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44-240 Żory 
ul. Moniuszki 5 

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

PRZEDSIĘBIORSTW O PRODUKCYJNO-HANDLOW O-USŁUGOW E KONSEK s.c.

OKNA I DRZWI 
PVC

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

ITB Nr 1025/94 dla systemu VEKA SOFTLINE

44-200 Rybnik 
PI. Wolności 15 

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

47-400 Racibórz 
ul. Browarna 16 

tel./fax 41 52 248

44-300 Wodzisław Śl. 40-203 Katowice
ul. 26 Marca 7 Al. Roździeńskiego 188A

tel. (036) 45 53 245 (budynek CMC Meble)
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1. Rybnicki Rynek gościł orkiestry już 
po raz szósty.

2. Zwycięzca - Młodzieżowa Orkiestra 
Dęta z Ostrawy-Hrabuvki.

3. Goście - trębacze kawalerii armii 
holenderskiej.

4. Pełne wdzięku majoretki z orkiestry 
kop. „Zofiówka” - zwycięzcy 
musztry paradnej.

5. Trębacz z Miszkolca.

6. Może kiedyś również zagram ?

Zdj. Marek Szołtysek

ZŁOTA
LIRA
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Bezpieczne
wakacje

Minęły pierwsze tygodnie wakacji. Dzieci i młodzież wyjeżdża na kolonie, 
obozy, wędrówki, wczasy z rodzicami, do babci na wieś...

Wolny od nauki czas trwa jednak ponad 70 dni, do zagospodarowania po
zostanie więc jeszcze sporo czasu, który większość młodych ludzi spędzi w 
mieście, a wiele dzieci pozostanie tu przez całe wakacje. Dla nich ośrodki 
kultury, rekreacji i sportu przygotowały specjalne, wakacyjne oferty, by lato w 
mieście mogło również być atrakcyjne. Program niektórych placówek publi
kujemy na stronach Monitora Miejskiego pod winietą Lato w mieście.

Ważne jest, by czas wolny był również czasem bezpiecznym, o co starają 
się służby miejskie i porządkowe. U progu wakacji w Komendzie Rejonowej 
Policji spotkali się przedstawiciele zaangażowanych w organizację czasu 
wolnego dla młodzieży placówek oraz służb zapewniających bezpieczeństwa 
w mieście. Zastanawiano się nad sposobami odciągnięcia młodzieży od 
wpływów subkultur i alkoholu, oraz zapewnienia bezpieczeństwa w czasie 
trwania imprez wakacyjnych, na koloniach, czy półkoloniach, itp.

Postanowiono też wystosować do wszystkich wypoczywających apel 
o ostrożność i rozwagę w czasie wakacji i zachowanie podstawowych 
zasad bezpieczeństwa. Fragmenty apelu drukujemy na str. 8.

Zatem, bezpiecznych wakacji 
Redakcja

Przypominamy naszym Czytelnikom, że następny numer “Gazety 
Rybnickiej” ukaże się w połowie września.

Na łyżwo - i deskorolkach poruszajmy się w miejscach wyznaczonych - bezpiecznych, 
nie po jezdniach i chodnikach - z apelu funkcjonariuszy policji do mieszkańców Ziemi 
Rybnickiej. Na zdj. skate-park przy ul. Raciborkiej, na parkingu nr 3 Zdj.: szot

W numerze
m .  i n .

* Monitor Miejski,
a w nim uchwały, przetargi 

oraz program "Lata w mieście"

Sesja Rady Miasta s tr  4.

Razem czy osobno? str. 5

Cywil iści w Rybniku str. 6

Dar d\a Stanisławowa str. 7

...ad astra str. Ô

Od "Przygody" do 

"Up Wiyh People" str. 6>

Rybnik kulturalny str. 15

Rybnlczanie-o. Oaniel str. 14

/
A3C Rzeczy Śliskich

Herb województwa 

katowickiego str. 16

Przedstawiamy dzielnicę

Ligota str. 19

Sportowe życie str. 22

Krzyżówka str. 23
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Sesja Rady Miasta

Ostatnia przedwakacyjna
Ostatnią przed wakacyjną przerwą sesję Rady Miasta 

rybniccy radni rozpoczęli od uroczystego uczczenia 75 
rocznicy powrotu części Śląska do Macierzy.

Okoliczności historyczne tych wydarzeń przedstawiła przewo
dnicząca Urszula Szynol, informując również o udziale prezy
denta Makosza w głównych obchodach tej rocznicy mających 
miejsce w Katowicach. Sesję uświetnił swym występem chór 
imienia A.Mickiewicza pod dyrekcją Wacława Mickiewicza. 
Oprócz hymnu państwowego chórzyści wykonali rotę z tekstem 
o tematyce śląskiej, pieśni z bogatej skarbnicy śląskiego folklo
ru oraz “Modlitwę o pokój“ - pieśń napisaną specjalnie z okazji 
pielgrzymki Ojca Świętego w 1983 roku. Chór im. A. Mickiewi
cza powstał w 1913 roku, a więc czas Powstań Śląskich i 
Plebiscytu oraz wydarzenia związane z przyłączeniem Rybnika 
do Macierzy, są wpisane w jego historię.

W roboczej części obrad Rada Miasta dokonała zmian w bu
dżecie miasta oraz w planie finansowym Gminnego Funduszu

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 1997 r. Radni 
wyrazili m.in. zgodę na współfinansowanie przez miasto, 
wspólnie z Ministerstwem Sprawiedliwości, remontu budynku 
sądu w Rybniku.

Jednogłośnie dokonano zmian w Regulaminie Organizacyj
nym Urzędu Miasta. Polegają one na wyodrębnieniu z Refera
tu Ogólnego - Referatu Informacji i Promocji, który zajmować 
się będzie promocją miasta, współpracą z zagranicą, obsługą 
patentów oraz współpracą z mediami.

W uchwale w sprawie nabycia, zbycia i oddania w wieczyste 
użytkowanie gruntów, Rada Miasta wyraziła m.in. zgodę na 
nabycie przez miasto gruntów z terenu objętego lokalizacją 
strefy ochronnej wysypiska śmieci przy ulicy Kolberga.

Radni wyrazili także zgodę na: zawarcie porozumienia ko
munalnego z Lyskami dla realizacji lokalnego transportu zbio
rowego z dniem 1 września br. oraz poszerzenie składu Komi
sji Kultury Fizycznej o Edwarda Mietłę.

Przetarg * zło konieczne
Kolejne spotkanie, tym razem poświęcone procedurom prze

targowym związanym z ustawą o zamówieniach publicznych, 
zorganizowała w kawiarni “ Na poddaszu” Rybnicka Izba Han- 
dlowo-Przemysłowa.

Gośćmi przedstawicieli środowiska rybnic
kiego biznesu byli: odpowiadający m.in. za 
miejskie inwestycje wiceprezydent Józef 
Cyran, szefowa Wydziału Inwestycji i Bu
downictwa U.M. Dorota Bienekoraz inspek
tor d/s zamówień publicznych w Urzędzie 
Miasta Danuta Kolasińska.

Ustawa, która wymaga od państwowych i 
samorządowych jednostek budżetowych prze
prowadzenia pełnych procedur przetargowych 
przy wszystkich zakupach i usługach o ko
sztach wyższych od 20.000 Ecu (7407,6zł), 
wzbudzała żywe, najczęściej negatywne, emo
cje od momentu wejścia w życie.

Zamierzeniem ustawodawców była elimi
nacja ewentualnych nadużyć na linii zama
wiający - oferent, ustawa miała też przyczy
nić się do rozsądnego gospodarowania pu
blicznym groszem. Nadal jednak dokumen
towanie każdej czynności w procedurze prze
targowej wzbudza opór oferentów i wywołu
je krytykę założeń ustawy.

Nie nam oceniać, czy ustawa zadania te 
spełnia, jest natomiast pewne, że w znacznym 
stopniu sformalizowała ona kontakty między 
kupującym lub zamawiającym usługę, a 
składającym ofertę. Oczywiście, dotyczy to 
również wszelkich zakupów i inwestycji 
miejskich.

Danuta Kolasińska omówiła najważniejsze 
elementy procedury przetargowej, przede 
wszystkim warunki, jakie oferent musi speł
nić i kryteria jakimi kieruje się zamawiający. 
Zwróciła m.in. uwagę na wymóg certyfikacji 
dla materiałów lub urządzeń wykorzystywa
nych przy realizacji zlecenia.

Wiceprezydent Cyran przedstawił zebranym 
najważniejsze z planowanych miejskich 
inwestycji: kontynuację budowy szpitala w 
Orzepowicach, modernizację ciepłowni szpi
tala psychiatrycznego, zakończenie budowy 
szkoły w Boguszowicach, remont I LO, bu
dowę sal gimnastycznych w kilku szkołach, 
a przede wszystkim inwestycje drogowe.

Miasto przymierza się także do modernizacji 
stadionu, gdzie trzeba wykonać kanalizację i 
zainstalować plastikowe krzesełka. Remont 
toru uzależniono od wyników sportowych 
rybnickich żużlowców...

J. Cyran zapewnił, że przetargi, w których 
startuje kilka firm są bardzo dokładnie anali
zowane i nie ma żadnych podstaw do twier
dzenia, że firmy rybnickie są gorzej trakto
wane. Miastu zależy, by to właśnie te firmy 
miały zatrudnienie przy miejskich inwesty
cjach. Wiadomo jednak, że warunki przetar
gu mogą spełnić tylko dobrze prosperujące 
firmy. J. Cyran zauważył też, że na rybnic
kim rynku przedsiębiorstw brakuje wykonaw
ców robót budowlanych, którzy odchodzą na 
oferujące lepsze warunki prywatne budowy.

Przedstawiciele firm podzielili się uwaga
mi na temat uciążliwości związanych z 
procedurami przetargowymi, m.in. dotyczą
cymi kosztorysowania robót budowlanych.

Spotkanie z osobami odpowiedzialnymi za 
przetargi przeprowadzane przez miasto mia
ło na celu przybliżenie ich specyfiki i wytłu
maczenie niektórych związanych z procedu
rą przetargową wątpliwości. Dopóki bowiem 
ustawa obowiązuje trzeba się jej podporząd
kować, choćby traktowało się ją  jako zło 
konieczne.

Irl

..... . ' . . ' ' ' . • ■

Wybory ‘97 * Wybory ‘97 * Wybory ’97
W związku z wyborami do Parlamentu RP zarządzonymi na Ze względu na lokalny charakter naszego pisma, nie bę- 

21 września br., redakcja “Gazety Rybnickiej” informuje, że dziemy przyjmować płatnych ogłoszeń kandydatów i komite- 
wydrukuje jedynie oficjalne obwieszczenie Komisji Wyborczej tów wyborczych, ani w żaden inny sposób włączać się w 
(listy kandydatów, które wyborcy otrzymają w lokalu wyborczym), kampanię wyborczą.
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Prezydent zapowiedział starania 
o przybycie do Rybnika 
Ojca Świętego!

Rybnik 
na antenie!

Rybnik był pierwszym miastem, na trasie 
wakacyjnych wizyt dziennikarzy radia 90  FM.

W  m om encie przegłosow ania przez radnych  
stanow iska Z arządu M iasta w  spraw ie w nio
sków  grup in icjatyw nych C hw ało w ic i N iedo- 
bczyc o odłączenie tych dzielnic od Rybnika, 
sta ło  się ono oficja lnym  stanow isk iem  R ady  
M iasta.
Przypom nijm y, że rada zadecydow ała, by problem  ten roz

w iązać przy okazji w yborów  sam orządow ych w iosną przy
szłego roku, do których “secesjoniści” , tworząc odrębne ugru
pow ania poszliby pod hasłam i “w olnych” C hw ałow ic i Nie- 
dobczyc. O pow iedzenie się m ieszkańców  tych dzielnic za 
zw olennikam i secesji lub za Ruchem  Rozw oju Rybnika, który 
je s t za m iastem  zintegrow anym , będzie ja sną  odpow iedzią i 
w skazów ką.

Zainstalowane na Rynku plenerowe studio “dziewięć- 
dziesiątki” gościło w czasie od 30 czerwca do 5 lipca 
wiele znaczących w naszym mieście osób, które mówi
ły o jego historii i problemach współczesnych. Pierw
szym gościem 90 FM był prezydent Józef Makosz, 
który m.in. publicznie poinformował, że czynione są 
starania, by Ojciec Święty złożył wizytę w Rybniku. 
Miejscem spotkania byłyby "rybnickie błonia" w dziel
nicy Paruszowiec, których zagospodarowywania 
właśnie rozpoczęto.

O problemach kultury mówili szefowie rybnickich pla
cówek: Rybnickiego Centrum Kultury - Aleksandra Li- 
niany-Zejer, Muzeum - Genowefa Grabowska, Miej
skiej Biblioteki Publicznej - Halina Opoka i Małej 
Sceny Rybnickiej - Piotr Bukartyk i in.

W bloku tematycznym nazwanym “Rybnik centrum 
gospodarczym regionu”, na temat kontaktów ze świa
tem biznesu mówił wiceprezydent Michał Śmigielski, 
o najważniejszych miejskich inwestycjach - wicepre
zydent Józef Cyran, przed mikrofonem wystąpili także 
przedstawiciele elektrowni “Rybnik” , Rybnickiej Spółki 
Węglowej i Rybnickiej Izby Handlowo-Przemysłowej.

Prezydent Makosz wypowiadał się także w bloku po
święconym kontaktom Rybnika z zagranicą, podobnie 
- Barbara Szafir, pracownik nowo utworzonego Refe
ratu Informacji i Promocji UM. Kierownik Urzędu Re
jonowego Tadeusz Pruszkowski mówił o Rybniku jako 
o siedzibie przyszłego powiatu, w temat ten włączył 
się również prezydent Makosz. Jedno z wejść poświę
cono rozwojowi sportu, przede wszystkim żużlowi i ko
szykówce. Problemy te słuchaczom przybliżył odpo
wiedzialny za nie w UM Arkadiusz Skowron.

W sobotę 5 lipca radiowcy zainstalowali się przy 
ul. Sobieskiego, by rozmawiać z mieszkańcami Ryb
nika o wakacyjnych planach i uczestniczyć na żywo w 
“Nocy Św iętojańskie j” , którą z lekkim poślizgiem 
zorganizowała Art-Cafe.

/r /

Razem  czy osobno?

Most niezgody
Rozwiązanie takie nie usatysfakcjonow ały grup inicjatyw

nych, które dążą do ogłoszenia specjalnych referendów, uw a
żają też, że przegłosow anie przez radę stanow iska Zarządu 
M iasta nie je s t odpow iedzią na złożone w radzie wnioski.

Kiedy tylko wnioski takie wpłynęły, w ładze sam orządowe 
Rybnika zapowiedziały szereg spotkań z m ieszkańcam i dziel
nic, które miały spełnić rolę sondażową i być rodzajem  konsul
tacji społecznej.

O statnio przedstaw iciele Zarządu M iasta w osobach prezy
denta Józefa M akosza, w iceprezydentów  Józefa Cyrana 
i Ryszarda Kufla, a także członkow ie grupy inicjatyw nej 
z Niedobczyc - Maria Dudek-Adamczyk i Roman Fajkus, 
spotkali się w N iedobczycach z m ieszkańcam i tej dzielnicy. 
Chęć w ysłuchania argum entów obu stron wyraziło w iele osób 
- sala w idow iskow a Domu Kultury była niemal wypełniona. 
Czterogodzinne spotkanie było doskonałym  odbiciem  nastro
jów  w dzielnicy, dalekich, jak  się okazało, od absolutnego po
parcia zwolenników jej oderw ania od Rybnika.

Radny Henryk Ryszka zapoznał zebranych z historią N ie
dobczyc, przekonując, że tylko w czasie, kiedy miejscowość 
była sam odzielna, rozw ijała się jej infrastruktura przem ysłowa 
i kom unalna. Przedstaw ił też najczęściej pow tarzany przez 
zw olenników  secesji argum enty, św iadczące o zbyt m ałym  
zaangażowaniu inw estycyjnym  m iasta w dzielnicy.M . Dudek- 
A dam czyk jako  argum ent za odłączeniem  przytoczyła kwoty, 
jak ie  na inw estycje w ydają okoliczne gm iny: M arklow ice, 
Jejkow ice i inne. D okładnie wszystkie zarzuty w sposób dość 
bojowy w yartykułow ano w pierw szym  num erze gazetki "Echo 
N iedobczyc", a ich część padła rów nież na sali.

Czarę goryczy przepełniła ja k o b y  sp raw a m ostu  na ul. G ór
nośląsk ie j, k tóry, zam iast N iedobczyce z centrum miasta ści-

CSE 6
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siej związać, okazał się kością niezgody. 
M ieszkańcy liczyli, że przeprow adzana 
przez kopalnię przebudowa zdewastowa
nego z pow odu szkód górniczych mostu 
i związane z tym  zam knięcie dla ruchu 
na ul. G órnośląskiej, połączone zostanie 
z robotami drogowym i i wodociągowymi 
przeprowadzonym i przez miasto. Jednak 
brak środków sprawiał, że prace prow a
dzone przez kopalnię p rzedłużały  się. 
P o n iew aż  n ad c h o d z iła  z im a, m iasto  
zdecydowało, że nie m a sensu robót dro
gowych rozpoczynać, skoro m ogą je  zni
weczyć mrozy, zaś eksperyzy wykazały, 
że stan w odociągu je s t zadow alający i 
m ożna jeszcze kilka lat poczekać z jego 
w ym ianą. O ddan ie  do uży tku  m ostu  
przed samą zimą m iasto uważało również 
za swój sukces, gdyż praw dopodobnie 
to  w łaśn ie  n ieu s tan n e  in te rw e n c je  u 
w ładz kopalni sprawiło, że inw estycja ta 
została zakończona. Jak ież w ięc było 
zdziwienie prezydenta M akosza, kiedy to 
właśnie sprawę mostu potraktowano jako 
argument przeciw ko miastu.

W  N iedobczycach prezydent jeszcze 
raz pow tórzył dlaczego uważa, że odłą
czenie się dzielnicy od m iasta nie będzie 
dobre ani dla jednej ani dla drugiej strony. 
Przyznał, że to w łaśnie C hw ałow ice i 
N iedobczyce “budow ały” Rybnik, ale 
dziś czasy św ietności górnictwa minęły, 
a ruch “Rym er” i RZN - kiedyś matki 
żyw icielki - dziś nie m ają przed sobą 
przyszłości. N ie m a także co m arzyć o 
tzw. “wielkich” N iedobczycach z Radzie
jowem , N iewiadomiem i Popielowem, bo 
ich mieszkańcy perspektyw ą oderw ania 
od Rybnika nie są zachwyceni, co dość 
dobitnie zostało wyrażone nie tak dawno 
w Niewiadom iu. Prezydent przedstawił 
ró w n ie ż  n a jw a ż n ie js z e  in w e s ty c je  
miejskie, mówił o rozwoju miasta w skali 
globalnej, zauważył, że trudno w mieście 
w skazać in w estycję , gdzie p ien iądze  
zostałyby zm arnowane.

N a roboty gazyfikacyjne w N iedob
c z y c a c h  z b u d ż e tu  m ia s ta  z o s ta n ie  
wydane w tym  roku 700 tysięcy złotych. 
Prow adzone są też inne prace, zgodnie 
z hierarchią potrzeb. Ale jest zrozumiałe, 
że m iasto nie je s t w stanie zrobić w szy
stkiego, a przykładem  tego są choćby nie- 
dobczyckie familoki, których m odemiza- 
cja p rzekracza finansow e m ożliw ości

m iasta , ale też nie będzie p raw dopo
dobnie na to stać sam odzielnej gm iny 
Niedobczyce.

Prawniczka grupy inicjatywnej niezbyt 
precyzyjnie przedstaw iła zarzuty braku 
odpow iedzi m iasta na w nioski tychże 
grup. Zauw ażyła też, że jeżeli naw et za 
takową odpowiedź traktować przytacza
ne na wstępie stanowisko Zarządu M ia
sta, nie zostało ono podane do w iadom o
ści publicznej. Otóż, pragniem y przypo
mnieć, że stanowisko to zostało m.in. w y
drukowane w num erze m ajow ym  nasze
go pism a w 12 tys. egzemplarzy.

Zaproszony na spotkanie przez prezy
denta Kom endant Rejonowy Policji H u
bert H anak poinform ował mieszkańców 
o zwiększeniu ilości policjantów, którzy 
będą penetrować dzielnicę i przydzielo
nym  tu, zakupionym  przez miasto, sam o
chodzie, co pow inno polepszyć bezpie
czeństwo. Osiedle W rębowa je s t jednym  
z najbardziej krym inogennym  m iejscem

w m ieście i, jak  pow iedział kom endant, 
nic nie stoi na przeszkodzie, aby tam  
usytuować posterunek.

