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specjałów przeniesiono z  Rynku do hallu Teatru Ziemi Rybnickiej. wieczoru kulinarnego w kamieńskiej „ Olimpii

Październikowy chłód nie zniechęcił zespołu „St. R aphael” do 
kilkakrotnego zaprezentowania się na rybnickim Rynku.

Dęta kapela „La Bienvenida” była atrakcją dwu „wieczorów
kulinarnych” w „Olim pii”.

O
djęcia: M

arek Szołtysek
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Wybory samorządowe *98

W y b r a ł  i ś m y  
r a d n y c h !

Te wybory powinny być dla nas najważniejsze, bo lu
dzie, którzy dzięki naszym głosom zasiądą w radach gmin, 
przez najbliższe 4 lata decydować będą o wielu istotnych 
dla nas sprawach. Nie wszyscy dostrzegamy tę prostą 
zależność...

W Rybniku do głosowania uprawnionych jest prawie 105 ty
sięcy obywateli. W 70 siedzibach obwodowych komisji wy
borczych w naszym mieście oddano 41.788 kart do głosowa
nia, z czego głosów ważnych odnotowano 40.488. Frekwen
cja wyborcza w Rybniku wyniosła 39,9% i była identyczna jak 
średnia wśród 47 największych miast w Polsce.

W Rybniku członków Rady Miasta, będącej jednocześnie radą 
powiatu grodzkiego, wybrano spośród 327 kandydatów zare
jestrowanych na listach 6 ugrupowań. I tak: Stowarzyszenie - 
Zależni od Woli Wyborców otrzymało 282 ważych głosów, Po
rozumienie dla Rybniczan - 717 głosów, Unia Wolności - 3.821 
głosów, Sojusz Lewicy Demokratycznej - 8.958 głosów, Akcja 
Wyborcza "Solidarność - 12.598 głosów, Ruch Rozwoju Ryb
nika -14.112 głosów.

Najwięcej, bo 19 mandatów w 45-osobowej radzie uzy
skał Ruch Rozwoju Rybnika czyli ugrupowanie dotych
czasowego prezydenta Józefa Makosza, 16 mandatów 
przypadło Akcji Wyborczej "Solidarność", 9 - Sojuszowi 
Lewicy Demokratycznej i 1 - Unii Wolności. Dwa pozosta
łe ugrupowania nie zdołały swoich kandydatów wprowadzić 
do Rady Miasta.

Spośród wszystkich kandydatów największą ilość głosów 
otrzymał lider Ruchu Rozwoju Rybnika Józef Makosz (2.582).
W dalszej kolejności również kandydaci RRR i dotychczasowi 
wiceprezydenci - Józef Cyran (1.777) i Michał Śmigielski (965).

Pierwsza sesja nowo wybranej rady jest zwoływana przez 
przewodniczącego sejmiku samorządowego w ciągu 7 dni po 
ogłoszeniu zbiorczych wyników wyborów do rad na obszarze 
całego kraju. Spośród swojego grona radni wybiorą przewodni
czącego i wiceprzewodniczących. W ciągu 6 miesięcy od daty 
ogłoszenia wyników rada powinna wybrać zarząd oraz prezyden
ta. Tego ostatniego - bezwzględną większością głosów, w głoso
waniu tajnym...

Kto będzie rządził w Rybniku kolejne 4 lata dowiemy się za
tem za czas jakiś...

Nazwiska wybranych radnych na następnej stronie.

W numerze
m. in.
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Radnymi miasta Rybnika z poszczególnych okręgów zostali:

Ruch
Rozwoju
Rybnika

Okręg 1
ŚMIGIELSKI Michał 
KUFA-SKORUPA Maria

Okręg 2
MAKOSZ Józef 
STAJER Stanisław 
KUSKA Alojzy 
SZCZYRBOWSKI Piotr

Okręg 3 
MURA Jan 
WRZOŁ Alicja 
KRISTOF Henryk

Akcja Sojusz
Wyborcza Lewicy
“Solidarność” Demokratycznej
Okręg 1
FUDALI Adam 
KONKOL Lesław

Okręg 2
KUSKA Leszek

Okręg 3
KARWOT Andrzej 
OLEŚ Roman

Okręg 4 
FRELICH Jerzy 
HORABIK Władysław

Okręg 1 
BUJAK Jan 
ROŻEK Jerzy

Okręg 3
ZAWADZKI Wiesław 
KUSZ Piotr

Okręg 4
ZAJĄC Andrzej

Okręg 5
KORZENIOWSKI
Bolesław

Okręg 6
LENERT Stanisław 

Okręg 7
PRUSZKOWSKA
Barbara
ZIĘBA Kazimierz

Unia
Wolności

Okręg 4
KOGUT Jerzy 
GAJDA Zygmunt

Okręg 5
WAJNER Czesław

Okręg 5
RYSZKA Henryk 
SMOLKA Maria Zofia 
CZAJA Ewa 
ADAMCZYK-DUDEK 
Maria

Okręg 6
CYRAN Józef 
KONSEK Andrzej 
BOREK Walter

Okręg 7
STOKŁOSA Krystyna 
KONOPKA Zdzisław

Okręg 8 
HOLA Alojzy 
BERGER Roman

Okręg 6
JASZCZUK Stanisław 

Okręg 7
ZIMON Ireneusz
U R B A N E K - C H O Ł U J
Ewa

Okręg 8
NIEWELT Romuald 
MANDRYSZ Wiktor

Niedziela 11 października w siedzibie Obwo
dowej Komisji Wyborczej nr 7 w Szkole Pod
stawowej Nr 9 przy ul. Cmentarnej.

Zdj.: szol

Okręg 8
FRYSTACKI Henryk

|j||Jijp —Tel. 42-28-825



RYBMICKA Październik 1998

Kielnia w k ie ln ię  prezydent 
Makosz i Jean-Bernard Salvan 
z firmy Krtiger dokonali pod ko
niec września uroczystego wmuro
wania aktu erekcyjnego pod roz
budowę i m o dern izac ję  o c zy 
szczalni ścieków w Orzepowicach.

Wydarzenie to zwieńczyło starania władz 
miasta o pozyskanie dla tej inwestycji wyko
nawcy, który w sposób optymalny wykorzy
stałby obiekty istniejącej oczyszczalni, a ro
boty mogły być prowadzone bez wstrzymy
wania jej pracy. Przedstawiciele miejskich 
służb inw estycyjnych obejrzeli dziesiątki 
obiektów w zachodniej Europie, szuflady 
pęczniały od projektów, w końcu, w drodze

Aktualnie oczyszczalnia przyjmuje 16-17 tys. 
m3 ścieków na dobę, po rozbudowie ilość ta 
zwiększy się o ponad 10 tys. m \ Całkowitej 
modernizacji ulegnie gospodarka osadami - 
zostaną zastosowane nowoczesne maszyny 
odwadniające, a dotychczasowe poletka osa
dowe znikną, zwalniając tereny pod nowe 
obiekty. Prace w tej części inwestycji już się 
rozpoczęły.

Wykonawcy zapewniają, że po zakończę-

W nowe tysiąclecie 
z czystą wodą ♦ ♦♦

długotrwałej procedury przetar
gowej, wybrano duńską firmę 
Kruger specjalizującą się w bu
dowie oczyszczalni. Chodziło 
również o jak najszersze wyko
rzystanie środków pomocowych, 
gdyż cała inwestycja będzie ko
sztować ok. 40 min zł. Miasto 
jest w trakcie poszukiwania ni
sko oprocentowanych pożyczek 
z Narodowego i Wojewódzkie
go Funduszu Ochrony Środowi
ska. Zakłada się, że będą one 
stanowić do 70% kosztów inwe
stycji.

niu prac, woda z oczyszczalni będzie mogła 
bez ujemnych skutków trafić do rybnickiego 
zalewu. Ze ścieków wytrącane będą wszyst
kie związki fosforu i azotu, co zapobiegnie 
eutrofizacji czyli rozwojowi glonów w zbior
niku. Tworzący się biogaz będzie wykorzy
stywany do wspomagania procesów techno
logicznych w oczyszczalni.
- Projekt doczekał się fazy realizacji tylko dzię
ki dynamizmowi prezydenta i duchowi współ
pracy jak i zapanował między miastem, a na
szą firmą. Rybnik ma szansę wejść w nowe 
tysiąclecie z czystą wodą - powiedział Jean- 
Bernard Salvan Zakończenie robót plano
wane jes t na koniec 1999 roku. Przekaza
nie obiektu do eksploatacji powinno nastą
pić w I kw. 2000 r.

Zdj.: szoł

Nowy salon Yolkswagena

“Chrabąszcz”
zaparł dech...

W iście amerykańskim stylu firma Magro Interna
tional otwarła na początku października przy ulicy 
Prostej w Rybniku nowy salon Volkswagena.

Obiekt o interesującej, opracowanej na podstawie jednorod
nej “koncepcji tożsamości wizualnej”, architekturze, dysponuje 
kilkusetmetrową powierzchnią ekspozycyjną oraz zaopatrzony
mi w wysokiej klasy urządzenia stanowiskami serwisowymi. 
W jego budowie uczestniczyło kilka miejscowych firm, co jest 
nie bez znaczenia dla rynku pracy. Ja k  w swoim wystąpieniu 
powiedział prezydent Józef Makosz, prace modernizujące skrzy
żowanie na ul. Prostej w sąsiedztwie nowego obiektu prowadziły 
wprawdzie służby miejskie, ale za pieniądze firmy Magro.

Gwoździem programu była prezentacja najnowszego “dziec
ka” Volkswagena, kontynuacji sławnego garbusa - chrabąszcza - 
jak chcą Amerykanie, czyli New Beetle. Piękny, żółty samochód 
o niespotykanej linii, wyłaniający się za sprawą hostess powoli 
spod okryw ającego go białego atłasu , przy dźw iękach  mu-

Zdj.: szoł
Rybnikowi przybył obiekt o interesującej architekturze.

zyk i i w obłokach dymu, zaparł zgromadzonym gościom dech 
w piersiach. Dech w piersiach zapiera również cena - około 100 
tysięcy zł.

Na festynie, która firma Magro zorganizowała w ośrodku elek
trowni “Rybnik” wystąpili m.in. “Skaldowie” oraz zespołu “Bajm” 
i “L 0 2 7 ”. Firma wystąpiła też w roli darczyńcy, przekazując 
Domowi Małego Dziecka w Rybniku 5000 zł.

■■ Tel. 42-28-825
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Skrótem ...

Spotkanie integracyjne

W Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym Elektrowni "Rybnik" odbyło się spotka
nie integracyjne członków Izby Przemysłowo- Handlowej Rybnickiego Okręgu Prze
mysłowego. Spotkania tego typu odbywają się cyklicznie i mają na celu nawiązanie współ
pracy oraz zacieśnianie kontaktów pomiędzy biznesmenami z regionu w trosce o rozwój 
Rybnickiego Okręgu Przemysłowego. W trakcie wrześniowego spotkania zaprezentowały 
się dwie firmy - Formex S.A. i Polkomotel Plus GSM.

Jaka emerytura?

W Rybniku gościł Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych - Stanisław Alot.
Rybnicki ZUS był kolejnym, po Rzeszowie, Krakowie i Płocku, który odwiedził S. Alot. 

Jego wizyta zw iązana była z reformą ubezpieczeń społecznych, która wejdzie w życie 
1 stycznia 1998r. W nowym systemie emerytura każdego ubezpieczonego pochodzić bę
dzie z dwu źródeł - zreformowanego ZUS-u i prywatnych, otwartych funduszy emerytal
nych. Ci, którzy dodatkowo ubezpieczą się lub przystąpią do pracowniczego programu eme
rytalnego będą dostawać trzeci element emerytury. Wysokość przyszłej emerytury wiąże się 
z wysokością płaconych składek i stażem pracy.
- Reforma ma stworzyć bezpieczny i sprawiedliwy system - twierdzi prezes S. Alot. - Świad
czenie będzie proporcjonalne do wysokości składek i czasu pracy, przy zachowaniu minimal
nej emerytury. Wprowadzono również podział na trzy grupy wiekowe.
Aby zasady reformy ubezpieczeń społecznych przybliżyć społeczeństwu. ZUS zadba o od
powiednią informację: - Przewidujemy organizowanie specjalnych szkoleń dla pracowników  
ZUS-u. Uruchomionych zostanie ponad 300 punktów informacyjnych w kraju, mamy własną 
stronę internetową, powstanie centralna infolinia, a wszystko po to, aby informacje na temat 
reformy systemu dotarły do wszystkich - twierdzi S. Alot.

Dziś oszczędzam w SKO - jutro w PKO

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Państwowy wspólnie z Ministerstwem Edukacji 
Narodowej i Związkiem Harcerstwa Polskiego co roku organizuje konkurs dla szkół pod 
hasłem “Dziś oszczędzam w SKO - jutro w PKO”, którego celem jest wyrobienie u mło
dzieży nawyku oszczędzania, wyzwolenie inicjatywy i pomysłowości w samodzielnym wy
pracowywaniu dochodów, a także przygotowanie do korzystania z usług naszego banku.

14 września 1998 roku rozpoczęła się kolejna edycja tego konkursu. Udział w nim 
można zgłaszać do 20 listopada. W Rybniku i okolicznych gmianch w SKO oszczędzają 
43 szkoły, a do ubiegłorocznej akcji włączyło się 16 różnych placówek. Od kilku już lat 
sukcesy w konkursie odnosi SP 29 z Rybnika-Golejowa. Również w tym roku, szkoła ta 
zdobyła II nagrodę w kategorii szkół liczących do 500 uczniów. Dobrze spisały się też szko
ły z gmin ościennych: z Jankowie i Czerwionki-Leszczyn.

Stowarzyszenie pszczelarzy
Pierwsza organizacja skupiająca pszczelarzy powstała w Rybniku w 1914 roku. Począt

kowo należało do niej kilku zagorzałych pszczelarzy utrzymujących niewielkie, kilkupnio- 
we pasieki. Liczba chętnych się zwiększała, założono zatem Koło Pszczelarzy, które do lipca 
tego roku było zrzeszone w Wojewódzkim Związku Pszczelarzy w Katowicach. W lipcu br. 
Koło powołało Okręgowe Stowarzyszenie Pszczelarzy w Rybniku i stało się niezależną, 
samodzielną organizacją pszczelarzy rybnickiego okręgu. Stowarzyszenie zrzesza 76 człon
ków, którzy posiadają 1113 rodzin pszczelich. Zadania stowarzyszenia to reprezentowanie 
i obrona interesów pszczelarzy oraz ochrona pszczoły miodnej jako integralnego składnika 
środowiska naturalnego, a także pobudzanie przedsiębiorczości i aktywności gospodarczej 
pszczelarzy oraz rozwijanie systemu doradztwa.

Okręgowe Stowarzyszenie Pszczelarzy w Rybniku ma swoją siedzibę przy ul. Strze
leckiej 43d, telefon - 42-35865.

(S)

W 20. rocznice pontyfikatu

Jana Paw ła II
16 października br. minęła 20. 

rocznica pontyfikatu Jana Pawła II.
Rybniczanie będą mogli uczcić ten tak 

w ażny dla w szystk ich  Polaków dzień 
uczestnicząc w “Nieszporach Ludźmier
skich”, wielkim oratorium z muzyką Jana 
Kantego Pawluśkiewicza i słowami Le
szka M. Moczulskiego, które zostanie wy
stawione w bazylice pw. św. Antoniego 
w środę 28 października o godz. 19.00.

W tym imponującym rozmachem spek-

“Nieszpory
Ludźmierskie”
w rybnickiej bazylice
taklu wezmą udział: 100-osobowy Chór In
stytutu Wychowania Muzycznego WSP 
w Kielcach, Orkiestra Symfoniczna Fil
harmonii Zabrzańskiej pod dyr. Sławo
mira Chrzanowskiego, a także znako
mici so liści: Elżbieta Towarnicka, Han
na Banaszak, Elżbieta Rybotycka, 
Zbigniew Wodecki, Grzegorz Turnau 
i Jacek Wójcicki.

Ze względu na ogromny aparat wyko
nawczy i wysokie wymagania stawiane 
organizatorom, ten okryty już w zasłużoną 
sławą spektakl jest wystawiany niezbyt czę
sto. Zawsze jednak dostarcza ogromnych 
wzruszeń i przeżyć artystycznych. Tak za
pewne będzie również w Rybniku. Organi
zatorami tej prestiżowej imprezy jest mia
sto i Rybnickie Centrum Kultury, w które
go kasach będzie można nabywać bilety.

Jubileuszowy
festyn

Mieszkańcy Niedobczyc uczestniczyli 
w jubileuszowym festynie.

Festyn był ostatnią z tegorocznych imprez, 
mających uświetnić 780-lecie istnienia Nie
dobczyc. Zorganizowano m.in. gry i zabawy 
oraz rozstrzygnięto konkursy związane z ju 
bileuszem dzielnicy. W niedobczyckim par
ku zaprezentowały się zespoły Feniks, Rai
ders i Boom Box oraz grupa Lady Pank.

/S /

Tel. 42-28-825
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Rozstrzygnięty został kolejny 
konkurs Prezydenta Miasta “O ła
dniejszy Rybnik”.

