostw Polski Juniorek.

W komplecie
Choć drugoligowy sezon żużlowy rozpocznie się dopiero 5 kwiet

nia przyszłego roku, już teraz w drużynie RKM Roger Rybnik 
sprawy kadrowe dopinane są na ostatni guzik.

Zawodnikami zagranicznymi, którzy w nadchodzącym sezonie bro
nić będą barw RKM-u są M. Dugard (Anglia) i M. Lemon (Austra
lia). Trzon drużyny stanowić będą Antoni i Eugeniusz Skupienio- 
wie, A. Pawliczek, E. Sosna, M. Korbel, S. Kowolik i M. Fojcik 
oraz młodzieżowcy M. Furgoł, W. Węgrzyn, P.Padowski, R. Chro
mik, M. Kiermaszek, R. Paluszek i A. Tymam,

Rybniccy żużlowcy, którzy zamierzają włączyć się w walkę o awans 
do I ligi, rozgrywki ligowe rozpoczną od kilku bardzo trudnych poje
dynków. W ciągu czterech pierwszych kolejek spotkają się z dwoma 
spadkowiczami - Włókniarzem Częstochowa i WTS-em Wrocław, a 
także z groźnymi zespołami z Tarnowa i Gdańska.
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N a  e k r a n a c h . , .
KINO “PREMIEROWE” TZR

Air Force One, USA - 17-18.12., godz. 17.00, 19.15 
Kontakt, USA -17-18.12., godz. 21.30
Goło i wesoło, USA-bryt. - 19-21.12., godz.19.00, 20.45, 22 - 23.12., godz. 19.00, 
26-28.12., godz. 19.00, 20.45, 29.12., godz. 21.00, 30.12., godz. 19.00, 20.45 
Alex - sam w domu, USA-19-23.12., godz. 17.00, 26-27.12., godz. 17.00,
28.12., godz. 15.00, 17.00, 29-30.12., godz. 17.00 
Remanenty filmowe: Fiesta, franc., 29.12., godz. 19,00

Kino “APOLLO”
Piąty element, USA,14-18.12., godz. 17.00, 19.00 
Prawem na lewo, USA, 21-23.12., godz. 17.00, 19,00 
Wulkan, USA, 28-30.12., godz. 17.00, 19,00

Kino “ZEFIR” - DK Boguszowice
Herkules, USA, 17-21.12., godz. 17.00, 22-23.12., godz. 16.30, 18,15, 26 - 28.12. 
Peacemaker, USA, 17-21.12., godz. 19.00 
Incydent, USA, 17-18.12., godz. 21.00 
Kiler, polski, 26-28.12.

Jeśli nie wiadomo 
o co chodzi...

Kilka dni po organizow anym po raz trzeci 
Biegu Niepodległości na ręce organizatorów 
imprezy wpłynął list protestacyjny od nau
czycieli WF-u Zespołu Szkół Budowlanych.

Twierdzą oni iż w czasie biegu złamane zo
stały dwa zasadnicze punkty regulaminu, co 
miało znaczący wpływ na ostateczną klasyfika
cję drużynową w kategorii szkół średnich. Or
ganizatorzy biegu twierdzą, że protokoły nie 
były tajne i każdy, kto miał jakiekolwiek podej
rzenia, mógł je zweryfikować na miejscu.

Kiedy po raz pierwszy organizowano Bieg 
Niepodległości zwycięzcy otrzymali symbo
liczne nagrody i nikt żadnych protestów nie 
składał. Teraz, gdy organizatorzy postarali się 
o nagrody z prawdziwego zdarzenia, walka o 
nie nabrała ostrości, szkoda, że poza trasą bie
gu. Rok temu poszło o nierówny podział na
gród, w tym - o regulamin i chyba najwyższa 
pora, aby powrócić do symbolicznych nagród, 
bo chodzi przecież przede wszystkim o uczcze
nie Święta Niepodległości...
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Sp 2 0 0
Klub Międzynarodowej Prasy i Książki

