
GAZETA ̂  
YBNICKA

^V B N l^

IS S N  1 2 3 2 - 4 3 7 XM A J 1 9 9 8

4*
 %



-

8*S$MAx]

IIEDOBCZYi

1,2,3. Występ „Trubadurów” zgromadził na Rynku tłumy rybniczan.

4. Po mszy za Ojczyznę w bazylice św. Antoniego przedstawiciele władz, służb mundurowycl 
kombatanci i młodzież przeszli na Rynek.

5. Honorowy Obywatel Miasta Rybnika Mieczysłw Brzost w towarzystwie żony, prezydenta Józel 
Makosza i wiceprezydenta Jerzego Koguta.

6. Chwałowiczanie oddali cześć poległym i pomordowanym w latach 1939-1945.

7. Przemarsz pod Pomnik Powstańców Śląskich w Niedobczycach.

8. Uroczystości pod pomnikiem w Niedobczycach.

9. Festyn w odnowionym parku w Chwałowicach.
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W maju
- uroczyście

Początek maja to czas tradycyjnych obchodów 3-Majowej rocznicy. Podob
nie, jak w poprzednich kilku latach, w Rybniku rozpoczęły się one uroczy
stym przejściem władz miasta, przedstawicieli środowisk kombatanckich, 
związków i organizacji, a także służb mundurowych i młodzieży harcerskiej 
oraz pocztów sztandarowych do bazyliki św. Antoniego, gdzie odprawiona 
została msza św. w intencji Ojczyzny. Po nabożeństwie zgromadzeni wróci
li na Rynek, by po odegraniu hymnu, wysłuchać okolicznościowego prze
mówienia Prezydenta Miasta.

Świąteczne popołudnie zgromadziło na Rynku tłumy rybniczan, którzy 
wyjątkowo dobrze bawili się wraz z zespołem "Trubadurzy".

W tym roku program obchodów wzbogacony został wręczeniem w Ratuszu 
przez przewodniczącą Rady Miasta Urszulę Szynol i prezydenta Józefa Ma
kosza aktu nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Rybnika Mieczysła
wowi Brzostowi, przyznanego uchwałą Rady Miasta z dnia 11 lutego br.

Sędziwy dziś, bo ponad 80-letni, ale pełen jeszcze sił witalnych i twór
czych Mieczysław Brzost znany jest przede wszystkim jako autor książki 
Rybnicki Inspektorat Armii Krajowej. I choć M. Brzost rodowitym Ślązakiem 
nie jest, Ślązacy w jego życiu odegrali rolę szczególną. Już w latach 20. pod 
Warszawą, skąd pochodzi, zetknął się z ks. Józefem Niesłonym, powstań
cem śląskim, którego losy rzuciły w tamte strony. W szkole powszechnej 
M. Brzost był przez niego wychowywany, jak sam się wyraził, w religijnym 
duchu. Ochotniczo w szeregi powstańców śląskich wstąpił brat ojca - An
drzej, zaś w czasie II Wojny Światowej, w 1944 roku, M. Brzost ukrywał 
dezertera z Wehrmachtu Józefa Kupkę. To właśnie on namówił go do osie
dlenia się po wojnie na Śląsku. Od 1945 roku M. Brzost mieszka w woje
wództwie katowickim, ostatnio w Jastrzębiu-Zdroju. Przez wszystkie lata za
wodowego życia pracował na stanowiskach ekonomicznych, interesując się 
jednoczenie historią Śląska i gromadząc materiały dotyczące walki Śląza
ków o niepodległość. - Nie zrobiłem kariery zawodowej ani nie zgromadzi
łem majątku. Za najbardziej cenne uważałem udokumentowanie faktu, że 
na Ziemi Rybnickiej toczyła się walka o wolność. Podziwiam ludzi tej ziemi 
za samozaparcie, ofiarność, konsekwentne dążenie do odzyskania niepod
ległości, walkę z germanizacją przez długie lata niewoli i lata okupacji - 
powiedział Mieczysław Brzost odbierając akt nadania. - Moje publikacje 
oraz książka Rybnicki Inspektorat Armii Krajowej pozostawiają jeszcze wie
le spraw otwartych, nieujawnionych, bądź zaledwie zasygnalizowanych. To, 
że Rada Miasta oceniła moje wysiłki tak wysoko, niech będzie sygnałem dla 
tych, co mają zdolność do utrwalania w postaci utworów literackich bądź 
opracowań historycznych, że ich trud będzie doceniony.

Wierzę, że społeczeństwo należycie oceni nauczycieli historii, wychowu
jących młodzież w duchu patriotyzmu i czci dla tych, co dla ich dobra byli 
gotowi oddać wszystko...