Faktowi, że nasze miasto jest coraz ładniej
sze, zaprzeczyć się nie da. Mają w tym swój 
udzia ł p rzede  w szystk im  
służby miejskie, które konty
nuują tradycje “zielonego”
R ybnika zapoczątkow ane 
przez burmistrza Webera je 
szcze przed wojną, ale rów
nież coraz częściej, zachęce
ni dobrym przykładem, wła
ściciele domów prywatnych, 
mieszkańcy bloków oraz go
spodarze obiektów publicz
nych.

Byli wśród nich odważni, 
którzy swoją pasję poddali 
ocenie konkursowej komisji.
Za najładniej ukwiecony bal
kon i loggię I miejsce przyzna
no Tomaszowi Kamińskiemu 
(ul. św.Maksymiliana 10B/10),
II - Helenie Słodczyk (ul.
Dąbrówki lld/6), HI - Annie 
Babilas (ul. Kard.Kominka 
21B/6) o ra z  w y ró ż n ić  
W łodzim ierza W oźnia
kowskiego.

Za najładniej zagospoda
rowany teren wokół budyn
ków prywatnych I miejsce zdo
byli państwo Mariola i Adam 
Mamak z ul. Modrzewiowej 
w Niedobczycach, II - Sta
nisław Belka z ul. Nowomiejskiej w Bogu- 
szowicach, III - państwo Teresa i Jerzy Frycz 
z ul. Malinowej w Zebrzydowicach. W tej 
kategorii wyróżnienie otrzymali również: Jan 
Mikeska (ul.Gwarków 8), Renata i Stefan 
Kiihn (ul.Orzechowa 19D), Julietta i Cze
sław Kałyciok (ul.Dzikiej Róży 9) i Wiesław 
Wypiór (ul. Rudzka 291), Danuta Wysota 
(ul. W arneńczyka 20), Antoni Trzeciok 
(ul. R aciborska 275) i Eugeniusz Borycz
ka (ul. Żużlow a 79e).

W grupie na najlepiej urządzony i utrzy
many teren wokół budynków mieszkalnych 
wielorodzinnych w ramach administracji 
spółdzielczej, zakładowej i komunalnej, 
komisja nagrodziła tylko Spółdzielnię Mie
szkaniową przy elektrowni “Rybnik” przy 
ul. Mglistej, ze szczególnym uwzględnieniem 
otoczenia bloków mieszkalnych ul. Św. Ma
ksymiliana 12 i Ks. Szwedy 9.

W grupie na najładniej urządzone otocze
nie obiektów użyteczności publicznej I miej
sce otrzymało Przedszkole nr 1 przy ul. 
Kościuszki 12, II - firma Energo-Inwest Sp. 
z o.o. przy ul. Podmiejskiej 7 i III - parafia

*  / * *p.w. Świętej Trójcy w Rybniku-Popielowie
przy ul. Konarskiego.

W ręczając nagrodzonym  dyplomy, na
grody pieniężne i albumy, prezydent Jó
zef Makosz podziękow ał w szystk im  za 
w spieranie wysiłków miasta, by Rybnik nie

stracił miana “zielonego”, szczególnie zaś w 
wielkich osiedlach, których projektanci zapo
mnieli o ludzkiej potrzebie piękna. Dyrektor 
Zarządu Zieleni Miejskiej Andrzej Kozera 
podzielił się z laureatami swoimi doświadcze-

W kościele pod wezwaniem Mat
ki Boskiej Bolesnej odbyła się 
msza święta w intencji zmarłych, 
których groby zostały zniszczone 
podczas ubiegłorocznej powodzi.

Bezpośrednio po nabożeństwie na 
cmentarzu komunalnym rozpoczęły się 
uroczystości przeniesienia krzyża ze zbio- 

; rowej mogiły do nowego kolumbarium. 
W czasie uroczystości nastąpiło również 
poświęcenie kolumbarium.

Kolumbarium czyli m iejsce przechowy
wania urn z prochami zmarłych, to wciąż 
jeszcze rzadkość w naszym kraju. Obiekt

niami, ogrodniczymi nowinkami, a także pro
blemem wandalizmu i kradzieży sadzonek.

- Ogród potrzebuje serca i wyobraźni - po
wiedziała Zwyciężczyni w kategorii przydo
mowych ogródków Mariola Mamak. - S ta 
ram się, by nasz ogród był ciągle kw itną

cy. Szczególnie dumna jestem  
Z ogrodowego bambusa, oczka  
w odnego  o raz p la cu  zabaw  
i bo iska , k tóre u rzą d ziliśm y  
dla wnuczka. Do miejskiego kon
kursu zgłosiłam się po otrzyma
niu wyróżnienia w piśmie “Mój 
piękny ogród’’. To mnie zmobili
zowało...

Laureat w kategorii balkonów 
Tomasz Kamiński oprócz surfi- 
nii, hoduje na balkonie ...kaktu
sy. Ma ich ponad 50, w tym pięk
nie kwitnące. Odbierająca na
grodę w im isn iu  spółdzieln i 
elektrowni “Rybnik” Barbara 
Kluba, podkreśliła, że piękne 
otoczenie wokół bloków zależy 
nie ty lko  od p ien iędzy , ale 
przede wszystkim od ludzi i ich 
inicjatywy. - U nas taką osobą 
jes t gospodarz jednego z bloków 
Henryk Sonka, który pilnuje by 
zieleń nie była niszczona.

W ię k s z o ś c i ry b n ic k ic h  
ogrodników  - am atorów  w y
s ta rc z a  n a jw y ra ź n ie j s a ty 
s f a k c ja  i p o d z iw  n a jb l iż 
szych, gdyż 36 zgłoszeń we 
w sz y s tk ic h  k a te g o r ia c h  na 
konkurs nie p rzekłada się w 

żaden sposób na ilość pięknie zagospo
darow anych balkonów  i posesji. A może 
dla w ielu rybniczan zadbane o toczenie to 
norm a, a nie konkursow a w ystaw a?

na rybnickim cmentarzu jest jednym z nie
licznych w regionie. W związku z coraz 
jednak częstszymi aktami kremacji zwłok, 
kolumbarium stanie się  zapew ne nie
odłącznym elementem każdej nekropolii. 
Również kościół katolicki, choć za leca 
pochówek w ziemi, nie ma żadnych prze- 
ciwwskazań co do kremacji.

W szystk ie  inform acje w spraw ie re
ze rw ac ji i w ykupu n isz  w rybnickim  
kolumbarium udzielane są w Dziale Usług 
Pogrzebowych Zarządu Zieleni Miej
skiej pod numerem telefonu 42-28991 
lub na cm entarzu  kom unalnym  przy 
ul. R udzkie j 79 w Rybn iku .

Konkurs rozstrzygnięty!

O ładniejszy Rybnik

(r)

mmmmm

Poświęcono kolumbarium

5'" Tel. 42-28-825
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D O M  ć l l a  d o m u
Sukces trzech dotychczasowych giełd budownictwa organizowanych 

przez Izbę Przemysłowo-Handlową oraz Urząd Miasta był inspiracją do 
przygotowania ich edycji branżowej, która pod hasłem “Oszczędność 
energii i ochrona środowiska”, odbyła się na początku października w 
Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych.

W jej trakcie m ożna było zapoznać się 
z najnowszymi rozwiązaniami i osiągnięciami 
w dziedzinie ekologicznego i oszczędnego 
ogrzewania, oświetlania oraz ocieplania 
i izolacji budynków. Na giełdzie zapre
zentowało się 46 wystawców m.in. z Rybni
ka, Wodzisławia, Żor i Pszowa. Zdaniem pre
zesa Izby Przemflłowo-Handiowęj Rybnic
kiego Okręgu Przemysłowego Andrzeja Ży
laka, była to kolejna udana prezentacja: - 
Giełda spełniła nasze oczekiwania, świadczy 
o tym zadowolenie wystawców i osób odwie
dzających - mówi A. Żylak. - Tym razem sku
piliśmy się przede wszystkim na technikach

gwarantujących oszczędność energii i przy
jaznych środowisku.
fcJSLpierwszym dniu giełdy odbyło się semi
narium, w ramach którego przedstawiono 
m.in. walory nowoczesnych kotłów grzew
czych, metody ociepleń budynków oraz ener
gooszczędne oświetlenia. Mowa była także 
o urządzeniach klimatyzacyjnych i wentylacyj
nych. a Irena Kulach z Wydziału Ochrony 
.Środowiska UM opowiedziała o kredytach 
udzielanych'na ekologiczne ogrzewanie.

Osoby, które odwiedziły giełdę mogły wziąć 
udział w specjalnej ankiecie. Opinie zwiedza
jących pozwoliły na przyznanie nagród fir

mom, które przygotowały najciekawsze stoi
ska. Pierwsze miejsce zajęło PPU “ENER- 
GO-INWEST” sp.z o.o., drugie - PPU “A-P” 
sp. z o.o., a trzecie - firma “PARTNERS”.
- Proponowana przez nas forma giełdy spraw
dziła się. Prezentujące się tutaj firm y zyskują 
większą w iarygodność w oczach potencjal
nych klientów. Promowanie się daje im w y
mierne efekty - tw ierdzi A. Żylak. - Odwie
dza nas coraz więcej osób. Szacuje się, że 
w tej edycji wzięło udział blisko 7 tyś. za
interesowanych. Zyskuje również młodzież 
szkolna, która zarabia i zdobywa pierwsze bi
znesowe doświadczenia.

Kolejną Giełdę Budownictwa i Wyposażenia 
DOM zaplanowano na kwiecień przyszłego roku.

Teraz Polska
Również rybniccy wytwórcy dóbr i usług 

mogą wziąć udział w  konkursie "Teraz Polska", 
organizowanym przez Fundację Polskiego Go
dła Promocyjnego. Wszelkich informacji udzie
la Izba Przemysłowo-Handlowa ROP z sie
dzibą w Rybniku, Rynek 12, tel. 42-21168, 42- 
37-566.

Na wystawie 
i na wybiegu

Długością korków ulicznych w czasie trwania XIII Wy
stawy Psów Rasowych organizowanej tradycyjnie przez ryb
nicki oddział Związku Kynologicznego w Kamieniu, można 
było mierzyć naszą miłość do czworonożnych “najlepszych 
przyjaciół człowieka.

Na wystawę do MOSiR-u przybyło kilka tysięcy miłośni
ków i hodowców psów, również z zagranicy. Na wybiegach 
zaprezentowało się ponad tysiąc czworonogów, w tym tak rzad
kie rasy jak sher bei, basensji, a także “etatowy” pies w ame
rykańskich filmach golden retriever. Jednak najpiękniejszym 
psem wystawy - Best in Show - został owczarek niemiecki 
Don Mir Pol hodowcy z Łodzi.

Duże zainteresowanie wzbudzały psy rasy chow-chow. Zdj.: szoł

Modernizacja 
u l i c y  P r o s t e j

Rozpoczęła się modernizacja ulicy Prostej na odcinku od 
ronda przy stacji benzynowej Esso (dawniej “.Karolinka”) 
do ronda na skrzyżowaniu ulic Boguszowickiej, Żorskiej, 
Prostej i Sienkiewicza.

Po zakończeniu prac dwie jezdnie rozdzieli 2 metrowy pas 
zieleni, na którym umieszczone zostaną dwuramienne lam
py, które oświetlą obie jezdnie, powstaną też chodniki. Prace 
są finansowane ze środków Wojewody Katowickiego.

Zdj.: szoł

Tel. 42-28-825
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Pożegnanie Jana Karwota

Odszedł Jan Karwot. Odszedł zbyt 
szybko, zbyt nagle, żeby móc się z tym 
faktem pogodzić.

Pozostawił w smutku i zadumie wielu 
przyjaciół rozrzuconych po dalekim świę
cie i tu, na ziemi najbliższej - rybnickiej.

Był człowiekiem wielu talentów. Ukochał 
muzykę, której przez wiele lat służył w 
orkiestrze Zespołu Pieśni i Tańca “Ś ląsk”. 
Z pasją rysował i malował. Był samoukiem, 
którego talent i nieprzeciętne umiejętno
ści doceniali i krytycy, i artyści dyplomo
wani. Wystawiał w wielu galeriach świata i 
Polski, ale swoją przygodę z publicznością 
rozpoczął i zakończył w Rybniku.

Wymagający wobec siebie, był niezwykle 
tolerancyjny względem innych. Zawsze 
skromny, nade wszystko pracowity. Kochał 
życie pełnią zmysłów - nie tylko w dźwiękach, 
kształtach i barwach. I z niepokoju o tę pełnię 
życia wyrosła jego sztuka: trudna, głęboka - 
na miarę drugiej połowy XX wieku. Wiem,

że czuł niedosyt, a przecież odszedł jako czło
wiek spełniony, jakoartystawpełnisiłtwórczych. 
Jak  mało kto z nas mógłby za Miłoszem 
powtarzać:

Porwał mnie w otchłań ze sobą 
Biały wieloryb świata.

I choć snuł rozliczne plany, jako pierwszy 
dodałby zaraz:

Tak mało powiedziałem,
Nie zdążyłem.
Serce moje zmęczyło się 
Zachwytem,
Rozpaczą,
Gorliwością,
Nadzieją.

Twój brak to wielka strata, ale stałeś się 
obywatelem Wielkiego Muzeum Wyobra
źni, w którym spełn iają się  w szystk ie  
nadzieje, marzenia i plany. Żegnaj, Janie 
albo raczej: do zobaczenia.

Grzegorz Walczak

B a z y l i k a
na sesji

Na początku października br. w Miastecz
ku Śląskim odbyła się X Tarnogórska Sesja 
Naukowa, poświęcona tym razem architek
turze i sztuce sakralnej na Górnym Śląsku. 
Okazją do podjęcia tej tematyki była 90. rocz
nica istnienia kościoła w Miasteczku Śl. oraz 
przygotowanie do jubileuszu roku dwuty
sięcznego.

W sesji tej wzięły udział Aleksandra Gra
biec i Maria Budny-Malczewska z rybnic

kiego Muzeum, przygotowując i występując 
z referatem pt. “Architektura i sztuka sakralna 
na przykładzie Bazyliki Mniejszej pw. św. An
toniego w Rybniku”. Praca obejmuje opis ar
chitektury neogotyckiej bazyliki oraz jej zaso
bów sztuki sakralnej i jest wstępem do szcze
gółowych opracowań, które autorki referatu 
mają zamiar sukcesywnie przygotowywać.

Rybnicka bazylika jest największą neogotyc
ką budowlą sakralną w Polsce, a ponieważ za
bytki tego stylu doczekały się w oczach histo
ryków sztuki uznania, opracowanie to więc 
zasługuje na uwagę. Referat, wspólnie z kil
koma innymi wygłoszonymi na sesji, opubli
kowany zostanie w specjalnym wydawnictwie.

Rybnik
kulturalny

Za nami...
#  Oprócz imprez związanychzXXIXRDLwTZR 

16 paźdz ie rn ika  w ystąp ił K abaret 
OT.TO w programie pt. “Umciacia - rum- 
cia”.

•  Klub Energetyka pokazał spektakl Tea
tru W yspiańskiego z Katowic - sztukę 
Raya Cooneya pt. “Mayday” w reż. W. 
Pokory

#  Wśród koncertów - równie w KE - “Naj
piękniejsze melodie George’a G ershw i
na” w w ykonaniu D. Neum an (śpiew) 
z towarzyszeniem kwartetu smyczkowego.

Przed nami...
•  ... 25 października na Dużej Scenie TZR 

“Orfeusz w piekle” Jacąuesa Offenba
cha - szlagier operetkowy w wykonaniu 
Teatru Muzycznego z Gliwic.

#  W dniach 23 - 24 października w KE odbę
dzie się U l Rybnicka Jesień Kabareto
wa “Ryjek ’98", w której konkurować 
będą kabarety “DKD”, “Jurki”, “Strzały 
z Aurory”, “Widelec”, “Chatelet”, “Dno”, 
“Niemy”, “Halama”, “EK”, a wśród gości 
festiwalu wystąpią: I. Krosny, “Grupa Mo- 
carta”, “Kabaret Potem”, O. Grotowski, 
M. Z w ierzchow ska, “K abaret R afała 
Kmity”, Kabaret Moralnego Niepokoju ’ i Krzy
sztof Daukszewicz. Imprezie będzie towa
rzyszyła wystawa rysunków satyrycznych 
Sławomira Sikory pt. “Horrory Sikory”.

•  Wśród imprez w miejskich domach kul
tury wymieńmy: koncert muzyki rozryw
kowej “Dla każdego coś miłego” w Nie- 
dobczycach (23.10., godz. 18.00) oraz 
spektakl Teatru Dzieci Zagłębia z Będzi
na pt. “Niezwykły koncert” dla dzieci 
(26.10., godz. 9.00, 10.30, 12.00) w DK 
Boguszowicach. DK w Niedobczycach 
na 21.XI. o godz. 18.00 zapowiada b ie
siadę z udziałem  M irka Jędrow skiego 
z zespołem  oraz zespołu “Spectrum ” , 
które grają muzykę taneczną i disco polo.

