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Pierwsza sesja 
nowej

Rady Miasta

1. Pierwsza sesja nowo wybranej 
Rady Miasta zgromadziła na galerii wielu rybniczan.
2. Radni składają ślubowanie.
3. Do czasu wyboru prezydium RM, obrady prowadził radny-senior 
Roman Berger.
4. Głosowanie na członków prezydium RM jest tajne.
5. Zaświadczenie o wyborze do Rady Miasta odbiera najmłodszy radny 
Lesław Konkol...
6.... oraz jedyny przedstawiciel UW Henryk Frystacki.
7. Mowę prezydium Rady Miasta: przewodniczący Stanisław Stajer (stoi) 
oraz wiceprzewodniczący - Jan Bujak (z lewej), Maria Zofia Smółka 
i Zdzisław Konopka.

Zdjęcia: M. Szołtysek, Z. Keller



Szanowni Mieszkańcy

Czuję potrzebę i obowiązek, aby wytłumaczyć 
się przed Wami z tego, co wydarzyło się w czwartek 
12 listopada br. na sesji Rady Miasta. Wszystko wska
zywało, że będzie to normalna robocza sesja. Trzy me
rytoryczne punkty były znane wszystkim radnym od 
kilku dni.

Czwarty punkt - wybór przewodniczących ko
misji Rady - także został przygotowany na dwóch ko
lejnych spotkaniach Prezydium Rady z Zarządem Mia
sta. Komisje zostały podzielone według ilości radnych 
zasiadających w Radzie. Nikt nie zgłaszał pretensji do 
takiego rozdziału komisji. Na wspólnym spotkaniu Za
rządu Miasta oraz Prezydium Rady kilkakrotnie padły 
zapewnienia z ust Pani Wiceprzewodniczącej Marii 
Smółka reprezentującej AWS i Pana Wiceprzewodni
czącego Jana Bujaka reprezentującego SLD, że Klu
by nie oponowały przeciw zaproponowanemu podzia
łowi. Padły nawet zapewnienia o wspaniałej atmosfe
rze, dobrym, przemyślanym przygotowaniu spotkań. 
Nie mogę uwierzyć, że wszystko to mogło być tylko 
grą. Cztery długie lata wspólnej pracy w poprzedniej 
kadencji każą mi myśleć jak najlepiej o moralności 
i zasadach Pana Wiceprzewodniczącego Jana Bu
jaka. To interes partyjny i postawa panów posłów Cze
sława Sobierajskiego z AWS oraz Andrzeja Zająca 
z SLD dała początek tej chytrej, podstępnej grze.

Nie mnie oceniać kto ma reprezentować SLD. 
Inaczej jednak ma się sprawa z AWS. To właśnie Ruch 
Rozwoju Rybnika został założony przez sprawdzonych 
ludzi “Solidarności”, którzy tę “Solidarność” zakładali 
w 1980 roku i reaktywowali w 1988 roku. Dlatego nie 
chcielibyśmy mieć nic wspólnego z organizacją nazwa
ną AWS, na czele której w Rybniku stanęli byli działa
cze PZPR. Już w czasie kampanii wyborczej widzieli
śmy nadzwyczajną współpracę AWS i SLD. Dziwić 
mogło, że dwie oficjalnie tak biegunowo różne partie, 
skrycie i w zmowie mogły prowadzić walkę dezinfor
macji i oszczerstw przeciwko Ruchowi Rozwoju Ryb
nika, a także personalnie przeciwko mojej osobie. Po
tworna, haniebna gra firmy EKO prowadzona była za 
całkowitą zgodą SLD i AWS. Znosiliśmy to wszystko 
cierpliw ie i z pokorą. Są jednak granice, których 
nie wolno przekroczyć. Taka granica fałszu i obłu
dy, a także cynicznej gry została właśnie prze
kroczona w ów czwartkowy wieczór. Od początku 
nieprawdziwie brzmiały zapewnienia Pana Posła

Sobierajskiego o murze dzielącym AWS i SLD. Dzi
siaj nie mają one już żadnego pokrycia w faktach.

Ostatnie wybory nie dały RRR mandatu do sa
modzielnego rządzenia. Dlatego próbowaliśmy zawią
zać naturalną koalicję z AWS. Jest dzisiaj rzeczą ja
sną dlaczego ta koalicja nie mogła się udać. Bo na
przeciwko niej stała przygotowywana od kilku miesię
cy koalicja SLD - AWS. Czwartkowa sesja ujawniła tyl
ko jej istnienie.

Wobec tego mój krok był tylko zdemaskowa
niem dawnych działaczy PZPR schowanych za zasło
ną AWS.

Można zapytać : po co są wybory jeśli ludzie 
udają, że się różnią ideologicznie, a w rzeczywistości 
mają jeden ośrodek dowodzenia, jednego szefa - Pana 
Millera.

Osobiście nie chcę zastanawiać się nad fak
tem, dlaczego niektórzy ludzie lubią Pana Millera czy 
Oleksego - to ich problem. Natomiast nie chcę, bo nie 
potrafię tolerować kłamstwa i obłudy. I dlatego gardzę 
postawą ludzi, którzy pomstując głośno i na pokaz 
“przeciwko czerwonym” w rzeczywistości z nimi współ
działają. Polityka to sprawa dla ludzi dorosłych i odpo
wiedzialnych. Chcieliście Panowie z SLD władzy, to ją 
macie. Weźcie ją całą i niepodzielną. Osobiście za
wsze brzydziłem się podstępem. Jest to nieeleganc- 
kie, a na dłuższą metę nawet nieskuteczne i kompro
mitujące w oczach innych. Na nieuczciwej walce i bra
ku zasad, nikt jeszcze nie zbudował wielkiego domu. 
Pragnę tu zacytować zdanie, którego nie jestem auto
rem, a które odpowiada moim przekonaniom:
“Ludzie kochający sprawiedliwość, ludzie stanowczy, 
odważni, ludzie honoru, powinni słuchać głosu swego 
sumienia nie troszcząc się o przykre konsekwencje 
jakie ich spotkają z tego powodu.” (N. Mandella)

Kochani Rybnicznie, dziękuję za wszystko co 
mogliśmy zrobić do tej pory. Teraz popatrzymy co zro
bi SLD razem z przebierańcami, którzy zakpili z praw
dziwej “Solidarności”. My nie kapitulujemy. Jesteśmy 
ciągle w ruchu, aby nie zatrzymać prawdziwego Roz
woju Rybnika.

Józef Makosz 
Prezydent Miasta

Rybnik, 15 listopada 1998 r.
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Po dwu pierwszych sesjach Rady Miasta

Ukonstytuowanie się nowej rady, 
dymisja dotychczasowego zarządu

Mimo wyraźnych podziałów wśród rybnickich radnych i braku ugru
powania, które mogłoby rządzić samodzielnie, wybór prezydium no
wej Rady Miasta przebiegł bez większych perturbacji. Każde z trzech 
reprezentowanych w radzie ugrupowań otrzymało w prezydium po jed
nym przedstawicielu, zaś najliczniejszy Ruch Rozwoju Rybnika - dwóch, 
w tym przewodniczącego.

Zdecydowanie bardziej dramatyczny przebieg miała druga sesja Rady 
Miasta zwołana 12 listopada. W efekcie cały dotychczasowy Zarząd 
Miasta pod przewodnictwem lidera RRR, prezydenta Józefa Makosza, 
podał się do dymisji.

Pierwsza sesję nowej Rady Miasta w Ryb
niku odbyła się 3 listopada br. Zainauguro
wał ją  wiceprzewodniczący Sejmiku Samo
rządow ego W ojew ództw a K atow ickiego 
Emanuel Romańczyk. Wspólnie z przewo
dniczącym Miejskiej Komisji Wyborczej sę
dzią Leszkiem Guzą złożył radnym gratula
cje z racji wyboru oraz wręczył stosowne za
świadczenia. Uroczystą część sesji zakończy
ło ślubowanie radnych.

Po oddaniu przez E. Romańczyka przewo
dnictwa sesji radnemu - seniorowi Romano
wi Bergerowi (RRR), przyszedł czas na rea
lizację części roboczej. W pierwszej kolejno
ści wybrano komisję skrutacyjną, w skład 
której weszli: Barbara Pruszkowska, Aloj
zy Kuska, Andrzej Karwot, Andrzej Kon
sek i Ireneusz Zimon. Następnie przegłoso
wano regulamin wyboru przewodniczącego, 
co nastąpiło jednak po dłuższej dyskusji do
tyczącej jego interpretacji i wyjaśnienia wąt
pliwości w gronie przedstawicieli trzech naj
większych ugrupowń w radzie.

Następnie przystąpiono do wyboru przewo
dniczącego Rady Miasta. Radna Ruchu Roz
woju Rybnika Maria Kufa-Skorupa zapropo
nowała kandydaturę kolegi z ugrupowania 
Stanisława Stajera, radna Ewa Urbanek- 
Chołuj z AWS zgłosiła kanydaturę Jerzego 
Frelicha, zaś radny Andrzej Zając z SLD - 
Jana Bujaka. Wszyscy trzej kandydaci byli 
radnymi ubiegłej kadencji. W pierwszej tu
rze tajnego głosowania St. Stajer otrzymał 19 
głosów, J. Frelich - 17, a J. Bujok - 9. W dru
gim głosowaniu na St. Stajera głosowało 21 
radnych, a na J. Frelicha -17 . Dotąd więc ani 
jeden z kandydatów nie otrzymał bezwzględ
nej większości, która w przypadku 45-osobo- 
wej rady wynosi 23. Przewodniczącego 
Rady Miasta wyłoniło kolejne głosowanie, 
a został nim radny Ruchu Rozwoju Rybni

ka Stanisław Stajer, który otrzymał wyma
gane 23 głosy.

Od tej chwili nowy przewodniczący prze
jął prowdzenie sesji i zgodnie z jej porząd
kiem przystąpiono do wyboru wiceprzewo
dniczących. Do funkcji tej kanydadowali: 
Zdzisław Konopka (RRR), J. Bujak (SLD) 
i J. Frelich (AWS). W pierwszym głosowa
niu Z. Konopka uzyskał 23 głosy, J. Bujok - 
33, czyli ilość wystarczającą do objęcia funk
cji. Po odpadnięciu z rywalizacji J. Frelicha 
(20 głosów ), AWS w ysunął kandydaturę 
Marii Zofii Smółki. Jej kontrkandydatem 
został Bolesław Korzeniowski z SLD. Pierw
sza tura została nierozstrzygnięta, gdyż M.Z. 
Smółka otrzymała 16, a B. Korzeniowski 8 
głosów. Problemy proceduralne i wątpliwo
ści co do interpretacji regulaminu związane z 
wyborem trzeciego wiceprzewodniczącego 
sprawiły, że przewodniczący komisji skruta
cyjnej Ireneusz Zimon oraz jej członek An
drzej Karwot zrezygnowali ze swych funk
cji. Od tej chwili komisja skrutacyjna praco
wała w skaldzie trzyosobowym. Ostatecznie 
funkcję trzeciego w iceprzew odniczącego 
Rady Miasta objęła Maria Zofia Smółka, na 
którą w II turze zagłosowało 26 radnych.

Pierwsza sesja zakończyła się dobrze po 
godz. 22.00.

Kilkumiesięczna, spowodowana przesun ię
ciem  w yborów  sam orządow ych przerw a 
w pracach Rady Miasta sprawiła, że nawar
stwiło się wiele nie cierpiących zwłoki spraw. 
Dlatego do porządku obrad drugiej sesji włą
czono szereg punktów wymagających pilnej 
decyzji w formie uchwały Rady Miasta, w tym 
dotyczących zmian w budżecie miasta na 1998 
rok, przekształcenia Zakładu Lecznictwa Am
bulatoryjnego w samodzielny podmiot prawny 
i zgody na przyjęcie - w zamian za wierzytel-

Nowo wybrany przewodniczący Rady Mia
sta Stanisław Stajer ma 47 lat, jest inżynie- 
rem-elektrykiem, pracuje, podobnie jak 
żona, w kopalni “Jankowice. Stanisław Sta
jer był społecznikiem “od zawsze”. Przewo
dniczy Radzie Dzielnicy Kłokocin, był rad
nym i wiceprzewodniczącym Rady Miasta 
w ub. kadencji.

Wolne chwile spędza na żeglowaniu - ma 
patent sternika jachtowego lub... sadzi dęby. 
Wokół domu wyrósł z nich, razem z drzewa
mi zasadzonymi przez ojca i dziadka, spory 
las. Cała trójka dzieci państwa Stajerów - 
dwoje studentów i uczennica liceum, obcho
dzi urodziny jednego dnia - 3 marca (!).

Tuż po wyborze St. Stajer powiedział: - 
Zdaję sobie sprawę, że ta funkcja niesie za 
sobą dużą odpowiedzialność, że niekiedy 
przyjdzie mi godzić wodę z ogniem tak, by 
nie ucierpiało dobro miasta i mieszkańców. 
Mam nadzieję, że radni będą kierować się 
rozsądkiem, honorem i sumieniem, aby wy
wiązać się z przyrzeczeń danych wyborcom. 
Myślę, że wtedy nasza współpraca będzie 
się układała dobrze.

ności - akcji Śl. Przedsiębiorstwa Przemysłu 
Mięsnego “Śląskpol” S.A.

Radni AWS, uważając, że czas na zapozna
nie się z projektami tych uchwał za zbyt krót
ki, wnioskowali o skreślenie ich z programu 
sesji. O ile wnioskodawcy, tj. Zarząd Miasta, 
zgodził się, że decyzje o zmianach w budże
cie miasta można przesunąć na później, co też 
uczyniono, o tyle sprawa ZLA jest bardzo 
paląca. Zreferowała ją  radna Krystyna Sto
kłosa, która jest przewodniczącą Rady Spo
łecznej ZLA. Wyjaśnień udzielił także dyrek
tor ZLA dr Tomasz Zejer.

Konieczność przekształcenia ZLA, działa
jącego dotąd jako zakład budżetowy miasta, 
w samodzielny podmiot prawny, związana jest 
z przeprowadzaną reformą, zakładającą finan
sowanie od 1 stycznia 1999 służby zdrowia

Tel. 42-28-825



poprzez system  K as C horych . To w ła 
śnie K asy C horych  będą zaw ierać  um o
wy o świadczenie usług leczniczych z samo
dzielnymi podmiotami (przychodniami, szpi
talami). O przekształceniu ZLA w samodziel
ny podmiot prawny decyduje organ założy
cielski, tj. Rada Miasta. Decyzja taka, w for
mie uchwały, otwiera drogę do re jestrac ji 
p rzeksz ta łconego  ZLA  w sądzie , co je s t 
z kolei podstawą do negocjacji z Kasą Cho
rych. Gdyby radni z uchwałą zwlekali, mo
głoby to odbić się negatywnie na finansach 
miastach, gdyż pieniądze na działalność ZLA, 
rzędu 150tys. miesięcznie, zamiast Kasę Cho
rych obciążyłyby miejski budżet.

Argumenty te trafiły do radnych i plik 
uchwał, potwierdzających wprawdzie aktual
ny stan organizacyjny i personalny, ale nie
odzownych przy rejestracji ZLA jako samo
dzielnego podmiotu prawnego, został przegło
sowany. Radni wyrazili również zgodę na 
zamianę wierzytelności Miasta Rybnika z ty
tułu podatku od nieruchomości od Śl. Przeds. 
Przemysłu Mięsnego “Śląskpol” S.A. na ak
cje tej spółki. Chodzi o wierzytelności daw
nych Zakładów Mięsnych przy ul. Żorskiej.

Kolejnym, bardzo ważnym, punktem sesji 
były wybory przewodniczących poszczegól
nych komisji branżowych RM. Na wstępie 
klub AWS wystąpił o utworzenie nowej, 17. 
komisji, o nazwie Komisja d/s rozwoju dziel
nic. Mimo wątpliwości radnych RRR, którzy 
argumentowali, że jej kompetencje mogą się 
pokrywać z kompetencjami Komisji d/s sa
morządu, wniosek został przyjęty.