Krytyczne wobec m iasta głosy z sali 
dotyczyły przede wszystkim konkretnych 
przypadków: utw ardzania dróg (’’Paryż” 
- d o jśc ie  do  T K K F ), o ś w ie tle n ia  
(u l .J a n a s a ) ,  z a le w a n ie  p o s e s ji  
(ul.Orzechowa, Hetm ańska), sprzątanie 
dróg, a więc problem ów ludziom  najbliż
szy ch , k tó ry ch  n ie z a ła tw ie n ie  ro d z i 
frustracje.

W iele jednak osób zdecydow anie w y
pow iadało  się p rzeciw ko  podziałow i, 
uważając, że nie dało grupie inicjatyw 
nej praw a do reprezentacji całej niedo- 
bczyckiej społeczności.

Pod adresem  członków grupy inicja
tywnej padły też zarzuty o szykowanie 
sobie w nowej gm inie posad. M. D udek- 
A dam czyk ja k  i R. F ajkus katego rycz
nie zaprzeczyli, jakoby  chcieli uczest-

Dokończenie na str. 9

Cywiliści w Rybniku
R ybnik został siedzibą kolejnej 
instytucji ponadgm innej.

U progu wakacji, w budynku przy ul. Jan- 
kowickiej został otwarty Wydział XXI Cy
wilny Sądu Wojewódzkiego w Katowicach. 
Przypomnijmy, że w tym samym budynku

I
 działa już XVIII Wydział Pracy i Ubezpie
czeń Społecznych Sądu Wojewódzkiego.

W otwarciu nowej placówki uczestniczyło 
wielu przedstaw icieli palestry z całego 
regionu, a także władze samorządowe Ryb
nika i okolicznych miast i gmin.

Prezes Sądu Wojewódzkiego Tadeusz 
» Kałusowski podkreślił rolę władz Rybnika,

I
 bez których wsparcia, zarówno w finanso
wym, jak i moralnym wymiarze, przedsię
wzięcie to nie doszłoby do skutku. Prezes 
przypomniał, że Rybnik posiada silne trady
cje prawnicze, a wielu rybniczan piastuje

I
 odpowiedzialne funkcje w wojewódzkich in
stytucjach wymiaru sprawiedliwości. Zapew
nił też, że mimo szczupłości środków, 
powołanie Wydziału XXI Cywilnego nie 
zakłóci starań o jak najszybsze uruchomienie 

I  remontowanej od kilku lat siedziby sądu w 
rybnickim Zamku. Podziękował miastu za 

1 decyzję o współfinansowaniu tej ogromnej 
inwestycji, mając nadzieję, że w całe przed
sięwzięcie włączą się też gminy z obszaru 
działania sądu rejonowego, których władze są

przecież świadome roli sądownictwa w życiu 
społecznym

Prezydent Józef Makosz powiedział, że 
uruchomienie kolejnego wydziału Sądu 
Wojewódzkiego nie tylko dodaje miastu pre
stiżu, ale przede wszystkim ułatwia życie jego 
mieszkańcom oraz mieszkańcom okolicznych 
miast i gmin, którzy będą korzystać z jego 
orzecznictwa. Przy okazji wspomniał też o po
zytywnej, jego zdaniem, zmianie nastawienia 
okolicznych sam orządów do sprawy 
finansowania zadań ponadgminnych, podając 
za przykład deklarację, m.in. Żor, o 
zmniejszenie Rybnikowi o 50 proc. kwoty 
spłaty za pozostałej po rozw iązanym  
Rejonowym Przedsiębiorstwie Wodociągów 
i K analizacji nieruchom ości na terenie 
naszego miasta.

Odpowiedzialna za sprawy cywilistyki 
wiceprezes Sądu Wojewódzkiego Emilia 
Kobierska stwierdziła, że dzięki nowo otwar
temu wydziałowi wielu prawników z nasze
go regionu będzie mogło się zrealizować na 
miejscu, bo pracy jest ogrom. Pomijając spra
wy bieżące, wydział otrzymał na wstępie do 
rozpatrzenia 1000 spraw przekazanych z Sądu 
Wojewódzkiego.

Wydział XXI Cywilny pod przewodnic
twem sędziny Stanisławy Miklewicz będzie 
orzekał m.in. w sprawach rozwodowych.

Irl
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Proboszcz parafii ks. Kazimierz Halimur- 
ka uważa, że wyjazd do Polski na letni wy
poczynek jest wyróżnieniem i nagrodą dla 
dzieci z rodzin szczególnie zaangażowa
nych w pracę na rzecz polskiego środowi
ska skupionego wokół tej parafii. Odkąd z 
inicjatywy księdza i najbardziej zaangażo
wanych polonusów, a także z poparciem 
senatu R.P., rozpoczęto budowę "domu 
polskiego", pracy i okazji do pomocy nie 
brakuje.

Aktualnie budynek jest zadaszony, ma

znaleźć: gabinet lekarski i dentystyczny, 
biblioteka polska wraz z czytelnią, sale wy
kładowe i warsztaty do nauki zawodu, a tak
że zaplecze noclegowe dla przyjezdnych Po
laków.

Jednak niezasobna społeczność polska 
300-tysięcznego  Iw anofrankow ska, w 
którym bezrobocie sięga 70-80 procent, nie 
jest w stanie samodzielnie wykończyć roz
poczętego dzieła. Dlatego też władze samo
rządowe Rybnika postanowiły przedsięwzię
cie to wspomóc. Koordynacją całej akcji

Dar dla Stanisławowa
Od kilku już lat dzieci z 

polskich rodzin ze Sta
nisławowa - dziś Iwanofran
kowska - na Ukrainie wypo
czywają na charytatywnych 
koloniach organizowanych 
w ośrodku w Kamieniu dzię
ki funduszom zbieranym  
podczas dorocznych balów 
charytatywnych, którym pa
tronuje Prezydent Miasta 
Rybnika. Aktualnie przy jedy
nej polskiej parafii w Stani
sławowie p.w. Chrystusa 
Króla budowany jest dom, 
który ma pełnić rolę ośrod
ka polskiego.

ta Polska” i Sejmik Samorządowy Woje
wództwa Katowickiego.

Efektem zabiegów inicjatorów akcji były 
fundusze, które przeznaczono na zakup ma
teriałów budowlanych i części wyposaże
nia budynku. W czerwcu z Rybnika ru
szył transport dwu TIR-ów, które zawio
zły do Stanisławowa płytki posadzkowe, 
kleje, sprzęt audio, wyposażenie biblio
teki, uczniowskie stoliki i krzesełka. Na 
miejscu podłączono przekazaną wcześniej 
przez Rybnik antenę satelitarną.

O rganizatorzy akcji proszą o dalsze 
wsparcie finansowe tego przedsięwzięcia - 
potrzebne są jeszcze fundusze na wyposa
żen ie zap lecza noclegow ego, a także 
gabinetów lekarskich. Wpłaty mogą być do-

Do Stanisławowa wyruszyły dwa TIR-y rybnickiego PAMTRANS-u. Zdj.: W.T.

wykonaną instalację wewnętrzną i wewnę
trzne tynki, wstawiono drzwi i okna. W 
ośrodku siedzibę znajdzie m.in. Polska Spo
łeczno-Katolicka Wspólnota im. Fr. Karpiń
skiego, której staraniem  utw orzono w 
ukraińskiej szkole trzy klasy szkoły polskiej. 
W “domu polsk im ” m ają się rów nież

zajął się dyrektor MOSiR - u w Kamieniu 
Józef Śliwka, który dzięki wcześniejszym 
kontaktom i kilkakrotnemu pobytowi w Sta
n isław ow ie, zna n a jlep ie j po trzeb y  
tamtejszej Polonii. Pomoc zadeklarowało 
ponad 30 rybnickich firm, a także okolicz
ne gminy oraz Stowarzyszenie “Wspólno-

konyw ane na konto: PBK I Oddział 
Rybnik 11101284-2017-3620-3-20 z dopi
skiem “Dar dla Stanisławowa.

Wszyscy darczyńcy spotkają się na pewno 
z wielką wdzięcznością mieszkających w 
Stanisławowie Polaków, a także arcybiskupa 
Lwowa - Mariana Jaworskiego, /r/

Od 30 czerwca w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w 
Kamieniu jest gwarno i kolorowo.

Trwają tu 2-tygodniowe turnusy kolonijne dla dzieci z 
rybnickich rodzin zagrożonych patologią społeczną. Decyzję 
o naborze tych dzieci na kolonie podejmowali dyrektorzy szkół.

W tym samym czasie na tygodniowych półkoloniach 
odpoczywają dzieci z rodzin ubogich i wielodzietnych, a kierują 
je do ośrodka rybnickie parafie.

Tradycyjnie Kamień jest też miejscem, gdzie część wakacji 
spędzają dzieci z rodzin polskich za wschodnią granicż. Od 
połowy do końca lipca przebywać tu będą dzieci z Borszczo- 
wa na Ukrainie, prawie jednocześnie z nimi - 34 dzieci z Mo
hylewa na Białorusi, będącego w strefie zagrożenia Czarnobyl-

T l *

do Kamienia
skiego, zaś w sierpniu przyjadą dzieci ze Stanisławowa na 
Ukrainie, które ostatni tydzień pobytu spędzą u rybnickich ro
dzin.

Półkolonie oraz częściowo pobyt dzieci z Ukrainy i Białorusi 
jest finansowany tradycyjnie z balu charytatywnego, który już 
od kilku lat odbywa się w styczniu pod patronatem prezydenta 
Rybnika.

Tel. 4 2 -2 8 -8 2 5
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Jak już informowaliśmy w artykule 
wstępnym, funkcjonariusze Komendy 
Rejonowej Policji w Rybniku wraz z ze
społem organizacyjnym akcji "Bezpiecz
ne wakacje", będącej częścią ogólnopol
skiej akcji "Bezpieczne miasto", wystoso
wali apel do mieszkańców Ziemi Rybnic
kiej. Oto jego obszerne fragmenty:

Apel funkcjonariuszy policji!

□  Poruszajmy się rowerami w  większych gru
pach i obowiązkowo przestrzegajmy zasad 
ruchu drogowego.
□  Na łyżwo - i deskorolkach poruszajmy 
się w  miejscach wyznaczonych - bezpiecz
nych, nie po jezdniach i chodnikach.
O Nie kierujemy pojazdami po wypiciu  
alkoholu.

□  Pamiętajmy, że  każdy obywatel ma 
prawo, a - chciałoby się pow iedzieć  - obo
wiązek ująć sprawę przestępstwa na gorą
cym uczynku lub w  bezpośrednim pości
gu i oddać n iezw łocznie  w  ręce policji.
□  Nie pozostawiajmy naszych pociech bez 
opieki - dbajmy o ich życie i zdrowie.

W razie zauważenia jakichkolwiek nie
prawidłowości w powyższych sprawach 
prosimy o powiadomienie Komendy Re
jonowej Policji w Rybniku, tek 42-210-91 
lub pod numerem 997 policji na miejscu 
zajścia.Bezpieczne wakacje

Okresowi wakacyjnemu towarzyszy zaba
wa, swoboda, beztroska. Nie zapominajmy 
jednak o niebezpieczeństwach czyhających 
nad wodą, na drodze i innych miejscach (...)

Okres wakacji, urlopów to "okazja" dla prze
stępców, w  tym złodz ie i sam ochodów, 
rowerów, pieniędzy i innych dóbr pozostawio
nych w  domach. Pamiętajmy w ięc o sa
mopomocy sąsiedzkiej. Dzisiaj ty przypilnujesz 
mienia sąsiada, a jutro on się odwdzięczy, gdy 
będziesz na urlopie.

W  czasie wakacji młodzi ludzie nawiązują 
wiele kontaktów towarzyskich. Niestety, towa
rzyszy temu często alkohol, chęć "spróbowa
nia" narkotyku czy pierwszego papierosa. Nie 
zdają sobie sprawy z  tego, że może to być 
przyczyną gwałtów, rozbojów, pobić i kra
dzieży. Bądźcie zatem ostrożni i rozważni (...)
□  Zabezpieczajmy nasz samochód i nie po
zostawiajmy w  nim cennych przedmiotów.
□  Nasze rowery są wyjątkową pokusą dla 
złodziei. Stosujmy dostępne zabezpieczenia, 
m.in. mało jeszcze popularne znakowanie.

O Kąpieli zażywajm y tylko w  miejscach 
w y zn a cz o n y ch  i ch ro n io n y ch  p rz e z  i  
W OPR.
□  Nie przechodźm y obojętnie obok osób 
potrzebujących pomocy, częstokroć "ktoś" 
leżący na chodniku , bądź skw erze, to 
osoba chora lub pobita. Pamiętajmy, że  
m am y p raw o  za sto sow an ia  "o b ro n y  
ko n ieczn e j" nie tylko własnego życia , 
zdrowia i mienia, ale również w  obronie 
innych osób potrzebujących pomocy.
(...) pamiętajmy o szacunku do natury, nie 
dewastujmy je j, nie "znakujmy" miejsca ' 
sw o jego  pobytu stosam i n ie czy sto śc i; 
szczegó ln ie  szkło  je s t  często  źródłem  
pożarów lasów.
O Oddalając się od miejsca plażowania 
czy  biwakowania nie zostawiajm y cen
nych przedmiotów, gdyż są one zachętą 
dla złodziei, a najlepiej dyżurujmy na kocu u 
lub poprośmy o to inną, znaną nam osobę 
wypoczywającą obok nas.

Nad morze za losy
Rybnickie koło Polskiego Stowarzyszenia na 

Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym już 
po raz piąty zorganizowała na terenie parafii 
św. Jadwigi loterię fantową, z której dochód 
przeznaczono na sfinansowanie kolonii reha
bilitacyjnych dla dzieci upośledzonych.

Dzięki wykupieniu przez rybniczan wszyst
kich losów, z których każdy wygrywał, ponad 
30 niepełnosprawnych dzieci odpoczywało w 
Dziwnówku na 19-dniowym turnusie.

Główną nagrodą loterii był rower górski 
ufundowany przez hurtownię "Zbigniew", zaś 
głównym sponsorem - firma Palmolive.

M

Sprostowanie
Serdecznie przepraszamy panią Annę STOSIO 

z Zarządu Zieleni Miejskiej za zniekształcenie 
jej nazwiska w artykule "Biowłóknina czyli szy
cie trawników" w czerwcowym numerze "Ga
zety Rybnickiej".

tu
jcf;

o f u r t o r i f w i

Przeźroczysta 
tylna ścianka 
rzeźb io n eg o  
ula pozwala na 
o b s e r w a c j ę  
pracy pszczół.

Zdj.: szoł

Chwałowicki pszczelarz i plastyk - 
amator w jednej osobie, Kazimierz Kar- 
wot, zajmujący się również medycyną 
niekonwencjonalną, już od dawna plano
wał zbudowanie ula z przeźroczystymi 
ściankami, przez które możnaby obser
wować pracę pszczół. W tym roku ul taki 
stanął w ogródku działkowym K. Karwo- 
ta przy ul. Zwycięstwa w Chwałowicach. 
Przez szklane szybki widać jak pszczeli 
rój robi zapasy i odbudowuje plastry.

Pszczelarz chętnie widziałby na swojej 
działce dzieci i młodzież, której mógłby 
przekazać garść inform acji o życiu 
pszczół, a przy okazji o zasadach współ
istnienia ludzi i świata przyrody.

Chętnych, szczególnie uczestników kolo
nii i półkolonii w mieście, zachęcamy do obej
rzenia pszczół w akcji w ogródku K.Karwota. 
W celu ustalenia terminu wycieczki zainte
resowani proszeni są o kontakt z redakcją .

Ixl
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Z "Przygodą " we Francji w 1991 r. 
Ewa Suwara druga z lewej na obu 

zdjęciach.
Zdj. z arch. domowego Ewy

Z "Up With People" 
w Lipsku w 1996 roku.

Most niezgody
Dokończenie ze str. 6

niczyć w przyszłych władzach. Na co 
prezydent Makosz zauważył, że osoby, które 
kierują ruchem mającym na celu powołanie 
nowej gminy, powinny wziąć odpowiedzial
ność za nią również w przyszłości. Były oso
by, które zdając sobie sprawę z możliwości 
budżetu, miały wątpliwości czy nowa gmina 
znajdzie siedzibę i środki na zbudowanie 
nowej administracji. Mieszkańcy Niedobczyc

mają też obawy czy po ew entualnym  
odłączeniu będą mieli dostęp do placówek 
opieki społecznej w Rybniku.

Atmosfera była gorąca, a podgrzewały ją 
niepotrzebnie padające z sali, niezbyt eleganc
kie, używając eufemizmu, uwagi. Osoby je 
wypowiadające były jednak dość szybko 
przywoływane do porządku przez siedzących 
obok, co świadczy o rozsądku i trzeźwym 
podejściu do sprawy wielu mieszkańców Nie
dobczyc.

Wiesława Różańska

wartości - przyjaźń, 
lojalność, tolerancję, 
wzajem ną pomoc, 
pracowitość, otwar
tość na świat i ludzi, 
ale i... otwartą głowę. 
Dzięki obu zespołom 
ma przyjació ł na 
całym świecie...

Dziś Ewa jest 
studentką drugiego 
roku prawa oraz 
dodatkowego kierun
ku - socjologii na 
U niw ersytecie im. 
Mikołaja Kopernika w 

Toruniu, działa w strukturach studenckich, 
m.in. w Europejskim  Stow arzyszeniu 
Studentów Prawa (ELSA), gdzie zajmuje się 
zagranicznymi studentami przyjeżdżającymi 
na praktyki prawnicze.

Uważa, że dziś w Polsce ma przed sobą wie
le możliwości, ciągle więc robi wiele rzeczy, 
by wybrać te, dzięki którym się spełni. So
cjologię wybrała z powodu możliwości 
studiowania antropologii, bo zawsze kochała 
folklor, na co pewnie miały wpływ lata 
spędzone w "Przygodzie".

Mimo wakacji i warsztatów tanecznych w 
Poznaniu, na które się w ybiera, Ewa 
zapewnia, że znajdzie czas, by w sierpniu 
wziąć udział w obchodach jubileuszu 25 lecia 
“Przygody”. Wie, że zawsze może do niej

Nazywam się Ewa Suwara i jestem z 
Rybnika - powitała telewidzów człon
kini zespołu “Up With People”, który 
był bohaterem programu wyemito
wanego niedawno w TV.
- Po raz pierwszy zobaczyłam zespół w 
katowickim “Spodku ” w 1991 roku i spodo
bała mi się jego idea jednoczenia młodzieży z

zostać jego członkiem - opowiada Ewa. 
Usłyszałam - dorosnąć... Miałam dopiero 14 
lat, a do zespołu przyjmowano od lat 18. Po
nieważ niczego nie wyrzucam, zachowałam 
też ulotkę informacyjną, wiedziałam, że kiedyś' 
do niej wrócę. W międzyczasie...

W międzyczasie Ewa po dwóch latach 
nauki w I LO w Rybniku, wyfrunęła do 
Melbourne w Australii, gdzie ukończyła

Od „Przygody”
do „Up With People”

jów  świata. Została członkiem zespołu, 
którego ideą jest budowanie mostów między 
narodami, a młodzież w nim skupiona w 
praktyce realizuje hasła wolności, równości i 
tolerancji. Zjeździła pół świata i choć roczna 
“kadencja” już się skończyła, Ewa nadal ma 
z zespołem kontakt, tańczy na niektórych kon
certach, bo członkiem “Up With People” jest 
się całe życie...

Przygoda Ewy z tańcem zaczęła się w wieku 
lat...trzech w rybnickiej “Przygodzie”. Razem 
z bratem  Tomkiem, dziś absolw entem  
college’u Szkoły Zjednoczonego Świata w 
Vancouver i studentem prawa w Gdańsku oraz 
finansów i bankowości w Warszawie, pilnie 
uczęszczała na wtorkowe i piątkowe próby 
przez wiele, wiele lat. “Przygoda” nauczyła 
ją współżycia w grupie i rozbudziła w niej 
ciekawość świata, dzięki “Przygodzie” mogła 
wykorzystać znajomość języków obcych, bo 
z rodzinnego domu wyniosła ambicje by się 
ich uczyć. Tu w “Przygodzie” kształtował się 
jej charakter, zespół był jej drugim domem.
- ‘‘Przygoda’’ mnie wychowywała - mówi 
Ewa - Bez “Przygody ” Ewa nie byłaby taka 
jak jest... - dodaje jej matka.