Rybnik, ul. Sobieskiego 18
Dziśpropozycjet z dtórych dażda 

może iyć piędnym prezentem pod choinde/

fy  K O LĘDY PO L SK IE, 
|  j Wyd. Podsiedlik-RaniowKOL

POL!. ■ n- ski i spółka - Poznań
Stylowo wydany śpiew
nik - z nutami i słowami 

20 najpiękniejszych ko- 
(waję lę j ilustrowany repro

dukcjam i po lsk iego
malarstwa o tematyce 
sakralnej. Album uzu

pełnia płyta CD z kolędami w wykonaniu 
chóru “Poznańskie Słowiki” pod dyr. Stefa
na Stuligrosza. Całość w eleganckim opako
waniu.

★ ★ ★
KRÓLESTWO BAŚNI - 
14 najpiękniejszych opo
wieści świata, Wyd. Pod- 
siedlik-Raniowski i spół
ka- Poznań
Baśnie Andersena, Per
rault’a i braci Grimm w 
polskim tłumaczeniu Ada- % 
ma Bernarda i Anny Sój- 
ka-Leszczyńskiej z pięknymi ilustracjami An
drzeja Fonfary.

SAMOCHODY ŚWIA
TA 1998 - największy ka
talog samochodowy na 
św iecie - Print Shops 
Pręgo - Polska 
2500 kolorowych zdjęć 
aut - modeli ’98. historie 
najlepszych firm. dane 
techniczne i wiele innych

STM AS

informacji.

CHRISTM AS WITH  
THE STARS
CD z 20 utworami o tema
tyce bożonarodzeniowej 
w wykonaniu m.in. Enyi,
Raya Cahrlsa, Jose Carre
rasa, Natalie Cole, Pláci
do Domingo, Kiri Te Kanawa, The Choir of 
New College z Oxfordu, filharmoników wie
deńskich, filharmonii BBC i wielu innych.

J

By rozwiązać nasz Świąteczny Konkurs wystarczy wsłuchać się w odgłosy rybnic
kiego Rynku, odgadnąć je i wpisać odpowiednie literki w miejsce kropek. Hasło utwo
rzą litery w polach ponumerowanych od 1 do 34.

Na kartki pocztowe z hasłem czekamy do 9 stycznia 1998 roku.
Wśród osób, które przyślą prawidłowe rozwiązania rozlosujemy nagrody ufundo

wane przez:

DOMEL
s.c.
Rybnik, ul. Żorska 10, 
tel/fax 42-25507, 42-26616 

- aparat telefoniczny firmy Panasonic

Okna z  PCV Ż O R Y
Biuro Informacyjno-Handlowe
Rybnik, ul. Gliwicka 1, tel/fax 42-25693

- 200 zł

Sp zoo

Klub Międzynarodowej Prasy i Książki 
Rybnik, ul. Sobieskiego 18, tel. 42-38703 

■ bon towarowy wartości 100 zł

I
CUKIERNIA PAWLAS

Rybnik, ul. Sobieskiego 5, tel. 42-21130
- tort na zamówienie

Bank Śląski s a
II Oddział w Rybniku 

Rybnik, ul. Wieniawskiego 3, 
tel/fax 42-21338, tel. 42-22663 
- 3 dwupłytowe albumy CD 

"U źródeł sławy"

Nagrodę za rozwiązanie krzyżówki nr 10 
z hasłem "JAKIE DRZEWO TAKI OWOC" 

otrzymują: MONIKA SZYMIK,
ul. Orzepowicka 16a/33, 44-217 Rybnik 17 

oraz WALERY SIKORA.
ul. Chalotta 8/62, 44-200 Rybnik 

Bony towarowe do odebrania w redakcji przez 
miesiąc od daty ogłoszenia nazwisk zwycięzców.