I tak w głosowaniu jawnym powołano na
stępujących przewodniczących komisji: f i 
nansów - Bolesław Korzeniowski (SLD, 25 
głosów), zdrowia - Ewa Czaja (AWS, 45), 
pomocy społecznej - Alicja Wrzoł (RRR, 44), 
kultury - Lesław Konkol (AWS, 26), oświa
ty - Ewa Urbanek-Chołuj (AWS, 26), ko
munikacji - Romuald Niewelt (AWS, 26), 
d/s samorządu - Piotr Kusz (AWS, 21), rol
nictwa - Roman Berger (RRR, 42), działal
ności gospodarczej - Adam Fudali (AWS, 
23), gospodarki komunalnej - Kazimierz Zię
ba (SLD, 24), kultury fizycznej i sportu - Hen
ryk Frystacki (UW, 25), przemysłu górnicze
go - Wiesław Zawadzki (SLD, 25), ekolo
giczna - Piotr Szczyrbowski (RRR, 43), go
spodarki przestrzennej - Walter Borek (RRR,
23) , praworządności - Stanisław Jaszczuk 
(AWS, 24). Przewodniczącym nowo powsta
łej Komisji d/s rozwoju dzielnic został Hen
ryk Ryszka (AWS, 24). W głosowaniu taj
nym wybrano przew odniczącego Komisji 
Rewizyjnej, a został nim Jerzy Frelich (AWS,
24) . Również w głosowaniu tajnym wybrano 
członków tejże komisji: Władysława Hora- 
bika (AWS), Ireneusza Zimona (AW S), 
Stan isław a Lenerta (S L D ), Barbarę
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Pruszkowską (SLD ), Marię Adamczyk-
Dudek (AW S) i Leszka Kuśkę (AW S). 
Powołano też częściowe składy 17 komisji.

Przebieg wyborów przewodniczących ko
misji, w czasie których radni AWS i SLD dość 
zgodnie głosowali nawzajem na swoich kan
dydatów, skłonił lidera Ruchu Rozwoju Ryb
nika, opcji która posiada największą ilość rad
nych, prezydenta Józefa Makosza do decy
zji o podaniu się do dymisji. Oto jego wypo
wiedź:

Wysoka Rado!
To co się dzisiaj stało jest powodem mojego 
krótkiego zdania: składam dymisję Wysokiej 
Radzie. Nie mogę być prezydentem w mie
ście, w którym jest koalicja AWS-u i SLD. 
Próbowałem zawsze w sposób uczciwy, ja 
sny, przejrzysty do każdego mówić i z każ
dym nawiązywać kontakt. Podczas spotkania 
z prezydium Rady wspólnie próbowaliśmy 
ustalić parytety wyborów przewodniczących 
poszczególnych komisji Rady Miasta. Pyta
łem się czy parytety te są dobre. Padły za
pewnienia, po konsultacjach w klubach, że 
parytety te są uczciwe. Ja nie wiem w jaki 
sposób wiceprzewodniczący Rady: pan rad
ny Bujak (SLD) i pani radna Smółka (AWS) 
będą chcieli mi popatrzeć w oczy.

Proszę państwa, to co się dzisiaj wydarzyło 
jest absolutnie jasne i było jasne od początku.

Dzisiaj miałem spotkanie z posłem Zającem 
(SLD) i on powiedział mi, że niemal naza
ju trz  po w yborach pan poseł Sobierajski 
(AWS) w detalach ustalał jak ma wyglądać 
koalicja (AWS-SLD), łącznie z obsadą per
sonalną.

Radnym z AWS-u ja  mogę wszystko za
pewnić, ale już nie tego komfortu, że Wy je 
steście prawicą. Poświęciłem najlepsze lata 
dla tego miasta i jedyną ideą dla mnie była 
uczciwość i przejrzystość. W tej sytuacji nie 
mogę już dłużej tej Rady reprezentować.

Życzę mojemu następcy, żeby po roku, po 
czterech latach, po ośmiu, nie jeździli z nim, 
tak jak  ze mną, jak “z ostatnią szmatą” - przy 
całkowitej aprobacie klubu SLD i AWS-u oraz 
bierności policji i prokuratury. I chcę tej praw
dy dochodzić, już  dzisiaj nie w kam panii, 
ale samotnie, bo słowo uczciwość ma dla 
mnie znaczenie.

Myślę, że życie nie kończy się na dzisiej
szej sesji i że ta Rada nie jest ostatnią Radą 
tego miasta.

Życzę wszystkim wszystkiego dobrego.

R ezygnację złożyli rów nież pozostali 
cz ło n k o w ie  d o ty ch czaso w eg o  Z arządu  
M iasta : w icep rezy d en c i Jerzy K ogut, 
Józef Cyran, Michał Śmigielski, Ryszard 
Kufel, a także członkinie ZM Krystyna 
Stokłosa i Maria Kufa-Skorupa.

Radni przyjęli tę decyzję z zaskoczeniem. 
Przedstawiciele zarówno SLD jak i AWS-u 
zaprzeczyli istnieniu koalicji ich ugrupowań.

Jak się dowiedzieliśmy, przed sesją doszło 
do rozmów między Prezydium RM, a Zarzą
dem Miasta, w czasie których dyskutowano 
o rozdziale przewodnictw komisji i zgodzo
no się na klucz proporcjonalności - im więcej 
radnych, tym więcej przewodniczących ko
misji. Niestety, efekt wyborów jest, jak łatwo 
policzyć, inny...

Radni mają miesiąc na przyjęcie lub odrzu
cenie dymisji. Radny SLD zapytany jak za
chowa się w tej sytuacji jego ugrupowanie, 
odpowiedział: - Ten problem rozwiąże życie. 
Wybory nowego Zarządu zaplanowano prze
cież na 25 listopada...

W. Różańska

Skrótem...
Medal za zasługi 
dla obronności kraju

W Sali Złotej Urzędu W ojewódzkiego 
w Katowicach odbyła się uroczystość z oka
zji nadania przez Ministra Obrony Narodo
wej "Medalu za zasługi dla obronności kra
ju", w dowód uznania wkładu pracy na rzecz 
obronności i obrony cywilnej. Odznacze
nie przyznane zostało m.in. prezydento
wi Rybnika Józefowi Makoszowi.

Królewskie spotkanie
W  październiku w Katowicach odbyło 

się spotkanie zorganizowane z okazji otwar
cia w tym mieście Honorowego Konsulatu 
Królestwa Belgii oraz wizyty belgijskiej 
misji ekonomicznej w Polsce. Gościem ho
norowym był następca belgijskiego tronu 
książę Filip oraz tamtejsi biznesmeni. W 
katowickich uroczystościach uczestniczył 
także w iceprem ier Belgii Elio Di Rupo, 
ambasador Belgii w Polsce i konsul hono
rowy Belgii w Katowicach. Wśród gości 
znalazł się również wiceprezydent Ryb
nika - Michał Śmigielski.

Reforma ubezpieczeniowa
Reforma systemu ubezpieczeń społecz

nych jest tematem kolejnego, organizowa
nego przez Izbę Przem ysłowo-Handlową 
ROP seminarium dla wyższej kadry zarzą
dzającej oraz osób odpow iedzialnych za 
sprawy ubezpieczeń społecznych w przed
siębiorstwach. Seminarium odbędzie się 27 
listopada w hotelu Maranta” w Boguszowi- 
cach, a prowadził je  będzie Krzysztof Go- 
zdek, dyrektor departamentu Ubezpieczeń 
Społecznych w Ministerstwie Pracy i Poli
tyki Socjalnej.

T el. 4 2 - 2 8 - 8 2 5
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80 lat
Minęła 80. rocznica odzyskania przez 

Polskę niepodległości.
Główne uroczystości w naszym mieście 

miały miejsce 11 listopada. Rybniczanie - 
wśród nich władze miasta, kombatanci, przed
stawiciele miejskich placówek i instytucji, 
służby m undurow e, poczty  sz tandarow e 
i młodzież harcerska 
- przeszli z towarzy
szen iem  M iejsk ie j 
O rk ies try  D ętej 
"Rybnik" z Rynku do 
bazyliki, gdzie o 16.00 
odpraw iona została 
msza św. w intencji 
Ojczyzny. W hom ilii 
p ro b o sz c z  p a ra f ii  
oo. werbistów o. Józef 
Bzik mówił o Praw
dzie, jako fundamen
cie prawdziwej wol
ności.

Mimo dotkliwego 
ch łodu  w ieczorny , 
świąteczny koncert w wykonaniu Grażyny 
Świtały i Bogusława Meca przyciągnął na 
Rynek wiele osób. Uroczystości zakończył 
pokaz sztucznych ogni przyjęty przez rybni- 
czan, jak zawsze, z wielkim entuzjazmem.

Tego samego dnia wczesnym popołudniem 
spod Ratusza ruszyli uczestnicy IV Biegu 
Niepodległości o Puchar Prezydenta Mia
sta (wyniki na str. 22).

Część uroczystości z okazji Święta N iepod
ległości miało miejsce parę dni wcześniej.

8 listopada w bazylice odbył się koncert zor
ganizowany przez Biuro Koncertowe RCK, 
w którym wystąpili Elżbieta Włosek (orga
ny), Andrzej Frydrychowicz (trąbka) i Ja
cek Greszta (bas). Na program  złożyły się 
utwory muzyki polskiej i słynne dzieła m u
zyki europejskiej.

W p rzed d z ień  Ś w ię ta  N iep o d leg ło śc i 
w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługo- 
wych w Rybniku odbyła się sesja nauko
wa, w czasie której wykład zatytułowany 
“Jak pow stała Polska ” wygłosił dr Maciej 
Kucharski z Uniwersytetu Śląskiego w Ka
towicach. Rozstrzygnięto też konkurs histo
ryczny dla młodzieży szkół średnich z Ryb
nika i Żor. Na konkurs w płynęło 25 prac. 
W iększość uczestników wybrała temat Spra
wa polska podczas pierwszej wojny świato

w ej. N ajw yżej 
o cen io n o  prace  
Magdaleny Fuks 
z LO ss. urszula-

Komitet Wyborczy AWS w Rybniku 
oraz radni Rady Miasta Rybnika 
z listy AWS składają wyborcom  

serdeczne podziękowanie 
za okazane nam wszystkim zaufanie.

Pierwszą nagrodę odebrała 
Magdalena Fuks z LO ss. 
urszulanek ze swoją nauczy
cielką historii Grażyną Ry- 
borz-Cebula.

Zdj.: szoł

nek i M ichała  
Jarmundowicza
z I LO w Rybniku. 
Tuż po Św ięcie 
N iep o d leg ło śc i, 
również w ZSE-U, 
odbył się fina ł 
konkursu pod na
zw ą “D roga do 
n iep o d leg ło śc i’’, 
w którym ucznio
wie szkół podsta
w ow ych m usieli 
wykazać się wie
dzą z zakresu hi
storii Polski, po
cząw szy  od III 
rozbioru. (r)

Jak wiemy Rybnik od 1 stycznia 
1999 roku będzie miastem wydzielo
nym i siedzibą powiatu grodzkiego.

Starosta
w “Starostwie”

Ale Rybnik będzie również siedzibą powia
tu ziemskiego, w skład którego wchodzą gmi
ny Leszczyny-Czerwionka, Gaszowice, Jej
kowice, Lyski i Świerklany. Na pierwszym 
posiedzeniu Rady Powiatu Rybnickiego wy
brano jego władze. Przewodniczącym Rady 
Powiatu został Antoni Bluszcz, a wiceprze
wodniczącymi Krzysztof Kluczniok i Cze
sław Mazurek. Radni jednogłośnie wybrali 
na starostę Damiana Mrowca, dotychczaso
wego kierownika Urzędu Rejonowego. Tak 
więc starosta wrócił na rybnickie “starostwo”. 
Wicestarostą został Wincenty Klyta, a po
zostałymi członkami Zarządu Powiatu Danu
ta Dudek, Izabela Krasowska-Sałamon, 
Józef Wącirz i Jan Chentosz.

- Głównym zadaniem nowych powiatów bę
dzie zaspokajanie potrzeb ponadlokalnych, 
a więc takich, z którymi małe gminy nie mogły
by sobie poradzić jak np. służba zdrowia, oświa
ta ponadpodstawowa, bezpieczeństwo - powie
dział starosta Damian Mrowieć. - W naszym 
przypadku, ze względu na wyłączenie z powiatu 
tradycyjnych ośrodków - Rybnika i Żor, tkankę 
społeczną i gospodarczą nowego powiatu trze
ba będzie “pocerować”. Powiat trzeba stwo
rzyć, uruchomić jako organizm, żeby ludzie 
identyfikowali się z jego strukturą. Najważ
niejszym zadaniem będzie konieczność zrów
noważenia w rozwoju wszystkich tworzących 
powiat gmin.

Damian Mrowieć pochodzi z Rudy Śląskiej, 
jes t z w ykształcenia socjologiem , mieszka 
w Lyskach z dwojgiem dzieci i z żoną Mario
lą, która uczy w szkole matematyki.

(r)

Tel. 42-28-825 mmmmmMHHi
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Komin starej, prawie stuletniej kotłowni Państwo
wego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych 
w Rybniku przestał dymić już kilka miesięcy temu. 
Podobnie jednak jak komin browaru, pozostanie na 
swoim miejscu jako zabytek techniki z przełomu 
wieków.

Nowa kotłownia ruszyła...

Odłączenie cieszącego się złą sławą komina było jednym z etapów 
modernizacji systemu grzewczego szpitala, a właściwie sporego osiedla, 
które tworzą jego zabudowania. Prace rozpoczęto we wrześniu ub. roku, 
zakończono na początku listopada roku bieżącego. W ramach moderni
zacji kotły węglowe wymienione zostały na nowoczesne kotły gazowo- 
olejowe. Przeprowadzono również termorenowację stropów i ścian bu
dynków. Nowa kotłownia jest bardzo nowoczesna, sterowana elektronicz
nie, na miarę XXI wieku. -Wykonawca, firma Energoprojekt, prowadziła 
prace w bardzo trudnych warunkach - powiedziała Dorota Bienek, na
czelnik Wydziału Inwestycji i Budownictwa UM. - Obiekty przez cały czas 
remontu musiały być ogrzewane, nie mogło też zabraknąć ciepłej wody.

W kosztach, które wyniosły 7 min zł, obok Narodowego Funduszu Ochro
ny Środowiska i lekarza wojewódzkiego, partycypowało również miasto 
- 1 min pochodził z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i tyle 
samo z miejskiego budżetu. Miasto było zresztą w modernizację bardzo 
zaangażowane, co podkreśliła dyrektor szpitala Maria Pociecha-Leśniak. 
Wraz z zakończeniem prac skończyły się dla pani dyrektor problemy ja
kich przez wiele lat przysparzała stara kotłownia.

W odbiorze technicznym nowej, bezpiecznej dla środowiska kotłowni wzięli 
udział m.in. prezydent Józef Makosz i wiceprezydent Józef Cyran.

(S)
Obok starego, zabytkowego już komina, wyrosły dwa nowe -  zdecydowa
nie bardziej przyjazne dla środowiska. Zdj.: szoł

Zakończono prace modernizacyjne w siedzibie Zespołu do Spraw Orzekania 
o Stopniu Niepełnosprawności Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach, 
działającego w Rybniku od września ub. roku.

Z podjazdem i z parkingiem...

Podjazd dla wózków i parking ułatwi niepełnosprawnym załatwienie wielu spraw.
Zdj.: szoł

Rejonowy Urząd Pracy w Rybniku i w ła
dze miasta bardzo zabiegały o to, by zespół 
miał siedzibę w Rybniku, a niepełnospraw 
ni z naszego miasta nie musieli podróżować 
do Katowic lub D ąbrowy G órniczej, gdzie 
znajdują się podobne instytucje. Pracują
ca w ram ach zespołu  kom isja, w której 
skład w chodzą m .in. lekarz, doradca za
wodowy i psycholog, wydaje zainteresowa
nym orzeczenia o całkowitej lub częściowej 
niepełnosprawności, niezbędne przy staraniu 
się przez osoby niepełnosprawne o pracę. 
Rybnicki zespół obejmuje swoim zasięgiem 
obszar od Zebrzydowic na południu, Raci
bórz na zachodzie aż po Łaziska i Gliwice. 
Tylko w tym roku wydał ponad 2,5 tys. orze
czeń.

W rybnickiej siedzibie, która znajduje się 
na parterze budynku przy ul. Raciborskiej 
20, pow iększono poczekalnię, podwórko 
w yłożono kształtkam i i będzie ono m ogło 
te raz  sp e łn iać  ro lę  park ingu , a co n a j
w ażn ie jsze , budynek  zosta ł w y p o sażo 
ny w pod jazd  d la  w ózków  inw alidzk ich . 
Remont współfinansowało miasto i Pań
stwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Nie
pełnosprawnych, a nadzór nad pracami 
sprawował Zakład Gospodarki Mieszka
niowej w Rybniku.