Ewa uważa, że w atmosferze “Przygody” 
było coś, co później 
tak ją zafascynowało 
w “Up With People”. 
Szanowano te same

różnych krajów świata poprzez śpiew i taniec. Prezbiterian Ladies’College i w ciągu jednego
Podeszłam zaraz po koncercie do roku zrobiła międzynarodową maturę. Nadal
organizatorów i spytałam co trzeba zrobić, by jednak była ciekawa świata, innych ludzi i

kultur, po powrocie spróbowała więc 
raz jeszcze w “Up With People”. Po 
telefonicznej (!) rozmowie kwali
fikacyjnej została przyjęta do 150 
osobowej grupy młodzieży z 25 kra-
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Jeszcze  przed końcem  
roku s zko ln eg o  ro zs trzy 
gnięto  teg o ro czn ą  edycję  
k o n ku rsu  “ Na n a jła d n ie j 
utrzymane i zadbane otocze
nie placówki oświatowej 
i wychowawczej”

W kategorii przedszkoli i żłobków komisja 
konkursowa przyznała dwa równorzędne dru
gie miejsca: Przedszkolu nr 1 przy ul. Ko
ściuszki i Przedszkolu nr 13 przy ul. 1-Maja 
w Chwałowicach, zaś trze
cie - żłobkowi społeczne
mu “Skrzat”przy ul. Dą
brówki. Dodatkowo wy
różniono Przedszkole nr 
32 przy ul. Gminnej w Ka- 
mienu oraz Przedszkole 
nr 17 przy ul. Krzyżowej.

W kategorii szkół podsta-
ił/nu/i/rh i órorlnir»h

Niekiedy najważniejszy jest dobry pomysł - na zdj.: siedziska ze
ściętych akacji w II L.O.

żej oceniono Zespół Szkół Ogólnokształ
cących, II LO przy ul. Mikołowskiej, miej
sce drugie przyznano Szkole Podstawowej 
nr 2 przy ul. Wodzisławskiej, trzecie - Ze
społowi Szkół Zawodowych, Liceum Za
wodowemu Ministerstwa Rolnictwa i Go
spodarki Żywnościowej przy ul. Karłowi
cza.

W kategorii tej dodatkowo wyróżniono: 
Szkołę Podstawową nr 18 przy ul. Lompy 
w Boguszowicach, Zasadniczą Szkołę Za
wodową przy ul. św. Maksymiliana oraz 
Zasadniczą Szkołę Zawodową Specjalną 
przy ul. Raciborskiej.

Dyrektorzy wyróżnionych placówek sto

sowne dyplomy oraz nagrody pieniężne 
odebrali z rąk prezydenta J. Makosza na 
spotkaniu w Urzędzie Miasta. Prezydent za
chęcał do wysiłków, by zmieniać otoczenie 
placówek oświatowych i czynić go bardziej 
estetycznym, by zarażać swą pasją i entu
zjazmem oraz motywować do takich działań 
innych, aby Rybnik w świadomości jego mie
szkańców, ale i ludzi z zewnątrz, nadal funk
cjonował jako miasto kwiatów.

A że taka opinia panuje, przekonał się 
dyrektor Zarządu Zieleni Miejskiej w Ryb
niku Andrzej Kozera, uczestnicząc wspól
nie z szefową Wydziału Ochrony Środo
wiska UM Ireną Kułach we wrocławskich 
Targach Zieleni Miejskiej i Ogrodnic

twa Taragra’97. 
Połączone one 
były z seminarium, 
m.in. na temat 
kształtowania i 
ochrony terenów 
zielonych oraz po
kazami sprzętu i 
prezentacją pro
jektów terenów 
zielonych. Swoimi 
wrażeniami z Wro
cławia oraz proble
mami wynikający
mi z opieki nad 
70 ha miejskich 
terenów zielonych, 
dyr. Kozera po
dzielił się z uczest
nikami spotkania. 
Oni również prze
kazali swoje spo- 
strzeżania, choćby 
na temat dewasta
cji zieleni czy kra
dzieży sadzonek. 
Ten problem Za
rządowi Zieleni 
Miejskiej jest znany 
aż za dobrze...

Kilkusetzłotowe 
nagrody dyrektorzy 
szkół przeznaczą 
przede wszystkim 
na wydatki związa
ne z dalszym 
upiększaniem oto
czenia szkół - na 

nasiona traw, kwiaty i sprzęt. Wszyscy zgo
dnie podkreślili, że utrzymanie zieleni wokół 
placówek jest bardzo pracochłonne, ko
sztowne i wymagające ciągłego baczenia 
ze strony osoby za tę dziedzinę odpowie
dzialnej. Niekiedy zaś najważniejszy jest 
dobry pomysł, jak choćby w przypadku zwy
cięzców - II LO.

Zapewne więc to brak czasu, pienię
dzy i wyobraźni sprawił, że na prawie 
sto istniejących w naszym mieście pla
cówek oświatowych i wychowawczych, 
do konkursu zgłosiło się zaledwie 14! 
Irl

Zdj.: szoł.

T ru d n o  b y ło  w y jść  z 
podziwu dla talentów i um ie
jętności m łodzieży biorącej 
udział w dorocznym  spotka
n iu  z p r z e d s ta w ic ie la m i  
w ładz sam orządow ych R yb
nika.

Osiągnięcia i postawa uczniów rybnickich 
szkół podstawowych i średnich oraz ich 
świeżo upieczonych absolwentów, a także 
uczestników zajęć w ogniskach pracy poza
szkolnej i Młodzieżowym Domu Kultury, 
mogły złagodzić opinię o tzw. “dzisiejszej 
młodzieży”, jaką wielu z nas wyrobiło sobie 
na podstawie negatywnych przykładów. Sta
nowiły też przeciwwagę dla obserwowanych 
dookoła destrukcyjnych zjawisk z udziałem 
młodych ludzi.

Prezydent Miasta zaprosił do Urzędu Mia
sta tegorocznych maturzystów z przeciętną 
ocen powyżej 5,5 oraz wszystkich tych, 
którzy w olimpiadach przedmiotowych i in
nych konkursach ogólnopolskich lub woje
wódzkich wykazali się szczególnymi osią
gnięciami. Obecni byli także nauczyciele i opie
kunowie. Oprócz słów podziwu, podziękowań 
oraz gratulacji ze strony prezydenta Józefa 
Makosza, wiceprezydenta Jerzego Koguta 
oraz naczelnika Wydziału Edukacji Urzędu 
Miasta Tadeusza Szostoka, prymusi i lau
reaci otrzymali stosowne dyplomy oraz 
pięknie wydane Atlasy Świata.

Nie sposób wymienić nazwisk wszystkich 
70 wyróżnionych uczniów. Warto jednak po
kazać na kilku przykładach, jak wiele moż
na osiągnąć dzięki połączeniu talentu, am
bicji i pracowitości. Choć wielu nauczycieli 
twierdzi, że kolejność jest dokładnie odwrot
na... A oto dzisiątka najlepszych tegorocz
nych maturzystów: Maria Piechaczek (6,0 
- 1 LO), Joanna Kotyrba (5 ,8-1 LO), Ale
ksandra Cybura (5,6 - I LO), Barbara 
Kaletka (5,6 - 1 LO), Agnieszka Kwapień 
(5,6 - I LO), Gabriela Smyczek (5,6 - II 
LO), Magdalena Leśnik (5,6 - II LO), Ma
riusz Pomykoł (5,8 - IV LO), Justyna Ko
cjan (5,6 - LO Sióstr Urszulanek), Agnie
szka Szkatuła (5,6 - LO Sióstr Urszulanek).

Pierwsza na liście Maria Piechaczek jest 
finalistką Ogólnopolskiej Olimpiady Języka 
Angielskiego, a jej średnia na egzaminie ma
turalnym wyniosła 6,0 (!), zaś na świadec
twie - 5,75. Niestety, Marysia nie mogła być 
na spotkaniu, bo akurat zdawała egzaminy 
wstępne na Akademię Sztuk Pięknych... O 
tej wyjątkowej, wszechstronnie uzdolnionej 
i ogromnie pracowitej dziewczynie opowie
działa jej wychowawczyni, anglistka Boże
na Stankiewicz. Będąc na rocznym stypen
dium Fundacji im. Batorego w angielskim
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college’u, Marysia zdystansowała w litera
turze angielskiej (!) i zajęciach plastycznych 
swoich angielskich kolegów, otrzymując naj
wyższe możliwe oceny. W liście jaki nad
szedł potem z Anglii do rybnickiego LO, 
tamtejsi pedagodzy podkreślali niezwykłą 
kreatywność Marysi w każdej dziedzinie, 
gratulując uczennicy, która tak godnie re
prezentuje nasz kraj poza jego granicami! 
O pobycie M. Piechaczek w Anglii pisali
śmy w "GR" po jej powrocie.

Justyna Kocjan z LO Sióstr Urszulanek 
będzie kontynuowała naukę w 2-letnim Stu
dium Marketingowym BTS w Mazamet we 
Francji. Mamy nadzieję, że swoimi wraże-

polskiej Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świę
cie Współczesnym brał równocześnie udział 
w Olimpiadzie Wiedzy o Prawach Człowie
ka. Podobne sukcesy odnosił w ubiegłym 
roku. Zdolnościami konstruktorskimi wy
kazał się uczeń Zespołu Szkół Mechanicz
no-Elektrycznych Roman Wengerski, zwy
ciężając w konkursie Młodych Mistrzów 
Techniki. Wszystko wskazuje na to, że jego 
projekt maszyny do zbierania wiórów nie po
zostanie na papierze....

Rybniczanie nie są gorsi w dziedzinach ar
tystycznych. Nagrodzono m.in. grupę człon
ków Zespołu Tańca Ludowego “Przygo
da”, który wielokrotnie godnie reprezento-

“królowej nauk” - matematyki, podobnie jak 
5-klasistka z SP 28 Olga Swoboda czy Ka
tarzyna Maks - laureatka konkursu che
micznego. Ale i w humanistyce uczniowie 
szkół podstawowych odnosili znaczące suk
cesy: Katarzyna Sosinka z SP 6 zademon
strowała zebranym swoje umiejętności re
cytatorskie, a żeby było trudniej - po fran
cusku. W tym samym Konkursie Recytator
skim Prozy i Poezji Francuskiej dobrze wy
padła Daria Ciesielska z tej samej szkoły, 
ale na listę wyróżnionych trafiła jako... lau
reatka konkursu biologicznego. Justyna 
Gruszczyk bardzo obrazowo, i, jak przystało 
na przyszłą poetkę, niezwykle sugestywnie 
przedstawiła co jej daje udział w konkursach 
poetyckich. Mamy też znawców polskiej 
ortografii - Agnieszkę Lenert z SP 10 i Da
miana Szewczyka z SP 28 oraz geografii - 
Monikę Morawiak i Annę Fizia z SP 1. 
Tradycyjnie dobrze wypadła drużyna z SP 
29 w turnieju wiedzy o bezpieczeństwie ru-

...ad astra

Tomasz Węgrzyn i Marcin Damaszek z 
Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych 
indeksy już mają w kieszeni...

Barbara Kaletka, 
średnia 5,6

Agnieszka Lenert 
bezbłędna

Olga Swoboda - matematyka 
nie ma dla niej tajemnic

niami podzieli się z naszymi czytelnikami, 
jak to robiła w przeszłości...

Bogatą w talenty lingwistyczne grupę 
uczniów reprezentowali m.in. także: Mar
cin Konkol z V LO, który język angielski 
traktuje jako narzędzie pomocne do nawią
zywania kontaktów z przedstawicielami in
nych kultur, Urszula Mazelanik i Gabrie
la Smyczek (absolwentki II LO - średnia z 
matury 5,6) są laureatkami olimpiady języ
ka rosyjskiego i mają świadomość roli tego 
języka we współczesnym świecie.

Ucząc się języków obcych młodzież nie 
traci kontaktu z naszą prastarą gwarą śląską, 
a przykładem tego jest Ewa Słupik z ZSE- 
U, laureatka I miejsca w Wojewódzkim Kon
kursie Recytacji “Śląska Ojczyzna Polszczy
zna”. Zebranym na spotkaniu opowiedziała 
jak to ... Francek i Jendrys orzechami się 
dzielili....

Łukasz Kulesa z I LO - laureat Ogólno-

wał Rybnik i Polskę na międzynarodowych 
festiwalach, osiągając też najwyższe noto
wania w przeglądach i konkursach w kraju. 
Silną, jak  zawsze, ekipę utytułowanych 
uczniów, "wystawiła" rybnicka szkoła mu
zyczna. Wśród nich: Artur Hes - główna 
nagroda na Ogólnopolskim konkursie pia
nistycznym EPTA w Krakowie, Radosław 
Puszyło - I miejsce w konkursie akordeo
nowym w Klingenthal, Paweł Stawarski - 
laureat przesłuchań wiolinistycznych, a tak
że kilku szczególnie uzdolnionych uczniów 
klas instrum entów  dętych - Zbigniew  
Chromik, Piotr Musiałek i Fryderyk 
Karauda

O ile w szkołach średnich szczególne suk
cesy odnosili przede wszystkim humaniści, 
w podstawówkach było wielu wybitnych 
przedstawicieli nauk ścisłych. Lubiący kon
kursową rywalizację Jacek Kwiendacz z SP 
17 ma zadatki na prawdziwego mistrza

chu drogowego oraz modelarze z Młodzie
żowego Domu Kultury. Szkołę społeczną 
reprezentowały Monika Cieślik - zwycięż
czyni konkursu z języka niemieckiego i 
Agnieszka Malinowska - z języka angiel
skiego.

Tych młodych ludzi, zarówno uczniów i 
absolwentów szkół średnich, jak również ich 
młodszych kolegów ze szkół podstawowych 
łączy jedno - pasja. Robią więcej niż prze
widuje program, poświęcają wolny od na
uki czas na rozwijanie swoich zaintereso
wań, bo wiedzą, że w ten sposób wzboga
cają siebie. Wiedzą, że bycie przeciętnym 
dziś nie wystarcza. Są wdzięczni swoim 
szkołom i nauczycielom za ukierunkowanie 
i pomoc, dziękują Bogu za zdolności. 
Dodajmy, że najwięcej zawdzięczają własnej 
pracy...

W. Różańska 
Zdj.: szoł
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VI M ięd zy n a ro d o w y  F e 
s t iw a l O rk ie str  D ę ty ch  
“Z łota  L ira” za nam i.

W tym roku organizatorzy rozszerzyli 
form ułę imprezy. O rkiestry oceniano w 
2 kategoriach: open oraz zespołów  am a
torskich. Te ostatnie w ram ach “Złotej 
L iry” startowały w przeglądach w kilku 
m iastach - siedzibach poszczególnych 
okręgów Polskiego Związku Chórów i

“Złota Lira” 
dla Czechów

Orkiestr. W Rybniku I m iejsce i Puchar 
Prezydenta Rybnika zdobyła Orkiestra 
Dęta KWK “Krupiński” pod dyrekcją 
Arkadiusza Czyża, w W odzisław iu 
zw yciężyła i Puchar Prezydenta W odzi
sławia otrzym ała Orkiestra Dęta “Jas 
- Mos” pod dyrekcją Stanisława Śmie
tany, w przeglądzie katow ickim  I m iej
sce i Puchar Prezydenta Katowic przy
znano Orkiestrze Dętej KWK “Sta
szic” pod dyrekcją Grzegorza Mierz
wińskiego.

W kategorii open m iędzynarodowe jury 
I m iejsce i P uchar M inistra K ultury i 
Sztuki przyznało Młodzieżowej Orkie
strze Dętej z Ostrawy - Hrabuwki pod 
dyrekcją Jiri Grussmana.
Najwyżej oceniono m usztrę paradną w 
w ykonaniu Orkiestra Dętej KWK “Zo
fiówka” pod dyrekcją Ryszarda Wach- 
tarczyka.

O rganizatorzy planują, by w przyszło
ści orkiestry am atorskie regionu śląskie
go odbywały elim inacje do “Złotej L iry” 
w ciągu całego roku. F inaliści spotyka
liby się w Rybniku, by rywalizow ać o

W  kategorii zespołów  m uzycznych  
w y ró ż n ie n ie  to  p rz y z n a n o  c h ó ro w i 
“Bel Canto” z I LO pod  k ierunk iem  
Lidii Marszolik i chórow i “Andanti
n o” pod  dyrekcją H eleny Zaik ze Szko
ły Podstawowej nr 9.

D o “Złotej D ziesiątki” zakw alifikow a
ły  się rów nież dw a zespoły działające w

Puchar Wojewody. W ten sposób im pre
zy nabrałaby rangi wojewódzkiej. W tym 
roku udało się ściągnąć do Rybnika 5 
orkiestr zagranicznych: z Czech, Węgier, 
Bułgarii i N iem iec oraz, poza konkur
sem, trębaczy kaw alerii armii holender
skiej.
Festiw alow a oferta  nie by ła więc tak 
bogata i atrakcyjna, jak  to się zdarzało

Holenderski trębacz...

w poprzednich edycjach “Złotej L iry” . I 
tu w idocznie zadziałała teoria o latach 
chudych i tłustych...

Podczas koncertu laureatów  w Teatrze 
Ziemi Rybnickiej istniejąca od 5 lat, ale 
kontynuująca 45- letnią tradycję orkie
stry Rybnickich Zakładów Naprawczych 
M iejska O rkiestra Dęta “R ybnik” 
o trz y m a ła  p rz y z n a n ą  p rz e z  Z a rz ą d  
Główny PZChiO Złotą Odznakę hono
rową IV stopnia z Laurem . Podobnie 
uhonorowano jej dyrygenta oraz anim a
tora i dyrektora rybnickiego festiwalu 
o “Złotą L irę” Mariana Wolnego.

Fotoreportaż M arka Szołtyska z 
tej im prezy na stronie II okładki.

Młodzieżowym Dom u Kultury: Zespół 
instrum entalny-m etalofonow y, k tó rym  
kieruje Bronisław Balcer oraz zespół ka
m eralny pod  k ierunk iem  Janiny W y- 
stub.

W  "Złotej Dziesiątce" znalazła się też 
jedna z grup "Przygody". (r)

“Przygoda”
kończy 25 lat!

Obchody jubileuszu będą miały 
miejsce w sierpniu i przybiorą formę 
festiwalu folklorystycznego, na który 
zaproszono zaprzyjaźnione zespoły 
z Francji, Macedonii, Ukrainy, Wę
gier, Włoch, Rumunii i Cypru.

Koncert jub ileuszow y "Przygody" 
odbędzie się w  22 sierpnia w  TZR. 23 
sierpnia zespoły przemaszerują przez 
miasto, a o godz. 17.00 również w  TZR 
- rozpoczęcie festiwalu.

W  niedzielę 24 sierpnia o godz. 9.00 
w  bazylice św. Antoniego zostanie od
prawiona uroczysta msza święta w  in
tencji zespołu.

A od poniedziałku 25 do 30 sierpnia o
11.00 i 18.00 zespoły będą koncertować 
na Rynku.

W  sobotę 30 sierpnia uroczyste zakoń
czenie festiwalu koncertem w  teatrze. 
"Przygoda" wystąpi w  towarzystw ie 
wszystkich zaproszonych zespołów, a 
także dodatkowo - zespołu muzyki co
untry z USA. / r /

Studium  rysunku i m alarstw a

Ołówkiem i węglem
Dwoje rybnickich plastyków: Maria 

Malczewska-Budny oraz Bogdan Szy
mura prowadzą studio przygotowaw
cze z rysunku i malarstwa do egzami
nów na uczelnie artystyczne i architek
toniczne.

M łodz ież  ze szkół średn ich  m oże 
zapoznać się z różnymi technikami pla
stycznym i, w ypróbować oraz rozwinąć 
swoje zdolności, a tym samym przekonać 
się czy decydując się na powyższe studia, 
dokonała odpowiedniego wyboru.

Plonem  kilkum iesięcznej nauki była 
wystawa w Teatrze Ziemi Rybnickiej, na 
której kilkunastu młodych ludzi zaprezen
towało ponad 40 prac studyjnych i szkico
wych ołówkiem i węglem.