Powszechny Bank Kredytowy SA. w Warszawie 
I Oddział w Rybniku

Rybnik, ul. Chrobrego 8, tel. 42-27041
-250 zł

CROATIA
Biuro Informacji i Usług Turystycznych 
Rybnik, ul. Gliwicka 12, tel/fax 42-23466, 

tel. 42-35112 do 114 
■ jedwabny krawat i album o łącznej 

wartości 150 zł

Firma .
Jubilerska/ \ K  I  I S  
s.c. D. Kozłowski, S. Nodżak

Rybnik, ul. Powstańców Śląskich 17, 
Rynek 2, Korfantego 3, tel/fax 42-287-63, 

tel. 42-28760
- bon towarowy wartości 100 zł

INFOMAK «ewi
Agencja Reklamy

Rybnik, Rynek 12a, tel/fax 42-38090, 
tel. 42-38088

- 2 albumy "Na Śląskiej Ziemi"

~ 7 0
dyplomowany Maciej Ośliźlok 

Rybnik, ul. Raciborska 4c. tel. 42-37343 
- okulary sportowe firmy u v e ^

Firma Handlowo-Usługowa
Rybnik, ul. Poprzeczna 4, tel. 42-25484

- 50 zł

Tel. 42-28-825 m aum m
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Gwiazdkowy prezent
e słabnie zainteresowanie tematyką regionalną na ryn

ku wydawniczym. Po sukcesie książki “Rybnik nasze gnia
zdo " oraz albumu “Rybnik”, przyszła pora na kolejną intere
sującą propozycję.

“Na Śląskiej Ziemi” - album z 90. fotografiami Zbigniewa 
Solarskiego na 64 stronach pojawił się juz w księgarniach.

Zamierzeniem albumu było poka- rody i architektury. Fotograficzna pod- 
zanie walorów krajobrazowych oraz róż po regionie rybnickim przebiega 
piękna regionu poprzez pryzmat przy- zgodnie z powstawaniem osadnictwa

na naszej ziemi i rozpoczy
na się w Lubomii. Tam 
właśnie znajdują się naj
starsze jego ślady w posta
ci szczątków grodziska. 
Dzięki fotografiom odwie
dzamy 17 miast i gmin re
gionu, a nasz spacer koń
czymy w związanych kul
turowo ze Śląskiem Cie
szyńskim Zebrzydowicach 
i Pawłowicach.
Całość zamknięta jest ry
sem historycznym miej
scowości. Nie bez zna
czenia jest fakt przetłu
maczenia wszystkich te
kstów na język angielski 
i niemiecki co zwiększy 
atrakcyjność samego al
bumu oraz spopulary
zuje wiedzę o naszym 
regionie wśród odw ie
dzających nas turystów 
zagranicznych. Twarda 
oprawa dopełnia cało
ści efektu oraz nadaje

Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego 
nr 3 w organizacji w Rybniku

zatrudni
Archiwistę oraz Rewidenta Zakładowego

Osoby zainteresowane zatrudnieniem na stanowisku archiwisty winny posiadać wykształcenie 
s'rednie, natomiast osoby zainteresowane zatrudnieniem na stanowisku rewidenta zakładowego
winny posiadać wykształcenie wyższe oraz rok pracy na stanowisku rewidenta lub wykształcenie 
średnie oraz 5 lat pracy na stanowisku rewidenta.

Zainteresowani winni składać swoje kandydatury pod adresem: Wojewódzki Szpital Specjalistycz
ny nr 3 w organizacji, ul. Energetyków 46, 44-200 Rybnik. Szczegółowe warunki pracy i płacy do 
omówienia na miejscu.