Początek maja wybrały również na obchody swoich rocznic dzielnice 
Chwałowice i Niedobczyce. W Niedobczycach główne uroczystości pod 
Pomnikiem Powstańców Śląskich odbyły się 2 maja, po mszy w intencji miesz
kańców. Po południu bawiono się na festynie w parku. W Chwałowicach 
oficjalne uroczystości poprzedzono imprezami sportowymi i kulturalnymi, 
a msza za mieszkańców, poległych powstańców i harcerzy oraz uroczysto
ści pod pomnikiem poległych i pomordowanych w latach 1939-1945 miały 
miejsce 3 Maja.
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Sesja Rady Miasta

W środę 6 maja odbyła się kolejna ro
bocza sesja Rady Miasta.

Radni w yrazili zgodę na zaciągnięcie długoterm inow ych 
kredytów  na budowę oczyszczalni ścieków w dzielnicy Orze- 
powice. Chodzi o kredyty z N arodow ego i W ojewódzkiego 
Funduszu O chrony Środow iska i G ospodarki W odnej oraz 
z funduszy Banku Światowego (uchwały nr 345 i 346).

Uchwałą nr 347 ustalono zasady um arzania i odraczania w ie
rzytelności nie będących podatkami.

Podjęto także uchwałę o nabyciu i zbyciu nieruchom ości (nr 
348). Ponadto Rada wysłuchała inform acji Komisji Rewizyj
nej w sprawie wydawania zezwoleń na wywóz odpadów. Prze
w odnicząca Rady M iasta Urszula Szynol w zw iązku z pism em 
trzech radnych : J. Frelicha, J.Gorczycy oraz A. Kopki, wpro
wadziła do porządku obrad wniosek o odwołanie J. M akosza 
z funkcji prezydenta miasta z powodu “naruszenia ustawy an- 
tykorupcyjne f', zabraniającej członkom  zarządów gmin łącze
nia tej funkcji z prowadzeniem  indywidualnej działalności go
spodarczej (w przypadku J. M akosza - stolami). Pismu nie nada
no biegu, ponieważ nie spełniało ono w ym ogów wniosku o od
wołanie Przewodniczącego Zarządu M iasta. U stawa wymaga, 
aby wniosek taki podpisała 1/4 ustawowego składu Rady, co 
w przypadku Rybnika oznacza co najmniej 12 radnych.

Nie sposób pominąć dyskusji, która wywiązała się przy okazji 
rozpatryw ania ostatniej kwestii. Poza J. M akoszem, J. Kogu
tem, a także inicjatoram i wniosku, głos zabrali radni, którzy 
reprezentują w Radzie inne ugrupowania niż Ruch Rozwoju 
Rybnika (a m ianowicie BBW R, SLD, “W spólny Dom ” i Unia 
W olności). E. Gawliczek swoje wystąpienie zakończył pyta
niem: czy inicjatorom  takiego wniosku chodzi o dobro m iesz
kańców i o dobro miasta?. W  jego przekonaniu odpowiedź na 
te pytania jest negatywna. J. Bujak stwierdził, że miasto za rzą
dów J. M akosza bardzo się zm ieniło i dzięki wielu inwesty
cjom  zm ienia się w dalszym  ciągu. Po tem pie prac widać, że 
miasto jest zarządzane sprawnie. Zadał więc pytanie: czy w per
spektywie zakończenia kadencji przez Radę w połowie czerw 
ca i w yborów  w październiku, inicjatorom  w niosku chodzi 
o dezorganizację pracy w mieście. Z. D urczok zauważył, że 
sytuacja je s t nie do przyjęcia pod względem  moralnym. Gdyby 
doszło do głosow ania, m usiałby głosow ać nad odw ołaniem  
kogoś, co do którego on nie ma żadnych zastrzeżeń, jeśli cho
dzi o prowadzenie miasta. Stwierdził, iż m im o zrozum ienia 
intencji prezydenta, nie powinien on stawiać Rady w tak nie
zręcznej sytuacji, bo to na nim ciąży m oralna odpowiedzial
ność za przestrzeganie prawa. Z kolei Z. Czerepkowski zauw a
żył - zwracając się do inicjatorów odw ołania prezydenta - że 
ich wniosek, który w zamierzeniu chce przyw rócić prawo, sam 
w ym ogów tego prawa nie spełnia.

U stawa nie zm usza prezydenta do rezygnacji ze stanowiska 
ani autom atycznie go tej funkcji nie pozbawia. Stanowi nato
miast, że m oże być podstawą do odwołania. W szystko jest więc 
w rękach Rady, której werdykt - jak  zapowiedział prezydent - 
”przyjm ie z pochyloną głową i szacunkiem ".

J.R.