Ir/

■m Tel. 42-28-825
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Powrót herbowegó orzecha
Do odnowionego paruszowieckiego stawu "Kotew

ka", wróciła... kotewka czyli inaczej orzech wodny.
Ta ginąca, będąca pod ochroną roślina wodna, wystę

pująca niegdyś powszechnie w  rybn ickich stawach, jest 
elementem herbu Rybnika, a także w in ie ty  naszego pisma. 
Jej reintrodukcja czyli odtworzenie w  stawie na Paruszowcu 
jest wspólną in icjatywą miasta i Nadleśnictwa Rybnik. Pędy 
i nasiona orzecha wodnego w rzu c ił do w ody specjalista 
do spraw ochrony przyrody nadleśnictwa Grzegorz Ka
m iński. - O dtw arzanie rzadkich ga tunków  roślin, które  
wzbogacają ekosystem i są jednym  z  e lem entów jego sta
b ilności jest naszym obow iązkiem . Im większa różnorod
ność gatunków  roślin, nie ty lko "herbow ych", tym lep ie j - 
pow iedzia ł.

O rzech w odny jest zakorzenioną w  dnie zb iorn ika  rośli
ną jednoroczną, tworzącą na pow ierzchn i płożące się ro
zety. Kw itn ie w  po łow ie  czerwca, do jrzewa od późnego 
lata do końca jesieni. Potem ow oce czy li orzechy opadają 
na dno i k ie łkują na wiosnę. Roślina lubi p łytkie, nagrze
wane słońcem wody. / r /

Czy przywiezione ze stawu w Ka
mieniu orzechy przyjmą się w pa- 
ruszowieckim stawie, okaże się za 
rok.

Zdj.: szoł, t

« ■ B I Ptasia prezentacja
Tradycyjnie w październiku rybnicki oddział Polskiego 

Związku Hodowców Kanarków i Ptaków Egzotycznych 
zorganizował wystawę dla miłośników ptasich treli i wie
lobarwnych papug.

Na wystawie w Szkole Podstawowej nr 9 można było podziwiać 
znane z pięknego upierzenia papugi oraz usłyszeć świergot i śpiew 
kanarków. Na wystawie zaprezentowano kilkadziesiąt ptasich kolek
cji. Zwiedzający mogli zobaczyć m.in. amazonki, aleksandrety, pa
pużki faliste, nimfy oraz kilkanaście różnych odmian kanarków. Najpięk
niejszym kanarkiem wystawy została Czerwona mozaika Leona Szczy- 
ry, zaś spośród ptaków egzotycznych wygrała Nimfa żółta Patryka Kle- 
iberta. Ptasiej prezentacji towarzyszyła loteria oraz giełda ptaków.

(S)
ÄIKÄ* ■

W panlerce, 
na oetro...

Do Mc’Donalds'a i Pizzy Hut dołączyły “kurcza
ki z Kentucky” i w ten sposób fast-foodowa oferta 
w Rybniku wzbogaciła się o pikantne skrzydełka 
i udka.

Restaurację KFC serwującą kurczaki w panierce 
otwarto nieopodal hurtowni Makro. W dniu otwarcia, 
którego dokonał prezydent Makosz, można było nie 
tylko zjeść, ale posłuchać również muzyki jakiej naj
chętniej słucha się w Kentucky, czyli bluesa. Kilku 
ciemnoskórych gości dopełniało ważenia, że jeste
śmy gdzieś tam, za oceanem...

Teraz tylko od nas zależeć będzie czy wybie
rzemy swojskie pierogi i barszcz czy też kurcza
ki, które jedzone są na całym świecie.

(r)

Kentucky Fried Chicken w Rybniku

iTeł. 42-28-825
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Dzieci z polskich rodzin ze Sta
nisławowa na Ukrainie po raz ko
lejny gościły w Rybniku.

Tym razem przyjechały nie na wakacyjny 
odpoczynek, ale ...aby pilnie uczęszczać do 
szkoły. Prawie miesięczny pobyt 31 dzieci - 
uczniów polskich klas szkoły podstawowej nr 14 
w Stanisławowie był efektem wspólnej inicjaty
wy Towarzystwa Kulturalnego im. Fr. Karpiń
skiego w Stanisławowie, tamtejszej polskiej pa
rafii pw. Chrystusa Króla oraz Wydziału Edu
kacji UM w Rybniku, na którego zaproszenie 
dzieci przyjechały. Jak zawsze, jeśli o kontak
ty Rybnika ze Stanisławowem chodzi, osobi
ście zaangażowani w to przedsięwzięcie byli 
naczelnik Wydziału Edukacji UM Tadeusz 
Szostok oraz Wiesław Sojka, którzy konty
nuują ideę nieżyjącego Józefa Śliwki.

Termin przyjazdu dzieci wybrano nieprzy
padkowo. Organizatorom chodziło, by miały 
one okazję poznać tradycje towarzyszące dniu 
Wszystkich Świętych oraz mogły uczestniczyć 
w obchodach Święta Niepodległości 11 listo
pada. Dzieci gościły w domach rybnickich ro
dzin, które zgłosiły się na apel ks. dziekana 
Franciszka Skórkiewicza z parafii pw. św. Ja
dwigi na Nowinach. O “wielkim sercu” rybni- 
czan świadczy choćby fakt, że chętnych do ich 
ugoszczenia było więcej niż dzieci... Rolę “zie
lonych szkół” przyjęły na siebie trzy rybnickie 
podstawówki: nr 10,11 i 31. Tam uczniowie 
polskich klas od 1 do IV ukraińskiej szkoły bez 
problemu dawały sobie radę, gdyż w Stanisła
wowie uczą się wg polskiego programu pod 
okiem czwórki nauczycieli z Polski. Wśród nich 
są Helena Szarapanowska z Wrocławia i Ali
cja Marchlewska z Warszawy, które przyjecha
ły jako opiekunki dzieci do Rybnika. Obie panie 
są pod wrażeniem zaangażowania władz mia
sta, a także rybniczan w podtrzymywanie ist
niejących od kilku lat więzi pomiędzy Rybnikiem,

a stanisławowską Polonią, szczególnie zaś w po
moc dzieciom. - Odwiedziłyśmy prawie wszyst
kie rodziny, które gościły u siebie nasze dzieci. 
Wszędzie znalazły nie tylko opiekę, ale szcze
re uczucia. Opiekunowie stawali się “mamą ” 
i “ta tą”, ich dzieci - “braćmi i siostram i” - 
mówią panie Helena i Alicja. Polscy opie
kunow ie próbują także pom óc w proble
mach medycznych dzieci. Niedowidzący 8-letni

Sławek był na konsultacjach u prof. Gierkowej 
i, choć nie zaszła taka potrzeba, znaleźli się chętni 
do wyłożenia dużej sumy na ewentualną operację.

Na Ukrainie obie panie znalazły się z własne
go wyboru, odpowiadając na apel Centralnego 
Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli poszukują
cego polskich pedagogów do pracy na Wschodzie.

Zdawały sobie sprawę, że warunki będą trudne. 
Na Ukrainie dotykają je te same problemy co 
zwykłych mieszkańców - wyłączenie prądu 
w domach, ciemne ulice i brak wody, a tak
że świadomość, że nawet rozdając wszystko co 
mają, pomagają tylko w niewielkim stopniu. Są 
bezsilne wobec biedy, szarości i beznadziei. 
Mogą być za to dumne z postępów dzieci, które, 
jak się okazało, nie muszą się wstydzić przed

swoimi rówieśnikami z rybnickich szkół. - Tam 
efekty naszej pracy są bardzo widoczne. Oprócz 
porcji wiedzy i języka chcemy tym dzieciom prze
kazać również nasze tradycje i kulturę. Wzru
szenia jakie czasem tu przeżywamy sprawiają, 
Że chwile zwątpienia mniej się liczą...

W.Różańska

Grupa dzieci ze Stanisławowa z opiekunką Heleną Szarapanowską 
i Tadeuszem Szos tokiem przed S P 10. Zdj.: szoł

Na początku listopada w Teatrze Ziemi Rybnickiej odby
ła się konferencja pod nazwą “Lokalny system opieki nad 
dzieckiem w Rybniku”, zorganizowana przez Zespół Ognisk 
Wychowawczych oraz Urząd Miasta

W konferencji wzięli udział m.in. pedagodzy, wychowawcy szkol
ni, sędziowie, kuratorzy społeczni, pracownicy socjalni oraz pielęgniarki 
i lekarze: - Celem konferencji jest zaktywizowanie spo
łeczności lokalnej przyszłego powiatu rybnickiego, 
aby w systemie opieki nad dzieckiem wreszcie zaczę
ło się coś dziać - mówi Halina Sacha, dyrektor Ze
społu Ognisk Wychowawczych w Rybniku. - Naji
stotniejsze jest to, by został opracowany konkretny 
program opieki oraz by skoordynować działania 
podmiotów, które mają się nią zajmować.

Konferencja została podzielona na dwie części.
W pierwszej można było wysłuchać wykładów przygotowanych 
przez gości z całej Polski. S. Drzażdżewski z Departamentu Opieki

i Profilaktyki Społecznej Ministerstwa Edukacji Narodowej z Warsza
wy oraz Lidia Nastuła z działu Opieki i Resocjalizacji Kuratorium 
Oświaty w Katowicach zapoznali zebranych z reformą systemu opieki 
nad dzieckiem. Określono również rolę pedagoga rodzinnego, dyskuto
wano też o prawach dziecka oraz opiece zastępczej.

W drugiej części konferencji wystąpili przedstawiciele Rybnika m.in. 
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Społecznej, Wydziału Rodzinnego i Nieletnich Sądu 
Rejonowego oraz policji.

Zdaniem H. Sachy, konferencja powinna pomóc 
w przygotowaniu sprawnego systemu opieki nad 
rybnickimi dziećmi:
- Taki system powinien respektować pewne podsta
wowe zasady - mówi H. Sacha. - Opieka powinna 
być umiejscowiona jak  najbliżej dziecka i traktować 
je  łącznie z jego rodziną, a nie w oderwaniu od niej. 

Powinna trwać krótko, by nie przyzwyczajać ludzi do opieki, no i oczy
wiście ważne, by była tania - twierdzi H. Sacha. (S)

✓



Minęło 75 lat od czasu podjęcia 
przez Siostry Urszulanki Unii 
Rzymskiej działalności pedagogicz
nej w Rybniku.

zacji księży dziekanów wspierającej szkołę ducho
wo i materialnie, a powołanej przez wielkiego orę
downika ponownego jej otwarcia biskupa Herberta 
Bednorza. Uhonorowani odznaką Senńam zostali 
także: Roman Fojcik, Tadeusz Kucharczak, Elż

Rozmowa z siostrą dyrektor 
Prywatnego Liceum Sióstr 

Urszulanek w Rybniku 
s. Angeliką Kwas

Obraz z fragmentem fresku z Kaplicy Sykstyńskiej - dar miasta dla szkoły- 
jubilatki - dobrze oddaje je j wychowawcze przesianie.

Odznaczenie Se- 
rviam z rąk Matki 
Prowincjalnej Regi
ny Malińskiej i sio
stry przełożonej kla
sztoru ss. urszula
nek w Rybniku Mał
gorzaty Maruszew- 
skiej odbiera Berna
dettę Mouisse z Li
ceum Joanny d ’Arc 
w Mazamet.

Wierne myśli wychowawczej założycielki za
konu św. Anieli Merici, pojawiły się na apel bur
mistrza Webera prawie jednocześnie z powrotem 
naszego miasta do Macierzy, w momencie, kie
dy ich pedagogiczne doświadczenia były najbar
dziej potrzebne. I choć historyczne zawirowania

bieta Paniczek i Grażyna Ryborz-Cebula - za
służeni i długoletni pedagodzy, Jacques Beaulieu i 
Bernadette Mouisse z zaprzyjaźnionego Li
ceum Katolickiego Joanny d’Arc z Mazamet 
we Francji oraz Margaret Meyer z siostrzanej 
Marienschulle z Hildesheim w Niemczech.

- Ktoś bardzo dociekliwy nie mógł doli
czyć się owych 75-lat działalności peda
gogicznej ss. urszulanek w Rybniku, cze
go jubileusz niedawno obchodziliśmy...

■  - Ależ wszystko się zgadza. Siostry urszulan
ki nie zaprzestały swojej działalności ani po 
roku 1939, kiedy szkołę zamknęli Niemcy, ani 
po 1962, kiedy zlikwidowały ją władze PRL. 
W pierwszym przypadku prowadziły tajne na
uczanie, w drugim, aż do rewindykacji szkoły 
w 1982 roku, zwróciły się ku katechezie. Ryb
nik był wtedy najprężniejszym ośrodkiem ka
techetycznym w Polsce.

ograniczały czasem ich działalność, rybnickie 
urszulanki nigdy nie zaprzestały wypełniania 
swojej misji.

Uroczystości jubileuszowe jakie odbyły się w 
dniu św. Urszuli, 21 października br., rozpo
częła msza św. w bazylice p.w. św. Antoniego 
pod przewodnictwem ks. biskupa Gerarda Ber- 
nackiego. W Teatrze Ziemi Rybnickiej spotkały 
się absolwentki, uczennice, a także zaproszeni go
ście - ludzie szczególnie we wspieraniu urszu- 
lańskiego dzieła zasłużeni. Wśród nich przedsta
wiciele duchowieństwa, władze miasta, władze 
kuratoryjne i oświatowe, delegacje bratnich szkół 
urszulańskich i szkół katolickich z zagranicy oraz 
rodzice. Z podziękowaniami za gratulacje i ży
czenia wystąpiły przełożona domu urszulańskie- 
go w Rybniku s. Małgorzata Matuszewska i dy
rektorka szkoły s. Angelika Kwas, przybliżając 
przy okazji historię szkoły, a szczególnie dzia
łania związane z jej rewindykacją w 1982 
roku. Najbardziej zasłużeni uhonorowani zostali 
najwyższym odznaczeniem szkoły Serviam, 
przyznawanym dotąd tylko wyróżniającym się 
uczennicom. Przy okazji jubileuszu otrzymał 
je ks. prałat Alojzy Klon - wieloletni prze
wodniczący Dzieła Przyjaciół Szkoły, organi

Siostry podziękowały także władzom miasta, 
a szczególnie prezydentowi Józefowi Makoszo
wi, przed laty osobiście zaangażowanemu w dzie
ło ponownego otwarcia szkoły, za życzliwość, 
akceptacją i pozytywną ocenę obecności ss. urszu
lanek w Rybniku. Prezydent zaś podkreślił szcze
gólną rolę, jaką ss. urszulanki odegrały w historii 
miasta, a także w jego życiu osobistym.

Absolwentki, uczennice i ich rodzice dziękowa
ły zaś za wychowanie w poszanowaniu wartości 
chrześcijańskich, a także za wiedzę i przygotowa
nie do godnego życia.

Po części oficjalnej uczennice, a także niedawne 
absolwentki przedstawiły teatralne “obrazki” z ży
cia szkoły, które w sposób humorystyczny, ale 
z dużą nutą nostalgii pokazały tę szczególną 
więź jaka łączy wychowanki ze szkołą. Uroczy
stości zakończyło spotkanie kilku pokoleń “urszu
lanek” w siedzibie szkoły. Cenną pamiątką będzie 
zapewne jubileuszowe wydawnictwo przedstawia
jące historię, a także dzień dzisiejszy szkoły.

(r)

- Czy działalność pedagogiczna jest szcze
gólnym powołaniem urszulańskiego zgro
madzenia?
- Od momentu powstania Towarzystwa Św. 
Urszuli w 1535 roku, założycielka zgromadze
nia św. Aniela Merici chciała stworzyć dzieło 
dla wychowywania dziewcząt. Nie chcąc 
w swej skromności eksponować w łasne
go imienia, na patronkę zgromadzenia wy
brała św. Urszulę - męczennicę za wiarę oraz 
patronkę uniwersytetów.

- Jakie cechy charakterystyczne dla szko
ły urszulańskiej odróżniają ją od innych 
placówek oświatowych?

I  - Dla nas ważne jest nie tylko dawanie wie
dzy i podnoszenie poziomu intelektualnego 
uczennic, ale zwracamy uwagę przede wszy
stkim na jakość wychowania. Chcemy, by na
szą szkołę opuszczał pełny człowiek. Solidnie 
przygotowujemy programy wychowawcze, a 
w każdym kolejnym roku szkolnym przyświe
ca nam hasło - temat, obecne w programie - 
np. wychowanie do wolności, odpowiedzial
ności, czy, jak w tym roku, wychowanie do jed
ności. Staramy się, by w naszym programie 
wychowawczym zawsze obecne były warto
ści chrześcijańskie. Pragniemy wychowywać 
do tych wartości.