albumowi solidny i trwały wygląd.
Wydaje się, że odejście od schema

tów Śląska widzianego jako region 
przemysłowy z dymiącymi komina
mi i hałdami ma swój głęboki sens. 
Wiele lat promocji przemysłu spo
wodowało, że zapomnieliśmy o atrak
cjach turystycznych naszego regionu 
takich jak: Park Krajobrazowy Cy
sterskie Kompozycje Krajobrazowe, 
Rezerwat Przyrody “Łężczok”, dwo
ry, pałace i zamki np. w Sośnico
wicach, Zebrzydowicach, Racibo
rzu, kompleks pałacowo-klasztor- 
ny w Rudach W ielkich, wiele ma
lowniczych drewnianych kościół
ków i pomników przyrody. Nie spo
sób wymienić tu wszystkich. To trze
ba po prostu zobaczyć.
Mamy nadzieję, że album Na Śląskiej 
Ziemi zachęci państwa do wycieczki 
w teren i “odkrycia” pokazanych 
przez nas zakątków naszej śląskiej 
ziemi.

Hurtowe zamówienia na album “Na 
Śląskiej Ziem i“ (od 12 szt.) 
tel. 423-80-90, 423-80-88

SKI & SPORT
S E R V I C E

Rybnik, ul. Św. Jadwigi 11
(boczna Wodzisławskiej), Tel. 422-33-92 

SERWIS NARCIARSKI 
WYPOŻYCZALNIA SPRZĘTE UŻYWANEGO 

Zapraszamy 8.00-20.00

WYCENA
NIERUCHOMOŚCI
Uprawniony Rzeczoznawca Majątkowy 
mgr inż. Krzysztof URBAŃCZYK 

tel.42-35-323

Tel. 42-28-825 m ■ma— ni
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P.P.U.H. „FABET" Sp. z o.o.
4 4 -2 4 0  Żory, ul. B oczna 6
Tel (036) 73-40-500; 73-40-510  

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

O O  B U D O W Y  D O M U
►stropy prefabrykowane - dł. do 9,0 m, 
►elementy ścienne (bloczki, pustaki), 
►płyty dachowe, belki nadprożowe, 
►płyty drogowe płytki chodnikowe, 
►krawężnilci, obrzeża , 

koryta  odw adniające,
►stal, wyroby stalowe, siatki zgrzewane, 
►wypożyczalnia elektronarzędzi i sprzętu 

budowlanego, tel. (036) 73-40-526. 
Garaże prefabrykowane
•  pojedyncze i kompleksy.

S T A R 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  D O  U T W A R D Z A N IA  

N A W IE R Z C H N I

W Ä W s l O
W WORKACH 50 kg
MOŻLIWOŚĆ DOSTAWY

PRO M O C JA J R C /R M A /
Firma Handlowo-Usługową^
44-200 Rybnik, 
ul. Poprzeczna 4
(boczna Wodzisławskiej),, 
tel. (0-36) 42-25-484
S/CiAD MATERtAiÓU BMDDMAWCH DRAP UmŃCZENfDkMH

Zaprasza na zakupy
/  Boazerie panelowe - Kospan - 15,80/nr 
y  Boazerie PCV - zewnętrzne i wewnętrzne 

import
/  Kleje do glazury - Atlas 0,25kg - 15,45zł 
/  Sufity podwieszane - 16,60/m2 
y  Panele podłogowe - import 
/  Kasetony, narzędzia, farby Cc<1'

Ogłoszenia drobne
SPRZEDAM DZIAŁKĘ pod zabudowę 

przemysłowo-gospodarczą (obrzeża 
Rydułtów). Tel. 430-55-96

***
SPRZEDAM TOYOTĘ COROLLA  

5-drzwiowa (2.0 1 - benzyna), rok prod. li- 
stopad’95, zakupiona w salonie, serwiso
wany przez Toyotę, gwarancja, stan ideal
ny. Cena do uzgodnienia.
Teł. 0601 413 864

***
SPRZEDAM TOYOTĘ COROLLA Com
bi - (1.41 - benzyna) rok prod. grudzień’95, 
zakupiona w salonie, serwisowana przez 
Toyotę, gwarancja, stan idealny. Cena do 
uzgodnienia. Tel. 090 317 161