•  Od września br. wystawa stała w rybnic
kim Muzeum “Rybnik, nasze miasto” zo
stała odświeżona oraz poszerzona o nowe 
eksponaty wzbogacające wiedzę o histo
rii miasta i życiu jego mieszkańców. Dy
rekcja Muzeum zaprasza!

#  Miejska Biblioteka Publiczna - 2 listo
pada, godz. 16.00 - spotkanie z pisarzem 
Cezarym Chlebowskim, autorem auto
biograficznej książki “Bez pokory”, opi- 
sująej m.in. dramatyczny okres pobytu 
pisarza w Rybniku w latach 1945-1946.

/gw/

Tel. 42-28-825
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"Miejskie"
praktyki

Ponad 40 studentów specjalizacji bu- 
dowlano-architektonicznej Wydziału Bu
downictwa rybnickiego Centrum Kształ
cenia Inżynierów Politechniki Śl. wzięło 
udział w semestralnej praktyce, której 
założeniem było przygotowanie pracy 
związanej z potrzebami miasta i regionu.

Tematy praktyk, które w wielu przypad
kach mogą stać się podstawą prac dyplomo
wych, uczelnia opracowała wspólnie z Za
kładem Gospodarki Komunalnej oraz Wy
działem  U rbanistyki i A rchitektury UM, 
wspólnie też praktykantami się opiekowano.

Tuż przed rozpoczęciem  nowego roku 
akadem ickiego Prezydent M iasta zaprosił 
praktykantów , by im podziękow ać i po 
gratulować efektów pracy. Rangę spotkania 
w Urzędzie Miasta podniosła obecność rek
tora Politechniki Śląskiej prof. Bolesława Po- 
chopienia, który, będąc jeszcze prorektorem, 
mocno wspierał rybnicki ośrodek. Jak zapew
nił prezydent Józef Makosz, Rybnik ma 
wszelkie szanse, by stać się siedzibą kolejnych 
ośrodków akademickich, a obecność młodzie
ży studiującej jest w mieście bardzo pożąda
na. Prof. Pochopień, a także prorektor d/s dy
daktyki Politechniki Śl. prof. Wojciech Zie
liński oraz szef CKI doc. Szczepan Wyra 
wyrazili życzenie, by modelowy obraz kon
taktów między Rybnikiem, a uczelnią mógł 
zostać przeniesiony na inne miasta. Zapocząt
kowana w Rybniku idea semestralnych prak
tyk studenckich okazała się bardzo trafiona i pla
nuje się jej szersze włączenie do programu nau
czania gliwickiej uczelni.

Dla młodzieży biorącej udział w praktykach 
motywację stanowił fakt, że ich praca ma szan
sę być wykorzystana w praktyce, zaś działania 
w zespole były dobrą szkołą dialogu i szukania 
kompromisu. Efekty praktyk zostaną pokazane 
na specjalnej ekspozycji w Teatrze Ziemi Ryb
nickiej na początku listopada.

Kolejny rok akadem icki w Centrum  
Kształcenia Inżynierów Politechniki Ślą
skiej w Rybniku rozpoczęło prawie 2000 
studentów. Indeksy otrzymało 473 mło
dych ludzi.
Wszystkie z trzech funkcjonujących tam wy
działów - budow nictw o, zarząd zan ie  
i marketing oraz górnictwo i geologia
cieszyły się sporym zainteresowaniem 
wśród kandydatów. Od października na kie
runku budowlano - architektonicznym kształ-

Wieloletnie przyjacielskie kontakty mię
dzy Rybnikiem, a Mazamet uzyskały ko
lejny praktyczny wymiar.

W czasie trwania Tygodnia Francuskiego, 
w rybnickim Urzędzie Miasta zostało podpi
sane porozumienie o współpracy między dzia
łającą w Mazamet pomaturalną szkołą o pro

filu promocji sprzedaży - BTS - a Politechni
ką Śl. i Wydziałem Zarządzania i Marketingu 
Centrum Kształcenia Inżynierów w Rybniku. 
Na dokumencie swoje podpisy złożyli dy
rektor BTS Jacques Beaulieu i prorektor 
d/s dydaktyki Politechniki Śl. prof. Woj
ciech Zieliński. W uroczystośc i w zięli 
rów nież udział prezydent Józef Makosz,

cą się 59 osoby. Na kierunku inżynierii miej
skiej naukę rozpoczęło 67 studentów dzien
nych i 96 wieczorowych. Wydział zarzą
dzania i marketingu przyjął w tym roku 142 
osoby. Na kierunku górnictwo i geologia 
studiować będzie 109 osób. Studia wieczo
rowe są płatne, a ich cena w zależności od 
wydziału kształtuje się w granicach 700- 
900 złotych.
Wszystkim studentom życzymy powo
dzenia! (S)

dyrektor CKI doc. Szczepan Wyra, dyrek
to rk a  ry b n ic k ie g o  o śro d k a  A llia n c e  
Française Elżbieta Paniczek i inni.

Szczególne zadowolenie wyraził J. Beau- 
lieu, który nawiązanie kontaktów między 
szkołą w niewielkim ośrodku jakim  jest M a
zamet, a tak liczącą się w Polsce uczelnią

uważa za wyróżnienie. Strona francuska za
deklarowała pomoc przy organizacji stażów 
d la  po lsk ich  studentów  we francusk ich  
przedsiębiorstwach, licząc na współpracę od 
strony merytorycznej. Strona polska z kolei 
oczekuje praktycznych wskazówek w sztu
ce handlow ania.

Pierwsza wymiana studentów BTS i CKI 
miała miejsce w ub. roku, a więc jeszcze 
przed sform alizow aniem  kontaktów. M ło
dzież z Francji zapoznała się z funkcjo 
n o w an iem  k ilk u  ry b n ic k ic h  p rz e d s ię 
biorstw , zaś studenci z R ybnika w zięli 
udział w M azam et w przygotow aniach do 
w ystaw y “Salon ślubów ” , będącą kom ple
ksow ym  przeglądem  w szystk ich  działań 
in s ty tu c jo n a ln y c h  i m a rk e tin g o w y c h  
zw iązanych  ze ślubem  i w eselem . D la 
strony  po lsk ie j kon tak ty  te to rów nież 
okazja do szlifow ania języka , a Francuzi 
m ają nadzieję, że obok angielskiego, ję 
zyk francusk i stanie się dla rybn ick ich  
studentów  drugim  język iem  zachodnim .

Ixl

Nowy rok w CKI

Umowę podpisali dyrektor BTS Jacques Beaulieu i prorektor d/s dydaktyki Politechniki Śląskiej 
prof. Wojciech Zieliński, parafował szef CKI doc. Szczepan Wyra.

Umowa między BTS a CKI

Z korzyścią dla obu stron

Tel. 42-28-825



Październik 1998

Kolejny Tydzień Francuski w Rybniku za 
nami. Gości związanych z Towarzystwem 
Mazamet - Rybnik powitał wyjątkowy, jak 
na początek października chłód, zrekom
pensowany jednak przez ciepłe przyjęcie 
w rybnickich rodzinach i gorące rytmy z 
południa Francji.

Zespoły “La Bienvenida” i “St. Raphaël”
z podziwu godną wytrwałością prezentowały 
się kilkakrotnie na Rynku, rozgrzewając pu
bliczność i ...siebie nawzajem. Zespół “La 
Bienvenida” uświetnił też werni
saż wystawy plastycznej w rybnic
kiej bibliotece, na której plastycy- 
amatorzy z Mazamet pod kierun
kiem Bernadette Andase przed
stawili swoje prace. Wspólnie z 
członkami rybnickiej grupy “Obli
cza” Mariana Raka francuscy plastycy zwie
dzili okolice Rybnika, zapoznając się m.in. 
z arch itek turą  drew nianych kościółków . 
Wspólnie też stworzyli obraz na wielkim płót
nie, na którym przenikają się mazameckie 
i rybnickie motywy.

Złożony z nauczycieli i uczniów kameral
ny zespół instrumentów dętych “Concerti
stes” wystąpił m.in. w sali Urzędu Rejono
wego, w IV LO oraz w Klubie Energetyka. 
Zachęcony wysokim poziomem tego zespołu 
dyrektor rybnickiej szkoły muzycznej Euge
niusz Stawarski nie wyklucza możliwości 
stworzenia wspólnie małej orkiestry symfo
nicznej, gdzie za “smyczki” chwyciliby ryb- 
niczanie...

Jeżeli Francja, to nie mogło zabraknąć atrak
cji kulinarnych i dobrego wina. Wszystko to 
zapewniły dwa wieczory kulinarne w restau
racji “Olimpia”, gdzie m.in. można było zjeść 
sałatkę z wątróbek i rzodkiewki, udko kaczki 
i ziemniaki z borowikami, tartę cebulową oraz 
lody w cieście biszkoptow ym  z bezam i. 
I oczywiście wspaniałe, francuskie wina...

A wszystko to za sprawą prawdziwych mi
strzów w swoim fachu: Michela Laurens’a 
i Patricka Carmagnola. Na zakończenie Ty
godnia Francuskiego w hallu TZR można było 
skosztować francuskiego wina i sera.

Vincent Faurnes z Biura Informacji Tury
stycznej z Mazamet nie zaniedbał żadnej oka
zji, by zaprezentować region Tam i Midi Py
renees wśród rybniczan, a szczególnie przed
stawicieli rybnickich biur podróży.

Gościem naszej redakcji był André Gui-

raud, dziennikarz piszący o problemach Ma
zamet do prasy regionalnej. Podzielił się 
z nami swoimi doświadczeniami, zaprezen
tował swoje pisma, był także zainteresowany 
historią i dniem dzisiejszym naszej gazety - 
sposobami jej finansowania oraz dystrybucją.

Na pożegnalnym wieczorze w kamieńskiej 
“Olimpii” spotkali się goście, rodziny, u któ
rych Francuzi spędzili tych parę dni oraz or
ganizatorzy. Szef Towarzystwa Rybnik-Ma- 
zamet Jacques Beaulieu odczytał list mera 
Mazamet Michela Bourguignona skierowa
ny do prezydenta Józefa Makosza w którym 
wyraził żal, że nie mógł przybyć osobiście, 
ale myślami przez te parę dni był w Rybniku. 
Zapewnił, że wspiera wszystkie wartości, któ
re są przecież wspólnymi wartościami zarów
no dla mera Mazamet, jak  i prezydenta Ryb
nika. Podkreślił też, że nic nie jest możliwe 
bez praw dziw ej pasji i zaangażow ania, 
a w dowód podziwu dla tych cech, przyznał 
prezydentowi Makoszowi Złoty Medal za Za
sług i dla M azam et, k tó ry  w ręczy ł mu 
Jacques Beaulieu. Francuscy goście podzię

kowali za pomoc w organizacji Tygodnia 
Francuskiego Barbarze Szafir z Urzędu Mia
sta oraz Elżbiecie Paniczek - szefowej AF, a 
także swoim gospodarzom - za gościnność 
i ciepło.

Podsumowując wizytę, szef Towarzystwa 
Mazamet - Rybnik, a jednocześnie dyrektor 
katolickiego liceum Joanny d ’Arc w Maza
met Jacques Beaulieu powiedział: Sukcesem  
kontaktów między naszymi miastami jes t nie 
to, że zostały zawiązane, bo początek czemuś 

je s t dać łatwo, ale to, że przez tyle 
lat trwają. Ich celem było doprowa
dzenie do spotkania dwu kultur, by 
wzajemnie odkryły swoje bogactwo. 
I to się udało. Ludzie z południa - 
czy to z Francji czy Polski - są po 
dobni: pracowici, z temperamen

tem, doskonale się zatem rozumieją. Impuls 
musi jednak pochodzić z obu stron. Kontakty 
przestały mieć charakter wyłącznie formalny 
i elitarny. Spotykają się władze naszych miast, 
ale spotykają się przede wszystkim ludzie. 
Członkowie goszczących w rybniku zespołów 
m uzycznych byli zachw yceni przyjęciem  
w Domu Kultury w Boguszowicach, gdzie ze 
strony mieszkańców tej dzielnicy dało się wy
czuć wiele serdeczności. Chłód aury niwelo
wało ciepłe przyjęcie ze strony goszczących 
nas rybnickich rodzin. Przykładem 78-letnia 
Pi lar Bessiere, która postanowiła, że 80. uro
dziny będzie świętować w Rybniku, przy oka
zji następnej wizyty. Ważne, by te kontakty nie 
były pozorowane, symboliczne...

Obserwując wspólną zabawę i serdeczne 
więzi, jakie w czasie tej wizyty połączyły 
gości i gospodarzy, tego chyba nie trzeba się 
obawiać. Coraz więcej rybniczan może po
wiedzieć: - Byłem w Mazamet, mam tam przy
jaciół. I odwrotnie...

W.R.
Fotoreportaż na stonie 2

Tydzień Francuski

w
Tradycje szkolnictwa w Gotartowicach sięgają średniowiecza, kiedy to przy

kościelną szkółkę prowadzili tu prawdopodobnie boguszowiccy cystersi.

Uczniowie z Gotartowic przed swoją 20-letnią jubilatką. Zdj.: szoł

W czasach nam już bliższych, bo około 1885 roku, powstała 
szkoła przy dzisiejszej ul. Gotartowickiej. W 1930 roku dobu
dowano do niej drugi budynek. Mimo znacznych zniszczeń 
wojennych, po odremontowaniu szkoła ta służyła gotartowic- 
kim dzieciom do 1978 roku, czyli do czasu wybudowania no
wej - dziś SP 20 przy ul. Ziołowej. Stara szkoła, po gruntownej 
modernizacji, stała się siedzibą przedszkola.

Minęła zatem 20 rocznica istnienia szkoły podstawo
wej nr 20 w Gotartowicach. Uroczystości jubileuszowe 
odbyły się pod koniec września br., a rozpoczęła je poło
wa msza na szkolnym placu odprawiona przez proboszcza 
parafii NSPJ ks. A. Gańczarza. Uroczysty dzień w szkole 
upłynął pod znakiem zawodów sportowych, występów 
szkolnych zespołów, konkursów i zabaw, była również 
loteria fantowa.

Obchody do których przygotowywano się już od paru 
miesięcy, przyczyniły się z pewnością nie tylko do inte
gracji uczniów z gronem nauczycielskim, któremu prze
wodzi dyrektorka Urszula Stajer, ale również z mieszkań
cami dzielnicy.

szoł
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łem jakby z sentymentu. Ale jestem tu również 
jako szef katedry filologii romańskiej Uniwersy
tetu Łódzkiego. Na rybnickim seminarium kie
rowałem grupą badawczą, jaka wyłoniła się 
wśród lektorów AF.
Janina Hanna Zielińska, Uniwersytet Warszaw
ski: -Na rybnickie seminarium AF przyjechałam 
jako gość i obserwator, ale także aby promować 
wśród romanistów Stowarzyszenie Nauczycieli 
Języka Francuskiego w Polsce, któremu preze
suję. Naszym celem jest integracja środowiska 
polskich romanistów.
Teresa Kieling, dyrektor AF w Szczecinie: - Na 
seminarium w Rybniku zdawałam relację z prze
bytego przeze mnie Formation a l ’Europe czyli 
“szkolenia europejskiego”. Mogę teraz prowa
dzić kursy językowe np. dla polskich urzędników, 
którzy pragną wykorzystać swój francuski w ne
gocjacjach bądź w pracach parlamentu europej
skiego czy w innych instytucji Uni Europejskiej. 
Jolanta Kula, lektor AF w Rybniku: - Na ryb
nickim seminarium zdałam sprawozdanie ze sta
żu hotelarsko-gastronomiczno-turystycznego, 
odbytego w Izbie Handlowo-Przemysłowej w 
Paryżu. Zajęcia wskazywały jak  nowocześnie 
uczyć hotelarstwa w języku obcym. Zdobyte do
świadczenia pozwolą poszerzyć ofertę rybnickie
go Alliance Française o kurs specjalistyczny “ho
telarstwo i restauracja ”.

Tekst i zdj.: Marek Szołtysek

W Polsce istnieje 14 ośrodków Allian
ce Française, wśród nich założony w 1991 
roku ośrodek w Rybniku.
We wrześniu rybnicki AF był gospodarzem XIX 

Seminarium Metodycznego, na które zjechało 
się około stu lektorów z wszystkich ośrodków tej 
organizacji w Polsce oraz zaproszeni goście.

DELF, spotkaliśmy się również Z wydawcami 
podręczników do nauki języka francuskiego.
A oto refleksje niektórych gości i... gospodarzy. 
Mieczysław Gajos, Uniwersytet Łódzki: - Ka
rierę nauczyciela języka francuskiego zaczyna
łem właśnie w ośrodku Alliance Française, w 
Łodzi. Stąd na rybnickie seminarium przyjecha-

XIX Sem inarium  M etodyczne A lliance Française

Tym razem w Rybniku!

“Rodzinne” zdjęcie wszystkich uczestników rybnickiego seminarium Alliance Française

W inauguracji seminarium uczestniczyli m.in. 
konsul Republiki Francuskiej w Krakowie - Yves 
Barelli, radca kulturalny ambasady Francji - Da
niel Ollivier oraz sekretarz Komitetu AF w Pol
sce - Zdzisław Ryłko.