Kiedyś w dobrym  tonie było, by panny 
z lepszych sfer popisywały się um iejęt
n o śc ią  śp iew u , gry  na  fo rte p ia n ie  i 
rysunku. D ziś robi się to z bardziej prak
tycznych pow odów  niż z chęci popisy
w ania się przed gośćmi! / r /

Ir/

Pięć zespołów w “Złotej Dziesiątce’
1

Pięć rybnickich szkolnych zespołów artystycznych zostało 
uhonorowanych najwyższym z wyróżnień VII Wojewódzkie
go Festiwalu Kultury M łodzieży Szkolnej, czyli wejściem do 
tzw. “Złotej Dziesiątki”.
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Wystawa “Człowiek i życie”, którą 
do końca sierpnia będzie można 
oglądać w salach Muzeum, jest już  
trzecią ekspozycją zorganizowaną, 
przy wydatnym współudziale Mu
zeum, przez rybnickie kolo Związku 
Polskich Artystów Plastyków w cią
gu trzech lat jego istnienia...

Wystawa jest plonem konkursu plastyczne
go o tej samej nazwie, do udziału w którym 
zaproszono wszystkich arty
stów-plastyków okręgu katowic
kiego. Ostatecznie na ekspozy
cję złożyło się 51 prac 18 auto
rów, spośród których jury przy
znało: I nagrodę za pracę “Gnia
zdo” Janowi Karwotowi oraz 
trzy równorzędne II nagrody:
Martynie Bratkowskiej za pra
cę “II pejzaż podziemny", Ma
rii Budny-Malczewskiej za 
cykl 3 rysunków zatytułowa
nych “Epitafium dla Józefa ” i 
Zbigniewowi Murze za pracę 
“Ostatnia deska ratunku”.

Najwyżej oceniona praca wy
daje się być kwintesencją tema
tu: artysta sugeruje, że to z jed
nego, wspólnego gniazda wywo
dzą się wszyscy - ludzie i zwie
rzęta, żyjący we wzajemnej za
leżności i zdani na siebie. Rów
nież do życia, ale tego niedo
strzegalnego dla ludzkiego oka, nawiązuje au
torka “Pejzażu podziemnego”. Inspiracją 
twórczą dla rybnickiej plastyczki M. Budny- 
Malczewskiej była niedawna śmierć kolegi, 
artysty-malarza Józefa Sowady z Gorzyc, 
obecnego zresztą na wystawie poprzez wy
różnione nagrodą honorową prace. Jakby 
przeczuwając swoją śmierć, jedną ze swoich 
abstrakcyjnych kompozycji opatrzył on wie
loma datami rocznymi, zatrzymując pędzel na 
roku 1997, który okazał się rokiem jego 
śmierci... Poruszona tym Maria Malczewska 
przygotowała cykl rysunków przedstawiają
cych kondycję człowieka przytłoczonego cię
żarem egzystencji, który jednak ponawia próby, 
by się spod niego wydobyć. Nagrodzona praca 
Zbigniewa Mury to abstrakcyjne rzeźba ze 
złoconej kamionki, przedstawiająca metaforyczną 
“ostatnią deskę ratunku”.

Jak powiedział współorganizator wystawy, 
przewodniczący rybnickiego koła ZPAP 
Krzysztof Dublewski, poziom prac był bar

dzo wysoki i gdyby pozwoliły na to środki, 
nagród byłoby znacznie więcej. Autorzy od
powiedzi na pytanie “...jak z tygla chaosu i 
niepewności wyłania się artysta i jego dzie
ło ”, szukali poprzez prace zarówno realistycz
ne jak i abstrakcyjne, wykorzystując wiele 
różnych technik plastycznych, w tym te naj
nowocześniejsze jak np. serigrafia.

Wystawa otrzymała interesującą, jednorod
ną oprawę plastyczną, a motywem przewo
dnim folderu i plakatu, wykorzystanym przez 
ich autora - K. Dublewskiego, był znany

wszystkim rysunek Leonarda Da Vinci przed
stawiający kanon człowieka wpisany w koło 
i kwadrat. Nic przecież bardziej nie oddaje 
myśli zawartej w tytule wystawy - “Człowiek 
i życie ”.

Obok elektrowni “Rybnik” i “Energo-Inwe- 
stu”, sponsorem wystawy była firma “bb 
soft”, dzięki której rybnickie Muzeum obe
cne je st w internecie pod adresem : 
http :\\silesia.pol.pl.\Muzeum.

Przy okazji warto wspomnieć, że prace 
kilkorga rybnickich plastyków: Marii Budny- 
Malczewskiej, Bogdana Szymury, Jana Kar- 
wota, Krzysztofa Dublewskiego, Elżbiety 
Niedziela-Siejny, Zbigniewa Mury i Graży
ny Zarzeckiej-Czech znalazły się w wydanym 
z okazji 75-lecia spółdzielni mieszkaniowej 
w Hamburgu albumie malarskim, będącego 
pokłosiem zeszłorocznego pleneru w tym mie
ście. Autorką projektu okładki do tego albumu 
jest M.Budny-Malczewska.

Irl

Człowiek i życie

Jury najwyżej oceniło "Gniazdo " Jana Karwota.
Repr.: C. Chlubek-Adamczyk

Rybnik
kulturalny

♦  W  m iejsk iej B ib lio tece  P ublicznej 
trw ają wystawy: “W ojczystego języka 
obronie...”, w 200-lecie urodzin Józe
fa Lompy (w opr. Urszuli G roborz oraz 
Iry  Ł ask aw sk ie j)  - p o trw a  do końca 
sierpnia, w hallu  i czyte ln i dla dzieci 
wystawa prac uczniów szkół specjal
nych z Jastrzębia , L eszczyn-C zer- 
wionki, Raciborza i Rybnika - potrwa 
do końca sierpnia.
♦  Lipcowe koncerty niedzielne “Pod 
W ierzbą” : 20 lipca o 16.00: Miejska 
Orkiestra Dęta “Rybnik” zagra popu
larne melodie m uzyki rozrywkowej i fil
mowej, 27 lipca o 16.00 wystąpią: Ze
spół Pieśni i Tańca “Sobótka” oraz Fol
klorystyczny Zespół Regionalny “Karo
linki”.
♦  W  rybnickim  M uzeum  do obejrzenia 
dw ie  w ystaw y  stałe: “Rybnik-m oje  
m iasto” oraz “Cechy rzem ieślnicze  
Górnego Śląska do 1945 roku” oraz 
plastyczna w ystawa czasowa pt. “Czło
wiek i życie”.

M uzeum  czynne codziennie od 10.00 
do 14.00 z wyj. poniedziałków i dni po- 
św ią teczn y ch , w środy  od 10.00 do 
18.00.
♦  l-szy  num er “Kwartalnika Artystycz
nego P lam a” m ożna nabyć w sklepie pla
stycznym  na Rynku, na dworcu PKP, w 
M BP oraz w Klubie “Energetyka”. We
wnątrz poezje, krytyka literacka, eseje, 
fotogramy, recenzje i polem ika rybnic
kich autorów o rybnickich wydarzeniach 
kulturalnych z 1-go półrocza br.

(gw)

budki z pîwüm
N a pow itanie lata M łodzieżowy Dom 

Kultury zorganizował I Rybnicki Festi
wal Rockowy pod bardzo budującym  
hasłem Zamiast budki z piwem. W ystą
piło 7 zespołów, były też imprezy tow a
rzyszące: m ecz piłkarski policji kontra 
osied low i o ldboye, w ystęp  zespołów  
“ S tree tboys” i “D om ino” oraz pokaz 
judo  klubu “Polonia” .
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Diamentowe gody!
Mieszkający w Kamieniu państwo Bronisława i Augustyn 

Gabzdylowie obchodzą w tym roku diamentowe gody.

Dzisiejsi jubilaci pozna
li się we wsi Haźlach na 
Śląsku C ieszyńskim .
Bronisława pracowała 
na probostwie, zaś 21- 
letni Augustyn z tej wsi 
pochodził. Ślub wzięli 25 
stycznia 1937 roku w 
tamtejszym  kościele.
Jednak w powiecie cie
szyńskim było trudno o 
pracę, przywędrowali 
więc do Kamienia i za
mieszkali w domu rodzi
ców panny młodej. Krót
ko po przeprowadzce 
Augustyna powołano do 
wojska. Miał wyjść do 
cywila w 1939 roku...
Ranny w kampanii wrze
śniowej wrócił z frontu, 
by wyleczyć przestrzelo
ną rękę. Dalsze wojen
ne losy to przymusowa 
praca dla okupanta w 
hucie w Łabędach, powołanie do armii 
niemieckiej, amerykańska niewola, służ
ba w polskich oddziałach w Wielkiej Bry
tanii i powrót w 1946 roku do rodziny.

W tym czasie żona musiała sobie jakoś 
radzić z dwójką dzieci. Dramat przeżyła 
w iosną 1945 roku, kiedy Rosjanie 
wyrzucili ich z domu. Uciekli wtedy do 
Czuchowa.

Po wojnie Augustyn pracował jako kie
rowca PKS, Bronisława była gospodynią 
domową. Urodziły im się kolejne dzieci. 
Mieli ich czworo - dwie córki i dwóch sy
nów. Państwo Gabzdylowie nadal mie
szkają w Kamieniu, w domu pod lasem.

Życzymy im dalszych długich lat w 
zdrowiu i szczęściu!

Tekst i zdj.: szol
— immtron

Komisja dziękuje
W dzisiejszym świecie jesteście świadkami tego 

szczęścia, które wypływa z dzielenia miłości, nawet 
za cenę wielu wyrzeczeń. Nie bójcie się dawać tego 
świadectwa... Tymi słowami Ojca Świętego wypo
wiedzianymi w Ludźmierzu, Komisja Pomocy Spo
łecznej UM podziękowała rodzinom wielodzietnym 
za ich trud wychowawczy. Dziękuje też wszystkim, 
którzy przyczynili się do zorganizowania uroczy
stości dla matek wielodzietnych rodzin z naszego 
miasta, a szczególnie: ks. Teodorowi Suchoniowi, 
który celebrował w chwałowickim kościele mszę 
w ich intencji, Zarządowi Miasta, Ośrodkowi Po
mocy Społecznej, Radzie Dzielnicy Chwałowice, 
szczególnie zaś Irenie Kolorz, a także Dzieciom 
Maryji z chwałowickiej parafii. Wyraża też 
podziękowanie sponsorom: spółkom Trexhal, 
Warmech i Topaz, aptece państwa Ociepka i 
orkiestrze kop. “Chwałowice”.

Rybnicka pielgrzymka 
na Jasną Górę

Tradycyjna 52 Rybnicka Pielgrzym
ka Piesza na Jasną Górę potrwa od 
30 lipca do 3 sierpnia br.

Rozpocznie się mszą świętą w  bazylice 
św. Antoniego w  Rybniku o godz. 8.00 30 
lipca br., potem wyruszy w  trasę, by 2 sierp
nia w  sobotę o godz. 14.00 dotrzeć na Ja
sną Górę.

Organizatorzy zapraszają na wspólne piel
grzymowanie, które w  tym roku będzie prze
biegać pod hasłem: "Jezus Chrystus, Jedyny 
Zbawiciel świata, wczoraj, dziś i na wieki".

Zapisy w parafiach i w Biurze Podróży 
"San Antonio" Rybnik, ul. Mikołowska 6 
(Dom Parafialny), tel. fax 0-36 42-217-23.

Kiedy na początku lat 60. 
Helena Fojcik przeczytała w 
lokalnym tygodniku “Nowi
ny” artykuł o franciszkani
nie, ojcu Danielu Kromerze, 
nie przypuszczała, że odtąd 
jego  losy  będą jej b lisk ie  
przez następne trzydzieści 
parę lat...

Helena Fojcik od ponad 30 lat 
koresponduje z rybniczaninem 
- misjonarzem w Brazylii. Zdj.: szol

Rodzice Gerarda Kromera, późniejszego o. 
Daniela, pochodzili z Opolszczyzny. Ponie
waż czuli się Polakami, przybyli do Rybnika, 
by osiedlić się w mieście, które po Plebiscy
cie wróciło do Macierzy. Ojciec rozpoczął 
pracę jako radca prawny w PKP, a rodzina za
mieszkała przy ul. Kościuszki 54. Dziś kamie
nica ta dotyka niemal placu kościelnego 
nowego kościoła oo. misjonarzy, tak jak 
kiedyś sąsiadowała ze starym. Czy sąsiedz
two to miało wpływ na wybór drogi życiowej 
kilkunastoletniego wtedy G. Kromera? Nie 
można tego wykluczyć... Wielki natomiast 
wpływ miało na niego harcerstwo z wartościa
mi, które będą mu odtąd towarzyszyć przez 
wiele, wiele lat... Gerard Kromer przyjął w 
kościele p.w. św. Antoniego pierwszą komunię 
świętą, był też uczniem rybnickiego gimnazjum. 
Zetknął się tu z profesorem, ale przede 
wszystkim druhem Liburą, z którym również w 
czasach późniejszych G. Kromer 
korespondował. Jeszcze przed wojną opuścił 
Rybnik, by, słuchając misyjnego powołania, 
wstąpić do klasztoru oo. reformatorów w Kra
kowie. Studiował też w Belgii i Holandii, ma-

Tel. 4-2-28-825 —
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Ponad 30 śm iertelnych  
ofiar, k ilkadziesiąt tysięcy  
ewakuowanych ludzi, zalane 
prawie 300 tys. hektarów zie
mi i setki miejscowości, w tym 
wiele dużych miast w 19 wo
jewództwach - oto niepełny je
szcze, bo z połow y lipca, 
bilans powodzi, jaka nawie
dziła południowe i południo
wo-zachodnie tereny naszego 
kraju.

Takiej k lęski żyw iołow ej nie 
odnotow ano tu od k ilkuset lat. Na 
szczęście, deszcze  usta ły  i w n a 
szy m  re g io n ie  w o d a  z a c z y n a  
opadać...

Leżące najbliżej Rybnika rejo
ny, które ucierpiały najbardziej to 
sołectw a nadodrzańsk ie  w gm i
nach Lubom ia, Gorzyce, Godów, 
K rzyżanow ice, Rudnik, P ietrow i
ce W ielkie, N ędza, K uźnia R aci
borska oraz Rydułtow y i, szcze
gólnie dotknięty, Racibórz.

W ylały rów nież R uda i N acy- 
na, czego  sku tk i o d czu li także  
rybn iczan ie , szczęśliw ie  jed n ak  
„w ielka w oda” nie dotknęła na
szego m iasta  w sposób tak  tra 
giczny , ja k  d o św ia d cz y ły  tego  
inne m iejscow ości.

Jak  m ogliśm y się przekonać, 
woda jest żyw iołem  praw ie nie do 
opanowania. N iesie śm ierć i zni
szczenie, a w alka z kataklizm em  
trwa długo jeszcze po opadnięciu 
wody. W tedy wyłania się praw dzi
wy ogrom  szkód...

Powódź...
Drodzy Mieszkańcy Miasta!

Deszcz, który nieustannie padał przez kilka lipcowych dni 
wyrządził olbrzymie szkody. Jednak te trudne chwile wyzwoli
ły ogromne pokłady ludzkiej determinacji i solidarności. Na
sze wspólne zaangażowanie pozwoliło przezwyciężyć krytycz
ne momenty.

Chciałbym  podziękować wszystkim , którzy uczestniczyli 
w akcji przeciwpowodziowej. Wielkie słowa uznania należą się 
strażakom, służbom porządkowym i drogowym, nieprzerwa
nie niosącym pomoc wszystkim potrzebującym. Dziękuję ryb
nickim firmom, które wypożyczyły sprzęt, dziękuję osobom 
pracującym przy umacnianiu wałów przeciwpowodziowych, 
udzielającym pomocy sąsiedzkiej, ratującym dorobek całego 
życia.

Woda zniszczyła szereg ulic, chodników, połamała drzewa - 
wszystko to stopniowo będzie remontowane. Musimy mieć 
jednak świadomość, że wyrządzone szkody, ze względu na 
usytuowanie miasta Rybnika, są niewspółm iernie mniejsze od 
tragedii, która rozegrała się w innych gminach.

Bądźmy solidarni przede wszystkim z tymi, których los nie 
oszczędził. Niech nasza myśl i pomoc kieruje się w stronę 
ludzi, którzy podczas powodzi przeżyli największy dramat swe
go życia, tracąc najbliższych czy dach nad głową.

Wszelkie dary, zarówno w naturze jak i pieniężne, moż
na przekazywać do siedziby Polskiego Czerwonego Krzy
ża przy ulicy Chrobrego 16 (nr. tel. 422 25 63).

Utworzono specjalny numer konta, na które można 
wpłacać pieniądze: Powszechny Bank Kredytowy S.A. 
w Warszawie - I Oddział Rybnik 11101284-1153-2700-1-30 
z dopiskiem „DLA POW ODZIAN“.

Józef Makosz
Prezydent Miasta

■■■■■■■■
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Powódź...
Komendanta Rejonowego Policji w Rybniku Huberta Hanaka złapa

liśmy w momencie jego powrotu z Raciborza w piątek 11 lipca.
- W tej chwili centrum tego miasta jest suche, przejezdny jest również most 
od strony Rybnika, którym na razie wpuszczane są tylko ciężarówki z żywno
ścią i lekami. Dotąd, by dostać się do Raciborza korzystałem z motorowego 
pontonu i amfibii.

Zadaniem policji w Rybniku było przede wszystkim zabezpieczanie ru
chu kołowego i objazdów najbardziej zagrożonych ulic: Rybackiej, Nadbrzeż
nej, Rudzkiej. Nie doszło do przypadków kradzieży czy dewastacji, obyło 
się bowiem bez ewakuacji ludności. Groźba zalania istniała w Stodołach, 
ucierpiały domy w okolicach parcours’u i sama stadnina koni, jednak sztab 
elektrowni czuwał, by woda nie przelała wału - udawało się na styk... Ryb
nicka policja pełniła też służbę na drogach dojazdowych do Raciborza - 
wstrzymywała ruch, udzielała informacji, kierowała samochody na obja
zdy, zabezpieczała obiekty. Policjanci zgłaszali się także poza swoją służbą.

- Bardzo sprawdziło się “pospolite ruszenie ” - mówi komendant. Pomoc 
ludzi jest widoczna, wiele dobrego zrobiło radio “Vanessa” z Raciborza, 
dla niektórych było ono jedynym łącznikiem ze światem.

- Nikt nie przewidział, że obfite 
deszcze doprowadzą do prawdzi
wego dramatu, a powódź w na
szym regionie przybierze aż takie 
rozmiary. To u nas zjawisko niety
powe... - powiedział zastępca Ko
mendanta Rejonowego Państwo
wej Straży Pożarnej w Rybniku 
brygadier Antoni Jureczka.

Wylały obie rybnickie rzeki. Nacy- 
na przerwała wały w okolicach ulic 
Śląskiej, Wodzisławskiej, zagroziła 
też centrum. Zalewisko, wynikające 
z układu gruntów, utworzyło się na uli
cy Szkolnej. Pod mostkami przy Hal
lera i Raciborskiej zagrożony był 
podwieszony tam gazociąg, na 
szczęście udało się go podwiązać. 
Zagrożony był również budynek te
lekomunikacji. Częściowo zalane zo
stało targowisko i posesje przy ul. Re
ymonta. Ruda zalała tereny ulic Par
tyzantów i Nadbrzeżnej, a także ką
pielisko “Ruda”, woda wdarła się do 
kościoła pw. św. Jana Sarkandra. 
Ucierpiała też ulica Rybacka, zalane 
są Stodoły. Dla bezpieczeństwa tamy 
na Zalewie Rybnickim zwiększono do 
100 m sześć, na sekundę upust wody

Jerzy Wróbel - Naczelnik Wydzia
łu Komunikacji UM:

Powódź w Rybniku nie spowodowa
ła aż tak wielkich strat jak w Racibo
rzu. Niemniej wyrządzone przez wodę 
utrudnienia w ruchu były uciążliwe 
dla kierowców. Chodzi tu przede 
wszystkim o ulicę Gliwicką i ulicę 
Zebrzydowicką. Ponadto zalane czę
ści jezdni na kilkunastu drogach lo
kalnych miejskich spowodowały po
ważne zakłócenia w funkcjonowaniu 
komunikacji miejskiej. Skierowanie 
niektórych linii objazdami spowodo
wało ominięcie kilku przystanków 
i utrudnienia dla pasażerów. Zostały 
zmobilizowane wszystkie możliwe siły 
i środki, żeby jak najszybciej przy
wrócić drogi i ulice do ruchu. Naj
dłużej potrwa remont wiaduktu przy

ze zbiornika. Gdyby się przelała, za
groziłaby raczej Rudom Raciborskim 
niż Rybnikowi. Rozlewiska utworzyły 
się w niecce w Niedobczycach - Po
pielowie. Lokalnie zalewane były piw
nice. Na szczęście, mimo takiego za
grożenia na ul. Śląskiej, w Rybniku 
nie było potrzeby ewakuacji ludzi. W

ul. Gliwickiej, który zostanie oddany 
do użytku w ostatnim tygodniu lipca.