Uczestników spotkania, na jakie do Miejskiej Biblio
teki Publicznej zaprosił rybniczan w połowie kwietnia 
prezydent Józef Makosz, można było podzielić na kil
ka grup: tych, którzy rzeczywiście chcieli się czegoś 
dowiedzieć o aktualnych działaniach, planach i filozo
fii władz miasta, tych, którzy przybyli z konkretnym 
problemem lub pytaniem i szukali tu rozwiązania albo 
odpowiedzi oraz osoby i podmioty gospodarcze, które 
świadomie na tę płaszczyznę przeniosły istniejące mię
dzy nimi a miastem konflikty.

Nie można nie wspomnieć o grupie czwartej, czyli naszych ko
legach po piórze, gdyż to ich prasowe relacje ze spotkania, a nie 
samo spotkanie, wzbudziły najwięcej emocji. Na spotkaniach z pre
zydentem Rybnika dziennikarzy nigdy nie brakuje gdyż, dzięki 
niekonwencjonalnej osobowości J. Makosza, można być pewnym, 
że nie będą to nudne nasiadówki. Po kilku latach doświadczeń 
wszyscy wiemy, że wobec prezydenta Rybnika trudno o obojęt
ność: jednych jego osoba drażni, inni podziwiają go za przebojo- 
wość, intuicję, umiejętność nawiązywania kontaktów z ludźmi 
i skuteczność w rządzeniu miastem. Nie dziwi też skrajnie różny 
stosunek do jego osoby mediów, bo coś takiego jak obiektywizm 
w dziennikarstwie, jest po ludzku rzecz biorąc, niemożliwy. Pozo
staje jednak rzecz fundamentalna - odpowiedzialność za słowo.

Dziennikarzowi wolno zrobić wszystko, np. dobrać cytaty, uwy
puklić kontrasty. W efekcie powstanie materiał jak z pierwszej li
nii frontu lub syntetyczna relacja pokazująca najważniejsze wątki 
bez osobistych podtekstów. Przykładem różnego stosunku dzien
nikarza do jednej sprawy są dwie relacje, jakie po spotkaniu uka
zały się w naszej prasie. I w "Trybunie Śląskiej" (Tokszoł) i w "No
winach" (Makosz dał kosza) autorki artykułów starały się oddać 
"żywą" atmosferę spotkania. Zostało to osiągnięte różnymi środ
kami i w różnym stylu - w przypadku T.Ś1., użyto przymiotników, 
takich jak kompromitująca (awantura) czy groteskowy (spektakl), 
natomiast tekst w "Nowinach" dokładnie zobrazował napięcie, 
wiernie oddał atmosferę spotkania, pozbawiony był jednak nega
tywnych emocji.

Spotkanie w bibliotece nie było, jak twierdzi T.Ś1., "teatrem" 
przedwyborczym. Do wyborów jeszcze daleko, a takie spotkania 
mają miejsce przynajmniej raz w miesiącu, ale w dzielnicach. Cóż 
jednak może gazetę obchodzić spotkanie np. w Niewiadomiu, gdzie 
mieszkańcy w zdecydowany sposób mówią co myślą na temat po
mysłów byłego przewodniczącego Rady Dzielnicy o odłączeniu 
Niewiadomia od Rybnika, natomiast negatywny stosunek tej sa
mej osoby do rozbudowy Urzędu Miasta jest dla T.Ś1. tak intere
sujący, że postanowiła poświęcić mu miejsce w gazecie.

Wracając do tematu głównego - ‘‘To miało być spotkanie po
święcone bieżącym sprawom m iasta” - pisała Trybuna Śląska ... 
i tak w istocie było. Prezydent uważał, że do omówienia działań 
władz obliguje go niedawne absolutorium z tytułu wykonania bu
dżetu za 1997 rok i uchwalenie bieżącego. Przedstawił więc miej
skie priorytety i najważniejsze inwestycje. Wybrał monolog, bo 
w monologu, choć nie jest to ulubiona przez dziennikarza T.Ś1. 
forma wypowiedzi, najłatwiej komuś o czymś powiedzieć. Usaty
sfakcjonowana poczuła się zapewne w tym momencie pierwsza 
z wymienionych na wstępie grup uczestników spotkania. Grupa 
druga skorzystała z okazji, by bezpośrednio u prezydenta i pozo
stałych, również obecnych na spotkaniu, członków Zarządu Mia-
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sta, interweniować w swojej, bądź ważnej 
z punktu widzenia społecznego sprawie. 
Chodziło m.in. o włączenie do planów mia
sta remontu nawierzchni ulic św. Józefa, 
Świerklańskiej czy Sportowej w Niewia-

li i coś w życiu osiągnęli własnym wysił
kiem. Jak zapowiedział, tak zrobił. I nie 
ma w tym próby zachęcania do łamania 
prawa, jest za to ciężar odpowiedzialno
ści za konsekwencje takiej, a nie innej de

Między formą a treścią
czyli kilka refleksji na temat spotkania prezydenta 

z mieszkańcami

domiu, skanalizowanie ulic Konarskiego, 
Stawowej, zbyt wysokie, zdaniem przed
siębiorców z ul. Kościuszki, opłaty czyn
szowe za lokale handlowe i usługowe, 
bezp ieczeństw a w centrum  m iasta po 
masowych imprezach na Rynku, polityki 
oświatowej miasta u progu reformy szkol
nictwa i in. Na pytania te odpowiadali w i
c e p re z y d e n c i b ran ż o w i: R. K ufe l, 
M. Śmigielski i J. Kogut.