Elżbieta Paniczek, dyrektor AF w Rybniku tak 
podsumowała seminarium: - Polskie ośrodki Al
liance Française są organizowane zazwyczaj przy 
wyższych uczelniach lub przynajmniej w miastach 
uniwersyteckich. Rybnik jest wyjątkiem, stąd od 
pewnego czasu wyrażaliśmy chęć, by doroczne 
seminarium naszej organizacji odbyło się wła
śnie w naszym mieście. I  tak się stało. Mieliśmy 
okazję pokazać jak działamy, jak jesteśmy zorga
nizowani i jakimi pomieszczeniami dysponujemy. 
Tematykę rybnickiego seminarium opracowali
śmy wspólnie z dyrektorami innych ośrodków 
AF w Polsce, oraz z dr. Zdzisławem Ryłko i z Mi- 
chelem Drouere, przedstawicielem AF przy am
basadzie Francji. Pełnienie funkcji gospodarza 
było dla nas przyjemnością. Mamy nadzieję, że 
uczestnicy seminarium byli zadowoleni z wykła
dów, zwłaszcza ze spotkań z Monique Waenden- 
dries, która mówiła na temat obserwacji klasy w 
interakcji, co pokazywało m.in. potrzebę samo
kontroli nauczyciela przed wpadaniem w ruty
nę... Wprogramie wykładów była również tzw. sy
mulacja globalna czyli tworzenie sytuacji zbliżo
nej do naturalnej i w takich właśnie warunkach 
uczenie języka. Zajęcia te prowadził Francis Ya- 
iche. Rozmawialiśmy o organizacji egzaminów

mÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊtÊÊÊmm

50 l u t  Ü  u  o d d  e j
Jubileuszową uroczystość 50-lecia 

wybudowania Harcówki obchodzili li
goccy harcerze. Rocznicowe spotkanie 
odbyło się oczywiście w tejże harców
ce, która służy dziś również jako pla
cówka kulturalna w dzielnicy.

Wśród 120 gości był m.in. najstarszy żyją
cy harcerz z Ligoty, druh Wincenty Kryp- 
czyk (wstąpił do harcerstwa w 1925 roku), 
który rozpalił symboliczne ognisko. Spotka
nie prowadził najbardziej zasłużony przy bu
dowie Harcówki, harcmistrz Benedykt Ko- 
tyrba. - Wszystko rozpoczęło się 7 grudnia 
1946 roku, kiedy do Ligoty przyjechał z Gli
wic Alojzy Wawoczny, postanowił harcerzom  
podarować parcelę przy ulicy Zakątek. /.../ W 
kasie mieliśmy wtedy 25 tys. złotych, a drugie 
tyle zarobiliśmy za przedstawienia teatralne. 
Kiedy zrobiliśmy projekt i kosztorys, okazało 
się, że potrzebujemy na budowę Harcówki aż 
6 milionów złotych. Wszyscy jednak mieliśmy 
ogromne chęci do pracy, mieliśmy ducha... 
Wydałem wówczas rozkaz podjęcia budowy. 
Wspomniałem w nim, że mogą się spełnić 
marzenia ligockich harcerzy. Dzisiaj bym się 
na to nie odważył! (...) Przy budowie bardzo 
pomagali nam ligoccy gospodarze. Pamiętam, 
ja k  pewnego dnia rano na rybnicki dworzec

kolejowy przywieziono nam cały wagon ce
mentu. Wszyscy gospodarze natychmiast za
przęgli konie i pojechali po worki. Ostatnie
mu starczyły tylko dwa worki i ju ż  do obiadu 
cały cement był na placu budowy. Około 8 
tys. sztuk cegieł nasi harcerze odzyskali z roz
bieranej starej szkoły koło kościoła MB Bole
snej. Znów pomogli nam gospodarze, za co 
nasi harcerze zrob ili im sia n o ko sy .(...)  
Szoł
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Głównym punktem gali inaugurującej 

XXIX Rybnickie Dni Literatury było wrę

czenie Złotej Honorowej Lampki Górni

czej światowej sławy pianiście jazzowemu

Adamowi Makowiczowi.
Urodzony na Zaolziu Adam Makowicz, w wieku kilku lat, tuż po wojnie, za

mieszkał z rodzicami w Rybniku. Matka, sama pianistka, zauważyła muzyczny 
talent syna i pokonując opór chłopca, zaprowadziła go do rybnickiej szkoły mu
zycznej. Jednak nie było mu dane zostać wirtuozem fortepianu w klasycznym 
tego słowa znaczeniu. Audycje radiowe Willisa Conovera, kontakt z rybnickim 
“podziemiem” jazzowym połowy lat 50, któremu przewodził Czesław Gawlik 
(nota bene laureat Złotej Lampki Anno Domini ’92), pierwsze płyty jazzowe zza 
“żelaznej kurtyny” - wszystko to sprawiło, że to właśnie jazz stał się dla Makowicza

największą muzyczną miłością. Nigdy nie ukrywał, że to wła
śnie w naszym mieście krystalizowały się jego artystyczne fa
scynacje. Pierwsze sukcesy zaczął odnosić w Krakowie, a po
tem już stolica i kontakt z najlepszymi polskimi jazzmenami. 
W Nowym Jorku znalazł się w 1978 roku za sprawą J. Ham
monda z wytwórni płyt RCA, dla którego talent Makowicza był 
oczywisty. Pozostał w USA do dnia dzisiejszego, bo Nowy Jork 
to miasto niezwykle inspirujące. Dziś jest jednym z najbardziej 
liczących się pianistów jazzowych na świecie, nagrywa płyty, 
komponuje, koncertuje na wszystkich kontynentach, choć co
raz częściej bywa w kraju. Jego interpretacje utworów Gersh
wina, Irwinga Berlina, Cole Portera czy ulubionego A. Tatuma 
- to już dziś klasyka jazzowej improwizacji.

Statuetkę nagrody wręczył Makowiczowi wiceprezydent 
Jerzy Kogut, zapewniając, że to tylko trudności w zhar
monizowaniu terminu Rybnickich Dni Literatury i czasu po
bytu Mistrza w kraju sprawiły, że otrzymuje on to wyróż
nienie dopiero teraz. Skromny jak zawsze Makowicz podzię
kował w kilku słowach, wiedząc, że najlepszymi podzięko
waniami będzie jego muzyka.

Na wstępie Filharmonia Krakowska pod dyrekcją Toma
sza Bugaja zaprezentowała “Amerykanina w Paryżu” Ger
shwina, a następnie laureat wykonał koncert F-dur tegoż 
kompozytora. Zasiadł do fortepianu z nieodłącznym uśmie
chem, mówiącym, że granie to dla niego wciąż jeszcze radość 
tworzenia i radość dawania przyjemności innym. Niestety, przy
jemności tej nie zakosztowaliśmy zbyt wiele, gdyż prowadzą
cy koncert Jan Poprawa elegancko, acz dość nieoczekiwanie 
koncert zakończył, nie dając skonsternowanej publiczności 
możliwości wywołania Mistrza raz jeszcze. W kuluarach mówi
ło się, że to krakowskiej orkiestrze bardzo się śpieszyło...

I chyba tak było, bo sam Adam Makowicz wziął udział w spo
tkaniu w Sali Kameralnej TZR, gdzie dla gości XXIX RDL wy
dano przyjęcie. Obecni byli: Teresa Walas, Beata Ostrowicka, 
Dorota Terakowska, Julian Komhauser, Stanisław Stabro 
i Jerzy Jarzębski. Zabrakło niestety Jerzego Pilcha, który 
w ostatnim  mom encie swój przyjazd odwołał. Biesiadę 
w duchu tradycji c.k. monarchii z portretem Franciszka Józe
fa w tle , po p ro w ad z ili: k rakus - red ak to r naczelny  
“ P rz e k ro ju ” M ieczysław  Czuma i k rak o w ian in  
znawca epoki i haszkowego Szwejka - Leszek Mazan.

Wernisaż wystawy 4‘Triennale 100 Miast” 
w M iejskiej Bibliotece Publicznej wyprzedził 
wprawdzie o dni parę inaugurację XXIX RDL, ale 
zamiarem organizatorów było, by ekspozycja ta sta
ła się integralną częścią tej dorocznej imprezy.

“Triennale 100 Miast” to kolekcja grafik wyłoniona z kilku tysięcy 
prac nadesłanych z całego świata na Międzynarodowe Triennale Gra
fiki ’97 - Kraków. Triennale 100 Miast to jedna z imprez mu towarzy
szących, a jej nazwa pochodzi od ilości miast polskich, które wyraziły 
chęć pokazania wystawy u siebie. Jak powiedział obecny na otwarciu 
wystawy prezes Stowarzyszenia Międzynarodowe Triennale Grafiki 
artysta - grafik, szef Krakowskiej Galerii Bunkier Sztuki prof. Witold 
Skulicz, ideą cyklu wystaw w ramach Triennale 100 Miast, jest szuka
nie kręgów odbiorców sztuki w rozwijających się miastach, gdzie two
rzą się nowe elity i zapotrzebowanie na obecność sztuki. Zwracając się 
do prezydenta Józefa Makosza podkreślił rolę władz samorządowych 
w edukacji kulturalnej młodzieży i promocji kultury i sztuki. c g 5 \Ą
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W c.k. Rybniku
łość zegara ściennego na niezgodne z etykie
tą dźwięki i przyczyny śmierci krakowskiego 
smoka.

Piszę to wszystko szyfrem, który mogą zro
zum ieć w yłącznie goście tego w ieczoru 
i wielbiciele haszkowskiej powieści, więc do
rzucę jeszcze, iż tym wydarzeniom towarzy

szyły zarówno ucie
chy duchow e, ja k  
i c ie le sn e . Z tych 
pierwszych wymień
my książkę L. Maza
na pt. “Z darzen ia  
z życia Naszego M o
narchy czyli 142 c.k. 
historie opatrzone 72 
ilustracjam i”, którą 
podczas w ieczoru  
wykupiono w mgnie
niu oka. Z drugich 
w ym ieńm y pyszny 
ch leb  ze sm alcem  

i skwarkami plus pikantne dodatki w postaci 
francuskich serów, kabanosów, czerwonego 
w ina i ostrych papryczek. D ostojnie rad o 
sn ą  a tm o s fe rę  z g o d n e g o  sp o ż y w a n ia  
d ó b r d u c h o w y c h  i c ie le s n y c h  b u d o 
w a ła  "d e c h o w k a " , w repertuarze której nie 
zabrakło ani “M arsza R adetzky’ego”, ani 
“Szkoda laski...” .

Z akończm y cytatem  z pożegnalnych  
słów m istrza cerem onii, L. M azana: “Tu 
Żeśmy się czuli ja k  w Krakowie, bo i R yb
nik, i Gród Wawelski zbudowano na podob
nej zasadzie: na jp ierw  brow ar - po tem
m iasto ”. Na znak czego pam iątkow y ku

l i  i
fel m ożna było - z autografam i Profeso
rów Szw ejkologii - zakupić na pam iątkę 
“G alicyjskiego w ieczoru” .

Danuta Kowalska, fw a  
Krasicka i Iwona Sasiuk
(na zdj. od lewej) to trzy kra
kowskie plastyczki, których 
tworzywem jest ...nitka. Jak 
piękne “obrazy” można przy 
je j pom ocy w yczarow ać, 
przekonaliśmy się w hallu 
TZR, gdzie prace zostały 
wyeksponowane.

Od Ani do Małgorzaty
-  Chciałabym być ogrodnikiem, malarzem 
lub pianistą. Gdybym jednak miała świado
mość, że będę potrzebną aktorką, to nie wa
hałabym się po
nownie próbo
wać sił w tym 
zawodzie - po
wiedziała pod
czas spotkania 
w bibliotece  
obchodzącaju
bileusz 30 lecia 
pracy aktor
skiej Anna 
Dymna, Od 25 
lat zw iązana  
jest z Teatrem 
Starym w Kra
kowie:
- Zanagażowa- 
łam się do Tea
tru Starego w momencie kiedy pracowali tam 
najlepsi polscy aktorzy i reżyserzy w swoim  
najlepszym okresie twórczym - mówiła A. 
Dymna - M imo tragedii oraz problem ów  
z jakim i w ostatnim czasie boryka się Teatr 
Stary, jes t to nadal miejsce niezwykłe. Mam  
nadzieję, że wszystko wróci do normy. Teatr 
Stary musi przetrwać!

W trakcie spotkania z młodzieżą rybnickich 
szkół, aktorka wspomniała początki swojej 
kariery. - Przełomową rolą w moim życiu była 
z pewnością rola Dziewicy w “D ziadach” 
Swinarskiego. Mogę powiedzieć, że wówczas 
narodziłam się jako aktorka

Kiedyś chciała być psychologiem i praco
wać z trudną młodzieżą. Ta pasja pozostała w niej 
do dziś. Z pomocą psychologu analizuje motywy 
działania postaci, które kreuje.
Na codzień ceni sobie spokój i prywatność. 

Uwielbia spędzać czas ze swoją rodziną i ... 
pracować w ogródku. (S).

Ci z nas, którzy zdecydowali się wybrać na 
“Wieczór galicyjski” do TZR, gdzie wodzi

rejami byli Leszek Mazan i Mieczysław
Czuma, nieprędko ten w ieczór zapomną.

Prezes Polskiej Partii Łysych i profesor szwej
kologii klasycznej w jednej osobie oraz re
daktor naczelny “Przekroju” bawili zapełnio
ną salę humorem jowialnym, w którym głów
ne wątki stanowiły Najjaśniejszy Pan Franci
szek Józef (obecny tylko na portrecie, acz 
upstrzonym  przez m uchy), dobry w ojak 
Szwejk, zawsze pierwszy Kraków oraz piwo.

Anegdotom i dowcipom nie było końca. 
Wiemy już, że Kraków nigdy nie wybaczy 
Warszawie jednego więcej pobytu Cesarza; 
że I wojnę światową wywołały czeskie mu
chy; co znaczy waga tytułu w Czechach i c.k. 
Galicji; kiedy rozmawiać z dostojnikiem, żeby 
był przystępny. Fundam entalne założenie 
szwejkologii, że wszystko w powieści Ha- 
szka jest prawdziwe, kazało badać wytrzyma-

1 3 ^ a
By do promocji wydarzeń kulturalnych w mia

stach włączyć kręgi biznesowe, Organizatorzy 
Triennale... dyplomami i pięknymi grafikami wy
różnia przy okazji kolejnych wystaw sponsorów 
ekspozycji i nadaje im tytuły Mecenasa Sztuki. 
W Rybniku wyróżnienia otrzymali: Powszech
ny Bank Kredytowy, Kredyt Bank S.A., 
Górnośląski Bank Gospodarczy, Rybnicka 
Spółka Węglowa, Telekomunikacja S.A. 
oddział w Rybniku, Transgór oraz firma 
“Posesor”.

Na rybnicką wystawę składa się kilkadziesiąt 
grafik artystów z kilkunastu krajów różnych kon
tynentów. Prezentują one ogromną różnorodność 
stylistyczną i warsztatową, pokazują współcze
sne kierunki rozwoju tej gałęzi sztuki, przybliża
ją  jej świat, mogą zatem pełnić również rolę dy
daktyczną i, szerzej, kulturotwórczą. Irl

Tel. 42-28-825 WÊÊÊSÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
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Problemy sławnych
Z wielkim zainteresowaniem pu

bliczność wysłuchała w sali MBP

wykładu leresy Walas na temat “Pol
scy Nobliści i kultura masowa”. Jak 
radzili sobie ze sławą Sienkiewicz,
Reymont, Miłosz i Szymborska? - nie 
tu miejsce streszczać, ale kto chciał słu
chać, mógł wiele się dowiedzieć, gdyż 
autorka wykładu nie ukrywała, że za
jęła się problemem, obserwując z bli
ska wyprawę W. Szymborskiej do 
Sztokholmu. Strona anegdotyczna 
przeciekawa: Sienkiewicz chroniący 
się przed rozgłosem pod nazwiskiem 
przyjaciela, Miłosz traktujący media instrumen

talnie (nie na odwrót!), Szymborska odmawiają
ca udziału w “spektaklu gadanym”, po staro
świecku dyskretna.

Część kameralna - już po 
wykładzie - nie sprowadziła się 
bynajmniej do plotek o polskim 
Parnasie. Wyważone odpowie
dzi Teresy Walas dały nam 
asumpt do przemyśleń zarów
no nad głębokim poczuciem 
posłannictwa poetyckiego (Mi
łosz), jak i groźną siłą mass me
diów, które nie cofną się nawet 
przed manipulacją, by uzyskać 
perswazyjny i dwuznaczny 
sukces, jak to miało miejsce 
w przypadku publikacji sław
nego wiersza Szymborskiej pt. 

“Nienawiść” w “Gazecie Wyborczej”. /gw/

W baśni wszystko 
jcs ł możliwe

Lubi Dostojewskiego, Bergmana i Agnie
szkę Chylińską z zespołu O.N.A. W wol
nych chwilach łowi ryby, czyta książki 
i korzysta z Internetu.