Małgorzata Chłodek - mieszkanka 
ul. Daszyńskiego w Popielowie:

W niedzielę rano znacznie podniósł 
się poziom wody w Nacynie. O go
dzinie czternastej strażacy zaczęli 
sypać wał przeciwpowodziowy - pra
cowali w strugach deszczu nieprze
rwanie całą noc. Do poniedziałku do 
piętnastej wał został umocniony i nie 
zostaliśmy zalani. Z poniedziałku na 
wtorek wały przeciwpowodziowe zo
stały nadwyrężone. Najgorsza fala 
uderzyła w nas z wtorku na środę. 
Wały zostały przerwane. Zalane zo
stały piwnice kilku domostw i hurtow
nia. Uszkodzony został wodociąg, od
cięte zostały telefony, w tym między

tej chwili woda opada, można pompo
wać wodę z zalanych domów.

Jednostki rybnickiej straży, w tym 
jednostki Ochotniczej Straży Pożar
nej pracowały także przy zabezpie
czaniu wałów w odciętych od Raci
borza Markowicach, gdzie sytuacja 
była bardzo dramatyczna.

narodowe połączenie telekomunika
cyjne. Wraz z pierwszymi promienia
mi słońca woda opadła, pozostawia
jąc mnóstwo mułu, utrudniona była 
komunikacja.

Andrzej Lisowski - Z-ca Komendan
ta Straży Miejskiej w Rybniku:

Nasze działania można podzielić 
na kilka etapów. Na początku spraw
dzaliśmy szkody wyrządzone przez 
padający deszcz. Patrolowaliśmy 
miasto informując Miejski Ośrodek 
Dyspozycyjny o miejscach nieprzeje
zdnych. Zajmowaliśmy się także do
starczaniem prowiantu strażakom 
pracującym przy usuwaniu skutków 
powodzi. Pilotowaliśmy samochody z 
piaskiem. Udzielaliśmy pomocy mie
szkańcom ulicy Nadbrzeżnej.

Tel. 4 2 -2 8 -8 2 5 _________
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MONITOR MIEJSKI
-

iarząd M iasta R ybnika ogłasza przetargi n ieograniczone

1)

Zadanie nr 1 - wykonanie zatok
autobusowych przy ul. Robotniczej 

Zadanie nr 2 - wykonanie zatoki
autobusowej przy ul. 1-go M aja

Term in realizacji:
Zadanie nr 1 - 1 m iesiąc od daty podpisania umowy, 
Zadanie nr 2 - 1 m iesiąc od daty podpisan ia umowy.

Specyfikację isto tnych  w arunków  zam ów ienia (cena 20 
zł) m ożna odebrać w W ydziale Dróg Urzędu M iasta Ryb
nika, ul. B. Chrobrego 2, pokój nr 247 lub za zaliczeniem  
pocztow ym .

O soba upraw niona do kontaktu z oferentam i: mgr inż. W. 
Lampart

Zam knięte koperty  zaw ierające oferty  oznaczone : 
“Z adanie nr 1 - w ykonan ie za tok  au tobusow ych  przy ul. 
R obo tn iczej” ,
“Zadanie nr 2 - wykonanie zatoki autobusowej przy ul. 1 M aja” 
- należy złożyć w siedzibie zamawiającego, pok. nr 247 

Term in sk ładania ofert upływ a dnia 4.08.1997 r., godz.
15.00

O tw arcie ofert nastąpi w dniu 5.08.1997 r., godz. 9.00 
w siedzibie zam aw iającego sala 137.

Postępow anie będzie prow adzone z zastosow aniem  p re 
ferencji krajow ych.

W  przetargu m ogą w ziąć udział oferenci, którzy:
1. nie podlegają w ykluczeniu  z postępow ania na podstaw ie 
ar. 22 U staw y o zam ów ieniach publicznych

♦  ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

2) na rem ont kapitalny chodnika  
ul. 1 M aja w Rybniku

3) na opracowanie projektu  
budo wlano-wykonawczego dla:

Termin realizacji: 2 m iesiące
W ysokość wadium: 2.000,00 zl
Specyfikację istotnych warunków zam ów ienia m ożna uzy

skać w Wydziale Dróg Urzędu Miasta Rybnika, ul. Chro
brego 2, pokój nr 247

Koszt specyfikacji: 20,00 zł
Oferty w zaklejonej kopercie opisanej zgodnie z w ym aga

niami specyfikacji należy złożyć do dnia 29.07.1997 r. do 
godz. 15.00 w W ydziale Dróg Urzędu M iasta Rybnika.

Przetarg odbędzie się w dniu 30.07.1997 br. o godz. 9.00 w 
siedzibie Urzędu M iasta Rybnika, ul. B. Chrobrego 2 w sali 
nr 137.

Szczegółowe inform acje dotyczące w aruków  zam ów ienia 
można uzyskać w Wydziale Dróg Urzędu Miasta w Rybni
ku, ul. B. Chrobrego 2, tel. 4223011, wewn. 7205 w godzi
nach od 8.00 do 14.00 od poniedziałku do piątku.

1. Rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 28 przy ul. Szewczy
ka w Rybniku-Kam ieniu o salę gim nastyczną wraz z m oder
nizacją kotłowni węglowej na paliw o ekologiczne.
2. Rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 32 przy ul. Łącznej 
14 w Rybniku-Orzepowicach o salę gim nastyczną wraz z m o
dernizacją kotłowni węglowej na paliw o ekologiczne.

W arunkiem udziału w postępow aniu o udzielenie zam ówie
nia jest wpłacenie wadium  w wysokości: 10.000,00 PLN w 
terminie do 13.08.1997 r.

F orm ularz zaw ierający specyfikację isto tnych  w arunków  
zam ów ienia m ożna odebrać osobiście lub za zaliczeniem  po
cztowym  w Wydziale Inwestycji i Budownictwa Urzędu 
Miasta Rybnik, ul. Hallera 10 A. nr pok.117, tel. 4223989, 
4223011-9, w. 7704.
Cena form ularza wynosi: 30,00 PLN.

Zam kniętą kopertę zaw ierającą ofertę należy złożyć w Wy
d zia le  In w esty cji i B u d ow n ictw a  pok . 117 do dnia  
13.08.1997r. godz. 15.00.



4)
na dostawę i m ontaż urządzeń  

zabawowych z drewna na place zabaw  
dla dzieci na terenie dzielnicy Chwałowice 

i Sm olna w Rybniku.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać 

w Wydziale Ochrony Środowiska, Urząd Miasta Rybnika, ul. Chro
brego 2, pok. 255, od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30.

Oferty w zaklejonej kopercie z oznaczeniem “Place zabaw w 
Rybniku” należy składać w terminie do 6 sierpnia 1997 r. do godz.
15.00 w Wydziale Ochrony Środowiska.

Przetarg odbędzie się w dniu 7 sierpnia 1997 r. o godz. 13.00 w 
siedzibie Urzędu Miasta Rybnika przy ul. Chrobrego 2, po. 138.

Szczegółowe informacje dotyczące warunków zamówienia moż
na uzyskać w Wydziale Ochrony Środowiska, ul. B. Chrobrego 2, 
tel. 42230-11 w. 7224.

W  przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy:
1. spełniają wymogi określone w specyfikacji istotnych warun
ków zamówienia,
2. spełniają wymogi określone w art. 22 Ustawy o Zamówieniach.

♦  ♦  ♦
5)

na wykonanie m odernizacji gruntowej 
ul. Jaskółczej w Rybniku, polegającej na:
- wykonaniu nawierzchni asfaltowej gr. 8 cm na podbudo
wie tłuczniowej wraz z obustronnymi ściekami ulicznymi 
z kostki granitowej i krawężnikami betonowymi (1451 m2)
- wykonaniu kanalizacji deszczowej z rur PCV 300 mm  
(171 mb) i PCV 200 mm (37 mb)
- wykonaniu wjazdów z betonowych kształtek brukowych.

Termin realizacji: 60 dni od daty podpisania umowy. 
Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

jest wniesienie wadium w wysokości 4.000 zł w term inie do 
2.09.1997 r. godz. 13.00. Miejsce wniesienia wadium: kasa Urzę
du Miasta lub PBK I/O Rybnik nr 11101284-2017-3620-3-20.

Forma wniesienia wadium: w pieniądzu, obligacjach państwo
wych, poręczeniach instytucji kredytowych lub w wekslach.

Form ularz zawierający specyfikację istotnych warunków za
m ów ienia m ożna odebrać osobiście lub za zaliczeniem  po
cztow ym  (dokum entacja uproszczona) w Wydziale Dróg UM, 
44-200 Rybnik, ul. B. Chrobrego 2, pok. 247.

Cena form ularza wynosi: 20,00 zl.
Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w Wydzia

le Dróg UM, 44-200 Rybnik, ul. B. Chrobrego 2, pok. 247.
Koperta pow inna być oznaczona: “Oferta w sprawie prze

targu nieograniczonego na modernizację ulicy Jaskółczej 
w Rybniku”.

Pracow nikiem  upraw nionym  do kontaktów  z oferentam i jest 
mgr inż. Władysława Lampart.

Termin składania ofeart upływa dnia: 2.09.1997 r., godz. 15.00. 
O tw arcie nastąpi w siedzibie zam aw iającego, pok. 137 w 

dniu 3.09.1997 r. o godz. 11.00.

6) na dostawę płyt drogowych  
betonowych o wym iarach 38 x 25 x 12 cm

w ilości 200.000 sztuk.
Termin realizacji zamówienia: do 15.12.1997 r.
W arunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zam ów ie

nia je s t wniesienie wadium  w wysokości 5.000 zl w term inie 
do 2.09.1997 r. godz. 12.00. M iejsce w niesienia wadium : kasa 
Urzędu Miasta lub PBK I/O Rybnik nr 11101284-2017- 
3620-3-20.

Form a wniesienia wadium: w pieniądzu, obligacjach pań
stwowych, poręczeniach instytucji kredytowych lub w wekslach.

Form ularz zaw ierający specyfikację istotnych warunków 
zam ówienia m ożna odebrać osobiście lub za zaliczeniem  po
cztow ym  /dokum entacja uproszczona/ w Wydziale Dróg UM, 
44-200 Rybnik, ul. B. Chrobrego 2, pok. 247.

Cena form ularza wynosi: 20,00 zl.
Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w Wy

dziale Dróg UM, 44-200 Rybnik, ul. B. Chrobrego 2, pok. 247.
K operta pow inna być ozanczona: “Oferta na dostawę ele

mentów betonowych”.
Pracow nikiem  uprawnionym  do kontaktów  z oferentam i jest 
mgr inż. Władysława Lampart.

Termin składania ofert upływa dnia: 2.09.1997 r., godz. 15.00.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zam awiającego, pok. 138 

w dniu 3.09.1997 r. o godz. 10.00.

♦  ♦  ♦
7)

na wykonanie rem ontu łącznika  
ulic Kłokocińska-Rajska w Rybniku, 
polegający na wykonaniu nakładki 

nawierzchni asfaltowej w ilości 2906 m 2 
o łącznej grubości 8 cm.

Termin realizacji: 1,5 miesiąca od daty podpisania umowy.
W arunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zam ów ie

nia je s t wniesienie wadium  w w ysokości 2.300 zl w term inie 
do 30.07.1997 r. godz. 13.00. M iejsce w niesienia w adium  kasa 
Urzędu Miasta lub PBK I/O Rybnik nr 11101284-2017- 
3620-3-20.

Form a wniesienia wadium: w pieniądzu, obligacjach pań
stwowych, poręczeniach instytucji kredytowych lub w wekslach.

Form ularz zawierający specyfikację istotnych warunków za
m ów ienia m ożna odebrać osobiście lub za zaliczeniem  po
cztowym  /dokum entacja uproszczona/ w: Wydziale Dróg UM, 
44-200 Rybnik, ul. B. Chrobrego 2, pok. 247.

Cena form ularza wynosi: 20,00 zl.
Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w Wy

dziale Dróg UM, 44-200 Rybnik, ul. B. Chrobrego 2, pok. 247.
Koperta pow inna być oznaczona: “Oferta w sprawie prze

targu nieograniczonego na modernizację /remont/ łączni
ka ulic Kłokocińska-Rajska w Rybniku.”.

Pracow nikiem  uprawnionym  do kontaktów  z oferentam i jest 
mgr inż. Władysława Lampart.
Termin składania ofert upływa dnia: 30.07.1997 r., godz. 15.00. 
O tw arcie nastąpi w siedzibie zam awiającego, pok. 137 w dniu 
31.07.1997 r. o godz. 9.00.
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"Jak to  drzewiej w Polsce bywało"

poniedziałek 14.07.
11.00 - Jak to w dawnej Polsce byw ało - konkurs

dotyczący znajomości obyczajów staropolskich 
wtorek 15.07.
11.00 - Rozwiązujem y “Krzyżówkę rycerską”
15.00 - “Rycerz w zbroi” - c.d. konkursu plastycznego 
środa 16.07.
11.00 - “Czy bakałarz m oże oblać się inkaustem ?” -

test na znajom ość pisowni staropolskiej
15.00 - “Rycerz w zbroi” - c.d. konkursu

plastycznego (etap V ostatni) 
czwartek 17.07.
11.00 - F ilm  video 
piątek 18.07.
11.00 - “Co przedstaw iają ilustracje?”

- zgaduj-zgadula
15.00 - “W yprawa do G niezna” - gra towarzyska 
poniedziałek 21.07.
11.00 - “Prawda czy fałsz?” - konkurs wiedzy

o zwyczajach staropolskich
15.00 - “Zw iedzam y zam ek” - gra towarzyska 
wtorek 22.07.
11.00 - Rozw iązujem y krzyżówkę z hasłem
15.00 - “Krakowski żaczek” - konkurs plastyczny 
środa 23.07.
11.00 - “Jak się dawniej ubierano?” - konkurs

literacki dotyczący znajom ości staropolskich 
ubiorów

15.00 - “Krakowski żaczek” - c.d. konkursu
plastycznego 

czwartek 24.07.
11.00 - F ilm  video 
piątek 25.07.
11.00 - “Straszne zam czysko” - konkurs związany

ze znajom ością budowli historycznych
15.00 - “Krakowski żaczek” - c.d. konkursu

plastycznego 
poniedziałek 28.07.
11.00 - “Rycerskie puzzle” - układanie postaci

rycerzy - zabawa w grupach
15.00 - “Krakowski żaczek” - c.d. konkursu

plastycznego 
wtorek 29.07.
11.00 - “Jaką bronią kiedyś w alczono?” - konkurs

na znajom ość różnych rodzajów broni

15.00 - “Krakowski żaczek” - c.d. konkursu
plastycznego (etap V ostatni) 

środa 30.07.
11.00 - “Podróż w czasie” - quiz dotyczący

znajom ości dziejów ojczystych
15.00 - “G arnek m ajstra Lepigliny” - konkurs p la

styczny związany z wiedzą o dawnym rzemiośle 
czwartek 31.07.
11.00 - F ilm  video

Dom Kultury Boguszowlce
“Lato z filmem” - bezpłatne seanse filmowe 

dla dzieci w kinie “Zefir” 
środa 16.07 - Małpa w hotelu 
piątek 18.07 - Eddie 
środa 23.07 - Matylda 
piątek 25.07 - Złodziej z Bagdadu 
środa 30.07 - Jumanji

Seanse o godz. 15.00

Od 14 lipca do 1 sierpnia akcja Lato w mieście ’97 dla ubo
gich dzieci dzielnicy Boguszowice.

Zajęcia prowadzone będą codziennie od 9.00 do 14.00 przez 
instruktorów  DK.

W  programie:
- w yjścia na basen
- zajęcia sportowe w hali w idowiskowo-sportowej 

kop. “Jankow ice”
- konkursy i quizy z nagrodam i, rozw ijające spostrze

gawczość i wyobraźnię dziecka np. “Na ulubioną
m elodię” , “W szystko o lesie” , “Kwiaty lata” , “Trzy 

po trzy” , konkurs plastyczny - “M alujem y bez pędz
la” . K onkurs o tytuł “M istrza grzeczności” (przez 
cały czas trw ania akcji) itd.

- gry terenowe np. “Uważaj, bo zabłądzisz” , “Walka 
o sztandar” , “Tropienie zbiega” , itd.

- dwie wycieczki autokarowe: Pszczyna (zamek, 
skansen - W ieś Pszczyńska), B ielsko-Biała-Szyn- 
dzielnia.
Dzieci mają również zapewnione obiady w stołówce SP 

nr 18.

Dom Kultury Chwałowice
wtorek 15.07., 8.00 - W ycieczka do W adowic 
czwartek 17.07., 10.00 - Turniej szachowy 
wtorek 22.07., 8.00 - W ycieczka do Ogrodzieńca 
czwartek 24.07., 10.00 - K onkursy sportowe 
wtorek 29.07., 8.00 - W ycieczka do Istebnej 
czwartek 31.07., 16.00 - Dyskoteka



Rów nież K lub H arców ka w  R ybniku-L igocie
zaprasza dzieci i m łodzież w w ieku od 6 do 15 lat do 
udziału w zajęciach w akacyjnych.

B ęd ą  o rg an iz o w a n e  zab aw y  i k o n k u rsy . N a 
zakończenie lata 28 sierpnia dyskoteka. 

Szczegółow y program  w “H arców ce” .

Kąpieliska
Kamień - dorośli 3 zł, ulg. 2 zł, dzieci 1 zł 
Ruda - dorośli 3,5 zł, ulg. 2,5 zł, dzieci 1 zł
Stodoły - dorośli 4 zł, ulgowy 2 zł, 

dzieci do lat 7 - bezpłatnie 
Chwało wice - wejście bezpłatne 
Paruszowiec - wejście bezpłatne

Wszystkie kąpieliska czynne od godz. 9.00

Kino “PREMIEROWE” TZR
- nieczynne

Kino “WRZOS” - DK Niedobczyce

- nieczynne

Kino “APOLLO”

14.07. - 17.07., godz. 17.30, Michael, USA
godz. 19.30, Sara, poi.

18.07. - 20.07., godz. 17.00, 19.00, Duch i mrok, USA
godz. 21.00, Michael, USA

21.07. - 24.07., godz. 17.30, 19.30, Duch i mrok, USA
25.07. - 31.07., godz. 17.00 Zakochany kundel, USA

godz. 18.30, 20.15, Anakonda, USA
1.08. - 3.08., godz. 17.00, 20.30, Anakonda, USA

godz. 19.00, Plump fiction, USA
4.08. - 7.08., godz. 18.00, Plump fiction, USA

godz. 20.00, Anakonda, USA

Kino “ZEFIR” - DK Boguszowice

LOK
Strzelnica przy ul. Prostej 11 czynna w każdy w torek i piątek 
od godz. 17.00
Strzelnica na Paruszowcu - środa od godz. 15.00

S - P 1 0
M iasteczko ruchu drogowego - czynne, godz. 9.30 - 13.30

Festyny
Lotnisko w Gotartowicach (org. Aeroklub ROW)
20 lipca - festyn z pokazam i lotniczym i 
17 sierpnia - festyn m otoryzacyjny z udziałem  grupy H ar
ley ’ow co w 
Chwałęcice
14-15 sierpnia - festyn z okazji 25-lecia elektrow ni “Rybnik”

Ośrodki sportowe
Hala Komendy Rejonowej Policji
Otwarte turnieje koszykówki - poniedziałki, środy, piątki, godz.
9.00 - 13.00 
BUSHIDO - nieczynne

wakacji żadnych zajęć dla dzieci

13.07. - 17.07., Donnie Brasco”, USA
20.07. - 24.07., Sara, poi.
27.08 - 31.07., Polubić czy poślubić, USA

Seanse o godz. 17.00 i 19.00

M ontaż paneli podłogow ych, żaluzji 
pionow ych, cyklinow anie, teł. 42-21-051

Zarząd Zieleni M iejskiej w Rybniku 
D zia ł U sług P ogrzeb ow ych  

u l. R u d zk a  70  b
(Cmentarz Komunalny - tel. 42-28-991)

oferuje następujące usługi:
*wynajęcie karawanu
* całodobow y przewóz zw łok
* szeroki asortym ent trum ien 
*kosmetykę, ubranie i przechowanie zwłok 
^wynajęcie kaplicy do pogrzebu

z możliwością odprawienia mszy św. 
*usługi cm entarne
*zamówienie wieńców, palm, wiązanek, kwiatów 
^m ożliwość załatw ienia orkiestry 
*wynajęcie autobusu 

M ożliwość załatw ienia form alności 
pogrzebowych rów nież w Zakładzie 
A natom opatologii w Orzepowicach 
przy ul. Energetyków 46.