Dotąd, choć poruszano tematy trudne, 
nikt nikom u nie przeryw ał i głosu nie 
odbierał. Dopiero wywołane przez wie
loletniego oponenta prezydenta sprawy 
tzw. ustawy antykorupcyjnej, doprowa
dziło do przepychanek słownych. Jeszcze 
większe emocje wzbudziły zagadnienia 
dotyczące koncesji na wywóz śmieci i roli 
Eko w tej sprawie. W ywołujący te tem a
ty należą do trzeciej grupy uczestników 
spotkania - osób, które doskonale znają 
stanowisko prezydenta i Zarządu Miasta, 
ale skoro jest okazja, bo przecież prezy
dent zaprosił wszystkich, dlaczego z niej 
nie skorzystać? O cóż więc w sprawach 
tych chodzi?

Prezydent a ustawa anty korupcyjna. 
J. M akosz od początku nie krył swego 
krytycznego stosunku do przepisu zabra
niającego łączenia funkcji prezydenta 
miasta z - w  jego przypadku - szefowa
niem  m ałej sto larn i. Dał tem u w yraz 
w licznych w ypow iedziach (np. T.Ś1., 
Nowiny, Radio 90). Zapowiadał z dużym 
wyprzedzeniem, że jeżeli przepis wejdzie 
w życie, nie przepisze zakładu na żonę 
czy dzieci, by sankcjonować coś - jak sam 
mówił - co jest niezgodne z europejskimi 
standardam i, ze zdrowym rozsądkiem , 
przyjętą praktyką, coś co “wykasza” lu
dzi aktywnych, ludzi którzy się sprawdzi-

cyzji, odpowiedzialności za miasto - za 
to, że rządzenie 150-tysięcznym Rybni
kiem nie przypomina zabawy w piaskow
nicy, skąd każdy może zabrać w dowol
nej chwili swoje zabawki i odejść. Dy
misja prezydenta, której domagał się rad
ny J.Frelich pociągnęłaby za sobą dym i
sję całego Zarządu M iasta. Z powodu 
przesunięcia wyborów na wrzesień, a mo
że i październik, przyjdzie te kilka mie
sięcy rządzić bez radnych. Stąd po raz ko
lejny pojawia się słowo “odpowiedzial
ność” i ciężar podjętej przez prezydenta 
niełatwej decyzji. (Dodajmy, że to po
śpiech parlamentu związany z pracami 
nad wprowadzeniem reformy adm inistra
cyjnej sprawił, że ta ustawa nie doczeka
ła się niezbędnych poprawek.Choć pro
jekt takich zmian został już złożony).

Sprawa śmieci. Mieszkańcom jest obojęt
ne kto i gdzie będzie wywoził zawartość ich 
kubłów. Ma to robić sprawnie, terminowo, 
solidnie i w miarę tanio. Inaczej rzecz wyglą
da z punktu widzenia Urzędu Miasta. Tzw. 
“ustawa śmieciowa” nałożyła na miasta obo
wiązek udzielania firmom koncesji na wywóz 
miejskich nieczystości. Nie bez znaczenia są 
tu tak ważne kwestie jak usytuowanie i wy
posażenie bazy firmy, wielkość i jakość jej 
taboru, zaplecze finansowe. Wzięcie pod 
uwagę tych i innych kryteriów pociągnęło za 
sobą takie, a nie inne decyzje Zarządu Mia
sta. Można się było od nich odwołać i firma 
Eko to uczyniła, a więc sprawa toczy się ogól
nie obowiązującym trybem. Trudno więc 
sprowadzać tę kwestię do sporu dwóch są
siadów, jak czyni to Eko, czy oskarżać pre
zydenta o niszczenie dobrej, lokalnej firmy. 
Gdyby przyjąć takie argumenty, to na Rynku 
do dzisiaj stałyby stragany.