Dorota Terakowska jest autorką kilkuna
stu książek adresowa
nych do dzieci i mło
dzieży. Wśród nich są 
m .in .: “W krainie 
kota” , “Sam otność 
bogów” i “Córka cza
rownic” . O gatunku 
jaki uprawia mówi - fan
tasy, baśń lub fikcja.
- Mając dwadzieścia parę 

lat po raz pierwszy przeczytałam baśniową po
wieść Tolkiena “Władca Pierścieni”. Książka ta 
wywarła na mnie duży wpływ. Odkryłam, że 
w formie baśni można opisać wszystko - otacza
jący nas świat, ludzi oraz wartości, których nale
ży przestrzegać - mówiła podczas spotkania z 
rybnicką, D. Terakowska.

Pisarka wspomniała również o swoim domu i 
zwierzętach, ulubionych twórcach i pasjach muzycz
nych. Udzielała wskazówek tym, którzy chcieliby 
zająć się pisaniem powieści. Dorota Terakowska 
mówiła o tym jak powstawały pisane przez nią 
książki, skąd czerpie pomysły oraz jakie są jej naj
bliższe plany wydawnicze. (S)

W teatrze życia
Kameralną sztukę Macieja Wojtyszki pt. 

“W znow ienie” pokazano na dużej scenie 
TZR, tyle że tym razem znalazła się na niej 
również widownia. Spektakl odegrany przez 
Annę Dymną i Aldonę Grochal to spe
cy ficzny  pojedynek  dwu kobiet o n ieży ją-

Włosko na nie...
w ii lo gościł Stanisław Stabro - poeta,

historyk i krytyk literacki, doktor nauk hu
manistycznych, adiunkt w Instytucie filolo
gii polskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Tematem spotkania z poetą miała być twór
czość Marka Hłaski, do której gość dość sku
tecznie nas zniechęcał. Stwierdził, że prezen
tuje ona inne realia niż są nam znane, odsła
nia ponure mity PRL-owskiej rzeczywistości 
i jest dla nas - młodego pokolenia - niezrozu
miała. Zdziw iło 
nas rów n ież  
p rzed s taw ien ie  
konsumpcyjnego 
stosunku do ży
cia jako modelu 
do naśladowania.

Temat główny 
St. Stabro prze
p latał licznym i 
wywodami doty
czącym i aktual
nej sytuacji poli
ty czne j. Z b u l
wersował nas swoimi bardzo nieprzychylny
mi i pełnymi stereotypów uwagami na temat 
górników, którzy są według pana Stabro 
podrzędną i niedouczoną grupą społeczną. (!)

Barbara Pypeć, Magdalena Wolska, 
Romana Zachemba - uczennice II LO

cego ju ż , trag icznego  maga teatru lalki.
Rzetelny spektakl, podczas którego nikt się 

nie nudził - dzięki trafnej grze obu aktorek, a 
zwycięstwo jeszcze raz odniosła sztuka. Re
fleksje na temat miłości, walki płci, marzeń 
i grzebiącego je  czasu, wreszcie wzajemne
go stosunku teatru i życia - to niemało jak na 
godzinny zaledwie spektakl. /gw/

Ogromnym zainteresowaniem wśród 
uczniów rybnickich szkół podstawowych i śre
dnich cieszyło się spotkanie z Jerzym fedo-
rowiczem, dyrektorem i aktorem Teatru Lu
dowego w Nowej Hucie.

Z powodu dużej frekwencji spotkanie trze
ba było przenieść z biblioteki do dużej sali 
TZR. J. Fedorowiczowi udało mu się doko
nać czegoś niemożliwego - zaangażował do 
pracy nad sztuką teatralną młodzież walczą
cych z sobą subkultur.

Mówmy NIE!
- Wyobraźcie sobie 

setkę m łodzieży. 
W śród n ich  n a 
rkom an i i a lk o 
holicy z dwóch zwal
czających się grup. 
Ciągłe bójki, zni
szczenia i dewasta
cje budynku, k r a 
d z ie ż e  ża ró w e k  
i graffiti na ścia
nach. M yślałem  

już, że zw a riu ję  - wspomina swoje pierwsze 
kontakty ze skinami i punkami J. Fedorowicz.
- Postanowiłem jednak zrobić z nimi tę sztukę. 

I udało się. W czasie kilku miesięcy wzajenmych 
kontaktów, ta młodzież się zmieniała na moich 
oczach. Wiem już, że nie ma ludzi przegranych. 
Obecnie w tej grupie jest 6 par małżeńskich.

Tak było na początku lat 90- tych, kiedy J. Fedo
rowicz zdecydował się wystawić “Romea i Ju
lię”, obsadzając w sztuce tzw. trudną młodzież. 
Spektakl wyreżyserowano i prezentowano w mia
stach całej Polski i Europy. W czasie pracy nad sztu
ką do Nowej Huty przyjeżdżało mnóstwo dzien
nikarzy, m.in. z Japonii i Brazylii. Nie mogli uwie
rzyć w to co zobaczyli.
0  tym jak powstawały spektakle “Romea i Ju
lii” z udziałem punków i skinów gość opowie
dział młodzieży rybnickich szkół. Ostrzegał 
również młodzież przed zażywaniem narkoty
ków: - Narkomania to problem dzisiejszego 
świata. Przestrzegam was! Nie próbujecie z cie
kawości kosztować używek - mówił - Na moich 
oczach umierali ludzie. Widziałem tragedie
1 rozpacz rodziców, ale widziałem też szczęście 
matek, których dzieci wróciły do życia bez nar
kotyków. Jedna z nich powiedziała mi kiedyś. 
Że czuje się tak, jakby urodziła swoje dziecko po
nownie. Wiem, że walka z nałogiem jest niezwy
kle trudna. Istnieją mafie, które sprzedają narko
tyki nielietnim i rozporowadzają je  w szkołach. 
My musimy powiedzieć NIE!
Na deskach TZR Teatr Ludowy z Nowej Huty 

zaprezentował spektakl ‘Toksyczni rodzice” Inki 
Dowlasz na podstawie bestseller!! Susan Forward.

(S)
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Możliwości wyobraźni
Piątka dzieciaków, kamień mający moc 

spełniania życzeń, tajemnica starego dwor
ku oraz podróż w czasie - to temat książki 
zatytułowanej “Niezwykłe wakacje”. O tej 
i innych powieściach dla dzieci i młodzieży

mówiła - Beata Osłrowicka.
Większość książek 

jej autorstwa zawiera 
wątki historyczne. 
“Eliksir przygód”, 
“Niezwykłe waka
cje” oraz “Tajemni
ca szkatułki” przeno
szą czytelników do 
XVII wieku, dzięki 
czemu mogą zetknąć 
się z ówczesnym ży
ciem i obyczajowo
ścią.

W trakcie spotkania z rybnickimi uczniami, 
w Miejskiej Bibliotece Publicznej, B. Ostro- 
wicką pytano m.in. o to jak powstała jej pierw
sza książka, dlaczego autorka sięgnęła do 
XVII wiecznych realiów i co fascynującego 
jest w pracy pisarza:
- Fascynują mnie przede wszystkim możliwo
ści mojej wyobraźni. To ona podpowiada mi 
jak  ma wyglądać dana postać, jakie ma nosić 
imię, jak  zachowa się w danej chwili oraz jak  
mam pokierować je j losem - mówi B. Ostro- 
wicka. - Fascynujące je s t również samo przy
gotowywanie się do napisania książki - zdo
bywanie wiedzy i potrzebnych informacji. 
Pisarka wspomniała również o opowiastkach 

zamieszczanych w radio, powstającym cyklu 
książek o problemach nastolatków oraz swo
im ulubionym pisarzu dla dzieci - Kornelu 
Makuszyńskim. (S)

Z uczniami klas maturalnych I LO spotkał

się Julian Kornhauser, jeden z twórców
pokolenia ’68 w poezji polskiej, autor wielu 
tomów wierszy, trzech powieści, krytyk i hi
storyk literatury oraz tłumacz poezji południo- 
wosłowiańskiej - m.in. serbskiej i chorwackiej.

Kilka zwierzeń poety
Autor, a tak

że profesor In
stytutu Filolo
gii S ło w iań 
skiej UJ, 
p r z e d s t a w i ł  
sw oją drogę 
twórczą, która 
w ostatniej pro
zie wspomnie
niowej została 
naznaczona po

wrotem do Śląska - “przestrzeni magicznej ” - 
do Gliwic, gdzie pisarz spędził dzieciństwo. 
Później zaproponował licealistom odczytanie 
kilkunastu swoich dawnych i nowych wierszy. 
Te ostatnie - z tomu “Kamyk i cień” /1996/ - 
zawierają przemyślenia z ostatnich 10 lat.

Lektura ta pobudziła salę do zaledwie kilku 
pytań. Odpowiedzi poety ukazały go jako czło
wieka wrażliwego na obecność wokół dzieci, 
jako twórcę wierzącego w poetyckie natchnie
nie oraz w to, iż proces tworzenia jest sponta
niczny i w dużej części nieuświadamialny.

Goszczący w Rybniku pisarze wysoko 
ocenili poziom większości spotkań z mło
dzieżą. Podkreślali umiejętność zadawania 
inteligentnych pytań i “czynnego” słuchania 
oraz zaangażowanie w przygotowanie spotkań 
wykładowców języka polskiego.

Siadami Gombrowicza...
...powędrowaliśmy za sprawą autora “Ape

tytu na Przemianę” Jerzego Jarzębskiego
na spotkaniu w MBP. Krytyk i wybitny znaw
ca p o lsk ie j p rozy 
współczesnej wpro
wadził nas w argen
ty ń sk ą  egzo tykę , 
magię Buenos Aires 
i zawiłości losu pol
skiego pisarza - emi
granta, który wybrał 
dno nędzy, by - ni
czym baron Munch- 
hansen - w ydobyć 
się po niemal ćwier
ćwieczu literackich 
trudów na wyżyny światowej elity intelektu
alnej.

Wszystko to za sprawą zdjęć przywiezio
nych z półtoramiesięcznego pobytu w Argen
tynie, które po części ozdobią najnowszą 
książkę młodego profesora UJ o Gombrowi
czu w serii “A to Polska właśnie”. Wcześniej 
jeszcze ukaże się tutaj jego monografia po
święcona Schulzowi!

Podczas tego arcyciekawie komentowanego 
pokazu zdjęć poznaliśmy nie tylko przyjaciół 
wielkiego Witolda ale także jego zwyczajowe 
marszruty i wiele innych ciekawostek.

/gw/

Goście zauważyli niezwykłe utożsamianie 
się młodych ludzi z miastem, z którego są 
dumni i potrafią to okazać. Krakowscy pisa
rze są zdania, że form ula RDL pom aga 
uczniom nawiązać kontakt ze współczesną 
literaturą polską i są ważną częścią humani
stycznej edukacji.

XIX Rybnickie Dni Literatury 
zakończył koncert dwóch kraku

sów - Grzegorza i. i Andrzeja 5.,
którzy znów gorąco prosili, by nie 
przenosić im  stolicy do Krakowa.

Lider zespołu “Pod Budą” An
drzej Sikorowski obchodził aku
rat urodziny, nie obyło się więc bez 
gremialnego “Sto lat” wyśpiewane
go przez salę z akompaniamentem 
fortepianu, przy którym  zasiadł 
Grzegorz Tbrnau. Już bardziej 
krakowskim akcentem krakowskiej 
edycji RDL zakończyć nie można 
było...

Tel. 42-28-825
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Abecadło Wisła,
rzeczy siąskich "śląskie Zakopane"

Herb W isły w ywodzi się z pochodzącej 
z około 1700 roku pieczęci dawnej wiślań- 
skiej wsi. W dość cztelny sposób przed
staw ia ona charak terystyczne położenie 
m iejscowości. Litera “V” to inicjał łaciń
sk iego  rzeczow n ika  Vistula, zaś um ie 
szczone wyżej trzy kreski to trzy źródła 
rzeki Wisły, która w tej m iejscowości b ie
rze swój począek - W isełka, B iała W isełka 
i M alinka.

W iślańska osada swymi początkam i się
ga przełom u XVI i XVII wieku. Początko
wo była zw ykłą podgórską wsią. Zmiana 
nastąpiła dopiero w połowie XIX wieku, 
kiedy ziem ie polskie ogarnęła  m oda na 
uzdrow iska i letnie wyjazdy lecznicze do 
podgórskich m iejscowości. W tym samym 
czasie kiedy odkryw ano Zakopane, odkry
to rów nież walory W isły i całego Beskidu 
Śląskiego. Około 1882 roku do W isły na 
leczen ie  p rzybył Bogumił H off (1829- 
1894), krajoznawca, malarz i etnograf. Od
tąd przybywał tam corocznie, a w 1892 roku 
zbudował w Wiśle swój dom i jednocześnie

pierwszy pensjonat o nazw ie “W arszawa” . 
Zajął się też badaniem fascynującej go oko
licy. Publikow ał w prasie i p isał książki 
o doskonałych w arunkach klim atycznych 
W isły i Beskidu Śląskiego. Hoffa m ożna 
uznać za odkrywcę Wisły jako uzdrowiska. 
To on sprawił, że m iejscowość ta stawał 
się coraz bardziej znana. O dw iedzało ją  
wielu letników, kuracjuszy i turystów. A 
wśród nich tak znane osoby jak: Maria Ko
nopnicka, Bolesław Prus, Eliza Orzesz
kowa, Wincenty Pol, Władysław Rey
mont, Władysław Orkan czy Władysław

Boy-Żeleński.
W latach m iędzywojennych znaczenie 

W isły jeszcze wzrosło. Powtały drogi, li
nia kolejow a i wiele nowych pensjonatów. 
W 1930 roku w W iśle-Czarne urządzono 
“Zam eczek” dla prezydenta Ignacego M o
ścickiego, a od 1937 roku organizowano 
festiw al regionalny “Tydzień G ór” , kont- 
nuacją którego można nazwać dzisiejszy 
“Tydzień K ultury B eskidzkiej” .

M iejscow ość W isła i cały Beskid Śląski 
od stycznia 1999 roku znajdzie się w po
w iecie cieszyńskim  - i w w ojew ództw ie

Na wiślańskim Rynku

G odafy p to k i z ty n k o w y j la ta m i
Ptok piyrszy
Furgajom po niebie drachy* kolorowe,
Takie som fe s t modne, rychtig przebojowe.
Ptok drugi
Tych szat kolorowych zazdroszczom im ptoki,
Zwłaszcza wszystkie ciomple**, te szare boroki.
Ptok trzeci
Lepsze szare piórka i wolność furganio,
Niż “drachowe loty ” na sznorku łod pranio!

(fra-szoł-ka)
* latawce
** też: ciample, cilipy, dziamble... - wróble

śląskim ! Pod w zględem  adm inistracyjnym  
tereny te pozostaną zatem częścią regionu 
górnośląkiego i będą nadal jego turystycz
nym zapleczem . W zględy kom unikacyjne 
spraw iają, że z Rybnika, G liw ic czy K ato
wic najłatw iej dostać się na weekendowy 
w ypoczynek  w łaśn ie  w oko lice  W isły. 
W praw dzie dw ujezdniow a droga szybkie
go ruchu  kończy  się k ilka  k ilom etrów  
przed W isłą, w U stroniu, ale pew nie nie
długo to się zm ieni i do “śląskiego Zako
panego” będzie lepszy dojazd niż do Za
kopanego. I może osiągniem y to bez “po
m ocy” olimpiady...

Marek Szołtysek
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Złoty jubileusz pracy obchodził Jan Majer - organista rybnickiej 
bazyliki św. Antoniego.

Jubilat urodził się w 1932 roku. Gry na organach uczył się w Państwowej Szkole 
Muzycznej II stopnia w Rybniku i Katowicach oraz studiował w Wyższej Szkole Muzycz
nej w Katowicach. Od 50 łat pracuje jako organista w bazylice św. Antoniego w Rybniku, 
ale grał także w wielu innych rybnickich kościołach: u franciszkanów, misjonarzy, w ko
ściele Matki Boskiej Bolesnej i św. Teresy, a także w Katowicach, Cieszynie, Kra
kowie, Gorzowie i Wambierzycach oraz w niemieckich miejscowościach Heidel
berg i Bruchsal.

- Pamiętam radość, z jaką niosłem na plecach do domu 50-kilogramową dębową 
klawiaturę - powiedział Jubilat wspominając swoje początki. - Zależało mi na szybkich 
postępach w grze, co wymagało wielu ćwiczeń. Dostęp do instrumen tu miałem jednak 
ograniczony. Skonstruowałem więc rodzaj kontuaru organowego umieszczając na od
powiedniej wysokości klawiaturę, a pod wysoką ławą zamontowałem kupioną orygi
nalną dębową klawiaturę nożną. (...) Klawisze manuału po przyciśnięciu powinny wra
cać do pierwotnej pozycji, dlatego obciążyłem je  ołowianymi ciężarkami. Odlałem je  z 
ołowiu wyjętego z naszej domowej maglownicy i umocowałem od spodu klawiszy. (■■) 
Organista-jubilat ciszy się w swoim środowisku wyjątkowym uznaniem. Oto fragment 
oceny jego pracy, danej przez wybitnego wirtuoza organów prof. Juliana Gembal- 
skiego, rektora Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Katowicach: - Gra organi
sty w parafii św. Antoniego w Rybniku odpowiada w pełni wymogom liturgii. Jest pra-

Jan Majer, rybnicki organista z 50-letnim stażem

widłowa pod względem doboru pieśni, sposobu akompanio
wania, poprawności harmonii. Również śpiew wiernych nie 
budzi zastrzeżeń, wyczuwa się dobre przygotowanie liturgii 
(...) Pan organista przyczynia się do utrzymania dobrego po
ziomu muzyki w parafii.

szoł

Wybory komunalne stanowiły barometr ak
tualnie panujących nastrojów społecznych, in
formowały o zmianach politycznych i narodo
wościowych zachodzących w mieście. Przez 
cały okres międzywojenny największym po
parciem wyborców cieszyła się Chrześcijań
ska Demokracja, która podczas wyborów, za
równo w 1926, 1927 
jak i 1930 r., zdoby
wała największą licz
bę głosów.