Zdjęcia: Z. Keller
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Czy to właśnie ten sposób 
kształtowania osobowości 
młodej dziewczyny sprawia, 
że szkoła cieszy się tak do
brą opinią?
- Mam nadzieję, że tak. Aktual
nie do naszej szkoły uczęszcza 
265 uczennic. Do pierwszej kla
sy było w tym roku około 100 
chętnych, ale przyjęliśmy tylko 
60 uczennic - po zdanym egza
minie wstępnym i z dobrymi 
świadectwami. Średnia w na
szej szkole wynosi 4,1, co wca
le nie znaczy, że są u nas same 
wybitne uczennice. Wiele jest 
umysłowości otwartych, które 
włączają się w życie szkolne 
i pozaszkolne, ale i u tych śre
dnich staramy się wydobyć to 
co najlepsze.

- Czy istnieje jakiś specjalny 
sposób dobierania nauczy
cieli?
- Nie ukrywamy, że oczekujemy, 
by każdy nauczyciel, niezależ
nie jakiego przedmiotu naucza, był również 
świadkiem wiary. Przy okazji wykładania da
nego przedmiotu wypowiada się również jako 
człowiek. Chcemy by był to człowiek uczciwy - 
dobra żona i matka czy mąż i ojciec, wyznają
cy bliskie nam wartości. W szkołach urszulań
skich istnieje tradycja, że wychowawczynia
mi klas są siostry. U nas jest to niemożliwe,

Na spotkanie niektóre absolwentki przyszły ze swoimi pociechami...
Zdj.: Z.K.

bo w 41 osobowym gronie nauczycielskim jest 
tylko 6 sióstr, reszta grona to osoby świeckie. 
Ale ja dziękuję Bogu za takich nauczycieli, bo 
ich wkład pracy w nasze dzieło jest znaczący. 
Szanuję ich i nawet jak tego nie mówię, wiem, 
że oni to czują. Relacje między nami są bar
dzo dobre, a ta sytuacja stwarza szansę wy
pracowania umiejętności współpracy między 
siostrami i osobami świeckimi. Potwierdziło się 
to w czasie przygotowań do jubileuszu.

- Z pewnością spotkała się siostra z suge
stiami rodziców, którzy w urszulańskiej
G7lcnlp w iH ^iplihu rń w n ip ż  s w n ir h  «si/nńuu'?

Siostra dyrektor w otoczeniu uczennic i absolwentek przed szkołą.
Zdj.: szoł

- Wiem, że istnieje społeczna potrzeba istnienia 
szkoły dla chłopców, o podobnej, jak urszulań- 
ska, formule. W Świętochłowicach działa wpraw
dzie zespół szkół dla chłopców prowadzony przez 
księży salezjanów, ale są to szkoły zawodowe. 
Myślę, że do przeobrażenia naszej szkoły w ko
edukacyjną nie jesteśmy tak do końca przygoto
wane. Zatraciłaby ona swoją specyfikę i charak

ter. Uważam, że nasze dziew
częta nie są szczególnie po
krzywdzone brakiem chłop
ców w szkole, gdzie przeby
wają przecież tylko parę go
dzin dziennie. Ale w związku 
z możliwością jaką daje refor
ma szkolnictwa, przymierza
my się do otwarcia od nowe
go roku szkolnego gimna
zjum, prawdopodobnie koe
dukacyjnego.

- Z rybnickim liceum jest 
siostra związana od mo
mentu jego rewindykacji 
w roku 1982...
- Można już więc w moim 
przypadku użyć przymiotni
ka “długoletnia”. Kocham 
szkołę, cieszę się sukcesa

mi naszych uczennic, a później absolwentek, 
które często utrzymują kontakty ze szkołą 
przez długie lata. Czujemy, że szkoła i nasze 
środowisko zostało w pełni w Rybniku zaak
ceptowane - i przez władze miasta, i samych 
rybniczan. My też staramy się wychodzić na 
zewnątrz, brać udział we wszystkim co dla mia
sta jest ważne, być otwartymi na współpracę.

- Z okazji jubileuszu życzymy dalszych 
pedagogicznych i wychowawczych sukce
sów. Dziękujemy za rozmowę.

Rozmawiała: Wiesława Różańska

Mylą się bardzo kandydaci do 
stanu małżeńskiego jeśli myślą, 
że zapis konkordatowy, który 
od 15 listopada br. umożliwia 
zawieranie ślubu tylko w ko
ściele, pozw oli im om inąć  
Urząd Stanu Cywilnego.

- Nam papierkowej roboty nawet przybędzie
- mówi kierowniczka rybnickiego USC Elż
bieta Sojka. - A i młodzi, którzy zdecydowa
li się na małżeństwo, muszą najpierw poja
w ić się u nas.

W  USC przyszła młoda para podaje swoje 
personalia i składa podpisy pod zaświadcze
niem stwierdzającym brak oko liczności, 
które według polskiego prawa, wyłączałyby 
zawarcie małżeństwa. Jeden z egzemplarzy

M a łż e ń stw o  k o n k o rd a to w e

Ślub w  kościele, 
formalności w  USC
takiego dokumentu zostaje w  USC, trzy otrzy
mują narzeczeni. Ważny trzy miesiące do
kument przedstawiają w kancelarii parafii 
katolickiej lub innego związku wyznaniowe
go, gdzie  kap łan sp isu jący p ro to k ó ł 
przedmałżeński przyjmuje ich oświadczenie, 
że chcą, by ich małżeństwo miało także skut
ki cyw ilne. Kapłan wypełni drugą stronę 
dokumentu przyniesionego z USC. W  ciągu 
5 dni od daty zawarcia ślubu w  kościele, od
powiedzialny kapłan dostarcza dokument do 
USC, gdzie staje się on podstawą do spo
rządzenia aktu małżeństwa. Teraz m łodzi 
m ałżonkow ie muszą po ten akt, a także 
po wpis w  dowodzie osobistym znów  po
fatygować się do USC.

Pani kierownik E. Sojka nie obawia się, że 
sala ślubów będzie pusta, a ona sama będzie 
musiała swój ozdobny łańcuch schować do 
szuflady. - Salę mamy zarezerwowaną do 
kwietnia, a terminy ponad 300 ślubów są już  
ustalone. Nowożeńcy mogą ślubować rów
nież po staremu: i w  USC i w  kościele. To ich 
osobisty wybór...

Nie jest wykluczona możlwiość zawarcia 
ślubu tylko cywilnego, ale jest to forma nie
wystarczająca do ważności takiego małżeń
stwa wobec prawa kościelnego, choć pocią
ga za sobą skutki prawne. Kościół dopuszcza 
wyjątkowo również możliwość związku ka
nonicznego, czyli zawartego tylko w  koście
le, ale za zgodą własnego ordynariusza. M ał
żeństwo takie nie pociąga jednak za sobą 
skutków prawnych.

W  związku z wejściem w życie nowych 
przepisów, rybnicki USC prosi pary, które 
mają już wyznaczony tu termin uroczysto
ści ślubnej o wcześniejszy kontakt.

H i Tel. 42-28-825
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-  Nauczyciel powinien być dobrym 
specjalistą, rzetelnie, merytorycznie 
i pedagogicznie przygotowanym do 
pracy z młodzieżą, ale powinien 
również mieć w sobie iskrę, bez 
której trudno wykonywać ten zawód 
- mówi Marek Kaczmarzyk, na
uczyciel IV L iceum  O gólno
kształcącego w Rybniku-Chwa- 
lowicach, jeden z wyróżnionych 
przez Prezydenta Miasta.

Tradycyjnie już 14 października, z okazji 
Dnia Edukacji Narodowej najlepsi rybniccy 
nauczyciele otrzymali nagrody ministerialne, 
Kuratora Os'wiaty oraz Prezydenta Miasta:
- W tym roku, przyznano dwie nagrody M ini
stra Edukacji Narodowej, 11 nagród Kurato
ra Oświaty oraz 21 nagród prezydenta Ryb
nika - mówi Tadeusz Szostok, Naczelnik 
Wydziału Edukacji UM Rybnika.

Nagrody ministerialne II stopnia odebra
li nauczyciele miejscowych liceów - geograf 
Jerzy Groborz z I Liceum Ogólnokształ
cącego im. Powstańców Śl. oraz nauczyciel 
historii z II Liceum Ogólnokształcącego - 
Krystian Tomiczek. 11 nauczycieli - sześciu 
ze szkół podstawowych, czterech ze szkół po
nadpodstaw ow ych i jeden  w ychow aw ca 
przedszkolny - otrzymało wyróżnienia Kura
tora Oświaty. Nagrody ministerialne wręczy
ła wizytator podczas uroczystości szkolnych, 
a kuratorskie - odebrano w oddziale zamiej
scowym kuratorium.
Nauczyciele wyróżnieni przez Prezydenta 
Miasta za liczące się wyniki w pracy dydak
tycznej, wychowawczej i opiekuńczej, wzięli 
udział w uroczystym spotkaniu w Ratuszu. 
Nagrody wręczył prezydent Józef Makosz,

a otrzymali je: Urszula Albrecht (Przedszko
le nr 39), Krystyna Merta (P nr 22), Tere
sa Weremiuk (P nr 6), Michalina Moczar- 
ska (OPP nr 1), Jadwiga Zimończyk (SP 2), 
Elżbieta Migas (SP 3), Mieczysław Woźni
ca (SP 6), Elżbieta Dębska (SP 11), Mi
chał Wengerski (SP 16), Tomasz Pyszny

(SP 17), Teresa Wnuk (SP 25), Helena Pią
tek (SP 27), Krystyna Swoboda (SP 28), Ewa 
Urbanek-Chołuj (SP 31), Józef Świerczek 
(Zespół Szkół Budowlanych), Alina Szym
czak (Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługo- 
wych), Władysław Rachwał (Zespół Szkół 
Zawodowych nr 2 w Niedobczycach), Kry
styna Florek (Zespół Szkół Zawodowych 
przy ul. Św. Maksymiliana), Tadeusz Otrem- 
ba (Zespół Szkół Ogólnokształcących przy

ul. Mikołowskiej) i Grzegorz Łopatka (rów
nież ZSO).

Najmłodszym wyróżnionym był dr Marek 
Kaczmarzyk - nauczyciel biologii w IV Li
ceum Ogólnokształcącym: - Ta nagroda 
bardzo mnie ucieszyła, ale zdaję sobie spra
wę, że mój dorobek jako nauczuciela nie je s t

jeszcze zbyt bogaty - mówi M. Kaczmarzyk. 
- W  tym roku zrobiłem doktorat, co pewnie 
na tym wyróżnieniu zaważyło. Myślę, że przy
znając mi tę nagrodę sugerowano się rów
nież tym, co robię poza szkołą. Swoje miej
sce widzę jednak w szkole.
M. Kaczmarzyk współpracował swego czasu 
z naszą redakcją. Przez dwa lata przygoto
wywał dodatek literacki “GR” pod nazwą 
“Arkusz”. (S)

Dr Marek Kaczmarzyk odbiera nagrodę z rąk prezydenta Józefa Makosza. Zdj.: szoł

Rybnik w małym
palcu!

W IV Liceum Ogólnokształcącym 
w Rybniku-Chwałowicach odbył się dru
gi etap II Konkursu Wiedzy o Rybniku.

Wzięło w nim udział 65 uczniów miejsco
wych szkół podstawowych. Pisząc test konkur-

I
I k  sowy uczestnicy musieli m.in. określić herby

rybnickich dzielnic, wymienić zabytki Bełku, 
|>  czy Turzy Śl., znać zasady poruszania się szla

kami rowerowymi, a nawet wykazać się zna
jomością targowych zwyczajów. Zdaniem orga
nizatorów, taka forma sprawdzania wiadomo
ści uczniów z wiedzy o regionie jest bardzo do
brym pomysłem:
- Konkurs przygotowano z inicjatywy Urzędu 
Miasta Rybnika. Skoro do szkół wprowadzony

został taki przedmiot, jak  wiedza o własnym 
miejscu zamieszkania, regionie i Rybniku, na
leżałoby ją  zweryfikować - mówi Małgorzata 
Szołtysek z IV LO. - Chcemy dowiedzieć się 
jak  nauka przebiega, czy młodzież uczy się chęt
nie i jak  chłonie wiedzę o swoim mieście.

Pierwszy etap konkursu rozgrywany jest za
wsze na szczeblu szkół podstawowych. Następ
ny etap, do którego wchodzą najlepsi reprezen
tanci podstawówek, odbywa się IV LO. W tym 
roku spośród 65 osób do finału wybranych zo
stało 12 osób.

Uczniowie, startujący w tegorocznej edycji 
konkursu musieli przygotować się z trzech po
zycji książkowych. Wśród nich był Rybnik na
sze gniazdo Marka Szołtyska oraz folder Ryb
nickie szlaki rowerowe. Zdaniem organizato
rów znajomość regionu wśród młodzieży szkol
nej wzrasta z roku na rok: - O tym, że młodzież 
interesuje się Rybnikiem i jego historią świad
czy wiedza uczestników. Już w pierwszej edycji

konkursu poziom był bardzo wysoki i wyrów
nany. O awansie do kolejnego etapu decydo
wały ułamki punktów. W tym roku będzie z pew
nością podobnie - mówi M. Szołtysek.

Uczestnicy konkursu sami przyznają, że zna
jomość regionu, w którym żyją jest niezwykle 
istotna: - Wiedza o Rybniku jest przydatna, prze
cież mieszkam w tym mieście i muszę widzieć o 
nim jak  najwięcej - mówi Marcin ze Szkoły 
Podstawowej nr 16. - Ucząc się do konkursu 
dowiedziałem się wielu ciekawych rzeczy, m.in. 
o tym, że w Rybniku w 1850r. wystąpiło trzęsie
nie ziemi oraz że była mroźna zima, podczas 
której temperatura dochodziła do - 40 stopni.
- Uważam, że ten konkurs pogłębia wiedzę mło
dzieży o miejscu, w którym mieszkają, a my 
nadal wiemy o Rybniku za mało - twierdzi Do
minika ze Szkoły Podstawowej nr 26.

Laureatów II Konkursu Wiedzy o Rybniku 
przedstawimy w kolejnym numerze “GR”.

<S>

Tel. 42-28-825
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Salwy śmiechu, burze oklasków 
i łzy radości - łak w skrócie opi
sać można ło, co działo si§ w paź
dziernikowy weekend w Klubie 
Energetyka w Rybniku. A wszy
stko to za sprawę I I I  Rybnickiej 
Jesieni Kabaretowej - Ryjek '98.

W trakcie im prez odbył się ogólnopolski 
turniej kabaretowy, do którego przystąpiły 
zespoły: Dno, G. Halama - "Oklaski", 
Jurki, Niemy, Strzały z Aurory i Wide
lec. Satyrycy rywalizowali o zaszczytne tro
fea - św ińskie koryta, które miały przypaść 
najzabawniejszej grupie w kraju.

N ajw iększe uznanie w oczach publicz
ności oraz ju ro ra  specjalnego zyskał kaba
ret Dno z Dąbrowy Górniczej: - “D n o ” je s t 
napraw dę p rześm ieszn e ! C hłopcy m ają  
bardzo ciekawe spojrzenie na to co dzieje  
się wokół nas. To co prezentują je s t zabaw 
ne, trafne i na dobrym  poziom ie - mówiła 
jedna z rozbaw ionych uczestniczek prze
glądu.

W głosowaniu samych uczestników prze
glądu zw yciężył jednoosoboow y kabaret 
Grzegorza Halamy - "Oklaski": - Chciał
bym, aby to co robię na scenie miało jak iś  
sens. Nie staram się krytykować na siłę lu
dzi, sytuacji, czy też zjawisk - mówi G. Hala
ma. - Chcę występować tak, aby wywoływać

w ludziach dobre reakcje, choć na razie nie 
wiem ja k  to robić. Pocieszam się za to nadzie
ją, że dobra zabawa i atmosfera jes t czymś 
pozytywnym, czymś, co w ludziach buduje lep
szy obraz świata.

W czasie trwania Rybnickiej Jesieni Kabareto
wej publiczność obejrzała również wystawy prac 

Sławomira Mrożka 
i Władysława Siko
ry. Wystąpili także 
zaproszeni goście, w 
tym Kabaret Moral
nego Niepokoju, 
Kabaret Potem, 
Krzysztof Dauksze- 
wicz, Grupa Rafała 
Kmity, Ireneusz 
Krosny oraz Grupa 
Mocarta.

Organizatorem 
imprezy byli: Elek
trownia Rybnik
S.A., Towarzystwo 
Kulturalno-Sporto- 
we "Kuźnia" oraz 
Klub Energetyka.