Montaż paneli podłogowych, 
żaluzji pionowych, 

cyklinowanie, tel. 42-21-051

K U P N O  *  S P M Z E O A Z  *  W Y N A J E M

NIERUCHOMOŚCI
- Domy, kamienice, mieszkania
- Grunty budowlane, przemysłowe
- Obiekty przemysłowe, handlowo-usługowe

Wodzisław Śl., ul. Kubsza 28c,
tel/fax 0-36/455-37-01, tel. 0-36/455-22-26 
Rybnik, ul. Raciborska 1, 
tel./fax 0-36/422-50-66, tel. 0-36/423-85-70 
Racibórz, ul. PI. Dworcowy 16,
tel./fax 0-36/415-35-23

Szybka Nauka
Ośrodek Szkolenia Pamięci i Koncentracji 

otwiera swoje filie również w Rybniku
Czym zajmuje się Ośrodek?
Treningiem pamięci i koncentracji dla dzieci i młodzieży. Treningiem efektywnych metod uczenia się.
Co zapewniają te treningi?
Polepszają i rozszerzając pamięć, ułatwiają koncentrację, co z kolei skraca czas pracy i poprawia zdecydo
wanie osiągane wyniki. Zmniejszają stres wywołany szkołą i dają większą pewność siebie.
Czy można poznać praktyczne sposoby uczenia się?
Wszystkie prezentowane w Ośrodku techniki uczenia się są przekładane na konkretny materiał przedmio
tów z zakresu szkoły podstawowej i średniej.
Czy możliwe są wpłaty ratalne za trening?
Kształcenie to inwestycja w przyszłość naszych dzieci, która nie powinna być ograniczana aktualnym sta
nem finansowym, dlatego, oferujemy dogodne systemy ratalne, bez oprocentowania.
Kto może uczestniczyć w kursie?
Wszystkie dzieci od trzeciej klasy szkoły podstawowej do ostatniej klasy szkoły średniej, niezależnie od 
zdolności i uzyskiwanych ocen.
Jak długo trzeba czekać na efekty?
Pierwsze pojawiają się po kilku tygodniach treningu.
Gdzie odbywają się zajęcia?
W Szkole Podstawowej nr 2 w Rybniku, przy ul. Wodzisławskiej 
Gdzie można uzyskać więcej informacji?
Dzwoniąc pod numery: 0-32/278-33-21 lub 0-602-35-80-86. W ulotkach, które docierają do szkół.

Tel. 42-28-825
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ZIMOWE TELEFONY AWARYJNE
- Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji

Rybnik, ul. Górnośląska 19, 42-26-192, 42-23-681
- Zakład Energety ki Cieplnej

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, 45-53-791
- Rybnicka Spółdzielnia Mieszkaniowa

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, 42-23-731
- DODP Katowice

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

BEZPŁATNE PORADY PRAWNIKA
w ”Gazecie Rybnickiej”

W piątki w godz. 15.00 -17.00 w siedzibie naszej redakcji 
(Rynek 12a> tel. 42-28-825) 

dyżuruje prawnik udzielający bezpłatnie porad
J

A EKSPRESS 
Rybnik, Reja 2

A

Naszym klientom życzymy
/

Wesołych Świąt 
i szczęśliwego Nowego Roku

M ała Scena Rybnicka, ul. Kościuszki 54
zaprasza na

(/» c Ł s o & Ł / /  ^
25 grudnia 1995 roku 
5  stycznia 1993 roku

% 0 0

„ I ^  *

GAZETA
RYBNICKA

13.000
m iA D O U jR A m /

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

NAJWIĘKSZY 
CO/CAKW A/AKtAD 

TWOJSjO Oft
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 s m

BZZPdATWKDiPOPTAZ
RABATY:
cykl 3 emisji - 10%
cykl 6 emisji -15%
cykl 12 emisji - 20%

ceny netto + 22% VAT

Biuro ogłoszeń: INFO MAX, 
Rybnik, Rynek 12a, 

tel. 423-80-88, tel./fax 423-80-90

GAZETA
RYBNICKA

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

na zlecenie Rady Miasta.
REDAKTOR NACZELNA: Wiesława Różańska. 
REALIZACJA: IMFOMAA
BIURO OGŁOSZEŃ: IMFOMAX? Rybnik, Rynek 12a, 
tel. 423-80-88, tel./fax 423-80-90 od 8.00 do 15.00 