M niejszość n ie 
miecka uzyskiwała w 
stosunku do liczby jej 
mieszkańców bardzo 
znaczący odsetek głosów, zwłaszcza w wybo
rach w 1926 roku. Nawet po zdecydowanie nie
korzystnych dla siebie wynikach wyborów w 
1930 roku potrafiła, m.in. dzięki sojuszowi z 
sanacją, uzyskać przez kilka lat znaczący 
wpływ na działalność Rady i Zarządu Miasta,

obsadzając swoimi przedstawicielami m.in. 
funkcje prezesa oraz sekretarzy Rady Miej
skiej. Niewielkim poparciem w Rybniku w 
omawianym okresie cieszyła się Komunistycz
na Partia Polski. Ustabilizowane grono zwo
lenników posiadały Polska Partia Socjalistycz
na, Narodowa Partia Robotnicza oraz sanacja.

Przedstaw iciele tych 
partii zdobywali w ko
lejnych wyborach po 
kilka mandatów. Trud
no określić jest wobec 
braku dokumentów, ja 
kiego w yznania byli 
członkowie Rady Miej

skiej i Magistratu. Można jednak z dużym 
prawdopodobieństwem przyjąć, że zdecydo
waną większość stanowili katolicy, gdyż jak 
wykazał spis powszechny z 1931 roku ponad 
92 proc. mieszkańców miasta było wyznania 
rzym sko-katolickiego. W ykształcenie kadr

władz samorządowych miasta było bardzo 
zróżnicowane. Z całą pewnością jednakże 
stwierdzić można, iż przeważali ludzie z wy
kształceniem podstawowym. Jeżeli chodzi o 
strukturę zawodową radnych to przeważali w 
niej drobni przedsiębiorcy, urzędnicy oraz ro
botnicy. Przez cały okres międzywojenny w 
pracach Rady i Zarządu Miasta podobnie jak i 
na całym Śląsku nie uczestniczyły kobiety.

Przemyślenia i refleksje jakie pojawiły się w 
trakcie analizy źródeł pozwalają stwierdzić, że 
każdy nawet najmniejszy organizm samorządo
wy stanowi mikroorganizm, w którym istnieje 
konglomerat powiązań i zależności personal
nych oraz sympatii i animozji wytyczających 
stopnie hierarchii partyjnej i państwowej. Okres 
międzywojenny był jednak zbyt krótki, aby 
można było wypracować korzystniejsze formy 
działania i współpracy w łonie samorządu tery
torialnego dla dobra miasta, gminy - narodu.

Dariusz Prus

tli
Rada i Zarząd Miasta 
1922-1939
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31.10., godz. 17.00, 19.00, 20.30; 2.11., godz. 17.00; 3 - 5.11., godz.
17.00, 19.00
Z archiwum X, USA, 23.10., godz. 20.00; 24 - 25.10., godz. 17.00, 
19.30; 26.10., godz. 17.00; 27 - 29.10., godz. 17.00, 19.30KINO “PREMIEROWE” TZR

Zaklinacz koni, USA, 21 - 22.10., godz. 17.00, 20.00 DKF "EKRAN" (przy kinie Apollo)
Hiszpański więzień, USA, 24.10., godz. 16.30, 20.15; 26.10., godz. 
17.00; 27 - 29.10., godz. 17.00, 19.00
Marta i wielbiciele, ang. 24.10., godz. 18.30; 26.10., godz. 19.00 
Boogie nights, USA, 30.10., godz. 18.00, 21.00 i później do 5.11. 
Mali żołnierze, USA, 30.10., godz. 16.00 i później do 5.11.

KINO "APOLLO"

Rejs, polski oraz Postrzyżyny, czeski, 26.10., godz. 19.00

KINO "ZEFIR" - Boguszowice
Black dog, USA, 18 - 22.10., godz. 17.00, 19.00
Tarzan i zaginione miasto, USA, 25 - 29.10., godz. 17.00, 19.00

Mortal Kombat 2, USA, 21 - 22.10., godz. 17.00; 23.10., godz. 16.30 KINO "WRZOS" - Niedobczyce
Mafia, USA, 21 - 22.10., godz. 19.00, 20.30; 23.10., godz. 18,15; 30 - Sześć dni, siedem nocy, ang., 25.10., godz. 19.00
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WIELOPOLE

Pierwsze wzmianki o osadzie Wielopole 
pochodzą z 1311 roku, a miejscowość tę 
wspomina księga fundacyjna diecezji wro
cławskiej.

Później jeszcze o Wielopolu czytamy w za
piskach z 1407, 1482 i z 1531 roku. W sta
rych kronikarskich tekstach nazwę miejsco
wości zapisano w zniekształconej formie: 
“W ylopelo” “W elopole”, “W ielepole” czy 
“Wiellopole”. W okresie niemieckiego zabo
ru Śląska do nazwy dodano przym iotnik 
“königlich”, a więc nazwa brzmiała Wielo
pole Królewskie. Obowiązywała ona od 1788 
do 1922 roku. Niemiecki przymiotnik wska
zywał na królów pruskich, właścicieli tzw. 
Państwa Rybnickiego, którego częścią była 
wieś Wielopole. Nazwa wyraźnie odnosi się 
do dużej ilości pól uprawnych i na znaczną 
wielkość wsi w porównaniu np. z Kamieniem, 
Gołej owem czy Orzepowicami. Dawne gra
nice Wielopola z Rybnikiem wyznaczała od 
południa rzeka Ruda, od wschodu - granicę

Krótkie dzieje 
Wielopola

z Paruszowcem i Kamieniem las 
zwany “M iedźna” , od północy - 
wieś graniczyła z Golejowem, a spo
rną granicę wyznaczył ostatecznie 
w 1407 roku książę raciborski Jan 
II Żelazny. Natomiast od zachodu 
Wielopole graniczyło z Orzepowi
cami i Chwałęcicam i, tam gdzie 
Nacyna wpływała do Rudy i gdzie 
dzisiaj ciągnie się Zalew Rybnicki. 
To właśnie na polach wielopolskich 
chłopów ok. 1500 roku powstała 
“Rybnicka Kuźnia” - dzisiaj jest tam 
osobna dzielnica Rybnika (czytaj: 
Krótkie dzieje Rybnickiej Kuźni, 
G azeta R ybnicka nr 5/311, maj 
1997, s. 18-21).

W  1619 roku Wielopole miało ok. 
50 mieszkańców, w 1791 roku -170 
zaś w 1858 roku - 456 mieszkań-

Kaplica pod wezwaniem Matki Boskiej 
Różańcowej z ok. 1880 roku u zbiegu 
ulicy Gliwickiej i Miodowej.

ców. Z biegiem czasu wieś się bogaciła i roz
wijała. Oprócz uprawy roli mieszkańcy Wie
lopola dorabiali hodowlą ryb w stawach, zlo
kalizowanych w okolicach rzeki Rudy i wpły
wających do niej potoków, płynących od stro
ny Kamienia. Powstał młyn na “Strąkowcu” 
oraz dwie cegielnie przy ulicy Gliwickiej i 
Strąkowskiej. Ta druga cegielnia będąca wła
snością rodziny Woźniczka, zasłynęła z pro
dukcji wysokogatunkowej cegły stosowanej 
przy budowie kościoła św. Antoniego w Ryb
niku w latach 1903/6.

Od początków swego istnienia Wielopole 
należało do parafii w Rybniku. Najpierw mie
szkańcy chodzili do kościoła “na górce” przy 
ulicy Gliwickiej, od 1802 roku do kościoła 
MB Bolesnej, zaś w 1952 Wielopolan włą
czono w obręb parafii św. Antoniego w Ryb
niku. Tak pozostało do 1976 roku, kiedy usta
nowiono w Wielopolu parafię i jednocześnie 
przeniesiono tam XVI-wieczny drewniany 
kościół z Gierałtowic. “Nowy” kościół po-

■s* 2 0
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wstał pod starym, jeszcze gierałtowickim, wezwaniem św. Katarzyny 
i dodanym wezwaniem Matki Boskiej Różańcowej. To drugie wezwa
nie przeniesiono ze starej wielopolskiej kapliczki z lat 80. XIX wieku, 
stojącej do dzisiaj przy ulicy Gliwickiej.

W latach Powstań Śląskich ogromna większość mieszkańców 
Wielopola sympatyzowała z Polską, zaś podczas plebiscytu po pol
skiej stronie opowiedziało się 84 % wielopolan. Z Wielopola też po
chodził polski działacz narodowy, dziennikarz i wielki miłośnik ksią
żek Konstanty Prus (1872-1961), który jest dzisiaj patronem Miej
skiej Biblioteki Publicznej w Rybniku.

Chwile grozy mieszkańcy Wielopola przeżyli w 1945 roku. W stycz
niu hitlerowcy pędzili przez miejscowość więźniów oświęcimskich. 
Zastrzelono wtedy 9 osób, zaś 3 żydowskich więźniów uciekło, ukry
wając się na terenie Wielopola u rodziny Zimoniów. W lutym i marcu 
mieszkańców ewakuowano z powodu zbliżającego się frontu wscho
dniego. Niemcy bronili się w okolicach szpitala psychiatrycznego, zaś 
wielopolskie pola koło rzeki Rudy były zaminowane. Rosjanie zaś 
pozostali po wielopolskiej stronie rzeki Rudy, m.in. niszcząc i plądru
jąc większość domów w okolicy.

Wieś Wielopole była osobną gminą do 1973 roku, kiedy to została 
przyłączona do miasta Rybnika, stając się jego dzielnicą. Zaś po daw
niejszych “gminnych czasach” pozostała pamiątka w postaci herbu 
gminnego. Jest to sześć żółtych kłosów na żółtym pagórku i to wszy
stko na niebieskim tle. Aktualnie w dzielnicy Wielopole mieszka ok. 
1800 mieszkańców.

Budynek Szkoły Podstawowej nr 8 w Wielopolu przy ulicy Gliwickiej. Po
wstał on po przebudowaniu starej wielopolskiej szkoły z początków XX  wie
ku. Prace zakończono w 1985 roku. Dzisiaj w szkole tej uczy się 230 dzieci.

Zabudowania dawnej karczmy “Wielopolanki”. Kiedyś było to kulturalno- 
handlowe centrum wsi Wielopole.

Dzwonnica na dachu wielopol
skiej kapliczki z dzwonem prze
strzelonym podczas drugiej 
wojny światowej. Na dzwonie 
widać napis: “Wielopole 1883”

Obraz z kaplicy przedstawia 
M atkę Boską Bolesną i po
twierdza dawny “parafialny” 
związek Wielopola z kościołem 
M BB w Rybniku.

Wielopolanie 
o Wielopolu!

Za pośrednictwem Joanny Blażycy, nauczycielki historii i dyrek
torki Szkoły Podstawowej nr 8 w Wielopolu, zaproponowaliśmy tam
tejszym uczniom klasy VII, opisanie swojej dzielnicy. Oto fragmenty 
ich prac: W skład Wielopola wchodziły takie przysiółki ja k  Józef owiec 
i Stronkowiec. Ludność zajmowała się uprawą roli, hodowlą bydła 
oraz ryb w stawach. Jak sama nazwa głosi, “Wielopole” to “dużo 
pola ” obsianego zbożem. Z  Wielopola do Rybnika prowadziła kiedyś 
droga, wzdłuż której rosły ogromne drzewa. Droga ta w niczym nie 
przypominała nam dzisiejszej ulicy Gliwickiej - pisze Ania Szotek.

W latach 30. naszego stulecia wieś Wielopole została zelektryfiko
wana. / . . . /W  ostatnich latach wybudowano nową remizę strażacką, 
utwardzono wiele ulic i zainstalowano telefony. W Wielopolu przyby
ło dużo nowych i pięknych domów. Z  wsi chłopskiej i rolniczej prze
kształciło się w zadbaną dzielnicę miasta - zapisała Magda Przeliorz.

Dawniej, zimową zabawą wielopolskich dzieci było ślizganie się na 
“Pynkalce” czyli na dzisiejszej ulicy Owocowej. Zazwyczaj jeździło  
się na torbach lub butach podzelowanych taśmą górniczą. Kiedyś też 
Wielopole odwiedzało kino objazdowe, które swe fdm y wyświetlało w 
karczmie “Wielopolanka ”, należącej wtedy do Zimoniów. Tam też urzą
dzano zabawy i potańcówki - takie informacje zebrała od starszych 
Beata Ziętkiewicz.

Opisu życia codziennego w Wielopolu, w połowie naszego stulecia 
dokonał Bogdan Dzierżawa w znanej książce “Utopek z Wielopola” 
drukowanej w naszej gazecie.

Tel. 42-28-825 HHHH
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“Ośliźlokowe stawy” u zbiegu ulicy Strąkowskiej i Podleśnej, gdzie widuje 
się czasami “utopki”...

Boisko “KS Wielopole” i remiza OSP

Informacji na temat zmian w dzielnicy w ostatnich dwóch latach 
udzieli! nam Hubert Świerczyna, od ośmiu lat przewodniczący Rady 
Dzielnicy w Wielopolu. - Jestem daleki od chwalenia się. Rolą prze
wodniczącego Rady Dzielnicy jes t utrzymywanie łączności między je j 
mieszkańcami, a Urzędem Miasta. Zmiany, jakie u nas zaszły są głów

nie zasługą mieszkań
ców naszej dzielnicy. 
Tak więc w ostatnich 
dwóch latach utwar
dziliśm y metodą go
spodarczą ulicę Pod
leśną i je j trzy boczne 
- Strąkowską, Miodo
wą i kilka bocznych 

ulicy Gliwickiej a takie parking koło kościoła. Zostały oświetlone 
ulice Klonowa, Strąkowską, Koralowa i Miodowa. Poszerzono tez 
przepust wodny (most) na ulicy Podleśnej, powstał wodociąg przy uli
cy Podleśnej i dwóch bocznych Gliwickiej. W naszej dzielnicy 90 %, 
mieszkańców ma telefony, jes t też poczta. To jednak nie wszystko! Na 
najbliższe lata planujemy doprowadzić do wybudowania kanalizacji 
w dzielnicy i sali gimnastycznej przy naszej szkole. Chcielibyśmy też 
dokończyć budowę remizy OSP i boiska Klubu Sportowego Wielopole 
przy ulicy Podleśnej. Przede wszystkim jednak, podobnie ja k  mieszkań
com Golejowa, leży nam na sercu sprawa ulicy Gliwickiej. Jest to 
droga krajowa i ciągle nierozstrzygnięta jes t budowa trzeciego pasa 
ruchu. To z kolei wstrzymuje sprawę budowy chodników (!).

Opracował Marek Szołtysek z pomocą uczniów SP 8 
w Wielopolu i informatora "Wielopole" napisanego 

przez Kazimierza Nowaka.

Co się dzieje 
w Wielopolu?

Rodziny 
poszukiwane !

Chcą przyjąć do swoich domów każ
de potrzebujące dziecko, bez względu 
na wiek i płeć. Mówią, że nie ma zna
czenia, czy opiekę znajdzie u nich 
dziewczynka czy chłopak.

- Każde z tych dzieci zasłużyło na możliwość 
wychowania się w normalnych warunkach - twier
dzą rodziny uczestniczące w szkoleniu osób, ubie
gających się o status rodziców zastępczych.

Rybnicki Ośrodek Rodzin Zastępczych Towa
rzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci “Szan
sa” jako pierwszy w kraju prowadzi szkolenie kan
dydatów na opiekunów zastępczych. Obecnie w 
ośrodku dobiega końca kształcenie 5 rodzin z 
Rybnika, Bełku i Żor. Jeszcze w tym roku w ich 
domach zamieszkają dzieci, których rodzice nie speł
niają swojej roli i mocą postanowień prawnych ogra
niczono ich możliwości wychowawcze.
- Przez 14 lat byliśmy rodziną zastępczą. Nasz wy
chowanek osiągnął już pełnoletność i dlatego decy
dujemy się na wychowanie kolejnego dziecka.
- Teściowa prowadzi Rodzinny Dom Dziecka, chce- 
my go przejąć - mówią o swoich motywach ucze

stnicy szkolenia.
W trakcie sześciu kilkugodzinnych zajęć prowa

dzonych przez psychologów i pedagogów, uczest
nicy poznają m.in. zagadnienia z zakresu opieki 
rodzinnej, praw dziecka, rozwoju emocjonalnego i 
psychoseksualnego oraz separacji i zachowań.
- Nasze spotkania mają charakter nie tylko wykła
du - mówi psycholog Maria Cytrycka - staramy 
się, aby rodziny brały czynny udział w zajęciach. 
Ma im to pomóc w przystosowaniu się do różnych 
sytuacji, na które napotkają podczas opieki nad 
swoimi podopiecznymi. Musimy zdać sobie spra
wę, że do ich domu trafią przede wszystkim dzieci z 
zaburzonymi zachowaniami, pochodzące ze środo
wisk niewydolnych wychowawczo.