Ceny konkurencyjne
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rżąc o wyjeździe na placówkę misyjną. Wkrót
ce też znalazł się w Brazylii, by spędzić tam 
wiele, wiele lat. W 1942 roku złożył na ręce 
konsula Rzeczypospolitej Polskiej w Kurytybie 
“gotowość służenia ojczyźnie w pracy duszpa
sterskiej”, wykazując cały swój patriotyzm i 
chęć służenia ogarniętej wojną ojczyźnie, 
choćby z daleka.

Przez ponad 20 lat służył o. Daniel, bo takie 
przyjął imię zakonne, ludziom najciężej poszko
dowanym przez los - trędowatym. Zakładał 
wśród nich kółka teatralne, sportowe, ochronki 
dla dzieci, którymi, w czasie strajku nauczycie-

kultury polskiej w Paranie ”, nie pojawiła się na
wet aluzja do faktu, że “sprawca” wystawy jest 
osobą duchowną i misjonarzem, nie wspomi
nając już o nadaniu temu wydarzeniu jedno
znacznego, politycznego kontekstu.

Tęsknota za krajem, a szczególnie za Rybni
kiem, gdzie spędził lata młodzieńcze, kazała mu 
napisać do lokalnej gazety z prośbą o kontakt z 
rybnickimi harcerzami. Zamieszczony w “No
winach” anons przeczytała Helena Fojcik, której 
bliska koleżanka mieszkała teraz przy Kościu
szki 54, a więc w kamienicy, gdzie kiedyś z ro
dziną mieszkał o. Kromer. Ten zbieg okolicz

Helenę trzykrotnie. Zawsze były to wizyty 
bardzo krótkie, bo resztę czasu w kraju prze
bywał on w swoim macierzystym klasztorze 
w Krakowie, ale zawsze bardzo serdeczne i po
zostające w pamięci obojga.

Postać o. Daniela w polskim środowisku 
franciszkańskim cieszy się ogromnym szacun
kiem, a jego współbracia mają zamiar napisać 
o jego misyjnej działalności książkę. Niewy
kluczone, że autorzy wykorzystają w jej reda
gowaniu również listy, które o. Daniel przez 
ponad 30 lat słał do pani Heleny w Rybniku.

Pani Helena, dziś dobrze po siedemdziesiąt
ce, nadal udziela się jako księgowa w “Soli
darności” kolumny sanitarnej w Rybniku. 
Nadal czeka na listy, kartki lub tylko "znaki 
życia" z dalekiej Brazylii, by w odpowiedzi wy
słać do bardzo już schorowanego, o. Daniela 
nowinki z Rybnika i pozdrowienia z miasta, 
które ciągle żyje w jego pamięci.

Z okazji przypadających w lipcu 88-uro- 
dzin, przekazujemy o. Danielowi najserdecz-

Rybniczanie - ojciec Daniel Kromer

Listy z Brazylii

O. Daniel wciąż tęskni 
za Polską i Rybnikiem

li, sam się opiekował. Stęskniony za krajem, 
próbował przeszczepić na brązyhj ski grunt za
sady polskiego harcerstwa - dla niego symbolu 
patriotycznych wartości. Przywiózł nawet z 
kraju harcerskie mundurki, w których mali, czar
noskórzy Brazylijczycy służyli mu do mszy w 
misyjnym w kościele.

Pod koniec lat 60. ojciec Daniel, będąc misjo
narzem w Convento da Penha - Vila Velha w 
brazylijskim stanie Espirito Santo, zorganizo
wał w bibliotece w Kurytybie wielką wystawę 
znaczka polskiego, która wśród spragnionej pol
skości brązylijskiej Polonii cieszyła się ogrom
nym powodzeniem. Ojciec Daniel przekazał 
później całą wystawę konsulatowi PRL w 
Kurytybie, a ekspozycja była jeszcze pokazy
wana m.in. w Sao Paulo. Na marginesie: 
znakiem tamtych czasów jest artykułów o tym 
wydarzeniu, który ukazał się w jednym ze ślą
skich dzienników. W 1967 roku w tekście opa
trzonym tytułem “Rybniczanin - ambasadorem

ności sprawił, że zdecydowała się napisać do 
dalekiej Brazylii. Opisała o. Danielowi współ
czesny Rybnik, późniejsze dzieje kościoła pw. 
św. Antoniego, w tym powstanie osobnej parafii, 
dzieliła się z nim przemyśleniami na wiele róż
nych tematów. Korespondencja między panią 
Heleną, a o. Kromerem trwa do dziś... W listach 
do o. Anzelma, franciszkanina z Warszawy, o. 
Daniel nazywa panią Helenę swój ̂ dobrodziej
ką i sekretarką oraz osobą, która zawsze go ro
zumiała. W listach tych wspomina, także wo
jenne losy swojej rodziny i aresztowanie przez 
Niemców ojca w Wadowicach 
oraz cud jego ocalenia. Przesy
łając pani Helenie Ust konsula 
skierowany do redakcji mie
sięcznika "Polska", a zawiera
jący prośbę o umieszczenie in
formacji o wystawie filateli
stycznej, o. Daniel napisał: "Ro
daczce i najgodniejszej przed
stawicielce mojej Ojczyzny...".

Kiedy o. Daniel podupadł na 
zdrowiu, pani Helena w listach 
podtrzymywała go na duchu, 
dając mu za przykład niezłom
nych harcerzy, których całe ży
cie kochał i uważał za symbol 
polskości. Kiedy wiek nie po
zwolił mu już pracować z trę
dowatymi, bolał nad tym i czuł 
się odsunięty. Wtedy nadchodziły z Polski, z 
Rybnika słowa otuchy, które ogromnie sobie 
cenił. Pani Helena wysyła również regularnie 
do Brazylii "Gazetę Rybnicką", a ostatnio 
książkę M. Szołtyska "Rybnik - nasze gniazdo ".

O. Daniel zawsze z niecierpliwością czeka 
na kolejne wieści z kraju i Rybnika. W ciągu 
trzydziestu kilku lat o. Daniel odwiedził panią

O. Daniel przed 
wizerunkiem 
Jana Pawia II

Ciemnoskórzy 
ministranci 
w harcerskich 
mundurkach

niejsze tyczenia zdrowia oraz pozdrowienia 
Z Rybnika, wierząc, że dzięki gazecie dotrą 
one do Brazylii.

W. Różańska
Zdjęcia z domowego archiwum Heleny Fojcik
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Herb województwa
Świadomość heraldyczna 

czyli przywiązanie lokal
nej społeczności do znacze
nia herbu gminy, powiatu 
czy województwa, nabiera 
znaczen ia  w  m om en cie  
zwiększania się roli samo
rządu terytorialnego. Wyra
zem tej świadom ości jest 
m.in. ustanowienie herbu 
województwa katowickiego.

Po raz pierwszy w Polsce herby ziem 
skie i gminne zaczynają pojawiać się już 
w X II w ieku. Z jaw isko  to  w ystępuje 
szczególnie na Śląsku, który w tym okre
sie przoduje w rozwoju gospodarczym  i 
kulturalnym  pośród w szystkich polskich 
dzielnic. Przykładem  rozwoju tego zja
w iska m oże być herb R ybnika, który 
m ógł po jaw ić się ju ż  w X IV  w ieku. 
W cześnie też powstawały herby podryb- 
nickich wsi np. Boguszowie - Oko O pa
trzności, O rzepow ic - B aranek  Boży, 
Smolnej - piec do w ypalania smoły czy 
Ligoty, której herb przedstaw iam y na 
łam ach tego num eru. H erby stanowiły 
przez wieki najbardziej czytelny znak 
m anifestujący ustrój sam orządowy oraz 
określały tożsam ość m iejscowości, gm i
ny czy regionu. Herby tworzyły i utrwa
lały lokalne więzi. Działo się tak pom i
mo długiego okresu zaborów.

Po odzyskaniu niepodległości przez 
Polskę i przyłączeniu  części G órnego 
Ś ląska do P olski, w iększość śląskich  
m iast miała już  swe herby. K ontynuo
wano więc w tym  względzie starą lokal
ną tradycję. Natom iast nowopowstałe w 
1922 roku województwo śląskie przystą- 

1^ piło dopiero do opracowyw ania projek- 
[6 tu swojego herbu. Prace te zainspirowa

ły p ozosta łe  w o jew ó d z tw a  II R P do 
podobnych działań. N iestety, rząd pol
ski n iezbyt p rzychy ln ie  spoglądał na 
tego typu działalność, gdyż sądzono, że 
naczelnym zadaniem odrodzonego pań

stw a je s t podkreślan ie jedności, a nie 
odrębności województw . N a szczęście 
sam orządne (autonom iczne) w ojewódz
two śląskie nie m usiało w sprawie w ła
snego herbu czekać na akceptację władz 
centralnych w W arszawie. Tak więc w 
1927 roku w ojew ództw o śląskie jako  
pierwsze w II RP miało już swojego orła 
piastow skiego w oficjalnym  herbie. Tę 
heraldyczną tradycję przerw ała okupa
c ja  h it le ro w s k a . Z a  rzą d ó w  P R L - 
ow skich herb w ojew ództw a śląskiego 
nie wrócił do łask. Powodem tego były 
o czy w iśc ie  zm iany  ad m in istracy jn e , 
które przeobraziły terytorialne i kultu
rowe oblicze tej ziemi. Drugim, ważniej
szym chyba pow odem  odrzucenia tego 
herbu była filozofia ówczesnych władz, 
które zm ierzały do zatarcia tożsam ości 
kulturowej Górnego Ślą
ska. W  tym celu owcze- [ 
sne socjalistyczne w ła
dze w y d a ły  w m a rc u  I 
1950 roku ustawę, która I 
zakazyw ała  gm innym , I 
p o w ia to w y m  i w o je -  I 
wódzkim radom  narodo
w ym  p raw a  u ży w a n ia  
herbów.

Przem iany dem okra
tyczne w naszym  p ań 
stwie po 1989 roku dały 
rów nież m ożliw ość po
w rotu  do starych  h era l
dycznych tradycji. U stawa 
sejmowa o sam orządzie tery
torialnym  z 1990 roku dała ra
dom gm in prawo do uchwalania 
herbu. Z  możliwości tej skorzysta
ła m.in. również Rada M iasta Ryb
nika, która na styczniow ej sesji w 
1991 roku uchwaliła: “Herb Miasta sta
nowi tarcza herbowa koloru niebieskie
go, w tarczy zaś ukośnie położony wize
runek ryby - szczupaka koloru białego 
oraz kotewka czyli orzech wodny okala
jący rybę z zielonymi łodygami i żółta

wo-białym kwiatem ”. N a m arginesie: 
chcieliśm y zwrócić uwagę naszych C zy
telników na herb Rybnika, który zam ie
szczamy obok winiety pism a na stronie 
tytułowej. Od ostatniego numeru jest to 
herb w oryginalnych kolorach, zgodny z 
powyższą uchwałą.

R ządy lew icow e nie są zbyt p rzy 
chylne reform ie sam orządow ej w P o l
sce, co ham uje m .in. ustanow ienie her
bów  d la w ojew ództw . Jednak  d z ia ła 
cze S ejm iku  S am orządow ego  W oje
w ództw a K atow ickiego w yszli z za ło 
żenia, że herb taki m ożna uchw alić w 
oparciu  o w spom nianą wyżej ustaw ę 
sam orządow ą z 1990 roku. W łaśnie na 
tej p o d s ta w ie  W ojew oda K ato w ick i 
w spólnie z Prezydium  Sejm iku Sam o
rządowego W ojewództwa Katowickiego

Herb woje- 
wództwa katowic

kiego ustanowiony w 
marcu 1997 roku - w oryginale złoty 
górnośląski orzeł piastowski, bez korony 
na niebieskiej tarczy
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pow ołał ze sp ó l d la  op raco w an ia  z a 
łożeń  do p ro jek tu  herbu  w o jew ó d z
tw a k a to w ick ieg o  i zasad  je g o  u ży t
kow an ia . Z esp ó ł ro zp o c zą ł p racę  w 
lip c u  1996 ro k u . P ra ce  z a k o ń cz y ła  
X X IX  sesja  S ejm iku  25 m arca 1997 
roku , na k tó rej sam orządow cy  p rze 
g ło sow ali u staw ę, w k tó rej czy tam y: 
Herb wojew ództw a katow ickiego je s t  
wizerunkiem  górnośląskiego, sty lizo 
wanego orła p iastow skiego  w ko lo 
rze złotym, z głową w profilu  zw róco
ną w prawo, n ieznacznie w ychodzą
cą ponad pionow o rozwinięte skrzy
dła zakończone tró jliściastym i roze
tami, bez korony, z rozwartym dzio
bem , z k tó r e g o  w y c h o d z i j ę z y k  
zwrócony ku górze oraz ogonem bez 
podw iązki i szponami, tułów ozdobio
ny pięciom a rzędam i łusek, skrzydła  
bez przepaski przyozdobione dwoma 
rzędami piór. Herb um ieszczony je s t  
w polu błękitnym  na typie tarczy her
bowej - “francuska  s ta rsza ”

W u zasad n ien iu  do uchw ały  s tw ie r
d z o n o  te ż , że c e le m  u s ta n o w ie n ia  
herbu  je s t  podkreślenie rangi sam o
rządności terytorialnej oraz tożsa
mości regionalnej województwa ka
towickiego. N ow o u stan o w io n y  herb  
zyskał ap robatę  w ielu  tow arzystw  h e
ra ld y czn y ch  w P o lsce .

Marek Szołtysek

Rada i Zarząd Miasta 
1922-1939

W okresie międzywojennym Rybnik nale
żał do mniej zasobnych miast Górnego Ślą
ska. W 1922 roku był wyraźnie zaniedbany, 
a w 1931 roku majątek miejski obliczano na 
5,7 min złotych, co stanowiło kilkakrotnie 
mniej aniżeli np. wynosił stan posiadania 
zb liżonych pod 
względem wielkości 
Mysłowic. Głównymi 
obiektami gospodarki 
kom unalnej były 
M iejskie Zakłady 
Przem ysłowe czyli 
gazownia i elektrow
nia, a także oddana do 
użytku w 1931 roku 
nowa rzeźnia m iej
ska. Do miasta nale
żały też niektóre ”  
obiekty użyteczności publicznej jak zakłady 
wodociągowe, obiekty zabudowy miejskiej, 
n ieruchom ości. M iasto szeroko też 
korzystało z pożyczek na inwestycje komu
nalne. Największą pożyczkę miasto otrzyma
ło w 1928 roku od Banku Gospodarstwa Kra
jowego na budowę rzeźni miejskiej.

Właściwa polityka budżetowa radców  
m iejskich  spow odow ała, że w łatach II 
R zeczpospolitej budżet m iasta w zrósł 
realnie ponad 5-krotnie i w 1938 roku wy
nosił 2,3 min złotych. Miejskie Zakłady Ko
munalne działały na zasadach wolnego ryn
ku. Jednakże świadczyły one swe usługi po 
cenach pokrywających koszty wytwarzania, 
wykazując często deficyt budżetowy i przy
czyniając się w znacznym stopniu do uszczu
plenia finansów miasta. Pomimo skromnych 
kolejnych budżetów pokrywających przede 
wszystkim elementarne potrzeby miasta, 
przystąpiono do podniesienia ogólnego sta

Rybnik 
się rozwija

Godały ptoki z rynkowyj latarni
Ptok piyrszy

Kędy po niebie furgomy.
Na zogrodki zaglondomy.
A tam ludzie kopiom stówy.

Ptok drugi
To dlo ptoków prezynt nowy!
By sie kaczki popływały,
By sie szpoki łokąpały,
By boćki rybka chyciyły 
I by sie wróble napiyły!
Bóg zapłać wom dobrzi ludzie!
Jak łodpłacić sie wom pódzie?

Ptok trzeci
Tyś je  gupi! Dyć to moda 
Na LOCZKA WODNE w zogrodach!

/fra-szoł-ka/

nu Rybnika. Zaczęto od ulepszania na
wierzchni dróg, zakładano oświetlenie, bu
dowano chodniki, rozszerzono i ulepszono 
sieć kanalizacji miejskiej. Wszędzie gdzie 
było to możliwe sadzono kwiaty, rozszerza
no tereny zielone w mieście. Wielkim ani

matorem tych działań 
był burmistrz Weber. 
Ukoronowaniem tych 
dokonań było przyzna
nie Rybnikowi II miej
sca w konkursie o ty
tuł “Miasta kwiatów i 
ogrodów” w krajowym 
współzawodnictwie na 
najbardziej czyste i 
ukwiecone miasto pol
skie. 15 maja 1929 
roku poświęcony został 

i oddany do użytku nowy gmach Ratusza, w 
którym rozpoczął działalność Magistrat.

Pomimo znaczącej poprawy, przez cały 
okres międzywojenny do końca lat trzydzie
stych wiele zastrzeżeń budziła komunikacja 
drogowa i kolejowa. Dopiero w 1925 roku 
linia autobusowa połączyła Rybnik z Żora
mi. Z biegiem czasu stopniowo rozwijała się 
komunikacja w innych kierunkach. Dopiero 
w 1938 roku oddano do eksploatacji dwo
rzec autobusowy. Niezbyt dobrze przedsta
wiała się też komunikacja kolejowa, szcze
gólnie na linii Rybnik-Katowice. Pociągi na 
tej linii były przepełnione, co powodowało 
protesty obywateli, a sprawa ta bardzo często 
była rozpatrywana na obradach Rady Miasta 
i przewijała się wielokrotnie na łamach prasy 
lokalnej. Rybniczanie narzekali też często na 
funkcjonowanie nielicznych telefonów, sy
tuacja nie uległa jednak poprawie, gdyż 
miasta nie było stać na inwestycje i rozbu
dowę sieci telekomunikacyjnej. Olbrzymim 
problemem wobec stałego napływu i przy
rostu naturalnego mieszkańców był dotkli
wy brak mieszkań. Poprawa w mieszkalnic
twie nastąpiła w drugiej połowie lat 20, z 
chwilą, kiedy utworzony przez władze wo
jewódzkie Śląski Fundusz Gospodarczy 
zaczął udzielać znacznych kredytów na cele 
budowlane. W latach 30. przybywało w 
Rybniku 100 do 150 mieszkań rocznie. 
Wydatnie jednak zwiększyła się też liczba 
mieszkańców, dlatego głód mieszkań był 
nadal poważnym problemem. Do rzadkich 
udogodnień okresu międzywojennego nale
żały przedszkola. Stąd za wielkie wydarze
nie uważano w 1930 roku utw orzenie 
ochronki dla 60 dzieci pracowników kolejo
wych. Jej otwarcie zaszczycone zostało obe
cnością przedstawicieli władz miejskich i 
starostwa.

c.d.n.
Dariusz Prus

V i
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Na majowej sesji Rady Miasta ra
dni wysłuchali informacji wiceprezy
denta Ryszarda Kufla na temat opra
cowania nazwanego "Masterplan 
zrównoważonego rozwoju miasta 
Rybnika".

Praca ta powstała pod kierunkiem 
prof. Fr. Piontka z Akademii Ekono
micznej i przedstawia aktualny stan 
miasta oraz jest podstawowym kom- 
pedium wiedzy o Rybniku, zawiera 
też diagnozę i próbę określenia kie
runków rozwoju miasta i zadania na 
przyszłość.

Dokładne omówienie masterplanu 
opublikujemy we wrześniowym nu
merze "Gazety Rybnickiej", a dziś 
garść ciekawostek, które w omówie
niu się nie zmieściły.

Masterplan...
fakty, ciekawostki, 

prognozy

18

♦  Miasto Rybnik liczy 144020 mie
szkańców (1994 r.). Na koniec 1994 
r. kobiet było o 2598 więcej niż męż
czyzn.
♦  Wśród mieszkańców Rybnika po
nad 31,8% stanowią osoby w wieku 
29-49 lat. Natom iast 21,3% m ie
szkańców stanowią osoby w wieku 
15-29 lat. Stosunkowo dużą grupę 
osób stanowi grupa wiekowa dzieci 
i młodzieży w wieku 7-14 lat. Mia
sto Rybnik jest jeszcze miastem lu
dzi młodych, o dużym potencjale ak
tywności. Pozostaje problem, jak za
ktywizować ludzi.
♦  Rybnik należy - z 11 parkami o 
pow. łącznej 48,8 ha - do najbardziej 
zielonych miast Górnego Śląska. W 
planach wykonanie studium przyro
dniczo-krajobrazowego gminy.
♦  Wyznawcy kościoła rzymskokato
lickiego to ponad 100 tys. ludności. 
W mieście znajduje się 7 klasztorów, 
9 kościołów i 5 kaplic, 11 cmentarzy 
- w tym 4 komunalne.
♦  Rybnik zgłosił swoją zgodę na wy
budowanie na terenie miasta krema
torium do spopielania zwłok.