Ktoś o temperamencie prezydenta Mako

sza musiał zdecydowanie zareagować na 
powtarzane po raz kolejny zarzuty dotyczą
ce obu powyższych spraw. Jak powinien po
stąpić gospodarz spotkania, gdy jest prze
krzykiwany i zaklaskiwany przez nielicz
ną grupkę antagonistów? Kto miał prowa
dzić spotkanie: gospodarz czy nie proszą
cy o głos krzyczący oponent z ostatnich 
ławek? Zdaniem T.Ś1. prezydent zachowy
wał się arogancko. Czy więc powinien był 
siedzieć cicho i dać się zagadać? On zamiast 
tego... "wykosił antagonistów i nie pozwo
lił im rozwinąć ofensywy” (’’Nowiny”). Tak 
więc, o dziwo, to, co zdaniem T.Ś1. świad
czy o słabości prezydenta czyli jego nie
umiejętność opanowania emocji, zdecydo
wanie w "Nowinach" uznano za atut. Ma
kosz dał kosza - czyli odpór.

Jak w spom nieliśm y, prezydent w zbu
dza różne opinie. Jego w ystąpienia czy 
jak  woli “Trybuna Ś ląska” “tokszo ły”, 
są zawsze barw ne, w yw ołujące em ocje, 
kontrow ersje, n iekiedy pełne sprzecz
ności. Jego riposty są skuteczne, choć, 
trudno nie zgodzić się z “N ow inam i” , 
nie zawsze eleganckie. I nagle po ośmiu 
latach dow iadujem y się z T.Ś1., że p re
zydent pow inien we w łasnym  interesie 
szybko i um ie ję tn ie  w yciszać pew ne 
sprawy - dobra rada - tylko które to 
sprawy on takim i m etodam i załatw iał? 
Wolał wszystko robić przy otwartej kur
tynie, niekiedy ze szkodą dla swojego 
w izerunku.

Problem w tym, że prawda nie zawsze 
leży pośrodku. T.Ś1., aby nie być posądzo
ną o stronniczość, zadawala się często cy
towaniem głównych antagonistów sporu - 
kto ma rację niech ocenia czytelnik. Przyj
mując taką koncepcję zaczynamy się np. 
zastanawiać: czy nowy szpital, obwodnica 
lub inwestycje zagraniczne rzeczywiście są 
Rybnikowi potrzebne? A zestawiając wy
powiedzi Zarządu Miasta z wypowiedzia
mi np. J.Frelicha nachodzą nas wątpliwo
ści czy coś w tym Rybniku przez ostatnie 
osiem lat w ogóle się zmieniło? Czy o to 
Trybunie Śląskiej chodzi?

Polityka, nawet na szczeblu lokalnym, to 
trudne rzemiosło związane z podejmowa
niem wielu niełatwych i niepopularnych 
decyzji i brania za nie odpowiedzialności. 
Jeżeli chodzi o rządzenie dużą społeczno
ścią zdecydowanie ważniejsza jest treść niż 
forma. Niestety, forma jest widoczna z da
leka, w treść trzeba się wgłębić.

Wiesława Różańska 
Jacek Reclik

Tel. 42-28-825
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Żołnierska tablica
8 maja na rybnickim cmentarzu miała miejsce uroczystość odsłonięcia i poświęcenia tablicy pa- § 

miątkowej dła uczczenia żołnierzy I i II Armii Wojska Polskiego poległych na szlaku Lenino- f 
Berlin.

Do udziału w uroczystościach zaproszeni zostali m.in. przedstawiciele władz miasta, duchowień- I  
stwo oraz kombatanci i ich rodziny. Organizatorem uroczystości był Zarząd Miejski Związku 
Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych w Rybniku.

Bezpieczne miasto
W każdy poniedziałek i czwartek w godz. od 16.00 do 18.00 pod numerem telefonu 42-27254 

przyjmowane są zgłoszenia osób, które chcą przystąpić do stowarzyszenia “Bezpieczne miasto s; 
Rybnik”.

Stowarzyszenie ma zajmować się propagowaniem wśród społeczeństwa postaw wobec przemocy |  
i zła. O możliwościach działania takiego stowarzyszenia na terenie Rybnika pisaliśmy szerzej w mar- J 
cowym numerze naszej gazety.

Strażacy uhonorowani
Dla uczczenia Dnia Strażaka w siedzibie Komendy Rejonowej Straży Pożarnej w Rybniku od

była się uroczysta akademia, na której blisko 30 strażaków odebrało okolicznościowe wyróżnienia. 
Przyznane zostały min. nominacje na wyższe stopnie służbowe oraz odznaczenia i medale za zasłu- 'j 
gi dla pożarnictwa. W dowód uznania odznaczenie takie odebrał m.in. wiceprezydent Rybnika Ry- § 
szard Kufel.

Po zakończeniu akademii w Świerklanach odbyło się posiedzenie Rady Koordynacyjnej Preze
sów i Komendantów Gminnych przy Komendzie Rejonowej w Rybniku. Rada ta powstała w 1996 
r. z inicjatywy poprzedniego komendanta, a do jej głównych zadań należy doskonalenie form współ
pracy pomiędzy strażą pożarną a jednostkami ochotniczymi, kwestie organizacyjne oraz sprawy | 
szkoleń i wprowadzania nowych technik.