Zdaniem dyrektora ośrodka Arkadiusza An
drzejewskiego, placówka ta ma za zadanie poszu
kiwanie kandydatów na rodziców zastępczych, od
powiednie ich przygotowanie oraz pomoc w trak
cie pobytu dzieci w nowych rodzinach. Opieka za
stępcza może mieć charakter krótko lub długoter
minowy - aż do osiągnięcia pełnoletności. Nie jest 
formą adopcji, ma natomiast zapewnić dziecku jak 
najlepszy rozwój.
- Na podstawie uzyskanych informacji, wywiadów 
środowiskowych i własnych obserwacji zakwalifi- 
kowujemy dzieci do danej rodziny - mówi A. An
drzejewski. - Rodziny nie zostaną pozostawione 
same sobie. Będziemy organizować grupy wspar
cia, szkolenia specjalistyczne, by nie czuli się osa

motnieni. Staramy się również o to, by w miarę 
możliwości współpracować z rodziną naturalną 
dziecka. Często jest tak, że opieka zastępcza ma 
umożliwić powrót dzieciom do ich własnej rodziny, 
ma pomóc w rozwiązywaniu problemów w zabu
rzonej rodzinie - twierdzi dyrektor placówki.

Ośrodek Rodzin Zastępczych "Szansa" powstał 
w ramach programu pilotażowego Ministerstwa 
Edukacji Narodowej i jako pierwszy w kraju roz
począł tego typu szkolenie dla kandydatów na opie
kunów zastępczych. Obecnie poszukuje kolejnych 
rodzin zainteresowane taką formą pomocy rybnic
kim dzieciom.
- Poszukujemy tzw. rodzin zdrowych, czyli bez pa
tologii, nie karanych, z odpowiednimi warunkami 
mieszkalnym, materialnymi i co może dziwić - głów
nie obce. Staramy się zniwelować stereotyp rodzi
ny zastępczej, którą tworzą krewni dziecka, najczę
ściej dziadkowie - mówi M. Cytrycka.

A co radzą przyszłym opiekunom zastępczym 
rodziny, które już podjęły się takiej roli: - Zanim 
podejmie się decyzję o przyjęciu dziecka należy, 
bardzo dobrze się zastanowić. Pamiętajmy - dziec
ko nie jest rzeczą.

Osoby zainteresowane ubieganiem się o status 
rodziny zastępczej mogą kontaktować się osobiście 
z Ośrodkiem Rodzin Zastępczych "Szansa", 
działającym przy Zespole Ognisk Wychowaw
czych w Rybniku przy ul. Chrobrego 16 lub tele
fonicznie, pod numerem telefonu 422-56-39.

(S)
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Pucharowy epizod
Nie udało się koszykarkom Color Cap-u Hugart Rybnik awansować do roz

grywek grupowych w europejskim Pucharze Ronchetii. Pomimo zwycięstwa 
w Kijowie z tamtejszym Dynamem 72:65, rybniczanki na własnym parkiecie okazały 
się zespołem gorszym i przegrywając 59:86 pożegnały się z pucharową rywalizacją.

Znacznie lepiej rybniczanki radzą sobie w rozgrywkach ligowych. Po czterech 
kolejkach z dorobkiem 7 punktów w ligowej tabeli plasują się na trzecim miej
scu. Teraz przed koszy karkami Color Cap-u Hugart spotkania wyjazdowe z czołowy
mi drużynami kraju. Niestety, spadło zainteresowanie tą dyscypliną sportu w naszym 
mieście. Spotkania ligowe ogląda o połowę mniej ludzi niż w sezonie ubiegłym, a to 
być może wynika z wysokiej ceny biletów, nieadekwatnej do poziomu ligowych roz
grywek.

Najważniejsza ligia
Pozostałe dwa koszykarskie zespoły ligowe rozegrały także również po kilka poje

dynków tego sezonu. Drugoligowe koszykarki RMKS Partners Rybnik ligowy se
zon rozpoczęły od zwycięstwa. W własnej hali pokonały faworyta drugoligowych 
rozgrywek Orła Polkowice 64:49, a tydzień później w spotkaniu wyjazdowym prze
grały w Lublinie z tamtejszym AZS-em 67:76 choć po I połowie prowadziły 30:25.

Za koszykarzami MKKS-u Rybnik już 5 potyczek ligowych. Z dorobkiem 7 punk
tów zajmują oni w tabeli 9 miejsce. Jak na razie koszykarze MKKS-u pokonali ze
społy: Opola /102:93/ i Wodzisławia /92:86/, a przegrali z drużynami Rudy Śl. /76:93/, 
Bielska Białej /90 :100/ i Cieszyna /76 :107/. Już w trakcie sezonu w zespole nastąpiło 
sporo zmian personalnych. Z zespołu odeszli: T. Grzybek, J. Szymura, R. Wróbel 
i A. Kisiel a nowymi zawodnikami w drużynie są: Justyn Węglorz, Przemysław 
Strzebinczyk, Wojciech Parma, Jarek Marciniak, Jarosław Krawczyński /wy
chowankowie ROW-u Rybnik/ i Michał Gancarz. Jak mówi trener Cz. Grzonka 
zespół został wzmocniony jednak potrzeba trochę czasu, aby nowi zawodnicy zgrali 
się z resztą zespołu.

J e d n y m  z d a n ie m
•  Na rozegranych w Bielsku-Białej mistrzo
stwach makroregionu młodzików w lekkiej 
atletyce zawodnicy RMKS Rybnik wywal
czyli 2 medale złote , 3 srebrne i 2 brązowe. 
Medalistami zostali: Patrycja Błaszczyńska 
i Nina Wasyłik /złoto/, N. Wasylik, Urszula 
Majta i Oskar Pierchała /srebro/ oraz Mi
chaela Buszka i Marcin Complak /brąz/.
•  Grzegorz Pawliczek został młodzieżowym 
indywidualnym mistrzem Śląska w speedrowe- 
rze, a na trzecim miejscu został sklasyfikowa
ny inny rybnicki zawodnik Krzysztof Orzeł.
•  Reprezentanci Komendy Rejonowej Po
licji w Rybniku zwyciężyli w kategorii klu
bów mundurowych w zawodach strzeleckich 
o puchar dowódcy Garnizonu Rybnik, a za

wodnicy MKS LOK Rybnik I zajęli piąte 
miejsce w grupie niemundurowej.
•  Srebrne medale wywalczyli na Międzyna
rodowych Mistrzostwach Polski w Akroba
cji Spadochronowej zawodnicy aeroklubu 
ROW: Jarosław Pawłowski, Mariusz Koba, 
Tomasz Adamiak i Sebastian Sobczak.
•  Judoka Polonii Rybnik Artur Kejza zwy
ciężył w rozgrywanym w Łowiczu turnieju 
mistrzów. Aktualny Mistrz Polski wszystkie 
swoje walki rozstrzygnął przed czasem. Na 
rozegranych mistrzostwach Śląska młodzi
ków w judo trzy złote medale wywalczyli: 
Marek Zawionka, Grzegorz Burjan i Aga
ta Kapuścińska. Ze srebrem z zawodów po
wrócił Łukasz Srokol.

M arna końcówka
Żużlowcy RKM Energo Inwest 

zakończyli w kiepskim stylu swój 
kolejny drugoligowy sezon.

Tym razem zakończyli go na 4 miej
scu, jednak ich postawa w ostatnich 
spotkaniach pozostawia sporo do ży
czenia. Najpierw w kompromitującym 
stylu przegrali we Wrocławiu 17:63 
/!!/, potem doznali porażki w Tarno
wie 37:53, a w ostatnim spotkaniu se
zonu występując przed w łasną pu
blicznością przegrali z Włókniarzem 
Częstochowa 30:60.

Przed sezonem rybnicką drużynę 
stawiano w roli jednego z faworytów 
drugoligowych rozgrywek, jednak sła
ba końcówka sezonu pozbawiła wszy
stkich nadziei na awans. Nie dość, że 
cel nie został zrealizowany, to po raz 
kolejny polityka znacznego odmłodze
nia zespołu legła w gruzach.

Szkolne
przełaje

Pierwszą międzyszkolną imprezą sportową 
były sztafetowe biegi przełajowe, które odby
ły się 8 września na terenach sąsiadujących 
z kąpieliskiem “Ruda”. W zawodach wystar
towało ok. 400 zawodników z 30 szkół Ryb
nika, Żor i sąsiadujących z tymi miastami 
gmin. W kategorii dziewcząt szkół ponadpod
stawow ych, ryw alizujących na dystansie 
6x1000 m uczennice II LO w Rybniku zdo
były drugie, a ich koleżanki z IV LO trzecie 
miejsce. Wśród chłopców szkół średnich naj
lepszymi okazali się uczniowie ZSZ nr 2 
w Rybniku, a trzecie miejsce zajęli zawodni
cy ZSME z Rybnika. Ze szkół podstawowych 
najlepiej w ypadła SP nr 17 z Rybnika. 
Uczniowie tej szkoły zwyciężyli w kategorii 
dziewcząt młodszych i chłopców starszych, 
a trzecie miejsce zajęli w kategorii dziewcząt 
starszych. Także duży sukces odnieśli ucznio
wie SP nr 8 z Rybnika. Zwyciężyli oni w ka
tegorii chłopców młodszych, a drugie miej
sce zajęli w grupie chłopców starszych.

■■■■■■■■■■■■Mi

na wykonanie przelewu burzowego na kanalizacji 
ogólnospławnej w ul. Myśliwskiej w Rybniku.

Termin realizacji: 31 grudnia 1998 roku.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w 
Wydziale Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Rybnika, ul. 
Chrobrego 2, pok. 245.
Koszt specyfikacji: 20.00 zł

O ferty  w zak le jonej kopercie  opisanej zgodnie  z w ym agan ia
mi specyfikacji należy złożyć do dnia 6.11.1998 roku do godz. 
11.00 w W ydziale Gospodarki Komunalnej Urzędu M iasta 
Rybnika.
P rzetarg  odbędzie  się w dniu 6.11.1998 roku o godz. 12.00 w 
siedzibie Urzędu M iasta Rybnika, ul. B. Chrobrego 2 w sali 
nr 138.
Szczegółowe informacje dotyczące warunków zamówienia można 
uzyskać w Wydziale Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta 
w Rybniku, ul. B. Chrobrego 2, tel. 42-23011 wew. 7710 w godz. 
od 8.00 do 14.00 od poniedziałku do piątku.

Tel. 42-28-825 ■ ■ ■ ■ ■
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Rozwiązanie magicznych liter: 
"WULKAN”

Nagrodę - kolację dla dwu osób 
w hotelu "Rondo" z noclegiem i śnia
daniem - otrzymuje IRENA i KRY
STYN WYSOCCY, ul. Pilarczyka 
17a, 44-210 Rybnik.
Zwycięzców prosimy o kontakt z re
dakcją.
Nagrody dodatkowe dwa bony towa
rowe po 50 zł każdy otrzymu
ją: MAŁGORZATA GRABOW 
SKA, ul. Chabrowa 30b/40, 44-210 
Rybnik

Nagroda główna za rozwiązanie 
Magicznych Liter

- weekend dla dwu osób
w Ośrodku Wypoczynkowym

"Jodła"
Termin do uzgodnienia ze 

sponsorem
- Zakładem Usług Socjalnych PKP

Nagrody dodatkowe 
- dwa bony towarowe 
wartości 50 zł każdy
ufundowane przez Klub 
Międzynarodowej Prasy

i Książki ( zS ? Q j&.

oraz BARBARA BISKUP, ul. Rudz
ka 21/1, 44-200 Rybnik.

Bony towarowe do odebrania w re
dakcji przez miesiąc od daty ogłosze
nia nazwisk zwycięzców.

Magiczne litery
W sześciu kolumnach pozamienialiśmy ko
lejność liter. Rozwiązaniem będzie wyraz 
utworzony z drugich liter prawidłowo uło
żonych rzeczowników w l. poj.

Rozwiązania na kartkach pocztowych pro
simy przysyłać do 9 listopada pod adresem re
dakcji: "Gazeta Rybnicka", Rynek 12a, skr. 
poczt. 96, 44-200 Rybnik, lub wrzucić do na
szej "żółtej skrzynki" (ulica Kościuszki). 
Wraz Z adresem prosimy również o podawa
nie numeru telefonu, by łatwiej się z Pań
stwem kontaktować.

1 2 3 4 5
1 N T Y K
o A P R T
K Ł D K O
W 1 A B R
D O E A Ę

Ośrodek Wypoczynkowy

JO D ŁA Malowniczo położony ośrodek, dysponuje 
miejscami w 3 i 4 osobowych murowanych do- 
mkach, stołówką, świetlicą, kawiarnią, małym 
odkrytym basenem dla dzieci.

W zimie czynny jest wyciąg narciarski (350 m) 
oraz wypożyczalnia sprzętu sportowego.

Lasy otaczające ośrodek to raj dla amatorów 
grzybów, jagód i borówek.

34-372 Sól k/Zwardonia 
tel. (0-33) 645-337 

tel. kom. 988-830-368

PKP Zakład Usług Socjalnych, 
ul. Dworcowa 11, 40-012 Katowice 

Teł. /032/ 2575202 (wczasy), /032/ 2575622 (kolonie)

Sp. z o.o
Klub Międzynarodowej Prasy i Książki 

Rybnik, ul. Sobieskiego 18

Suzi Black -  Nirvana - 
w hołdzie Kurtow i, 
Wyd. “Rock-Serwis”

Propozycja dla fanów 
kultowego zespołu “Ni
rvana” i jego lidera Kur
ta Cobaina, którego sa
mobójcza śmierć odbiła 
się szerok im  echem  

w rockowym światku. Bogato ilustrowana 
monografia zespołu pozwoli na zrozumie
nie fenomenu zespołu i jego charyzmatycz
nego lidera.

Martin Roach -  The
Prodigy - oficjalna bio
grafía, Wydz. “Rock- 
Serwis”

I kolejna muzyczna 
monografia, tym razem 
b ry ty jsk ieg o  zespołu  
hard-dance, który mimo 
wielu przeciwności losu 
nadal plasuje się w czo
łówce grup wiernych etosowi undergroun
du.

•  •  •

Auto -Katalog. Modele 
na 1999 rok. Edycja 
polska Auto-M otor- 
Sport

Nowy katalog prezen
tujący 1900 sam ocho
dów  z ca łego  św iata  
z danymi technicznymi, 
adresami firm i cenami. 

W ofercie m.in. VW Beetle czyli nowy "gar
bus" - najgłośniejsze auto sezonu.

•  •  •

CD Czarno na białym 
- Mietek Szczęśniak

Kolejna płyta zafa
scynowanego “czarną” 
muzyką wokalisty, któ
ry całą swą do niej mi
łość w yśpiew ał w 12 
autorskich utworach.

Tel. 42-28-825
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Nowoczesne 
łazienki Rybnik DH "Hermes"

ul. Chrobrego 6 
Tel. 0-36/422-65-38

Zapraszamy do Studia Łazienek
X płytki ścienne i podłogowe X ceramika łazienkowa 
X kabiny prysznicowe X dodatki łazienkowe
X hydromasaże X lustra kryształowe
X wanny i brodziki X armatura Hansa

Firma z atutami
- bogaty wybór wyposażenia i wystroju łazienek,
- materiały renomowanych firm - polskich i zachodnich
- doświadczenie - pomogliśmy wielu klientom lepiej mieszkać,
- fachowe doradztwo - wydając swoje pieniądze 
musisz mieć pewności trafnego wyboru,
- gwarancja - nie sprzedajemy towaru wątpliwej jakości.

Przyjdź zobacz co można zmienić!