(S)
Strzały z Aurory. Zdj.: Z.K.

XIII Silesian Jazz Meeting

K a żd em u  w e d łu g  p otrzeb ...
Ewa Bem i Zbigniew Namysłowski 

byli gwiazdami pierwszego dnia tra
dycyjnych jesiennych spotkań miło
śników muzyki synkopowanej Sile
sian Jazz Meeting ’98 w Rybniku.

W wypełnionej po brzegi sali Teatru Ziemi 
Rybnickiej i na tle interesującej, przywodzącej 
na myśl supermusical West side story, sceno
grafii Ewa Bem z zespołem który tworzyli naj
lepsi: Jan Ptaszyn-Wróblewski, Henryk 
Majewski, Henryk Miśkiewicz, Andrzej

Spektakl oparty na twórczości George ’a i Iry Gershwin ’ów bardzo sie podobał. Zdj.: szoł

Jagodziński, Jacek Niedziela i Marcin Jahr,
oddała hołd wielkiej Elli Fitzgerald. Szczególny 
entuzjazm wzbudził duet z Pawłem Tartanusem, 
show-man najczystszej wody.

W drugiej części zrobiło się bardziej współ
cześnie, a to za sprawą Zbigniewa Namysłow
skiego i jego Tańców-Łam ańców - cyklu 
utworów ...inspirowanych motywami etnicz
nymi - jak zapowiedział Jan Poprawa.

Niech żałują ci, którzy odpuścili sobie dru
gi wieczór. Spektakl Teatru Ludowego z Kra
kowa autorstwa Jana Szurmieja, oparty na 
twórczości George’a i Iry Gershwin’ów wart 
był obejrzenia. Niezbyt liczna, a szkoda, pu
bliczność, potwierdziła to nagradzając gorą
cymi brawami trójkę młodych wykonawców. 
Marta Bizoń, Przemysław Branny i Rafał 
Dziwisz znakomicie sobie radzili i pod wzglę
dem aktorskim i wokalnym. Aż wierzyć się 
nie chce, że Gershwin, znany z przeboju Sum- 
mertime i Błękitnej Rapsodii, skomponował 
tak wiele różnych stylistycznie piosenek...

Wieczór trzeci to spotkanie z grupą A.R.P. 
Jazz Trio w składzie Piotr Wyleżoł - fo r te 
p ian , Rom uald Twarożek - k o n trab as  
i Adam Buczek - perkusja. - Ci chłopcy po
trafią grać... skomentował ze zdziwieniem 
jeden ze słuchaczy... Znawcy uważają, że po
chodzący z Palowic Piotr Wyleżoł to odkry
cie pianistyki jazzowej.

Na zakończenie powrócono do źródeł - za
grał Jazz Band Bali Orchestra, jeden z najpo
pularniejszych zespołów jazzu tradycyjnego. 
Zrobiło się głośno i radośnie i było to chyba 
dobre zakończenie kolejnej edycji SJM.

(r)
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M ieszkańcy Rybnika wzięli 
udział w spotkaniu z pisarzem, 
historykiem i publicystą Ceza
rym Chlebowskim , autorem  
książki, której autobiograficzne 
wątki dotykają również Rybnika.

Autobiografia zatytułowana “Bez pokory” 
opisuje m.in. tuż powojenny okres pobytu 
Chlebowskiego w Rybniku, jego lata szkolne 
związane z tutejszym gimnazjum oraz do
świadczenia harcerskie.
- Przeżycia związane z Rybnikiem zapadły głę
boko w moją pam ięć - wspomina Cezary 
Chlebowski. - Kiedy przyjechałem do tego 
miasta 52 lata temu, czułem się jak  na zsyłce. 
Zawsze zastanawiałem się ile jest tutaj polsko
ści, a ile niemieckich zależności. Szybko jednak 
wyzbyłem się swoich uprzedzeń.

W czasie spotkania z mieszkańcami Rybnika 
w Miejskiej Bibliotece Publicznej autor wspo
minał swoich przyjaciół ze szkoły m.in. Lidię 
Grychtołównę i profesora Józefa Wołocha, a tak
że znany epizod zorganizowania wbrew zale
ceniom władz 3-Majowej manifestacji. Mówił 
też o wzorcu, jakim  był dla niego profesor

“Bez pokory“ 
o Rybniku

Innocenty Libura: - Myślę, że postać dr Libu- 
ry zasługuje na większe uznanie i pamięć rybni- 
czan. Był to wyjątkowy wychowawca, który wy
wiera/ ogromny wpływ na kształtowanie mło
dzieży - twierdzi C. Chlebowski. - Był godnym 
przykładem do naśladowania i zasługuje na to, 
by w gimnazjum, w którym uczył pojawiła się 
pamiątkowa tablica.

Sporo miejsca poświęcił Chlebowski na 
przedstawienie swojej nowej, dwutomowej 
autobiografii, która jego zdaniem jest brutal
na, gdyż nie boi się ukazywać prawdy, choć 
jak mówi autor, przysparza mu wielu wrogów. 
W trakcie spotkania Cezary Chlebowski wspo
mniał również o Radzie Ochrony Pamięci, pra
sie sportowej, z którą był związany, antysemi
tyzmie oraz niepotrzebnym, jego zdaniem, roz
darciu współczesnego harcerstwa.

Pobyt w Rybniku był również okazją do spo
tkania z młodzieżą I Liceum Ogólnokształcą
cego im. Powstańców Śląskich i z przyjaciół
mi z ławy szkolnej oraz z drużyny harcerskiej, 
której Cezary Chlebowski był drużynowym.

(S)

Po spotkaniu Cezary Chlebowski podpisywał swoją 
książkę. Zdj.: I. Laskowska

Rybnik był piątym śląskim miastem, 
w którym zabrzm iały "Nieszpory  
Ludźmierskie".

Godną okazją do wystawienia wspaniałe
go oratorium Jana Kantego Pawluśkiewicza 
i Leszka A. Moczulskiego w  rybnickiej bazy
lice stała się dwudziesta rocznica pontyfika

w ie lce  udanych. K ilkum inutow a gorąca 
owacja, której efektem były bisy dwu ostat
nich psalmów, zrekompensowała artystom, 
miejmy nadzieję, chłód w świątyni i niedo
godności spowodowane aurą. W ichura i ule
wa tylko na moment zepsuły publiczności na
strój chw ili. Z pewnością pogoda nie pomo
gła jednak organizatorom z Rybnickiego Cen

Zabrzmiały “Nieszpory Ludźmierskie”
tu Jana Pawła II. Rybniczanie mogli uczest
niczyć w  prawdziwym wydarzeniu artystycz
nym, będącym jednocześnie swoistą m odli
twą w intencji papieża - Polaka. Koncert za
szczycił swoją obecnością Metropolita Ka
towicki ks. arcybiskup Damian Zimoń, który 
wcześniej dokonał konsekracji kościoła pw. 
św. Jana Sarkandra w  dzielnicy Paruszowiec- 
Piaski.

Słowa i muzyka składająca się z kilkuna
stu psalmów, spiętego klamrą wołania Mat
ko Boska Ludźmierska, dzieła, stanowią nie
rozerwalną, a dzięki swej prostocie i ludo
wej nucie trafiającą prosto do serca, całość. 
"Kosmiczny" głosy Elżbiety Towarnickiej do
skonale współbrzmiał z "ziemskim" brzmie
niem pozostałych wykonawców: Hanny Ba
naszak, Beaty Rybotyckiej, Zbigniewa Wo
deckiego, Jacka Wójcickiego i Grzegorza 
Turnaua. Prawie setka młodych głosów chóru 
z Kielc dodała całości mocy, a i zabrzańscy 
filharmonicy pod batutą Sławomira Chrza
nowskiego mogą zaliczyć swój występ do

trum Kultury, którego pracow nicy w łoży li 
w  całe, bardzo trudne techniczne przed
sięwzięcie, wiele wysiłku i serca.

Koszty wystawienia "N ieszporów Ludź
mierskich" są spore, organizatorzy liczyli za
tem również na sponsorów. Niestety, w ięk
szość firm i przedsiębiorstw, do których się 
zwrócono o pomoc finansową, nie skorzy
stała z okazji by stać się, choć jednorazowo, 
mecenasem sztuki. Tym większe podzięko
wania należą się tym, którzy choć częścio
wo zdjęli z barków organizatorów ciężar f i
nansowy przedsięwzięcia, a są to: Kredyt 
Bank PBI S.A., Bank BPH, PBK, Spółka Re- 
gez, kop. "Jankowice", Izba Przemysłowo- 
Handlowa ROP, Rejon Energetyczny Rybnik, 
Peberow i drukarnia "Oldprint", która w y
konała piękne programy.

Świadomość, że wspieranie kultury, a w y
darzeń artystycznych w  szczególności nobi
litu je , wciąż jeszcze jest wśród naszych 
przedsiębiorców bardzo niska...

Ixl

Hasze miejsce
na Ziemi

“Śląsk, takie miejsce na Ziemi” z podtytu
łem Historia-Kultura-Gwara, to trzecia już 
książka naszego redakcyjnego kolegi Marka 
Szołtyska, dokładnie oddająca jego historycz- 
no-regionalne zainteresowania. Wszystkich, 
którzy mieliby ochotę wytknąć książce hasło- 
wość i uproszczenia, autor uprzedza we wstę
pie, że konwencję taką przyjął świadomie, uwa
żając, że ten właśnie sposób popularyzacji na
szego regionu jest właściwy. Gawędziarskie te
ksty, archiwalne i współczesne fotografie, map
ki, rysunkowe dowcipy - prawdziwa mozaika 
pobudzająca wyobraźnię i zachęcająca do wgłę
bienia się w dzieje Śląska i jego tradycje.

Tel. 42-28-825 ■■■■



We wtorkowy wieczór 10 listopada br. 
w Domu Kultury w Chwałowicach, Rada 
Dzielnicy zorganizowała uroczyste spotkanie 
z okazji 80 rocznicy odzyskania przez Pol
skę niepodległości. Uroczystość poprzedzi
ło otwarcie wystawy prac plastycznych sze
ściu chwałowickich twórców, będącej jedną 
z imprez zaplanowanych z myślą o uczczeniu 
770-lecia powstania Chwalowic. Komisarzem wy
stawy i jednocześnie jednym z wystawiających

artystów był Janusz Piekorz, obok niego 
swoje prace wystawili również: Teresa Try- 
buś, Danuta Zwolińska, Jan Błanik i Je
rzy Świerczyna oraz Kazimierz Karwot. -
Jestem z wykształcenia technikiem plastykiem 
- mówi o sobie Teresa Trybuś. - Zdecydowa
łam się wystawić autoportret, dwa portrety 
moich dzieci i duży portret Ojca Pio, którego 
duchowość mnie fascynuje. Mieszkam w blo
kach i nie mam specjalnej pracowni. Maluję 

Z zam iłow ania kiedy  
mam natchnienie, bar
dzo pomaga mi rodzin
na atmosfera...

Chwałowiccy twórcy
- Być może wystawa 

ta stanie się pierwszą 
Z wielu imprez konso
lidujących środowisko 
chwałowickich twórców 
- powiedział przy okazji 
wernisażu komisarz wy
stawy Janusz Piekorz.

szoł

Chwałowiccy twórcy na 
tle wystawionych dzieł. Od 
lewej: Danuta Zwolińska, 
Teresa Trybuś, Janusz 
Piekorz, Jerzy Świerczyna 
i Kazimierz Karwot

Kinomani do kin!!

Rybnik
kulturalny

Za nami...
... większość najciekawszych imprez listopa
dowych, spośród których wypada utrwalić 
pamięć o:
•  ...koncercie galowym Zespołu Pieśni i 
Tańca “Śląsk”, 10 listopada na scenie TZR.
•  11 listopada z okazji Święta Niepodle
głości na Rynku wystąpili Grażyna Świ
tała i Bogusław Mec.
•  17 listopada w TZR odbył się koncert 
symfoniczny bielskiej Orkiestry Kameral
nej z uwerturą “Coriolan”, Symfonią C-dur 
L.v. Beethovena oraz koncertem skrzypco
wym G-dur W.A. Mozarta z solową partią 
Jana Staniendy.
•  Dzień później w Klubie Energetyka wie
czór pieśni romantycznej w wykonaniu Ada
ma Zaaka (bas), Marka Ciepierskiego (for
tepian) i Wacława Mickiewicza (słowo).
•  22 listopada w KE odbyły się “Zaduszki 
za malarzy: Jana Karwota i Józefa Sowa
dę” - połączone z wystawami ich malarstwa.
•  W ramach Niedobczyckich Wieczorów 
Muzycznych w Domu Kultury w Rybniku Nie- 
dobczycach odbyła się biesiada z udziałem ze
społu “Spectrum”, można było wysłuchać ske
czów oraz śląskich i biesiadnych piosenek.
•  23 listopada w TZR wieczór galowy XIII 
Konkursu Gawędziarzy z “ Wesoły mi scen
kami z Górnego Śląska, czyli Antologią ślą
skiego humoru.

Przed nami...
9 listopada miłośnicy kina obejrzeli pierwsze z 14 filmów, jakie DKF “Ekran” przygoto

wało w ramach tegorocznych VII Konfrontacji Filmowych.
W kolejne poniedziałkowe wieczory miłośnicy kina obejrzą filmy o różnorodnej tematyce, ukryte 

pod tajemniczymi hasłami: komedia inteligentna, miłość niejedno ma imię czy wielkie dramaty 
małych ludzi. Publiczność będzie mogła zobaczyć filmy Sheridana, Sinclaira czy Mameta. Na do
bry początek kinomani obejrzeli - “Romeo i Julię” z Leonardo di Caprio oraz “Mężczyzna - 
przedmiot pożądania” z niemieckim gwiazdorem Tliłem Schweigerem.

ISI
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KINO “PREMIEROWE” TZR
Mulan, USA, film animowany dla dzieci, 24 - 
27.11. oraz 29 - 30.11., godz. 16.00, 17.45;
28.11., godz. 12.00 - film wyświetlany będzie 
także od 1 do 3.12. br.
Oczy węża, USA, 24 - 26.11., godz. 19.30 
U Pana Boga za piecem, polski, 28.11., godz. 
21.00; 29 - 30.11., godz. 19.30 - film będzie 
wyświetlany także od 1 do 3.12.br.

KINO "APOLLO**
Zagubieni w kosmosie, USA, 23.11., godz. 
15.30; 24 - 26.11., godz. 18.00, 20.15 - film 
będzie wyświetlany do 3.12.br.
Magiczny miecz, USA, 24 - 26.11., godz. 
16.15

DKF "EKRAN " (przy kinie Apollo)
W ramach “VII Konfrontacji filmowych": 
Bokser, irlandzki oraz Aleja snajperów, An- 
glia/USA, 23.11., godz. 18.00 
Dym, USA oraz Chineese Box, USA/franc./ 
niem./ang., 30.11., godz. 18.00 
Hiszpański więzień, USA oraz Latający Ho
lender, hol./belg., 7.12., godz. 18.00 
Kanapa w Nowym Jorku, franc./belg./niem. 
oraz Kobiety topless opowiadają o swoim 
życiu, Nowa Zelandia plus film niespodzian
ka, 14.12., godz. 18.00 
Ostatnie takie lato, irlandzko/ang./duński oraz 
Studnia, australijski, 21.12., godz. 18.00

KINO "ZEFIR" - Boguszowice
Mortal Kombat 2, USA, 22-26.11., godz.
17.00, 19.00
Z Archiwum X, USA, 29.11. - 3.12., godz.
17.00, 19.00

•  27 listopada na scenie TZR “Kryszak- 
Show”, i wszystko jasne!
•  Katarzyna Skrzynecka z zespołem będzie 
promować swoją najnowszą płytę pt. “Pół 
księżyca” 28 listopada w TZR o godz. 18.00
•  27 listopada w KE wernisaż wystawy kon
kursu dla plastyków nieprofesjonalnych im. 
V. van Gogha i o godz. 18.00 spektakl Te
atru Jaracza z Łodzi pt. “Seks, prochy i 
rock and roli“.
•  Również 27 listopada wernisaż malarstwa 
M. Budny-Malczewskiej w Miejskiej Bi
bliotece Publicznej, godz. 17.00.
•  27 listopada - widowisko słowno-mu
zyczne poświęcone 200 rocznicy urodzin 
Adama Mickiewicza, Miejska Biblioteka 
Publiczna, godz. 13.30.
•  30 listopada w KE wystawa miejscowego 
Klubu Fotograficznego f-16 pt. “Spojrzenia ”.
•  Teatr Ziemi Rybnickiej - 8 grudnia, godz. 
20.00, program kabaretowy Cezary Pazu
ra i jego goście.
•  Również w TZR -14  grudnia godz. 20.00, 
Żart czyli więcej śmiechu, program kabare
towy z udziałem m.in. Magdy Zawadzkiej, 
Jana Kobuszewskiego i Jana Kociniaka.