Obchody z okazji Dnia Strażaka zorganizowane zostały przez Zarząd Miejskich Ochotniczych * 
Straży Pożarnych w Rybniku.

Wnioski czekają
W Urzędzie Miasta dobiega końca akcja opracowywania typowych wzorów podań, które każdy i  

mieszkaniec może bezpłatnie otrzymać w punkcie informacyjnym oraz w danym wydziale. Goto
we formularze podań mają za zadanie ułatwić wypisywanie wniosku, a także zapoznanie peten
ta z dalszą procedurą załatwienia sprawy. I.

Obecnie gotowych jest już ponad 30 podań, obejmujących sprawy z zakresu działania wydzia- " 
łów: Działalności Gospodarczej, Ochrony Środowiska, Finansowego, Komunikacji oraz Urbani
styki i Architektury. W przygotowaniu są wzory dla Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami 
oraz Wydziału Dróg.

Europa w mieście
8 maja w Zespole Szkół Technicznych odbył się konkurs, którego uczestnicy musieli wykazać 

się wiedzą o Unii Europejskiej i problematyki, związanej z perspektywami wejścia Polski do jej 1 
struktur.

W konkursie wzięło udział 15 uczestników, reprezentujących min. Technikum Górnicze, Techni- 1 
kum Energetyczne oraz Policealne Studium Zawodowe. - Nasi uczniowie brali już udział w podob- J 
nych konkursach, organizowanych min. przez Sejmik Samorządowy Województwa Katowickiego - 8 
mówi Waldemar Wolny, nauczyciel historii - Dwukromie przedstawiciele naszej szkoły znaleźli się | 
w gronie laureatów polskiej edycji konkursu “Europa w szkole ”.

Zwycięzcami pierwszego w historii szkoły konkursu została drużyna złożona z uczniów Techni- |  
kum Ochrony Środowiska oraz Technikum Samochodowego w składzie: Sylwia Szczotka, Kari- “ 
na Koler oraz Andrzej Szperka.

Pomysłodawcy konkursu podkreślają jak istotna dła młodych ludzi jest wiedza z zakresu UE.
- O tym czy Polska wejdzie do UE zadecydują ci, którzy są teraz w szkole średniej. Staramy się przeka- I 
zać im taką wiedzę, aby mogli podjąć samodzielny i świadomy wybór - twierdzi W. Wolny.

Górniczy protest
11 maja kilkunastoosobowa grupa związkowców Sierpnia '80 z kop. „Szczygłowice” pi- I 

kietowała pod biurem poselskim Czesława Sobierajskiego - posła AWS. Protest zorganizowano i 
ze względu na nieodpowiednią, zdaniem związkowców, politykę rządu wobec górników.

Protestujący nie zastali jednak posła w swoim biurze. Cz. Sobierajski brał udział w Szczyr
ku w wyjazdowej sesji sejmowej komisji gospodarki, dotyczącej rządowego programu re- 1 
strukturyzacji górnictwa. Pikieta miała spokojny przebieg.

/s/ f
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Kumpel, 
brat i ojciec

Nagła śmierć człowieka w sile wieku zawsze 
jest zaskoczeniem. Tak właśnie większość z nas 
zareagowała na w iadomość o przedwczesnej 
śmierci przewodniczącego Rady Dzielnicy Orze- 
powice Jerzego Widery.
- Nie był w stanie usiedzieć w jednym miejscu. 

Był niezwykle aktywny zawodowo i społecznie - 
tak wspomina zmarłego Stanisław Sobczuk.

- Był “motorem” wszelkich akcji i festynów, 
zabiegał o budowę dróg, tutejszej szkoły i przed
szkola. Wielu z nas pamięta go jako zapalonego 
gołębiarza, który przez wiele lat współpracował 
z organizacjami hodowców gołębi pocztowych. 
To był po prostu wspaniały człowiek, czuły na 
krzywdę ludzką - wspomina Sobczuk.

Większość mieszkańców Orzepowic zapamię
tało Jerzego Widerę jako osobę, dzięki której dziel
nica ta tętniła życiem. Z jego inicjatywy organizo
wane były m.in. odwiedziny u najstarszych miesz
kańców, spotkania w kręgu gołębiarzy oraz dziel
nicowe festyny. Do tradycji należały spotkania 
opłatkowe z udziałem seniorów, które jak twier
dził Jerzy Widera, co roku powinny mieć inną 
formę. Dzięki wysiłkom przewodniczącego RD, 
spotkania tego typu organizowane były w róż
nych częściach miasta, aby seniorzy mogli zoba
czyć jak bardzo zmienia się Rybnik i - jak mówił 
sam Widera - ...powspominać jak to było za cza
sów ich młodości.