“Nareszcie nadeszła wielka chwila, przez 
tyle pokoleń górnośląskich upragniona. 
Nareszcie nastał wielki radosny dzień, przez 
wszystkie serca polskie pożądany. Śląsk łą
czy się dzisiaj z Polską, łączymy się dzisiaj z 
Matką - Ojczyzną. I...I Pękły nasze kajdany 
niewoli...” - mówił 
Wojciech Korfanty 
20 czerw ca 1922 
roku na katowickim 
Rynku podczas ofi- 
c j a 1 n y c h 
uroczystości włącze
nia części Górnego 
Śląska do Polski, 
którego wolność 
sami Górnoślązacy 
wywalczyli sobie w 
trzech powstaniach śląskich.

Od tego czasu minęło 75 lat. W sobotę 21 
czerwca br. w Katowicach odbyły się pań
stwowe uroczystości upamiętniające tamto, 
ważne dla naszej ziemi, wydarzenie. Obecny 
był Prezydent RP i premier rządu polskiego, 
marszałkowie Sejmu i Senatu RP, Wojewoda 
Katowicki, prezydent Katowic i władze 
Sejmiku Samorządowego Województwa Ka
towickiego, a także delegacje wielu górnoślą
skich miast. Rybnik reprezentował prezydent 
Józef Makosz.

W programie uroczystości była m.in. msza 
św. w katedrze Chrystusa Króla, pośmiertne

odznaczenie Wojciecha Korfantego Orderem 
Orła Białego, oficjalne przemówienia i wmu
rowanie na Placu Sejmu Śląskiego kamienia 
węgielnego pod pomnik Wojciecha Korfan
tego. Wydarzenie to transmitowała Telewizja 
Katowice i komentowały dzienniki regional

ne. Uczestnicy uro
czystości ubolewali 
jednak, że katowic
kie uroczystości nie 
wzbudziły spodzie
wanego zaintereso
wania mieszkańców 
m iasta i regionu. 
Czy powodem tego 
był brak informacji 
i zła organizacja, 
czy może obojęt

ność społeczeństwa na wartości narodowe i 
regionalne?

Należy dodać , że dla uczczenia wspomnia
nej wyżej rocznicy zaplanowano w ciągu 
najbliższych miesięcy wiele uroczystości w 
miejscowościach województwa katowickie
go, bielskiego i opolskiego. Takie obchody 
będą również miały miejsce w Rybniku 11 
listopada br. kiedy na płycie naszego Ryn
ku odsłonięta zostanie tablica pamiątkowa 
upamiętniająca m.in. pobyt marszałka Pił
sudskiego w Rybniku w sierpniu 1922 roku.

/szoł/

75 lat powrotu
✓

Śląska 
do Macierzy

In s ta la c ja  o d s ia rc za n ia  w  e le k tro w n i R yb n ik

Mniej siarki w powietrzu
Z udziałem wiceministra Ochrony Środowiska, Zasobów 

Naturalnych i Leśnictwa Adama Mierzwińskiego, posłów Zie
mi Śląskiej, władz wojewódzkich i samorządowych Rybnika 
i okolicznych gmin, w elektrowni “Rybnik” odbyło się spo
tkanie związane z oddaniem do użytku instalacji odsiarcza
nia spalin kotłowych.

Sukcesywna redukcja emisji dwutlen
ku siarki trwa w elektrowni już od końca 
lat 80. W pierwszym etapie, dzięki popra
wie jakości spalanego węgla uzyskano 
zmniejszenie emisji dwutlenku siarki o 28 
proc., a przy okazji pyłu - o 40 proc. Etap 
drugi związany był z budową na początku 
lat 90. instalacji suchego odsiarczania 
spalin, trzeci - rozbudową istniejącej 
instalacji o instalację zraszania spalin w 
reaktorze. To zadanie również podzielone 
jes t na dwa zadania. W tym roku 
zakończona została budowa instalacji 
pilotowej w bloku nr 5.

Trzyetapowy program powinien obniżyć 
emisję siarki z rybnickiej elektrowni o 70

tys. ton na rok, co daje redukcję dwutlenku 
siarki o ponad 80 proc.

Dotąd Rybnik zajmował pod względem 
zanieczyszczenia powietrza jedno z czo
łowych miejsc w województwie, a co za 
tym idzie - w kraju. Duża w tym była “za
sługa” elektrowni “Rybnik” . Wymogi w 
zakresie ochrony środowiska Unii Euro
pejskiej sprawiły, że obniżenie emisji siarki 
było nieodzowne. Instalacja, całkowicie 
rybnickiego pomysłu, została sfinansowa
na przy pomocy Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska. Jak stw ierdził 
wiceminister Mierzwiński, jest szansa, że 
elektrownia zostanie nagrodzona przez 
ministra tytułem ‘‘Lidera polskiej ekologii”.

Tel. 4 2 -2 8 -8 2 5 W88— B
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LIGOTA

Po raz pierwszy wieś “Lgota” (!)
wymieniona została w dokumen

cie z końca XIII w., opatrzonym fał
szywą datą -1228 rok.

Chodzi oczyw iście o dzisiejszą dziel
nicę R ybnika - L igotę. “L igotam i” na 
Śląsku nazyw ano now ozałożone osady, 
które na czas zagospodarow ania zw al
niano z w szelkich opłat na rzecz księ
cia. Ligota Rybnicka, jak  z czasem  m iej
scowość tę nazywano, by odróżnić ją  od 
Ligoty kluczborskiej, zabrskiej czy ka
towickiej, m ogła na początku swego ist
nienia w X III w ieku liczyć nie więcej 
niż pięć dom ostw  czyli około 40 m ie
szkańców. Podstaw ą ich utrzym ania była 
uprawa roli i hodow la ryb. W  całej swej 
historii Ligota była w łasnością “panów 
na Rybniku”, należąc do rybnickiej pa
rafii. Ź ród ła  h isto ryczne w spom inają  
m.in. L igotę w 1679 roku, kiedy 13 tam 
tejszych chłopów  płaciło dziesięcinę dla 
rybnickiego proboszcza. Na tej podsta
wie m ożem y twierdzić, że w ieś liczyła 
wtedy około 100 mieszkańców. W  1788 
roku L igota liczyła już  około 300 m ie
szkańców w 80 dom ach. Ten znaczny 
przyrost m ieszkańców  związany był ze 
zw iększającym  się zatrudnieniem  w  hu
tach i to one, a nie dogodna lokalizacja 
Ligoty na szlaku z Rybnika do Żor, sta
ły się m otorem  rozw oju osady. Zmiany 
nastąpiły dopiero w XV III wieku, kiedy 
to na rozległym  terenie Ligoty założono 
kuźnie czyli huty - w 1740 roku w m iej
scu nazyw anym  odtąd Ligocką Kuźnią, 
oraz w 1753 roku na Paruszowcu. H ut
nictwo na Paruszow cu tak się rozw inę
ło, że w X IX  w ieku teren ten stał się 
w ażnym  m iejscem  dla całej gm iny L i

Krótkie dzieje 
Ligoty

Linia ciągła pokazuje granice dzisiejszej dzielnicy Ligota, zaś linia przerywana 
zakreśla tereny dawnej wsi Ligota, do której należały: Piaski, Ligocka Kuźnia, 
Paruszowiec i Raszowiec . ......... ^
gota - tam  m ieściła się szkoła i urząd 
gm inny. Jednak  cen trum  historycznej 
L igoty nigdy nie utraciło swojego zna
czenia - tam  znajdow ała się kap lica i 
karczm a. Istniejącą do dzisiaj kaplicę w 
Ligocie w ybudow ano w I połow ie XIX 
wieku. Z  tego czasu pochodzi m ieszczą
cy się w niej duży obraz M atki Boskiej 
O piekunki chroniącej pod sw ym  p ła 
szczem  n ieszczęśliw y  lud. T em atyka 
obrazu i wezwanie kaplicy daje podsta
wy do przypuszczeń, że m ogła powstać 
tuż po w ielkiej epidem i cholery, która 
w la tach  30. X IX  w. zdz iesią tkow ała  
m ieszkańców  Górnego Śląska. Drugim  
patronem  kaplicy jest św. Jan N epom u
cen, którego figurę pośw ięcono w 1930 
roku. K aplica stała się cen trum  życia 
religijnego wsi. Tam odprawiano nabo
żeństw a m ajowe i różańcowe, zaś w od
pusty m ieszkańcy Ligoty spod niej w ła
śnie wyruszali do kościoła parafialnego 
w Rybniku. Istnieje potw ierdzona w ia
dom ość, że na początku XVIII wieku u

zbiegu dzisiejszych ulic Żorskiej i Bo- 
guszowickiej stała w Ligocie drew nia
na karczm a. Pod koniec X IX  wieku jej 
w łaścicielam i byli kolejno Franciszek 
B ochenek  i Jan  K aczm arczyk , zaś w 
1904 roku pow ierzył ją  on swojemu zię
ciowi, potom kow i francuskiego żołnie
rza napoleońskiego Filipow i M oisa. W  
latach m iędzyw ojennych karczm ę od na
zw iska ko le jnego  now ego w łaściciela 
nazyw ano  “U R o jka” , po  w ojn ie zaś 
“Bar Zacisze” , a później "Pod wierzbą". 
Warto wspomnieć, że karczma ta do dru
giej wojny światowej pełniła w Ligocie 
funkcję “domu kultury”. Tam była ochron
ka dla dzieci, odbywały się festyny, zaba
wy taneczne, przedstawienia teatralne, kon
certy chórów, uroczystości dożynkowe, ze
brania związków sportowych i kultural
nych. Tam odbywały się wiece polityczne 
i lokowano punkty wyborcze. N a przeło
mie X IX  i XX wieku pow stała konku
rencyjna karczm a - “Zajazd przy Polnym 
Zam eczku” . Budynek ten zamieniony
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1. W latach 1904-1922 właścielem ligockiej karczmy p y ł Filip 
Moisa. Budynek ten stoi do dzisiaj przy zbiegu ulicy Żorskiej z 
Boguszowicką.
2. W II połowie XIX wieku przy dzisiejszej ulicy Sienkiewicza 
mieścił się "Zajazd przy Polnym Zameczku". Budynek 
przerobiona później na mieszkania...
3. Ligocką szkołę wybudowano ok 1900 roku. Dzisiaj w tym 
budynku mieści się przedszkole.

później na m ieszkania, stoi jeszcze przy 
ulicy Sienkiewicza. Ostatnią w ielką in
w estyc ją  z czasów  n iem ieck ich  by ła  
szkoła wybudowana około 1900 roku. W  
czasach tych m iejscow ość nazyw ano z 
niem iecka “Ellguth” .

Bardzo burzliwe okazały się dla L igo
ty czasy Powstań Śląskich. Dane z 1910 
ro k u  p o k az y w ały  ju ż , że w ięk szo ść  
mieszkańców tej m iejscowości była du
cha po lsk iego . W  L igocie  u tw orzona 
została  kom órka Polskiej O rganizacji 
Bojowej G órnego Śląska. Powstańcy z 
Ligoty walczyli i ginęli nie tylko w oko
licach Rybnika, ale również na Górze św. 
Anny. N atom iast część kobiet z Ligoty 
służyła w pow stańczym  szpitalu polo- 
wym. Dzieci zaś opow iadały się za Pol
ską strajkując przeciwko uczeniu w szko
łach po niem iecku. B yło to pow odem  
dram atycznych w ydarzeń - około 1920 
roku został tu zam ordow any niem iecki 
k ie row n ik  szkoły  S alzbrum . Podczas 
plebiscytu w 1921 roku na polską listę 
głosow ało 1585 osób czyli 66 procent 
mieszkańców Ligoty. Za N iem cam i gło
sowali przede wszystkim niemieccy prze
m ysłowcy z Paruszow ca i obojętni naro-

Nabożeństwo majowe w kaplicy stojącej u zbiegu ulic Miarki i Żorskiej

dow o ro b o tn ic y  z “fa m ilo k ó w ” . 
Oficjalnie gminę L igota w ładze pol
skie przejęły 4 lipca 1922 roku.

Tak jak  w iększość górnośląskich 
wsi, rów nież L igota rozw inęła się 
najbardziej w czasach międzywojen
nych. W  m arcu 1920 roku powstał

chór męski “W anda” , od kw ietnia 1923 
roku aktywnie działali harcerze oraz To
w arzystwo Polek i klub piłki palantowej 
“Zgoda Ligota” .

K iedy pow stały  plany przy łączenia 
Ligoty do Rybnika naczelnik gminy Józef 
P iecha i Rada Gm iny byli im  przeciwni.

W  październiku 1926 roku 
pod nac isk iem  W ojew ody 
Ś ląskiego połączenie takie 
jednak nastąpiło. Ludzie po
czątkowo byli niezadow ole
ni, ale z czasem  wynieśli z 
te g o  z n a c z ą c e  k o rz y śc i.  
M.in. w 1930 roku dzielnicę 
z e le k try f ik o w a n o , a ro k

później utwardzono asfaltem  ulicę Żor
ską.

Czasy drugiej wojny m inęły podobnie 
jak  w innych miejscowościach. We w rze
śniu 1939 rok “U Rojka” zatrzym ali się 
Niemcy, zaś dzisiejszą ulicę Zakątek na
zwano im ieniem  zabitego w czasie po
wstań, rektora Salzbruma.

W  latach pow ojennych wybudowano 
"Harcówkę", która do dnia dzisiejszego 
pełni funkcję ligockiego centrum  kultu
ry. N astępnym i inwestycjam i była budo
wa Szkoły Podstawowej nr 4 w 1962 roku 
oraz obwodnicy ulicy Żorskiej w 1976 
roku. D zielnica nadal nie m a własnego 
kościoła parafialnego i należy do parafii 

św. Antoniego. Najnowsza inwesty
cja w dzielnicy to budow a hurtow 
ni M akro-Cash.
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Ligota nie stanowi dziś odrębnej 
administracyjnie dzielnicy miasta, 
ale jest składową, razem z Ligocką 
Kuźnią i Raszowcem, dzielnicy o 
nazwie Ligota - Ligocka Kuźnia.

konanie chodników i nawierzchni asfalto
wej na ulicy Zakątek. Odremontowaliśmy 
też harcówkę, gdzie wymieniono instalację 
elektryczną, odmalowano ściany i wymie
niono dach. Metodą gospodarczą utwardzo
no też około kilometra ulicy Pogodnej. Po
wstał wodociąg przy ulicy Ogrodowskiego

Co dzieje się w Ligocie?

W tym miejscu, u zbiegu ulic Żorskiej i Boguszowickiej, 
jesienią powstanie nowe rondo

Jednak w świadomości mieszkańców czę
ści te funkcjonują jako odrębne społeczno
ści. Całą dzielnicę zamieszkuje ponad 3600 
osób, z czego na Ligotę przypada ich około 
1200. We wspólnej radzie zasiada po sześć 
osób z każdej części dzielnicy, a jej prze
wodniczącym jest Jerzy Rojek z Ligockiej 
Kuźni.

- Ważniejsze inwestycje w ostatnich dwóch 
latach na terenie Ligoty - mówi Jerzy Ro
jek - to utwardzenie trylinką ulicy i chodni
ka Bocznej Zakątek koło “harcówki”, wy

i Zakątek, utwar
dzono też tłucz
niem ulicę Żela
zną. N atom iast 
najbliższe plany 
to utw ardzenie  
m etodą gospo 
darczą 300 me
trów ulicy Bocz
nej Żeromskiego. 
Chcemy też do
prow adzić  do 
zrobienia  cho
dnika przy ulicy 
Brzezińskiej i za
montować tam 2 
punkty świetlne. 
Planujemy rów
nież dokończenie 

remontu “harcówki”, w której trzeba wy
mienić okna i zmodernizować ogrzewanie, 
remontowane dotąd doraźnie we własnym 
zakresie. Przy okazji zostanie wykonany do
jazd na zaplecze budynku. Warto również w 
tym momencie podkreślić, że harcówka pełni 
w Ligocie funkcję domu kultury. Działają 
tu nie tylko harcerze, ale odbywają się za
jęcia muzyczne dla dzieci, funkcjonuje bi
blioteka, organizowane są wycieczki i świą
teczne spotkanie np. na św. Mikołaja. Tam 
zorganizowaliśmy “Spotkanie śląskie ” przy

piwie i krupnioku, Harcówka jest też miej
scem przeprowadzania spotkań z seniora
mi.

Znaczącą inwestycją na terenie naszej 
dzielnicy będzie rondo na skrzyżowaniu ulic 
Żorskiej z Boguszowicką, którego budowa 
rozpocznie się jesienią.

Mieszkańcy Ligoty obawiają się czy bu
dowa nowego ronda oraz poszerzenie ulicy 
Żorskiej nie zwiększy uciążliwości tej ar
terii. Są również zaniepokojeni, że budowa 
hurtowni Makro-Cash i inne związane z tym 
ewentualne inwestycje przy ulicy Prostej, 
na odcinku między budowaną hurtownią a 
rondem, zwiększą ruch drogowy i pojawią 
się związane z tym niebezpieczeństwa. 
Rada Dzielnicy ma nadzieję, że jednocze
śnie z poszerzaniem ulicy Żorskiej zosta
nie wykonany chodnik i bezpieczne przej
ście dla pieszych, szczególnie z powodu 
dzieci, które chodzą tamtędy do szkoły.

^  W XVffl wieku przez Ligotę dwa razy w tygodniu - w czwartki i 
niedziele, przejeżdżał dyliżans. Kursował on na trasie Rybnik - 
Pszczyna przez Żory. Kiedy zaprzęg był dwukonny, pobierano od 
podróżnych 5 srebrnych groszy od mili, gdy 3 łub 4-konny opłata 
wzrastała do 7,5 grosza.
^  Dzisiejszą ulicę Sienkiewicza nazywano kiedyś Piekiełkiem, gdyż 
prowadziła ona niedaleko stawów Szwetera, gdzie “piekielnie stra
szyło” i gdzie swą siedzibę miał mieć Utopek.
▼  Na przełomie XIX i XX wieku, gdy na Śląsku trwała ostra ger
manizacja, Niemcy próbowali udowodnić, że nazwa Ligota jest ar
gumentem na germańskie korzenie Śląska. Twierdzili oni, że Ligota 
to spolszczona forma niemieckiego “Heilig Gut” czyli “dobra ko
ścielne”. Nauka całkowicie wykluczyła tę hipotezę.
▼  W latach międzywojennych przez Ligotę przejeżdżały autobusy 
na trasie Rybnik - Żory, które obsługiwała firma "Ficowski" z My

słowic. W Ligocie były dwa przystanki - przy kaplicy i przy karcz
mie. Autobusy odjeżdżały z Rybnika w godzinach: 8.10,13.00,15.30,
18.00. Natomiast z Żor autobusy odjeżdżały: 7.00,9.00,12.30,14.30,
17.00. Przejazd na trasie trwał 25 minut.
^  Ulicę Żorską na odcinku dawnej wsi Ligota wybrukowano już 
na przełomie XIX i XX wieku. Natomiast całą ulicę Żorską od cen
trum Rybnika do Gotartowic, czyli dokładnie na długości 5218 me
trów, wyasfaltowano w 1931 roku. Nawierzchnia ta przetrwała po
nad 30 lat i zmieniono ją  dopiero ok. 1965 roku.
^  Najstarszą mieszkanką Ligoty jest Eleonora Frelich, która uro
dziła się w 1903 roku.
^  Ze względu na duży ruchu samochodowy na ulicy Żorskiej, oko
ło 1985 roku zaprzestano tradycyjnych świątecznych procesji z obra
zami i figurami na odcinku od kaplicy w Ligocie do parafialnego 
kościoła św. Antoniego w Rybniku.
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Koszykarskie nowinki
Wszystko wskazuje na to, iż w Rybniku 

powstanie silna drużyna pierwszoligowa.
Rybnickie koszykarki w zbliżających się rozgryw kach ligo

wych w ystępować będą pod szyldem  KKS-u Rybnik, a spo
nsorem  strategicznym  drużyny została firm a ColorCap.