NOWOCZESNE ŁAZIENKI
5% zniżki

przy zakupach do końca roku

GABINET
MEDYCYNY PRACY

Lidia i Jerzy Kryniccy

świadczy usługi w zakresie:
* Badania profilaktyczne pracowników

- wstępne
- okresowe
- kontrolne

* Badania kierowców

Zawieranie umów zgodnie z ustawą o służbie 
medycyny pracy
z dn. 27.06.1997 - Dz.U. Nr 96, poz. 593

Badania w zakładzie pracy po uprzednim  
uzgodnieniu

Rybnik, ul. Kościuszki 44c, I p., tel. 439-65-70, 
0-601-52-27-98

poniedziałki, środy, piątki 16.00 -17.00

BHP - CENTRUM 
TATARCZYK

Rybnik, ul. Boguszowicka 23a, tel./fax 4228730, 0-602-175965
Katowice, ul. Gallusa 5, tel./fax 2051583, 0-601-413215

- poleca bankom, przedsiębiorstwom, 
zakładom, spółkom oraz rzemieślnikom:

1. Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów oraz szkoleń 
z zakresu bhp i p.poż. dla:
- właścicieli oraz kierownictw zakładów pracy,'lw i
- przełożonych zespołów pracowniczych oraz dozoru 
i nadzoru inżynieryjno-technicznego,

- pracowników podstawowego szczebla administracyjnego 
oraz robotniczego,

- uczniów i praktykantów wszystkich specjalności,
2. Prowadzenie służby z zakresu bhp,
3. Profesjonalne doradztwo z zakresu prawa pracy,
4. Przeprowadzenie czynności związanych z wypadkami w pracy 

lub w drodze z lub do pracy,
5. Wykonanie nakazanych przez TSSE badań środowiskowych,
6. Wykonanie obowiązkowych pomiarów elektrycznych.
7. Przeglądy i legalizacja sprzętu p.poż.
Współpraca z nami owocuje bezproblemowym przebiegiem 

kontroli ze strony państwowych organów nadzoru 
nad warunkami pracy (PIP, Sanepid, UDT)

Dla Państwa dyspozycji mamy doborową, profesjonalną kadrę 
doradców i wykładowców wraz z byłymi pracownikami 

Państwowej Inspekcji Pracy, oraz długoletnie doświadczenie 
w zakresie Prawa Pracy.

Oferujemy najniższe ceny przy najlepszej organizacji 
wykonania zlecennych czynności

Zapraszamy do współpracy - na pewno się Państwu opłaci.

CZY TWOJA EMERYTURA 
PRACUJE DLA CIEBIE?
Ciężko na nią zapracowałeś. Warto, by ona pracowała teraz dla Ciebie. 
Najprościej to zrobisz zakładając ROR w Powszechnym Banku Kredytowym SA

✓  Twoje pieniądze będą pracować z siłą 14,37% efektywnego oprocentowania
✓  Twoja emerytura zawsze bezpiecznie i terminowo znajdzie się na Twoim 
koncie
✓  oszczędzisz sobie papierkowych formalności zlecając nam dokonywanie 
stałych

płatności (np. z radio, TV, światło)
✓  uzyskasz dostęp do kredytów n^fljj^s tn ie jszych warunkach, 

kart bankowych i innych

Pow szechny Bank Kredytow y SA 
w W arszaw ie

I Oddział w Rybniku, Chrobrego 8, tel. 42-270-41 
Filia w Jejkowicach, Główna 38A, tel../fax 43-02-806, te. 43-02-805 

Filia w Rybniku, Zebrzydowicka 30, te./fax 42-45-301, tel. 42-45-302

Jeśli chcesz wiedzieć więcej na temat Rachunku Oszczędnośclowo-Rozllczeniowego, 
odwiedź nasz Bank, lub wyślij wypełniony kupon na adres naszego Oddziału.

Proszę o przesłanie Informacji na temat Rachunku Oszczędnościowo-Rozliczeniowego.

Imię i Nazwisko.............................................................................................................................

Adres.............................................................................................................................................

Tel. 42-28-825
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P.P.U.H. „FABET" Sp. z o.o.
44-240  Żory, ul. B oczna 6
Tel (036) 73-40-500; 73-40-510 

Telefax (036) 73-40-501 
W S Z Y S T K O  

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

ce
►stal, wyroby stalowe, siatki zgrzewane, 
►wypożyczalnia elektronarzędzi i sprzętu 

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

S T A R E  P R E F A B R Y K A T Y  -  T A N I O  
Z N A K O M I T E  OO  U T W A R D Z A N I A  

N A W I E R Z C H N I

w ä ' W m o
W  W O R K A C H  5 0  kg
MOŻLIWOŚĆ DOSTAWY

STROP 2Khołnn S~~ —beton 
uzupełniający ^

zbrojenie  
łączące  
płyta prefabrykow ana

kratownica
przestrzenna

Maksymalna rozpiętość stropu 9,0 m 

i ł»jprom  as z »  «nr»'vr 

w i r

Ogłoszenia drobne j

Zamienię mieszkanie komunalne M-3, 
39 m2 w centrum Rybnika na większe.
Wiadomość: Rybnik, ul. Łony 8/3

* * *

Poszukuję: ślusarzy, parkieciarzy, tyn
karzy i murarzy z paszportem niemiec
kim. Tel. 0-49-221-897657 po 21.00

* * *

Sprzedam mieszkanie M-4, 54m2, Ry
dułtowy, Os. Orłowiec, tel. 423-80-90, 
0602-777-085

OKNA Z DREWNA
klejonego

PRODUCENT
Tel. 0-602-552-661

Tłumacz przysięgły
języka hiszpańskiego,

•  portugalskiego, •  | 
francuskiego

Telefax 42-25-112,42-21-844 do 20.00

Drobne usługi 
krawiecki«

"Hermes", I p. na zapleczu sklepowym. 
Przyjmowanie zleceń 

w Gabinecie Kosmetycznym 
w godz. 9.00-18.00

WYCENA
NIERUCHOMOŚCI
Uprawniony Rzeczoznawca Majątkowy 
mgr inż. Krzysztof URBAŃCZYK 

tel. 42-35-323

Układanie, cyklinowanie, 
lakierowanie mozaik, parkietów, 
podłóg, paneli podłogowych.

Zakład Usługowy parkieciarsko-cykliniarski, 
Stanisław Sikora, ul. Raciborska 60/31, 

44-200 Rybnik, tel. 42-35-276

Gabinet Kosmetyczny
D. H. ' 'Hermes'' zaprasza 

na usługi kosmetyczne 
w godz. 9.00-18.00

Ceny na każdą kieszeń.
I I

Gabinet lekarski
Mirosława Meisner-Wrona

lekarz chorób zakaźnych 
leczenie schorzeń wątroby i dróg żółciowych

lekarz uprawniony do przeprowadzania badań profilaktycznych 
świadczy usługi w zakresie

- badania profilaktyczne pracowników (wstępne, okresowe, kontrolne)
- zawieranie umów zgodnie z ustawą z dn. 27.06.97 r o służbie medycyny 

pracy (Dz. U. nr 96 poz. 593)
- badania w zakładzie pracy po uprzednim uzgodnieniu

Poniedziałek, czwartek 17-19, Tel. 423-96-78

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

ADAR-EX
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
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T E L E F O N Y  A L A R M O W E

Pogotowie Ratunkowe: 999, 42-23-666
Straż Pożarna: 998, 42-22-277
Policja: 997,42-21-091
Straż Miejska: 42-27-254

w godz. 6°°-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,

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

Informacja: PKS 42-22-242,
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: 42-23-660,

42-28-660,
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)

V.

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

E K S P R E S S  R y b n ik , R eja  2

Wywoływanie negatywów w procesi^ 
c-41 i wykonywanie odbitek w ośmiu 

formatach.
Terminy od 1 do 24 godzin.

4  zdjęcia paszportowe - ty lko 10 zł

Zarząd Zieleni Miejskiej w Rybniku
Dział Usług Pogrzebowych ul. Rudzka 70 b

(Cmentarz Komunalny - teł. 42-28-991)

oferuje następujące usługi:
*  wynajęcie karawanu
* całodobowy przewóz zwłok
* szeroki asortyment trumien
* kosmetykę, ubranie i przechowywanie 

zwłok w chodni - 1 doba bezpatnie
* wynajęcie kaplicy do pogrzebu 
z możliwością odprawienia mszy św.

* usługi cmentarne
* zamówienie wieńców, palm, wiązanek, kwiatów
* możliwos'ć załatwienia orkiestry
* wynajęcie autobusu
* umieszczanie urny z prochami zmarych 

w kolumbarium na terenie cmentarza
Ceny konkurencyjne

^GAZETA, 
RYBNICKA ..

16.000 ^
m óA D M ęM TW
CENY REKLAM I OGŁOSZEŃ:

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

Ceny ogłoszeń drobnych 
z podatkiem VAT

cała strona - 900 zł
1/2 strony - 450 zł
1/4 strony - 230 zł
poniżej 1/4 strony - 2,10 zł/cm2

m m /c m
¿ o m w /iA /m  

TWOJCęO 0(¡¿OSZErn
OKŁADKA (tylna - pełny kolor): 
strona ostatnia 
cała strona 
1/2 strony 
1/4 strony 
strona wewnętrzna 
cała strona 
1/2 strony 
1/4 strony

- 1890 zł
- 945 zł
- 475 zł

- 1490 zł
- 745 zł
- 375 zł

m ¿£pm

BEZP6ATW/CDiPDPW
RABATY:
cykl 3 emisji - 5 %
cykl 6 emisji -10%
cykl 12 emisji -15%

ceny netto + 22% VAT

Biuro ogłoszeń: INFOMAX, 
Rybnik, Rynek 12a, 

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

^Zastrzegam y

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

na zlecenie Rady Miasta.
REDAKTOR NACZELNA: Wiesława Różańska. 
REALIZACJA: lMFOMAX
BIURO OGŁOSZEŃ: 1MFOMA/C Rybnik, Rynek 12a, 
tel. 423-80-88, tel./fax 423-80-90 od 8.00 do 15.00 

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

GAZETA 
RYBNICKA

ADRES REDAKCJI: 
44-200 Rybnik 

Rynek 12a (oficyna) 
Skrytka pocztowa 96 

tel./fax 42-28-825 
Redakcja czynna 

od poniedziałku do piątku

Tel. 42-28-825



44-201 RYBNIK, UL. WIEJSKA 7 
tel. (036) 422-64-51+4 w. 214, fax (036) 422-21-67

P R O D U K U J E M Y :
□  kręgi betonowe o śr. 800,1000,1200 x 600 ze stopniami włazowymi lub bez
□  okładziny górnicze AW-120,100,75,50 5amson
□  pokrywy z otworem na właz żeliwny i bez otworu o śr. 1000,1200,1400,1600,1800
□  rury żelbetowe podwójne zbrojenie o śr. 800,1000,1250,1500, dł. 1 m
□  wodościek terenowy, trylinka
□  betonity chodnikowe, szybowe, fundamentowe, rynny trapezowe RT-50, 55.60, płyty ściekowe 70 x 50 x 6
□  rury betonowe kielichowe ze stopką o śr. 200 do 600, dł. 1 m
□  kręgi zbrojone o śr. 800,1000,1200 x 600 

ze stopniami włazowymi lub bez
□  betonity klinowe pod studzienki kanalizacyjne
□  pierścienie obciążające o śr. 1530 i śr. 1330
□  obrzeża chodnikowe, płytki chodnikowe, krawężnik drogowy, 

autostadowy obrzeża trawnikowe, płyty ażur. Meba
□  płyty drogowe i skarpowe wielootworowe 100 x 75 x 12,5 cm
□  płyty drogowe pełne 300 x 90 x 15 cm
□  płyty melioracyjne 75 x 50 x 8
□  mury oporowe 300 x 150 cm
□  płyty stropowe na garaże 299,5 x 29,5 x 11 DZK 300 x 600 x 10
□  masę betonową B-75, B-10, B-15, B-20
□  kostka brukowa, Holland, Behaton, Verona
□  lance monolityczne do odsiarczania i argonowania stali
□  włazy żeliwne o śr. 600, typ ciężki, kratki ściekowe
□  pustaki betonowe, nadproża L 120-270, donice skarpowe
□  oraz wszelkie inne wyroby na życzenie odbiorcy

partners

RYBNIK, WIEJSKA 10 
TEL./FAX: 422 2976

plastikaluminiumdrewno

SPRZEDAŻ HURTOWA:

P.P.U.H. Sp z o.o. 
44-200 Rybnik 

ul. Wiejska 49 b 
tel./fax (036) 423 62 33

44-203 Rybnik, ul. Brzezińska 50 
tel. (036) 422 34 50 wew. 27, tel./fax (036) 422 34 50 wew. 28

POSIADAMY W CIĄGŁEJ SPRZEDAŻY:
Papy termozgrzewalne, izolacyjne, środki do konserwacji pap i betonów 

Technologie ocieplania budynków, wełny mineralne, styropiany 
Ptyty kartonowo-gipsowe oraz elementy do montażu 

Rynny, blachy dachowe i ocynkowane 
Cement, wapno, gipsy, zaprawy murarskie, kleje do glazury 

Produkty wykończeniowe i narzędzia pomocnicze 
GONTY PAPOWE „MATIZOL” GORLICE OD 18,05 + 7%

CENY PRODUCENTÓW
możliwość transportu upust przy zakupach gotówkowych

zapraszamy do współpracy firmy budowlane
Czynne pon.-piątek od 800 do 1600, sobota od 800 do 1300

REWONo 44-200 Rybnik 
ul. Wiejska 49b 

tel./fax (036) 423 62 33

POSIADAMY W CIĄGŁEJ SPRZEDAŻY:
- okna typowe na profilu KBE 

- parapety wewnętrzne i zewnętrzne

PONADTO PRO PO NUJEM Y JAKO  AUTORYZOW ANY  
P U N K T SPRZEDAŻY:

- atrakcyjne ceny okien nietypowych na profilach KBE, drzwi PCV
- drzwi antywłamaniowe z certyfikatem IMP Nr 21/97 i IMP 22/97

- drzwi przeciwpożarowe z atestem ITB
- usługi obróbki skrawaniem
- drzwi PORTA KMI Poland

- panele ścienne oraz podłogowe 

zapraszamy do współpracy projektantów oraz firmy budowlane 

Czynne pon.-piątek od 800 do 1600, sobota od 800 do 1300

W.E.G.A.-POLAND S p. z  o.o. 

44-240 ŻO RY, ul. Boczna 6 
tel./fax (036) 73-40-460 do 463

P R O D U C E N T
*  kolorowych tynków
*  kolorowych farb
*  płynnych tapet

na bazie płynnych żywic syntetycznych



Okna typowe do natychmiastowego odbioru 
Na zamówienie dowolny kształt, kolor, oszklenie 
Do wyboru systemy:

•  niemiecki:
BRUGMANN, GOLDEN LINĘ

•  austriacki profil licencyjny 
PANORAMA

•  parapety zewnętrzne 
i wewnętrzne

Doradztwo, transport, 
montaż, serwis, raty

Ekskluzywne atestowane 
DRZWI ANTYWŁAMANIOWE
włoskiej firmy Dierre 
a także:
Drzwi bankowe, p-pożarowe 
oraz solidne drzwi wielofunkcyjne na 
zaplecze sklepu, hurtowni, do domu. 
Stolarka aluminiowa w systemie YAWAL 
KĘTY, okna dachowe 
oraz uchylne i segmentowe, 
niemiekie bramy garażowe Novoferm

K O N S U M

NOWOCZESNE

1  D R Z W I
T O M Y Brugmann

44-217 Rybnik-Zebrzydowice ul. Buhla 22b 
tel./fax (036 42 44 066, tel. (036) 42 44 067

PRZEDSIĘBIORSTWO 
PRODUKCYJNO-HANDLOWO- 

USŁUGOWE 
KONSEK s.c.

OKNA I DRZWI
44-240 Żory
ul. Moniuszki 5 
tel. (036) 43 42 164 
tel./fax (036) 43 45 896

44-200 Rybnik
PI. Wolności 15 
tel. (036) 42 24 846 
tel./fax (036) 42 24 992

44-300 Wodzisław Śl.
ul. Targowa 12A 
tel. (036) 455 28 59 

(036)455 42 15 w. 31

47-400 Racibórz
ul. Browarna 16 
tel./fax 41 52 248

44-100 Gliwice
ul. Bytomska 7 
tel./fax (032) 238 90 22

Zapraszam y równic/, do naszych 
salonów  sprzedaży

RTV - THOMSON, P H IL IP S , PANASONIC, SONY 
AGD - A RDO , W HIRLPOOL, BO SCH, ZANUSSI, PO LAR, A9HCA

44-240 Żory, ul. Moniuszki 5 44-200 Rybnik, PI. Wolności 15

Poszukujemy partnerów 
handlowych

GLIWICE
ul. Rybnicka 11
tel. (032)23i> 07 OS ^
SOSNOWIEC *
ul. Sienkiewicza 13t
tel. (032) 66 54 33 V

SPRZEDAŻOM LĘprrO
ŚWIERKLANY
ul. Kotścielnif 86 *  .
(trasą Żory -^Wodzisław Śl-L^d 
tel. (036) 431)4 904, 43 04*00. 
fax (03^ 4 3 55 10^ p

ul. Oświęcimska 20
tel. (077) 5^26  ^  ^  m

P U N K T Y  S PR ZED A ŻY . 
D ETA LIC ZN EJ I M O N TA ŻU
ŚWIERKLANY * *
ul. Żorska 28 
tel. (036) 43 04 335, 0 6 ^ 4 5 ^ 3  "

D O M E L  s.c.

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

422 66 16

KLIMATYZACJA
WENTYLACJA

Autoryzacja Vitroservice Clima, Daikin, Sanyo, Electra

SYSTEMY ALARMOWE «

Kontrola dostępu, telewizja przemysłowa

Koncesja MSW i A

DOMOFONY,
VIDEODOMOFONY

Regionalny daeler Miwi-Urmet