- Nie mam tutaj rodziny - mówi S. Sobczuk - 
On był dla mnie kumplem, bratem i ojcem w jed
nej osobie. Będzie mi go brakowało.

/S /
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Roślinny ornament będący elementem winiety "Gazety Rybnic
kiej", nie jest, jak zapewne myśli część naszych czytelników, przy
padkową, wymyślną w swym secesyjnym kształcie, ozdobą. Jest 
natomiast stylizowanym przedstawieniem orzecha wodnego, rośli
ny oplatającej godło Rybnika.

odtworzenie życia biologicznego z siedli
skiem orzecha wodnego oraz innych ro
ślin wodnych, które stworzą warunki do 
rozwoju życia fauny wodnej. O to, by w 
stawie znalazły się ryby, postarają się już 
wędkarze, dla których przygotowuje się 
specjalne stanowiska. Zostanie wyremon
tow ana również biegnąca wokół stawu 
dróżka rekreacyjna, wyplantowane zosta
ną skarpy, a brzegi zabezpieczone ażuro
wymi płytami. Niektóre konstrukcje ulegną 
rozbiórce, wyremontowane zostaną kładki 
przy wlocie Rudy do zbiornika, jaz zrzuto
wy i urządzenie piętrzące. Po odbudowie 
staw będzie nadal pełnił rolę zbiornika 
do poboru wody przez elektrociepłownię 
kop. Chwałowice. W ub. roku, w czasie ude-

“Chwałowice”. Zanieczy
szczone wody Rudy od
k ładały  na dnie szlam  
i piasek, które spowodo
wały stopniowy zanik ro-

Orzech wodny, zwany również kotewką, 
jest rośliną ginącą, a przez to chronioną. 
Prawdopodobnie już w niedługim czasie 
kotewka, kiedyś charakterystyczna dla ryb
nickich stawów, zostanie odtworzona. A to 
za sprawą decyzji miasta o odbudowie pa- 
ruszowieckiego stawu, który powstał kie
dyś na powierzchni 12,4 ha ze spiętrzenia 
rzeki Rudy. Przez ostatnie lata staw był ad
ministrowany przez hutę “Silesia” i wyko
rzystywany do poboru wody, wodę czerpa
ła z niego również kop. ______________

kowe środki z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska. Jeżeli zostaną przy
znane, odciążą budżet zarówno miasta, jak 
i kopalni.

Staw został już osuszony, a z jego dna 
wybierana jest warstwa szlamów i piasków, 
które w ilości około 80 tys. m sześć., roz- 
plantowy wane są na terenie przyszłych bło
ni. Na czas remontu Rudę, poprzez ka
nał ulgi, skierowano do Potoku Bogu- 
szowickiego. Projekt odbudowy zakła-

O dbudow a stawu w  Paruszowcu

Powrót kotewki

7': -«.-• • - - r .

Prace nad odbudową stawu trwają ... Zdj.: Szol

ślinności, w tym chronio
nej kotew ki mającej tu 
swoje tradycyjne siedli
sko. Gdyby nie podjęto de
cyzji o odbudowie, rówież 
czerpanie z niego wody 
by łoby  ju ż  n ied ługo  
niemożliwe, szczególnie 
w przypadku niezbyt mo
krego lata.

W 1996 roku huta zrezy
gnowała z poboru wody ze 
zb io rn ika i p rzek aza ła  
swoją część w łasności, 
wraz z przyległymi terena
mi, miastu. Prawie 40 hek
tarowy obszar na lewym 
brzegu Rudy będzie służył 
mieszkańcom jako teren 
rekreacyjny, postanow iono więc p rzy 
wrócić życiu również staw. Kosztami prac 
podzieliło się po połowie miasto i kop. 
Chwałowice. W toku są starania o dodat-

da utworzenie w północno-zachodniej czę
ści stawu sztucznej wyspy i zasiedlenie jej 
ptactwem. Wyspa oraz rząd boi odgrodzi 
część zbiornika, w której przewiduje się

rżenia drugiej fali powodziowej, paruszo- 
wiecki zbiornik, choć bardzo już zamulony, 
złagodził jej impet, dzięki czemu nie ucier
piały tak bardzo ul. Nadbrzeżna i częściowo 
tereny dzielnicy Ligocka Kuźnia. Po odbu
dowie rola stawu jako zbiornika przeciw
powodziowego jeszcze się zwiększy. W ra
zie ewentualnego zagrożenia będzie można 
zrzucić wodę w kierunku zalewu i przyjąć 
około 200 tys. m sześć, wody z Rudy.

Postanowiono, że staw nie będzie miejscem 
uprawiania sportów wodnych. Ma on pozo
stać oazą ciszy i spokoju, gdzie dobrze bę
dzie się czuła i kotewka, i ryby i ...wędkarze.