/gw/
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Przywrócony patron
W trakcie czerwcowej sesji Rady Miasta Rybnika podjęto uchwałę o przy

wróceniu trzem miejscowym szkołom patronackich imion. Zespół Szkół Zawo
dowych nr 2 przyjął nazwę Józefa Rymera, Szkoła Podstawowa nr 4 imię Sta
nisława Staszica, zaś Szkoła Podstawowa nr 3 w dzielnicy Paruszowiec-Piaski - 
św. Stanisława Kostki.

Szkoła przy ulicy Wolnej w Paruszowcu powstała w 1906 roku, zaś rozbudowa
no ją  w połowie lat 90. Uczęszczają do niej dzieci z Paruszowca, Piasków, Zastawu 
i z Ligockiej Kuźni. W latach międzywojennych patronem szkoły był św. Stanisław 
Kostka. Inicjatorką przywrócenia placówce dawnego patrona była jej dyrektorka 
Elżbieta Migas. Propozycję przekonsultowano z rodzicami uczniów oraz z Radą 
Pedagogiczną szkoły i przyjęto bez zastrzeżeń.

Uroczystości nadania szkole imienia św. Stanisława Kostki miały miejsce w Dniu 
Edukacji Narodowej. Odprawiona została msza św., w budynku szkoły odsłonięto 
tablicę pamiątkową, a młodzież przygotowała spektakl przybliżający sylwetkę pa
trona. W uroczystościach udział wziął jezuita z Krakowa ks. Andrzej Pełka, a tak
że przedstawiciele miejscowego duchowieństwa, władze miasta, uczniowie, rodzi
ce i nauczyciele. (S), szoł

Słowo o patronie szkoły
Sw. Stanisław Kostka (1550-1568) to jeden z najbardziej znanych polskich świę

tych, czczony również poza granicami naszego kraju, zwłaszcza we Włoszech. Na 
początku naszego stulecia uznany został za patrona polskiej młodzieży. Stanisław był 
dzieckiem ponad wiek zdolnym i wrażliwym. Rodzice wysłali go na naukę do Wie
dnia, gdzie podjął, mimo sprzeciwu rodziców, decyzję o wstąpieniu do zakonu jezu
itów. Uciekł ze swej wiedeńskiej stancji, udając się najpierw do jezuickiego klasztoru 
w Niemczech, a później do Rzymu. Tam zadziwił wszystkich swoją niezwykłą praco
witością, mądrością i pobożnością. Słynne jest jego zdanie - Do wyższych rzeczy 
jestem stworzony i dla nich winienem żyć!. Kiedy w wieku 18 lat zmad na malarię, nikt 
nie miał wątpliwości co do jego świętości. (szoł)

Elżbieta Migas, dyrektor SP 3 z dziećmi klasy 3b pod pa 
miątkowymi tablicam i przypom inającą sylwetkę patrona  
szkoły - św. Stanisława Kostki.

Zdj.: szoł

16

Jesienny Piknik...
... to nazwa niezwykle udanej imprezy zor

ganizowanej w połowie października na boi
sku Szkoły Podstawowej nr 6 z inicjatywy 
uczniów tej szkoły wspomaganych przez dzia
łaczy Rady Dzielnicy Zamysłów. Konkursy, 
zabawy i turnieje, M iejska Orkiestra Dęta 
Rybnik i dziewczęcy zespół taneczny z Nie-

dobczyc, zespół rockowy Cover Band, śląskie 
gawędy i piosenki - program zapewnił każ
demu coś miłego. Jak to na pikniku - nie za
brakło też smażonych kiełbasek i piwa. Orga
nizatorom udało się również pozyskać wśród 
zamysłowskich przedsiębiorców i handlow
ców kilkunastu sponsorów.

Rynek, niedziela, 6 grudnia, 

gedz. 16.00,

Wesoły bajkowy 
program mikołajkowy, 

a na koniec deser - 
sztuczne ognie

Zapraszamy wszystkie dzieci! 

P o szu k iw a n e  a rch iw a lia
W roku przyszłym przypada 70. rocznica 

utworzenia oddziału ginekologiczno-położ
niczego w szpitalu przy ul. Powstańców.
Organizatorzy rocznicowych obchodów zwra
cają się do instytucji oraz mieszkańców Ryb
nika o pomoc w dotarciu do archiwaliów, które 
pozwoliłyby dokładniej odtworzyć historię od
działu.

Dokumenty, fotografie oraz wspomnienia 
mogące być źródłem wiarygodnych informacji 
można przekazywać na Oddział Ginekolo
giczno-Położniczy Szpitala nr 2 w Rybniku 
przy ul. Powstańców.

W niedzielę 24 października w remizie OSP w Rybniku-Kłokocinie odbyło się tradycyjne 
towarzyskie spotkanie hodowców gołębi pocztowych z terenu Rybnika.

W czasie uroczystości prezydent Józef Makosz wręczył nagrody wybijającym się hodowcom. 
Na zdjęciu zwycięzcy zawodów o Puchar Prezydenta Rybnika: (od lewej) Ewald Dziewior, 
Jan Hołek i Stanisław Prus. szoł

Tel. 42-28-825
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Wjek z Niymiec
N a przełomie XIX i XX wieku wielu Ślązaków wyjeżdżało za pracą 

do Niemiec, do kopalń Westfalii. Ludzi tych nazywano "westfalo- 
kami". W latach 1918-1922 powracali oni na rodzinny Śląsk. Jednak 
największa fala wyjazdów do Niemiec trwała w latach 1945/46 oraz od 
lat 50. do 80. XX wieku. Czy w  najbliższych latach część tych emigran
tów powróci w swe rodzinne strony?

Abecadło
rzeczy śląskich

Na mocy m iędzynarodow ych układów  
w Jałcie i Poczdamie, po drugiej wojnie świa
towej, Śląsk aż po Odrę i Nysę Łużycką przy
wrócony został Polsce. Prawie 2 miliony ludzi 
padło ofiarą wielkiej polityki. Z Górnego Ślą
ska, zwłaszcza z Opolszczyzny wyjechało oko
ło 700 tysięcy Niemców i ludzi uznanych przez 
komunistyczne władze za Niemców.

Również na mocy jałtańsko-poczdamskich 
układów Polska utraciła na rzecz komunistycz
nej Rosji siedem wschodnich województw. 
Część Polaków z tamtych terenów, zwanych 
repatriantami, przesiedlona została na “wylu
dnione” tereny, z czego na Górny Śląsk przy
było ich około 250 tysięcy. Jest rzeczą zrozu
miałą, że tak gwałtowne przemieszczenia były 
dla ludzi dużym wstrząsem. Rozpoczęły się 
nieuniknione w takiej sytuacji konflikty. Nowo 
przybyli na Śląsk gotowi byli uważać wszyst
kich Ślązaków za Niemców. Zaś rodzima lud
ność śląska, obarczona dotkliwymi przejścia
mi wojennymi i powojennymi, nie rozumiejąc 
ich sytuacji, nieufnie traktowała repatriantów 
i innych osadników. Obcowanie z przybysza
mi osłabiło u ciągle nieufnej ludności śląskiej 
poczucie dystansu względem Niemców. Te
raz zaczęli oni się jaw ić  jako  ludzie tej 
sam ej kultury, bardziej sw oi, niż p rzyby
sze z innych części Polski. To stało się 
jed n ą  z przyczyn w yjeżdżan ia  Ślązaków  
do Niemiec.

Nowa fala wyjazdów nastąpiła w latach 50. 
do 80. naszego stulecia. W ubogich i smutnych 
czasach komunizmu około 500 tys. mieszkań
ców Górnego Śląska wyjechało, czyli jak się 
wtedy mówiło - “uciekło do Rajchu”. Rząd nie
miecki przyjmował ich na podstawie “niemiec
kiego pochodzenia”, które niektórzy udowadnia
li czasami tak “rzetelnymi” dokumentami, jak

np. wypisaną po niemiecku kartą szczepienia 
ojca lub dziadka. Następnie władze niemieckie 
sprawdzały “niemieckie korzenie” chcącego się 
osiedlić “w Rajchu”. Nie było to trudne, gdyż 
Śląsk od X V m  wieku do 1922 roku, a niektóre 
jego części aż do 1945 roku, były w rękach nie- 
m i e c k i c h .
Stąd w ięk
szość Śląza
ków urodziła 
się w Niem
czech i zgo
dnie z n ie 
miecką kon
stytucją mo
gła starać się 
o p o tw ie r
dzenie swej 
niem ieckiej 
n a ro d o w o 
ści! Oczywi
ście w śród 
wyjeżdżają
cych było 
około  20%  
prawdziwych Niemców, ale ogromną więk
szość stanowili emigranci ekonomiczni z do
robioną ideologią.

Ale na tym nie koniec. Po roku 1989, kie
dy Polska stała się krajem wolnym i demokra
tycznym, duża część Górnoślązaków, zwła
szcza na Opolszczyźnie, zaczęła masowo wpi
sywać się na listy narodowości niemieckiej. 
Aktualnie w niektórych wsiach Opolszczyzny 

ok. 50-80 procent mieszkańców 
oficjalnie uważa się za Niemców, 
m ając podw ójne polskie i nie
mieckie obywatelstwo. Sytuacja ta 
zaczyna być już niezręczna dla sa
mych Niemców, którzy widzą, że 
ten pęd ku “niemieckości” i posia
dania drugiego, niemieckiego oby
watelstwa, wywołany jest często 
pobudkami ekonomicznymi i chę
cią zabezpieczenia się na przy
szłość.

Temu problemowi poświęcono 
m iędzynarodow ą konferencję  
zorganizowaną w październiku 
br. na Uniwersytecie Opolskim 
przez Dom W spółpracy Polsko- 
N iem ieck ie j z G liw ic. Tem at

konferencji brzmiał: Obywatelstwo i tożsa
mość narodowa w kontekście integracji eu
ropejskiej. Wykładom tym przysłuchiwałem 
się, reprezentując w Opolu Urząd M iasta 
Rybnika i “Gazetę Rybnicką” . Najciekaw
sze referaty przedstaw ili, moim zdaniem,

prof. Andrzej Sakson z Poznania i Stanisław 
Skakuj z Urzędu Wojewódzkiego w Opolu. 
Pierwszy z referatów pokazywał, że obecna 
na Śląsku dwukulturowość oraz posiadanie 
podwójnego obywatelstwa jest zawsze asy
metryczna. Znaczy to, że człowiek skłania się 
zawsze ku jednej ze stron - ku niemieckości 
bądź polskości. Natomiast drugi referat był 
urzędniczym, choć niezmiernie interesującym 
sprawozdaniem dyrektora Wydziału Spraw  
O byw ate lsk ich  U rzędu W ojew ódzkiego 
w Opolu. Mówił on, że od kilku lat wzrasta 
liczba obywateli Niemiec, którzy przed laty 
wyjechali z Polski (z Górnego Śląska), a te
raz skłaniają się do powrotu, prosząc o po
twierdzenie swego dawnego - polskiego oby
watelstwa. Tylko w województwie opolskim 
od kilku już lat jest rozpatrywanych ok. 700 
wniosków rocznie. Podobną tendencję zau
waża się również w województwie katowic
kim, bielskim i częstochowskim.

Czy taka tendencja utrzyma się i na jaką 
skalę? Czy będzie miała wpływ na polską 
gospodarkę i politykę. Ciągle brak w tej 
sprawie odpowiednich badań i konkretnych 
odpowiedzi.

Tekst i zdj.: Marek Szołtysek

G e da ly

Ptok piyrszy
Mikołaju świynty,
Prziniyś nom prezynty!

Ptok drugi
Dej nom tytka szkloków...

Ptok trzeci
. . . i  jeszcze w tym roku, 
wybrać króla ptoków!

(fra-szoł-ka) j

mm_________________ __________ Tel. 42-28-825



Za początek budowy kościoła pod 
wezwaniem św. Jana Sarkandra na Pa- 
ruszowcu można uznać dzień 30 maja 
1989 roku, kiedy dokonano poświęce
nia placu budowy.

Potem ruszyły prace budowlane... Dzisiaj 
nowoczesna bryła kościoła wygląda imponu
jąco. W lipcu br. ustawiono w prezbiterium fi
gurę św. Jana Sarkandra, we wrześniu kościół 
wymalowano. Do nowego ołtarza złożono reli
kwie świętych męczenników z rzymskich kata
kumb - świętej Modestyny i świętego Tymote
usza.

Teraz mogło dojść do uroczystej konsekracji 
świątyni, co stało się 28 października br. Kon- 
sekratorem był Metropolita Katowicki abp Da
mian Zimoń. W uroczystości brał udział pro
boszcz i budowniczy kościoła ks. Henryk Gro- 
borz, a także 30 innych duchownych i ponad 
tysiąc parafian. Podczas uroczystości abp Zi
moń ofiarował parafii relikwiarz św. Jana Sar
kandra, parafia w Jejkowicach monstrancję, a 
parafia św. Antoniego, Matki Boskiej Bolesnej i 
św. Wawrzyńca - trzy kielichy mszalne. Po uro
czystości proboszcz zaprosił wszystkich para
fian na piknik w kościelnych “podziemiach”, 
gdzie wszystkich poczęstowano grochówką. 
Teraz parafię czeka jeszcze otynkowanie kościo
ła, zawieszenie dzwonów i zainstalowanie 
ogrzewania, co stanie się zapewne w ciągu kil
ku najbliższych lat. szoł

Poświęcenie kościoła
na Paruszowcu

Podczas uroczystości konsekrator ks. abp Damian Zimoń otrzy
mał symboliczne klucze do nowego kościoła.

Osiemnaście par małżeńskich, które przez pół wieku razem przeży
wały troski i radości, wzięło udział w tradycyjnym spotkaniu w Urzę
dzie Miasta, na którym wiceprezydent Jerzy Kogut wręczył im M e
dale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. W spotkaniu wzięła również 
udział kierowniczka USC Elżbieta Sojka.

Złote Gody obchodzili:
Stefania i Jan Baronowie, Gertruda i Marian Cinciowie, Helena i 
Maksymilian Chlodkowie, Elfryda i Paweł Dzieżokowie, Eleono
ra i Czesław Gitnerowie, Irena i Rudolf Hołowie, Helena i Roman

Karwotowie, Helena i Józef Kirsekowie, Helena i Tadeusz Kly- 
towie, Bronisława i Paweł Kuczerowie, Maria i Stefan Lapczy- 
kowie, Aldona i Albert Muczyniowie, Helena i Karol Pawliczko- 
wie, Magdalena i Antoni Rojkowie, Kazimiera i Piotr Szczerbo- 
wie, Regina i Paweł Szulikowie, Gertruda i Roman Woźniczko- 
wie, Eleonora i Maksymilian Węgrzykowie.

Jubilaci przyjęci zostali kawą i ciastem, a wspominki umilali im mu
zyką i piosenką Anna i Jerzy Przeliorzowie.

Nieco spóźnione, ale serdeczne gratulacje składa również “Ga
zeta Rybnicka”.

Teł. 42-28-825
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Krótkie dzieje 
Raszowca

Z administracyjnego punktu widzenia 
Rybnik składa się z 26 dzielnic i ty

leż działa rad dzielnic. Istnieją jednak 
części miasta, które, choć nie posiadają 
osobnej rady (np. z powodu niewielkiej 
liczby mieszkańców), ze względów hi
storycznych i kulturowych czują swoją 
odrębność. Jak choćby R ASZOWIEC...

- Oczywiście, że Raszowiec je s t osobną dzielnicą - mówi jej mie
szkaniec Wiesław Danyłko, pracownik jednego z rybnickich banków. 
- Nie jesteśmy przecież ani Ligotą, ani Ligocką Kuźnią, ani też Bogu- 
szowicami. Uważamy się za osobną dzielnicę. Podobnie twierdzi Je
rzy Rojek, przewodniczący Rady Dzielnicy, której podlega Ligota, 
Ligocka Kuźnia i Raszowiec. Zaś znana w Raszowcu Danuta Dron- 
szczyk powiedziała: - Jeżeli ktoś twierdzi, że nie ma takiej dzielnicy 
ja k  Raszowiec, to świadczy o jego nieznajomości Rybnika i okolic.