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

ADRES REDAKCJI: 
44-200 Rybnik 

Rynek 12a (oficyna) 
Skrytka pocztowa 96 

tel./fax 42-28-825 
Redakcja czynna 

od poniedziałku do piątku

Teł. 4 2 -2 8 -8 2 5



^  INDECO®
Wodzisław Śląski ul. Ks. Konstancji 14, 

tel. (0-36) 455 41 53
Rybnik ul. Zebrzydowicka 3 (D.H. „DOMUS”)

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 ODPISANIA OD 

PODATKU
• RABATY DLA POWODZIAN

FIRMA
JUBILERSKA A R T IS
S.C. D. KOZŁOWSKI, S. NODZAK

Wszystko zaczyna się od bfasihi za oczach.

Miła obsługa pomoże Ci 

spośród eleganckiej złotej 

i srebrnej biżuterii wybrać 

ten wyjątkowy prezent.

(Serdecznie zapraszanry 

do naszych sklepów!

Szybko! Sprawnie! Profesjonalnie!
MOTOR TEST

BOSCH
SERVICE

A.B. Gozdek

AUTORYZOWANA STACJA BOSCH

zaprasza w zakresie serwisu:
na kompleksową komputerową diagnostykę, 
regulację, naprawę silników benzynowych 
wszystkich marek samochodów, kontroli, 
naprawy ABS, inspekcji okresowych samochodów

oferuje w zakresie sprzedaży:
bogaty asortyment części samochodowych 
firmy BOSCH i innych, olejów ARAL, ESSO

Pn. - pt. godz. 800 - 1600 service 
godz. 800 - 1800 sklep 

Sob. godz. 800 - 1400

4 4 -2 0 3  Rybnik, ul. Żorska 250A  
tel./fax  (0-36) 4218735

Zapraszamy do korzystania z profesjonalnych usług!



Z okazji Świąt Bożego Narodzenia
oraz

Nowego Roku 1998 
Wszystkiego Najlepszego 

życzy

Górnośląski Bank Gospodarczy S.A,
Oddział w Rybniku przy uł. Miejskiej 8

Polecamy korzystanie z naszych usług m.in.:
O Rachunki bieżące dla osób prowadzących działalność 

gospodarczą
O Rachunki oszczednościowo-rozliczeniowe - ROR 
O ZŁOTA LOKATA GBG SA
O Karta Płatnicza GBG S A PO LCA RD - promocja do 

31.12.1997
O K-24 - Kradyt budowlano-mieszkaniowy 
O K-65 - Kredyt samochodowy_____________________

KORZYSTAJĄC Z USŁUG GBG S.A. 
WSPIERASZ FUNDACJĘ ROZWOJU 
KARDIOCHIRURGII W ZABRZU.

Prezes Rady Fundacji 
p r o f .  d r  h a b .  n .  m e d .  ZBIGNIEW RELIGA

j i W H H i i  
i******«■«*
M iK aH iifet
« « « « » I l ł  mg

Biuro Informacyjno-Handlowe

Rybnik
/ ul. Gliwicka 1

PRZEOSlĘB^Ri 7RODUKCYL
AUSTRIACKO-POLSKA 

tel/fax (0-36) 434-59-22, 4

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

422 66 16

K L I M A T Y Z A C J A  
W E N T Y L A C J A

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

Wesołych Śzoiąt 
i Szczęsfizoęyo 9{ozveyo %oku 

życzy  
(DCHMTL

ŻORY

cicho, ciepło,
okna, które