Na W alnym Zebraniu członków  klubu wybrano now ego pre
zesa, a został nim  Andrzej Machura. Rybniccy działacze naj
pierw podpisali wstępne um ow y z trzem a koszykarkam i p ierw 
szoligowej Ślęzy W rocław, a obecnie finalizow ane są sprawy 
kontraktowe z zaw odniczkam i zagranicznym i. W  obrębie za
interesow ań rybnickich działaczy znajdują się dw ie koszy
karki z Łotwy - Ilze Ose, L inda Eglite oraz R osjanka Elena 
Szw ajbow icz. W iększość zaw odniczek , k tó re  w yw alczy ły  
pierw szoligow y awans pozostaje w Rybniku. W  zespole Ka
zimierza Mikołajca zabraknie Agaty K uśm irak i na razie nie 
je s t pew ny udział A gnieszki Kuszki, która czeka na wyniki 
egzam inów na studia.

Stracone nadzieje
Przegrywając trzy kolejne ligowe spotkania, żużlow

cy RKM-u Roger Rybnik stracili szanse na wywalcze
nie w ligowej tabeli miejsca premiowanego awansem  
do żużlowej ekstraklasy.

Rybniczanie dwukrotnie przegrali z Unią Tarnów, a później na 
własnym torze ulegli drużynie Wybrzeża Gdańsk, która tym sa
m ym  zrewanżowała się za porażkę odniesioną na własnym torze.

Przed pojedynkiem  rybnickiej drużyny z zespołem  W ybrzeża, RKM  
Rybnik otrzym ał od w ładz Rybnika 5 now ych m otocykli żużlowych. 
Szkoda, że na taką hojność m agistratu nie m ogą liczyć inne rybnickie 
kluby sportowe...

Modele na medal
Na mistrzostwach Polski modeli kosmicz

nych dobrze wypadli reprezentanci Aero
klubu ROW.

Marcin Moczała zdobył złoto, Piotr Tendera w  grupie jun io
rów w  konkurencji rakietoplanów zdalnie sterowanych S8E 
wywalczył medal srebrny.

Wśród seniorów drugie miejsce zajął Marian Pieczka, a brąz 
przypadł w  udziale Witoldowi Tenderze. W  klasie rakietopla
nów tytuł wicemistrzowski wywalczył Jan Karolewicz.

Ruszyła plażówka
13 lip ca  na te re n ie  k ą p ie lis k a  

“Ruda” w  Rybniku rozegrano pierw
szy tu rn ie j kw a lifikacy jn y  drug ich  
A m atorsk ich  M is trzostw  Ś ląska w  
Siatkówce Plażowej.

W roku ubiegłym w zawodach tych wzięło udział 
150 zawodników, nie tylko z naszego województwa.

Turnieje kwalifikacyjne zostaną rozegrane je
szcze 20 lipca, 3 i 10 sierpnia. Turniej finałowy, 
w którym wystąpi 8 najlepszych duetów zaplano
wano na 17 sierpnia. Zachęcamy do udziału w 
tym jakże atrakcyjnym turnieju, a przez to do mi
łego spędzenia wolnego czasu

Odpustowa koszykówka
Z okazji odpustu u Św. Antoniego na 
boisku II LO rozegrano turniej koszy
kówki ulicznej.

W  czterech kategoriach w iekow ych wystartowa
ło  praw ie czterdzieści drużyn z Rybnika, Żor i Ra
ciborza.

Prosto z odpustowych straganów k ib ice zaglądali 
na szkolne boisko, gdzie oklaskiwali nie ty lko tych 
najlepszych. W  poszczególnych kategoriach zw y
ciężali: "Tłoki z Ligoty", "Graffiti", "Skrzaty".
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Pływacy 
w czołówce

Na Mistrzostwach Śląska 12 
i 13-latków w pływaniu bardzo 
dobrze wypadli zawodnicy RKS 
Energetyk Rybnik.

Kamil Piecha zwyciężył w swojej ka
tegorii wiekowej i stawał aż trzy razy na 
najwyższym podium. Agnieszka Wysoc
ka zajęła pierwsze miejsce na 100 m 
dowolnym i 50 m motylkowym, a była 
druga na 200 m dowolnym i 100 m mo
tylkiem. Sylwia Kowalczyk natomiast 
zajęła 3 miejsce na 100 m grzbietowym.

Sprostowanie
W notatkę o turnieju szachowym na

uczycieli wkradł się błąd: puchar dyrek
tora elektrowni “Rybnik” otrzymał Ma
rek Bitman.

Zainteresowanych przepraszamy!

Tel. 4 2 -2 8 -8 2 5
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Wśród autorów prawidłowych rozwiązań 
krzyżówki rozlosujemy dwa bony towarowe 

wartości 50 zł każdy, ufundowane przez
Klub Międzynarodowej Prasy i Książki G iiS ife  

Rybnik, ul. Sobieskiego 18.

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10 11

Poziomo:
A2 - Rezygnacja z władzy monarszej, C l - tłumienie buntów, powstań narodo
wych, E l - ... Atletyka, E7 - odtwórca roli Maksa w Seksmisji, G4 - rodzaj grup 
nacisku, II - ogólny kierunekrozwoju, 17 - polski wynalazca antyrakowego pre
paratu torfowego K I - handlarka wędrowna, ciągnąca za wojskiem, M2 - gu- 
ślarz wróżbita 
PIONOWO:
1E - twierdzenie wstępne, 3A - dawny typ roweru, 3H - przeciwieństwo prakty
ki, 5E - równoczesne brzmienie dźwięków różnej wysokości 6A - faleza 6J - 
perkusyjne talerze,7E - zlot czarownic, 9A - szybkie lekkie statki żaglowe, 9H - 
minerał, zasadowy siarczan potasu i glinu, 11E - czasem wpadnie do oka.
W rozwiązaniu należy podać hasło, które powstanie po uporządkowaniu liter 
wg szyfru: J9, K I, D3, E 7 ,19; B6, G5, E9, K9, G8; E8; G6, F9, M 7 ,13; 110, M8, 
H5, D3, M2, FI, KI; K9, B3, E2; C l, G il ,  A4, F i l ,  L9.

Nagrodę za rozwiązanie krzyżówki nr 6 
z hasłem "SERCE SIĘ NIE STARZEJE" 

otrzymują: Paweł SYRNIK, 
ul. Przemysłowa 17a, 44-203 Rybnik, 

Barbara KUCHARSKA, 
ul. Górnicza 2 d \, 44-206 Rybnik 6 

Bony towarowe do odebrania w redakcji 
przez miesiąc od daty ogłoszenia 

nazwisk zwycięzców.

Rozwiązania na kartkach pocztowych pro
simy przysyłać do 8 września pod adresem 
redakcji: "Gazeta Rybnicka", Rynek 12a, 44- 
200 Rybnik, lub wrzucić do naszych "żółtych 
skrzynek" (ulica Kościuszki, Zamkowa).

Zgodnie z sugestią jednego z czytelników, 
który skarżył się, że wycinając kupony niszczy 
gazetę, którą przechowuje, rezygnujemy z ko
nieczności opatrywania tymże kuponem rozwią
zania krzyżówki.

Nick Cave KRÓL INKAUST
Zbiór tekstów, prozy i mini 
sztuk teatralnych wszechstron
nie uzdolnionego muzyka roc
kowego z Australii, założycie
la i wokalisty zespołów The 
Birthday Party i The Bad Se- 
eds. Jego powieść Gdy oślica 
ujrzała anioła okrzyknięto 
najbardziej niezwykłym dzie
łem od czasów Stu lat samot

ności Marqueza. Szokujące pisarstwo kontrower
syjnego muzyka...

Sp z o.o
Klub Międzynarodowej Prasy i Książki 

Rybnik, ui. Sobieskiego 18

Mario Vargas Llosa 
GAWĘDZIARZ
Najnowsza powieść wybitne
go pisarza peruwiańskiego,

I znanego w Polsce przede 
|  wszystkim z kultowej "Roz- 
I mowy u’ katedrze ” i ''Pan¡ale

ona i wizytantek". Tym razem 
Llosa próbuje zrekonstruować 
dzieje amazońskiego plemie
nia i tytułowego gawędziarza, którego zadaniem jest 
podtrzymywanie plemiennych więzi opowieściami 
o jego mitycznych dziejach.

MUZYK - Fachowe czasopi
smo muzyczne, 7/97
Lipcowy numer miesięcznika 
przeznaczonego dla profesjo
nalnych muzyków, a w nim: 
wywiad z Janem Borysewi
czem. sylwetka perkusisty 
Marka Surzyna i tancerza fla
menco Vincente Escudero, 
przeboje w zapisie nutowym, “warsztaty” dla in
strumentalistów i wiele nowości sprzętowych - od 
instrumentów do sprzętu audio.

CD DZIEWCZYNA 2
... a na niej przeboje w sam raz 
na lato: Good Guys, Leroy and 
Eddy, Boyzone, Mungo Jerry, 
Sonic Dream Nana, Daniel 
Aminati, The Pc Groove Sen
sation i inni. Do płyty dołączo

ny jest gratis przyjaciel gładkich, damskich nóg - 
Lady Protector firmy Wilkinson.

Tf>\ A 7 - 7 f t - f t 7 S
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RABAT 15 %
na zamówienia zrealizowane do

31.08.97

44-200 RYBNIK
Rynek 12a, tel. (036) 42 28 825
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P.P.U.H. „FABET" Sp. z o.o.
4 4 -2 4 0  Żory, ul. B oczn a 6
Tel (036) 7340-500; 7340-510 

le\Jiax (036) 7340-501
W S Z Y S T K O  

D O  B U D O W Y  D O M U
►stropy prefabrykowane - dł. do 7,8m, 
►elementy ścienne (bloczki, pustaki), 
►płyty dachowe, belki nadprożowe, 
►płyty drogowe płytki chodnikowe, 
►krawężniki, o b rze ża , 

k o ryta  odwadniające,
►stal, wyroby stalowe, siatki zgrzewane, 
►wypożyczalnia elektronarzędzi i sprzętu 

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

o r a z
S T A R E  P R E F A B R Y K A T Y  -  T A N I O  
Z N A K O M I T E  D O  U T W A R D Z A N I A  

N A W I E R Z C H N I

W Â W s l O
W WORKACH 50 kg

D ługość do 7,8 m
Z a p r a s z a m y  

r ó w  i i  l e ż  
VU S O boty

Firma Handlowo-Usługowa 

ul. Poprzeczna 4 /CA A
(boczna Wodzisławskiej), /  P f l  M  R |  I T ^ |  
tel. (0-36) 42-25-484 |

saADMAmmu BMommcH oe/tz mo/itczmwcu
Zaprasza na zakupy

Z  Boazerie PC V - zewnętrzne i wewnętrzne 
/  Boazerie panelowe - Kospan 
/  Kleje do glazury - Atlas, Ceresit 
/  Pokrycia dachowe 
/  Panele podłogowe - import 
/  Kasetony i inne materiały

Mariusz Witek,
44-200 Rybnik, ul. Gliwicka 31 (Polmozbyt na rondzie) 

tel. 036/4222874, 0601/446069
A u t o r y z o w a n y  z a k ła d  m o n ta ż u  a la r m ó w  
sa m o c h o d o w y c h , b lo k a d  s k r z y ń  b ie g ó w  

o r a z  h a k ó w  h o lo w n ic zy ch .

1 Zakład jest dystrybutorem regionalnym  
felg aluminiowych firmy “SUPRA”

WYCENA
NIERUCHOMOŚCI
Uprawniony Rzeczoznawca Majątkowy 
mgr inż. Krzysztof URBAŃCZYK 
_______ tel. 42-35-323_______

Poszukuję terenu ' 
pod zabudowę usługową

minimum 1500m2 w granicach miasta 
Rybnika z dogodnym dojazdem 

Oferty składać:
\  Rybnik 17, skrytka pocztowa 26 J

Sklep HADAR
poleca; łączniki i rury do instalacji 
wodociągowej typu Genova (klejone), 
oraz polipropylen (na zgrzewanie), 
PCV, ocynk i inne.

ADAR
oferuje usługi: remonty kapitalne łazienek 

w systemach zachodnich i tradycyjnych, 
instalowanie urządzeń grzewczych 

oraz wodno-kanalizacyjnych i gazowych. 
Możliwość zapłaty w 36 ratach.

Reymonta

Rybnik, 
ul. Pełczyńskiego 5, 
tel. 42-25-656 
czynny całą dobę

Ogłoszenia drobne
KUPIĘ M2, M3

w Rybniku lub w Chwałowicach 
(najlepiej kuchnia z oknem, balkon).

Tel. 42-30-404
* He *

TANIO SPRZEDAM suknię ślubną 
rozm. 36/38. Te. 42-512-32

* * *
SPRZEDAM TANIO nowe części 

do ŁADY 1500S - przedni pas, błotniki, maskę. 
Tel. 42-21-038

* * *
SPRZEDAM ciągnik ogrodniczy SAN 
z osprzętem. Piece, ul. Graniczna 30

* * *
ZATRUDNIĘ emerytów rzeźbiących 
w drewnie, węglu. Klaudiusz Okun, 
ul. Hetmańska 54B, 44-270 Rybnik

He * *

SPRZEDAM LANCIA-PRISMA - 1985r. 
poj. 1600 cm3, benzyna+gaz, minikomputer, 

radiomagnetofon z panelem.
Tel. 42-42-684

He He He
SPRZEDAM PSA (szczeniak)

Tel. 42-48205
* * *

SPRZEDAM FIATA 126P - 1993r. 
ul. Boryńska 56, Świerkalny Górne

He He He
SPRZEDAM VW SIROCCO II - 1985r. 

poj. 1800 cm3. Tel. 42-42-684
* * *

Agencja reklamowa 
PRZYJMIE SAMOCHÓD 

w zamian za reklamę na tym samochodzie.
Tel. kontakt. (0-36) 455-64-91

* * *
ŚWIERKALNY budynek na działce 12 arów. 

Obiekt w całości 1200m po w. użytkowej. 
Cena 120 tys. zł. Tel. (0-36) 455-64-91

* * *

PRZYJMĘ ZLECENIA - jako księgowy 
Bogdan Stryjewski, ul. Wandy 13/14, 

44-217 Rybnik, skr. poczt. 50, tel. 42-260-57

Tapety, ul.Gliwicka 13; DH HERMES I piętro

Od 1 lipca w Rybniku, 
ul.Raciborska 35 czynny jest 

w poniedziałki, środy, soboty (9-13), 
piątki (9-18)

GABINET AKUPUNKTURY 
I TERAPII LASEROWEJ
Leczenie: uodpornienie organizmu, 
nałogi, otyłość, cellulitis, nerwice, 

choroby alergiczne, ból krzyża, barku 
i ramienia, głowy, dyskopatie, 

neuralgie- międzyżebrowa i inne. 
Konsultacja bezpłatna

WÊmÊÊÊÊÊmamÊm Tel. 4 2 -2 8 -8 2 5
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TELEFONY ALARMOWE
Pogotowie Ratunkowe: 999, 42-23-666
Straż Pożarna: 998, 42-22-277
Policja: 997, 42-21-091
Straż Miejska: 42-27-254 w godz. 600-2200
Pogotowie Weterynaryjne: 42-22-461
Pogotowie Gazowe: 42-23-419 po godz. 1500 45-53-791
Pogotowie Energetyczne: 42-210-71
Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne: 42-23-681, 42-26-192, 42-26-647
Pogotowie Komunikacji Miejskiej-Dyspozytor: 42-23-096
Pogotowie Ciepłownicze: 42-24-956, 42-24-645
Pomoc Drogowa: 42-27-569
Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe: 42-26-599
Pogotowie Ratunkowe Kolejowe: 42-22-638
Pogotowie Ratownictwa Górniczego: 45-51-289
Pogotowie Zimowe: 42-21-233
Miejski Ośrodek Dyspozycyjny: 42-21-000 ................. V

TELEFONICZNE SŁUŻBY INFORMACYJNE
Informacja: PKS 42-22-242, PKP 42-23-009, KM 42-27-122 
Informacja o numerach telefonów: 913
Nadawanie telegramów: 905
Zamawianie rozmów międzymiastowych: 900
Budzenie telefoniczne: 900
Zegarynka: 926
Informacja i reklamacja międzymiastowa: 909
Zamawianie rozmów międzynarodowych: 901
Postój taxi: 236-60, 286-60, Radio taxi: 42-27-000
Postój taxi bagażowych: ul. Młyńska: 42-23-561
Hasło "KRYZYS" - sobotnio-niedzielne, 
całodobowe dyżury psychologów: 42-26-876
(izba przyjęć szpitala psychiatrycznego, ul. Gliwicka 33)

— ■/

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

f E K SP R E SS  
R yb nik , R eja  2

Wywoływanie negatywów w procesie c-41 i wykonywanie 
odbitek w ośmiu formatach. Terminy od 1 do 24 godzin.

4  zdjęcia paszportowe - tylko 10 zł

GAZETA 
: J RYBNICKA j

12.000
m m a p M r /s /

CENY REKLAM I OGŁOSZEŃ: 
wewnątrz numeru 
ogłoszenia drobne - 1,6 zł/cm2 
cała strona - 840 zł
1/2 strony - 420 zł
1/4 strony - 210 zł

m w /Ęnm  
¿o m w m m  

twojego oętoszem
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

BEZPćAriwmpomz

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. 42-28-825

.fe
v~. GAZETA ■ CSB, 

V»'

RYBNICKA
H r —  v j

^Zastrzegamy

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

na zlecenie Rady Miasta.
REDAKTOR NACZELNA: Wiesława Różańska.
REALIZACJA: INFOMAX
BIURO OGŁOSZEŃ: INFOMAX, Rybnik,
Rynek 12a, tel. 42-28-825 od 8.00 do 14.00

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

A D R E S R E D A K C J L \  
44-200 Rybnik  

Rynek 12a (oficyna) 
Skrytka pocztowa 96  

tel./fax 42-28-825  
Redakcja czynna 

od poniedziałku do piątku  
od 9.00 do 17.00 J

4 2 -2 8 -8 2 5
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W Y K ŁA D ZIN Y  - TAPETY

HURTOWNIA „GALPEX” S.C. 
ZAPRASZA DO SKLEPU FIRMOWEGO

w RYBNIKU, PI. Kopernika 2 (dawny Pewex) 

Oferujemy:

WYKŁADZINY (s z e r o k o ś ć  2 , 3 , 4 , 5  m ), TAPETY, 
OKLEINY SAMOPRZYLEPNE, KLEJE, FARBY, KASETONY 

listwy podłogowe, wycieraczki

Gwarantujemy:

•  Sprzedaż ratalną - niskie oprocentowanie 

•  Produkty renomowanych firm 

•  Profesjonalną i milą obsługę 

•  Atrakcyjne ceny

• Największy wybór

UWAGA !!! Promocja - do 30 km transport gratis.

LEKKI OLEJ OPALOWY
DO KOTŁÓW  CO

NISKOSIARKOWY DO 0,5 %  
WYSOKOENERGETYCZNY

ofERUjE:

ę  Ccol*Sp. z o.o.

RYBNIK, UL. PODMIEJSKA 71
iEl./fAx (056) 759 18 21 

(056) 759 18 22

Term ¡nowe dosrAwy na mIejsce. 
SySTEM A T R A kcyjN ych  RAbATÓW.

RYBNICKIE 
PRZEDSIĘBIORSTWO 

HANDLOWE
DYREKCJA:
44-200 Rybnik, ul. Cegielniana 14, tel./fax (0-36) 42 270 97

Prow adzi sprzedaż  
hurtow ą i d eta liczną :

1. Hurtowa sprzedaż
- art. monopolowe
- napoje
- przetwory zbożowo-mączne

Rybnik, ul. Powstańców 71 tel. 42 219 65 
ul. Rzeczna 6, tel. 42 217 54

- wyroby cukiernicze
- koncentraty spożywcze
- przetwory owocowo-warzywne

Rybnik, ul. Młyńska 4, tel. 42 223 22 
ul. Rzeczna 6, tel. 42 217 54

2. Sprzedaż detaliczna - po cenach półhurtowych
Zapraszamy na zakupy do sklepów:

- Rybnik, ul. Rzeczna 6 (obok targowiska)
- Rybnik, ul. Kościuszki 66 - sklep „Hurtownik”
- Rybnik, ul. Miejska 10
- Rybnik, ul. Wawelska 27
- Rybnik, ul. Piasta 21
- Rybnik-Boguszowice, Plac Pokoju 26
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D O M EC

Biuro Informacyjno-Handlowe

o. o., Żory ul. 
I-33, 734-03-<

1STRIACKO-POLSK) 
(0-36) 434-59-22,

....................... ............... .

D O M E L 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

Zapraszam y do sklepu firm ow ego 
w Rybniku ul. W yzw olenia 59 
czynne pon. - pt. 900 - 1700 

sobota 900 _ 3̂00