Nazwa “Raszowiec” - jak mówią starsi mieszkańcy tej dzielnicy - 
pochodzi od ptaków, które licznie zamieszkiwały kiedyś tamtejsze sta
wy. Nie można już dzisiaj ustalić, co to były za ptaki, ale okoliczni 
m ieszkańcy nazyw ali je  “raszkam i” . Nie m ożna też w ykluczyć, 
że nazwa “Raszow iec” jest nazwą patronim iczną czyli pochodzącą 
od staropolskiego imienia “Raszko”, które nosił być może pierwszy 
osadnik na tym terenie.

Osada Raszowiec powstała najprawdopodobniej w XVIII wieku. 
Pierwsza o niej wzmianka pochodzi z ksiąg parafii św. Wawrzyńca 
w Boguszowicach z 1788 roku. Dziwna i niełatwa do wyjaśnienia 
jest sprawa przynależności gminnej i parafialnej Raszowca. Otóż Ra
szowiec od samego początku podlegał władzom bardzo dużej wsi Li
gota, w skład której wchodził również teren dzisiejszej dzielnicy Li
gota, Ligocka Kuźnia, Paruszowiec, Piaski i Zastaw. Cała gmina Li
gota w październiku 1926 roku, na mocy rozporządzenia wojewody 
śląskiego, została włączona w granice miasta Rybnika, wtedy rów
nież Raszowiec stał się częścią Rybnika. Dziwić może natomiast

Ulicą Boguszowicką mieszkańcy Raszowca chodzili do boguszowickiego ko
ścioła. Na zdjęciu z 1928 roku rodzina Szymurów jedzie bryczką na niedziel
ną mszę.

parafii Matki Boskiej Bolesnej w Rybniku, zaś jej ówczesny przy
siółek czyli Raszowiec - do parafii w Boguszowicach. Stało się tak 
być może dlatego, że pierwszymi osadnikami na Raszowcu byli chło
pi z terenów cysterskiej parafii w Boguszowicach. Widocznie potęż
ne wpływy zakonników nie dopuściły do odejścia ze swej parafii kil
kudziesięciu “dusz”. I tak pozostało do dnia dzisiejszego, choć dzisiaj 
to nie cystersi zarządzają boguszowicką parafią. (Podobna sytuacja 
była kiedyś również w Chwałęcicach, które z kolei należały do cy
stersów rudzkich, ale pod względem parafialnym do Rybnika). Warto 
też wspomnieć, że pośród mieszkańców Raszowca istnieje rozbież
ność zdań, co do granic ich dzielnicy. Problem dotyczy niewielkiego 
terenu u zbiegu ulicy Boguszowickiej i Żorskiej (na mapie miejsce 
zakropkowane). Jedni uważają, że to Raszowiec, inni, że ze względu 
na przynależność parafialną - Ligockia Kuźnia.

Mieszkańcy Raszowca zajmowali się głównie rolnictwem, hodowlą 
zwierząt domowych, bartnictwem, drobnym rzemiosłem i hodowlą 
ryb w licznych stawach zakładanych wokół potoku płynącego z Bo
guszowie do rzeki Rudy. Niektórzy pracowali na folwarku “Kałużo- 
w iec” w L igocie  i w kuźniach  w L igockiej K uźni, Paruszow cu 
i w Gotartowicach. Był też na terenie Raszowca młyn, sklep prowa
dzony przez rodzinę Kurasz oraz niewielka cegielnia. Od 1916 roku 
mieszkańcy Raszowca znajdowali też zatrudnienie w kopalni w Bo
guszowicach (dzisiaj kop. “Jankowice”). Elektryfikację Raszow ca 
rozpoczęto  w 1930 roku, zaś “łączność ze św iatem ” dzieln ica
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uzyskała przez wyasfaltowanie w 1960 roku głównej arterii - ulicy 
Boguszowickiej. Natomiast autobusy kursują przez dzielnicę dopiero 
od 1977 roku.

Raszowiec nigdy nie był zbyt ludny. Na przełomie XIX i XX wieku 
znajdowało się tam ok. 15 domostwach, m.in. rodziny Fojcik, Śmieja,
Garbocz, Mura, Pierchała, Szweda, Sobik, Szymik, Groborz, Kuska,
Kaczmarczyk, Mojza... Szacuje się, że w 1914 roku mieszkało tam 
ok. 110 osób, w 1960 roku - 720 osób, zaś dzisiaj - ok. 1200 osób.
Aktualnie Raszowiec staje się bardzo atrakcyjnym miejscem budowy 
nowych jednorodzinnych domków. Można powiedzieć, że w porów
naniu z sytuacją w Niedobczycach, Chwalowicach czy na Nowinach - Z wielu stawów na Raszowcu do dzisiaj pozostały jedynie cztery.
Raszowiec jest uzdrowiskiem.

Krzyż przy ulicy Boguszo
wickiej 9 ufundowali Au
gustyna Mojza i Jan Kacz
marczyk. Dzisiejszy muro
wany pochodzi z 1892 roku, 
wcześniej krzyż był drew
niany i od 1878 roku stał po  
przeciwnej stronie ulicy.

Krzyż przy ulicy Boguszowickiej 58 ufundował w 
1897 roku znany z pobożności m ieszkaniec Ra- 
szowca Wiktor Mura (1859-1956). Początkowo 
stał on po przeciwnej stronie drogi, a na obecne 
miejsce przeniesiono go w 1900 lub 1901 roku. Na 
postumencie widać starą inskrypcję: Fundatorzi 
upraszają o pobożny Ojcze nasz i Zdrowaś Marya 
za Dusze w czyścu (!).

Opracował Marek Szołtysek
z pomocą

Danuty i Pawła Dronszczyków
Na terenie domostwa przy ulicy Boguszowickiej 24a, od niepamiętnych czasów, a przynajmniej od stu lat, 
gnieździ się ród bocianów. Początkowo gniazdo znajdowało się na starej stodole, a po je j wyburzeniu na 
okolicznym drzewie (gniazdo pokazuje strzałka).

Tel. 42-28-825



O inwestycje miejskie na terenie Raszowca zapytaliśmy Jerzego 
Rojka. Jest on przewodniczącym wspólnej Rady Dzielnicy, w której 
zasiada po sześciu radnych z Ligoty, Ligockiej Kuźni i Raszowca. 
- W ostatniej czteroletniej kadencji naszej Rady Dzielnicy, która 
kończy się za miesiąc - mówi Jerzy Rojek - na terenie Raszowca 
utwardzonych zostało 
16 odcinków dróg doja
zdowych. Było to 12 
bocznych dróg ulicy Bo- 
guszowickiej oraz ulica 
Pochyła, Brzeziny Miej
skie, Spokojna i Jaśmi
nowa. Wszystkie te dro
gi utwardzili sami mie
szkańcy tzw. metodą gospodarczą■ Ułożono w ten sposób ok. 90 tys. 
sztuk betonitów i 40 tys. sztuk trylinki. W tym czasie zamontowano 
w dzielnicy 20 punktów świetlnych oraz wybudowano chodnik wzdłuż 
ulicy Boguszowickiej. W najbliższym czasie powstanie też zadaszony 
przystanek przy ulic Boguszowickiej. Mieszkańcy sami zrobią sobie 
odpowiednią podmurówkę, zaś służby miejskie zamontują resztę kon
strukcji. Mieszkańcy Raszowca domagają się też rozwiązania sprawy 
kanalizacji dzielnicy oraz poruszają problem bezpieczeństwa na ulicy 
Boguszowickiej. Ograniczono już na niej ruch wielkich samochodów 
z przyczepami. Niektórzy zauważają, że rondo u zbiegu ulicy Żorskiej 
i Boguszowickiej wpłynęło na rozwiązanie problemów komunikacyj
nych miasta, ale skomplikowało życie w dzielnicy.

Jeżeli chodzi o sprawy kultury, to należy powiedzieć, o ogniskach 
z zabawami dla dzieci, jakie przy barze “Skorpion ” zainicjował i orga
nizuje “stary” harcerz Stanisław Machoczek.

Co się dzieje 
w Raszowcu?

Urząd Miasta dał materiał, a mieszkańcy “robociznę” i w ten sposób utwar
dzane są ulice Raszowca. Na zdjęciu utwardzanie bocznej ulicy Boguszo
wickiej - początek listopada br.

Raszowiec ciągnie się wzdłuż starej i krętej ulicy Boguszowickiej stawy na Raszowcu zasilane są ze źródełka oraz ze
strumyka Olszówka. Strumyk ten wypływa z “Roj- 
kowych Stawów” w Boguszowicach i płynie do rze
ki Rudy, dlatego nazywany jest też Potokiem Bogu- 
szowickim.

— — Tel. 42-28-825
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I V  B ieg  N ie p o d le g ło śc i
Prawie 500 biegaczy stanęło na starcie IV Bie

gu Niepodległości o Puchar Prezydenta Rybni
ka, organizowanego tradycyjnie 11 listopada.

Choć chęć startu wyraziło ponad 700 osób, jednak na skutek nie
sprzyjającej aury (padający deszcz, niska temperatura) nie wszy
scy zameldowali się na linii startu pod rybnickim Ratuszem.

W kategorii szkół podstawowych w klasyfikacji drużynowej zwy
ciężyli uczniowie S P 17 w Rybniku, drugie miejsce zajęli reprezen
tanci SP 36, a trzecie miejsce wywalczyli uczniowie ze Szczerbie.

Wśród szkół ponadpodstawowych zwyciężyli zawodnicy Zespo
łu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych z Rybnika, tuż za nimi upla
sowali się uczniowie Zespołu Szkół Budowlanych Rybnik, zaś trze
cie miejsce wywalczyli przedstawiciele Zespołu Szkół Technicz
nych także z Rybnika.

W biegu głównym kobiet, podobnie jak rok temu, zwyciężyła Beata 
Bech (ZST-RMKS Rybnik), która dystans 1 km przebiegła w czasie 3 
min. 7,2 s. Wśród mężczyzn zwyciężył na dystansie 2 km z czasem 5 
min. 39,6 s zawodnik Expresu Katowice Mirosław Gołębiewski.

Najlepsi zawodnicy poszczególnych kategorii otrzymali atrakcyj
ne nagrody rzeczowe, których łączna wartość wyniosła 6 tys. zł. 
Ponadto najlepsze szkoły podstawowe otrzymały nagrody pienięż
ne, zaś zwycięzcy biegu głównego zainkasowali po 500 zł.

Już na półmetku

I

Wielką niespodziankę w ostatnim pojedynku I rundy ligowych roz
grywek sprawiły swoim kibicom pierwszoligowe koszykarki Color Cap 
- Hugart Rybnik, pokonując aktualne wicemistrzynie Polski - koszy
karki ŁKS-u Sommer Komfort Łódź 78:70 (38:31).

Po dziewięciu spotkaniach rybniczanki z dorobkiem  14 punktów  w ligowej tabeli 
plasują się na 5 m iejscu, a do prow adzącej dw ójki tracą 3 pkt. Do tej pory żadnej 
z drużyn nie udało się wygrać w Rybniku. Teraz przed koszykarkami runda rewanżowa, 
w ramach której do Rybnika przyjadą walczyć o zwycięstwo czołowe drużyny Polski: 
Wisła Cristal Kraków, Polfa Pabianice oraz Fota Porta Gdynia. Czy i po tych spotka
niach rybnicka hala zostanie niezdobytą twierdzą, przekonamy się już niebawem.

Coraz lepiej
Trzecioligowi koszykarze MKKS Rybnik wyjazdowym spotkaniem 

z Pogonią Prudnik osiągną półmetek swoich ligowych potyczek.
W  ostatnich dwóch spotkaniach, które koszykarze rozgrywali przed własną pu

blicznością rybniczanie najpierw pokonali trzecią drużynę tegorocznych rozgrywek 
Mickiewicza Katowice 82:78, zaś tydzień później przegrali z sąsiadem z tabeli AZS-em 
Częstochowa 75:95, choć w pierwszej połowie wygrywali 50:39. Zatem po 10 spotka
niach koszykarze MKKS-u z dorobkiem 15 pkt plasują się w środkowej strefie tabeli 
i miejmy nadzieję, że w rundzie rewanżowej coraz lepiej grający rybnicki zespół 
sprawi swoim kibicom kilka ligowych niespodzianek.

Także i drugoligowe koszykarki RMKS-u Partners w tegorocznych rozgryw
kach spisują się bardzo dobrze. Po 6 rozegranych kolejkach rybniczanki z dorob
kiem 10 pkt plasują się na trzecim miejscu i tracą tylko 1 pkt do prowadzącej Kamy 
Brzeg. W ostatnim spotkaniu koszykarki Partnersa pokonały w Legnicy miejscowe
go Lwa 85:64.

Walne w RKM-ie
Indywidualny turniej, które

go stawką był tytuł mistrza 
Rybnika, zakończył żużlowy 
sezon w naszym mieście. Jego 
zwycięzcą po raz drugi z rzę
du został Eugeniusz Sosna. 

Tymczasem 23 listopada odbędzie 
się Walne Zebranie członków Rybnickie
go Klubu M otorowego. W czasie zebrania, 
w którym  m ogą w ziąć udział nie tylko 
członkowie klubu, ale i wszyscy sympatycy 
żużla zostanie wybrany tylko przez członków 
klubu nowy prezes, który dobierze sobie oso
by do klubowego zarządu. Z pewnością nowy 
zarząd podejmie najważniejsze decyzje doty
czące przyszłości rybnickiego żużla.

Ponad 150 załóg z pięćdziesięciu 
klubów krajowych i zagranicznych 
uczestniczyło w regatach o Puchar 
Rybnika, kończących tegoroczny se
zon regatowy.

Spośród zawodników Energetyka Rybnik naj
wyżej, bo na drugim miejscu, sklasyfikowana 
została załoga startująca w klasie Cadet w skła
dzie: Jagoda Lewandowska i Agata Piecha.

Zmiana klubu
Na skutek rozwiązania sekcji pływackiej Energetyka Rybnik, jej 

zawodnicy zmienili barwy i od 1 września występują pod szyldem 
RMKS-u Rybnik.

Występujący już w nowym klubie rybniccy pływacy odnieśli kilka sukcesów. Bar
dzo dobrze zaprezentowali się na międzynarodowym mitingu pływackim w Katowi
cach, plasując się na czołowych miejscach, a ostatnio udanie wystartowali w ma- 
kroregionalnych zawodach wszechstronności stylowej. Kamil Piecha zajął 1 miej
sce na 100 m motylkiem, a drugie miejsca w swoich konkurencjach wywalczyli: 
Wojciech Kopczyński (100 m kraulem), Kamil Grochowicz (100 m motylkiem), 
Maciej Kujawski (100 m klasycznym), natomiast Robert Androsz był trzeci na 
400 m stylem zmiennym.

Obecnie sekcja prowadzi nabór dzieci z klas drugich i trzecich. Zajęcia odby
wają się na pływalni krytej MOSiR-u Rybnik.

Barbórkowe
wiosłowanie

XII Ogólnopolski Barbórkowy Wyścig Ka
jakowy o puchar Dyrektora KWK “Chwało- 
wice” odbędzie się 12 i 13 grudnia na Zalewie 
Rybnickim.

W imprezie tej może wystartować każdy pod wa
runkiem, że posiada swój kajak, kartę pływacką i ...kon
dycję. Trasa wyścigu, w którym udział wezmą kajaka
rze z całej Polski liczy 15 km, a za zajęcie trzech pierw
szych miejsc indywidualnie i zespołowo przewidzia
ne są okolicznościowe nagrody. Start do wyścigu na
stąpi o godz. 11.30, a do 10.30 przyjmowane będą je 
szcze zapisy uczestników oraz ich weryfikacja.

Tel. 42-28-825
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Rozwiązanie m agicznych liter 
z numeru 10 "GR": "INDYK" 
Nagrodę - weekend dla dwu osób w 
Ośrodku Wypoczynkowym "Jodła" w 
Soli k/Zwardonia- wylosowała ALE
KSANDRA SZYMURA, ul. Rako- 
niewskiego 13, 44-190 Knurów 
Nagrody dodatkowe dwa bony towa
rowe, po 50 zł każdy, otrzym u
ją: EWA ŚWIERCZYŃSKA, ul. 
Wawelska 13/6, 44-217 Rybnik oraz 
JAN GILNER, ul. Kochanowskiego 
16a, 44-200 Rybnik 

Bony towarowe do odebrania w re
dakcji przez miesiąc od daty ogłosze
nia nazwisk zwycięzców. 
Zwycięzców prosimy o kontakt z re
dakcją.

Nagroda główna za rozwiązanie 
wirówki z tego numeru

- weekend dla dwu osób
w Ośrodku Wypoczynkowym 

"Orlik" w Węgierskiej Górce
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
ł.«

Wirówka
Litery z pó l ponum erowanych  

utworzą rozwiązanie. Kierunek wpi
sywania prawoskrętny.

Rozwiązania na kartkach poczto
wych prosimy przysyłać do 14 grudnia 
pod adresem redakcji: "Gazeta Ryb
nicka", Rynek 12a, skr. poczt. 96, 44- 
200 Rybnik, lub wrzucić do naszej 
"żółtej skrzynki" (ulica Kościuszki). 
Wraz z adresem prosimy również o 
podawanie numeru telefonu, by ła
twiej się z Państwem kontaktować.

34-350 Węgierska Górka 
ul. Kolonijna la, tel./fax (0-33) 641577 

tel./fax kol. 988/830/358

Ośrodek Wypoczynkowy

ORLIK Okolice Węgierskiej Górki to raj dla amato
rów białego szaleństwa. W  tej pięknej miej
scowości w Beskidzie Żywieckim dysponujemy 
4- i 5-osobowymi, dwupoziomowymi domka- 
mi z balkonem i tarasem

Na terenie ośrodka znajdują sie boiska spo
rtowe, kort tenisowy, plac zabaw dla dzieci 
oraz pole namiotowe i campingowe. Jest rów
nież kawiarnia i kręgielnia oraz wypożyczal
nia sprzętu sportowego

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

Czesław Miłosz, Piesek 
przydrożny. Wyd. 
“Znak”, Kraków 1998

Wróżono, że najnowsza 
książka Czesława Miłosza 
stanie się jedną z najważ
niejszych w dorobku na
szego noblisty. Doceniło 
ją również gremium przy

znające najważniejszą polską nagrodę literac
ką - Nike. Ten zbiór bardzo różnorodnych 
tekstów jest pozycją niezwykle osobistą, swo
istym poetyckim, ale i intelektualnym podsu
mowaniem życia i twórczości Mistrza.

•  •  •
XX lat pontyfikatu Ojca 
Świętego Jana Pawła II.
Co Polska i świat za
wdzięczają Ojcu Święte
mu? Praca zbiorowa 
pod red. S. Budzyń
skiego, I. Burchackiej 
i A. Mazurka. Wyd.
“Adam”, Warszawa 1998 

Bogato ilustrowany album zawierający sze
reg tekstów analizujących działalność apostol
ską Jana Pawła II. Pełne kalendarium działań 
papieża od momentu wyboru - audiencje, orę
dzia, wizyty, spotkania, uroczystości itp. Pięk
ne uczczenie dwudziestolecia pontyfikatu.

•  •  •
Niezależny Test Narciar
ski, Magazyn nowości, 
Sezon 98/99 

Pierwszy numer nowego 
na naszym rynku wydaw
niczym magazynu narciar
skiego. Raz do roku, u pro
gu sezonu, będzie on 
przedstawiał najnowsze 
trendy w narciarstwie - 

sprzęt, techniki jazdy, akcesoria, ubiory.
•  •  •

CD Zdzisława Sośnicka,
Magia serc

Nowa płyta będącej cią
gle w świetnej formie 
Zdzisławy Sośnickiej.
Dwanaście nowocześnie 
zaaranżowanych, typowo 
popowych utworów. Dla miłośników muzyki 
“środka” i pięknego głosu Sośnickiej.
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• 44-200 Rybnik
• ul. Hallera 19
i tel./fax (0-36) 42-28-108

’’Ekonomie” s.c. Kompleks Prywatnych Szkół Menadżerskich
23 listopada 1998 r.

Jeśli jeszcze nie wiesz kim chcesz być, to proponujemy Ci naukę na następujących kierunkach:

UBEZPIECZENIA - AGENT CELNY - INFORMATYKA

Informacji udziela sekretariat szkoły.

Na życzenie wysyłamy bezpłatnie informator.

Rozpoczęcie nauki 8 lutego 1999 r.

Czekamy na Ciebie!...................................................

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

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ « ■ ■ ■ ■ ■ i

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 p r a c y / ^ Ł
- 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 sftub do prac|,
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.

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

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

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

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

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

o r a z
S T A R E  P R E F A B R Y K A T Y  -  TANI O 
Z N A K O M I T E  DO U T W A R D Z A N I A  
___________ N A W I E R Z C H N I ____________

CEMENT
W APNO
W WORKACH 50 kg
MOŻLIWOŚĆ DOSTAWY 
■=»<=» 1C l_ iI2  IM T^X

STRO P 2Khptnn —■ —

Maksymalna rozpiętość stropu 9,0 m

Firma Handlowo-Usługowa 
44-200 Rybnik, 
ul. Poprzeczna 4
(boczna Wodzisławskiej) 
tel./fax (0-36) 42-25-484
S/CIAD MATERIAŁÓW BUDOWLAWCH ORAZ WWOMCZE/WWWH

Zaprasza na zakupy
/  Boazerie panelowe - Kospan, MDF 
/  Boazerie PCV - zewnętrzne i wewnętrzne 
/  Kleje do glazury - Atlas, Ceresit, Utex 
/  Sufity podwieszane - Armstrong 
/  Panele podłogowe - import 
/  Kasetony, narzędzia, farby 
/  Rynny, papa, lepik, płytki ceramiczne 
/  Inne materiały budowlane

Ogłoszenia drobne 
V___________________________)
Owczarki niemieckie - rodowodowe. 
Tel. 42-26-891

*  *  *

Naprawa maszyn do: szycia, pisania, 
Rybnik, ul. Janiego 22 (obok Sanepi
du), tel. 422-28-33, 0-601-44-65-03

* * *

Siatkę ogrodzeniową, ocynkowaną, 
powlekaną z gwarancją - DRUTEX, ul. 
Gliwicka 59, tel. (0-36) 42-46-705

'sługi ogólnobudowlane
kompleksowe wykończenia wnętrz 

w nowoczesnych i tradycyjnych materiałach
P.U.P.h "DABEX ART"

Biuro - tel. 42-30-438 wew. 6 (8.00 - 16.00) 
Dom - tel. 42-40-395 (po 17.00) 

Wysoka jakość, umiarkowane ceny

VARIOPAINT - włoska tapeta natryskowa 
ADEXCOLOR - angielska tapeta natryskowa 
U M  V A LI - dekoracyjny tynk japoński

sprzedaż i usługi 
Zapraszamy!
tel. (0-36) 42-11-604

WYCENA
NIERUCHOMOŚCI
Uprawniony Rzeczoznawca Majątkowy 
mgr inż. Krzysztof URBAŃCZYK 

tel. 42-35-323

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

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

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

KURSY - X I 98»
•  LO eksternistycznie - zajęcia w u l o . w tygodniu 

lub w soboty
•  język polski, matematyka - przygotowawczy 

do egzaminów dla uczniów VIII klas, zajęcia w II LO

I
#  j. angielski,j. niemiecki 
•  podstawy księgowości 
•  obsługi komputerów 
•  księgowości komputerowej 
•  obsługi kas fiskalnych

Zapisy: A fY S y ą AFirma Oświatowa r  1  71 XA.
Rybnik, ul. Rynek 6,teł. 42-35-470 
Zapraszamy w godz. 9.00 -17.00

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

__ T o \  A 7 - 7 R .R 9 Ą
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TELEFO NY ALARM O W E
Pogotowie Ratunkowe: 
Straż Pożarna:
Policja:
Straż Miejska:

999, 42-23-666 
998, 42-22-277 
997, 42-21-091 
42-27-254 
w godz. 600-2200 
42-22-461 
42-23-419 po godz.

Pogotowie Weterynaryjne:
Pogotowie Gazowe:
1500 45-53-791 
Pogotowie Energetyczne: 42-210-71 
Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne: 42-23-681, 
42-26-192, 42-26-647

Pogotowie Komunikacji Miejskiej- 
Dyspozytor: 42-23-096
Pogotowie Ciepłownicze: 42-24-956, 

42-24-645
Pomoc Drogowa: 42-24-407
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

TELEFO N IC ZN E SŁU ŻBY  INFO R M A CY JNE
Informacja: PKS 42-22-242, PKP 42-23-009, 
KM 42-27-122
Informacja o numerach telefonów: 913
Nadawanie telegramów: 905
Zamawianie rozmów międzymiastowych: 900 
Budzenie telefoniczne: 900
Zegarynka: 926
Informacja i reklamacja międzymiastowa: 909

Zamawianie rozmów międzynarodowych: 901 
Postój taxi: 42-23-660,

42-28-660,
Radio taxi: 42-27-000
Postój taxi bagażowych: uL Młyńska: 42-23-561 
Hask) "KRYZYS" - sobotnio-niedzielne, 
całodobowe dyżury psychologów: 42-26-876
(izba przyjęć szpitala psychiatrycznego, uL Gliwicka 33)

BEZPŁATNE PORADY

PRAWNIKA
w "Gazecie Rybnickiej"

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

dyżuruje prawnik udzielający 
bezpłatnie porad

Uwaga
członkowie rybnickiego oddziału

Stowarzyszenia Cukrzyków
27 listopada, godz. 16.00, msza św. 
w kościele pw. Królowej Apostołów. 

Bliższe informacje w siedzibie oddziału, 
ul. Chrobrego 22.

C O LO I

E K SPR E SS R ybn ik , R eja 2

Wywoływanie negatywów w procesitr 
c-41 i wykonywanie odbitek w ośmiu 

formatach.
Terminy od 1 do 24 godzin.

V!
4  zdjęcia paszportowe - ty lko 10  zł

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

(Cmentarz Komunalny - tel. 42-28-991)

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

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

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

w kolumbarium na terenie cmentarza
Ceny konkurencyjne

* GAZETA^  
RYBNICKA,

16.000
M m m f m r 7s /

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 W Ę/cm  
¿ o/tm im m ?  

n/ojąoOROSZENIA
OKŁADKA (tylna - pełny kolor): 
strona ostatnia 
cała strona - 1890 zł
1/2 strony - 945 zł
1/4 strony - 475 zł
strona wewnętrzna 
cała strona - 1490 zł
1/2 strony - 745 zł
1/4 strony - 375 zł

/mam
BEZPMT/W/C02PDPW
RABATY:
cykl 3 emisji -5%
cykl 6 emisji -10%
cykl 12 emisji -15%

ceny netto + 22% VAT

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

na zlecenie Rady Miasta.
REDAKTOR NACZELNA: Wiesława Różańska.

_  REALIZACJA: INFOMAX
BIURO OGŁOSZEŃ: lNFOMAX? R ybnik , R ynek  12a, 
tel. 423 -80 -88 , te l./fax  4 23 -80 -90  od 8.00 do 15.00 

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

„GAZETA, 
»R YBN IC K A#

^Zastrzegamy

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 ■■■■■■



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

P U N K T Y  S P R Z E D A Ż Y “  #  
D ETA LIC ZN EJ I M O NTAŻU
Ś W IE R K L A N Y ^  ^  ^  *
ul. Żorska 28
tel. (036) 43 04 333, 0 6 ^ 4 5 ^ 3  ^  *
G LIW IC E
ul. Rybnicka 11
tel. (032) 232 07££ ^  .
S O S N O W IE C  '
ul. Sienkiewicza ^  ^ ' ^ ■ 1
tel. (032) 66 54 33 y )

S P R Z E D A Ż ^ iM p rC T “ ^ ^
Ś W IE R K L A N Y
ul. Kościelni86 0  
(trasą Żory ^Wodzisław Śl 
tel. (036) 43 04 904, 43 0 
fax (036)43 55 10

C zynne od  8 .00  do 16.00

F.H.U. "JARCZOK" 
44-203 Rybnik 
ul. Sosnowa 5

tel./fax 42 23 280 w. 117 
42 23 421 w. 117 

tel.kom. 0601/42 92 77 
0601/91 94 55

D 0 9 I E L  s.c .

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

422 66 16

K L IM A T Y Z A C J A
W E N T Y L A C J A

Autoryzacja Vitroservice Clima, Daikin, Sanyo, Electra

S Y S T E M Y  A L A R M O W E
Kontrola dostępu, telewizja przemysłowa

Koncesja MSW i A

D O M O F O N Y ,
V ID E O D O M O F O N Y

Regionalny daeler Miwi-Urmet

OPONY •• 

SERWIS * -* '

WYTACZANIE BĘBNÓW 
SAM. CIĘŻAROWYCH TIR

lSBEEsm nEk

? i r c $ t o n c

SERWIS'! o g u m ie n ia

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

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

Sp. z o.o.

SPRZEDAŻ HURTOWA:
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 
Płyty 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

Firma REWQN 44-200 Rybnik, ul.Wiejska 49b 
tel./fax (0-36) 42-36-233

Zaprasza do nowo otwartego punktu sprzedaży przy ul.Wiejskiej 49 w Rybniku, 
gdzie proponuje sprawdzić jakość i cenę naszych produktów.

Polecamy:
Najtańsze w regionie panele boazeryjne - już od 14,90 zł/m2 

Panele podłogowe 11000 obr. w cenie 39,50 zł brutto

Raty bez 
żyrantów

Ponadto proponujemy:

Drzwi PORTA KMI POLAND 
Drzwi antywłamaniowe firmy J&W 
Drzwi przeciwpożarowe
Okna i drzwi PCV na profilach KBE i Panorama 
Parapety wewnętrzne i zewnętrzne 
Wszystkie produkty posiadają atesty i certyfikaty

Zapraszamy do współpracy projektantów 
oraz firmy budowlane

Czynne: poniedziałek - piątek od 900 do 1700, sobota od 800 do 1300



Okno typowe do natychmiastowego odbioru 
Na zamówień1* do'” kształt, kolor, oszklenie 
Do w y b ó r

• niem ,ckr
BRUC..a NN, GOLDEN LINĘ

• austriacki profil licencyjny 
PANORAMA

• parapety zewnętrzne 
i wewnętrzne 

Doradztwo, transport, 
montaż, serwis, raty

Ekskluzywne atestowane 
DRZWI ANTYWŁAMANIOWE
włoskiej firm y 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 bram’ iżowe Novoferm

K O N S U M

NOWOCZESNE 
O K J \ A  

1  D R Z W I  
T O  M Y Brugmann

RCSB 44-217 Rybnik, ul. Zebrzydowicka 152 
te l./fax  (036 42 44 066, te l. (036) 42 44 067

PRZEDSIĘBIORSTWO 
PRODUKCYJNO-HANDLOWO- 

USŁUGOWE 
KONSEK s.c.

O K N A  I D R Z V

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./fax41 52 248

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

Poszukujem y partnerów 
handlowych

REWOLUCJA CENO'
Z ap ra sza m y d o  n aszego  

salo n u  A G D , R T V

44-200 Rybnik, PI. Wolności 15

ć

?

t

•  System budowy domów 
jednorodzinnych, wielorodzinnych, 
obiektów usługowych, użyteczności 
publicznej oraz obiektów dla rolnictwa. 
Ideą systemu jest budowa ścian i dachu 
z wykorzystaniem kształtek „ mur” .

l e r m o d o n r l
•  Już ponad 6000 obiektów w kraju i za granicą 
wybudowano z wyprodukowanych przez nas 
elementów systemu „th< mur” .

•  Ściany budowane w tym systemie posiadają 
wysoką izolacyjność cieplną porównywalną 
z izolacyjnością ściany ceramicznej o grubości 1 
k=0,28 W/m2K

PRZEDSIĘBIORST
PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOI

„ modom” Sp. z

44-240 Żory, ul. Boczna] 
woj. katowicki

8 m
tel./fax (0-36) 43-42-873, 73-40-' 

E-mail: thermod@ silesia.toj 
http://www.thermodom.coj

c i e p ł y ,  z d r o w y ,  t a n i  d o m

TRANSPORT GRATIS! obowiązuje na terenie całej Polski w przypadku jednorazowego zakupu ilości elementów powyżej 700 sztut 
• 3% rabatu w przypadku własnego transportu • 7% rabatu dla powodzian przy zakupie elementów bezpośrednio w tirmie w Żorach;

UWAGA!
Do 24.12.98 r. obowiązuje dodatkowy rabat w wysokości 3%
W pierwszy poniedziałek każdego miesiąca o godz. 9.00 w sali dydaktycznej przy siedzibie
firmy „ ” w Żorych przy ul. Bocznej 6 odbywają się szkolenia w zakresie budowy w systemie ,. mur” .
O zamiarze uczestnictwa prosimy poinformować naszą firmę telefonicznie.
Szkolenie jest bezpłatne.

ENERGOOSZCZĘDl
Z D R O W Y  D C I

mailto:thermod@silesia.toj
http://www.thermodom.coj