Ir/

Pani M a rii K u fa -S k o ru p o w e j
członkini Zarządu Miasta Rybnika wyrazy głębokiego współczucia 

z powodu śmierci Męża

ś.p. Bolesława Skorupy
wieloletniego specjalisty BHP w służbach komunalnych i w Urzędzie

Miasta Rybnika
składają przyjaciele z Zarządu Miasta oraz pracownicy 
Ośrodka Pomocy Społecznej i Urzędu Miasta

Tel. 42-28-825
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Po przyłączeniu części G órnego Ślą
ska do M acierzy  w 1922 roku, polskie 
szkolnictwo, zgodnie z ustanow ionym  
praw em , korzystało z poniem ieckich bu
dowli. W  Rybniku przejęto w ten spo
sób budynek gim nazjum  (dzisiaj I LO 
przy ul. K ościuszki) i szkoły podstaw o
we przy ul. W odzisławskiej (dzisiaj SP 
2) i p rz y  u lic y  
Cm entarnej (SP 9).
Śląscy N iem cy po
z o s ta l i  b e z  w ła 
sn y c h  s ie d z ib ,  
choć praw o nie za
braniało im  zakła
dania i prow adze
nia szkół pryw at
ny ch . N a te re n ie  
W ojewództwa Ślą
skiego pow stało silne niem ieckie lobby 
dla popierania niem ieckiego szkolnictwa 
pryw atnego i zaw iązało  się Tow arzy
stwo Szkół Niem ieckich z siedzibą w K a
towicach. O no to doprowadziło do w y
budowania m .in. Prywatnego Gimnazjum 
Niem ieckiego (Deutsche Privatgym na- 
sium) w Rybniku. W ybudow ano  je  w 
1924 roku przy ówczesnej ulicy G im na
zjalnej (dzisiaj ulica Chrobrego 29), obok 
polskiego G im nazjum  Państw ow ego w 
Rybniku, które znajdowało się na rogu 
ulicy Kościuszki i G imnazjalnej.

Lokalizacja i okazałość n iem ieckiej 
szkoły w skazuje, że w zam yśle tw óców  
m iała ona konkurow ać z polskim  gim 
nazjum . W  1929 roku dobudow ano do 
niej salę gim nastyczną ze sceną teatral
ną o raz p rzedszko le , a ta k że  p o m ie
szczenia na szkołę zawodową. Z nalazła 
tam  m iejsce Szkoła Gospodarstwa D o

mowego (Haushal- 
tungsschule). B li
że j n ie z n a n e  są 
o k o lic zn o śc i z a 
p r z e s ta n i a  w 
1937 roku  fu n k 
c jo n o w a n ia  P ry 
w atnego  G im n a
z ju m  N ie m ie c 
k ie g o  i u tw o 
rzenia w budynku 

Szkoły Ludow ej, oczyw iście n iem iec
kiej. Taka sy tuacja  do trw ała  do drugiej 
w ojny św iartow ej. W iosną 1945 roku w 
budynku szkolnym  urządzono  szpital 
w ojskow y, ale ju ż  od w rześn ia  1945 
roku, ze w zględu na zn iszczenia szkoły 
podstaw owej przy ulicy C m entarnej (SP 
9), w starej niem ieckiej szkole ruszy ła 
po lska szkoła podstaw ow a. P ierw szym  
ro k ie m  sz k o ln y m  b y ł ro k  1945 /46 . 
Szkoła ta p rzetrw ała do dnia dzisie jsze
go ja k o  Szkoła P odstaw ow a nr 1.

Marek Szołtysek

Tak w latach międzywojennych wyglądał budynek Prywatnego Gmnazjum Niemieckiego 
w Rybniku. Od 1945 mieści się tu Szkoła Podstawowa nr 1.

W  ostatni dzień kwietnia 
w  Szkole Podstawowej nr 1 im. 
Janusza Korczaka w Rybniku 
miała miejsce uroczystość prze
kazania ufundowanego przez 
sponsorów sztandaru.

Zanim jednak szkoła sztandar, w y
konany w  pracowni sióstr Borome- 
uszek w  Piekarach Sl., otrzymała, we 
wczesnych godzinach rannych w  jej 
murach spotkali się byli i obecni pra
cownicy szkoły, następnie w  kościele 
ojców misjonarzy w  czasie mszy św. 
sztandar został poświęcony, a potem 
przeniesiony do szkoły. M ia ła  tam 
miejsce uroczysta akademia, w  której 
uczestniczyli przedstawiciele w ładz 
miasta, W ydziału Edukacji, zaprosze
ni goście oraz uczniowie. Po ceremo
nii przekazania sztandaru, który ufun
dowali sponsorzy, na placu szkolnym 
zorganizowano festyn, a liczni absol
wenci szkoły wspominali szkolne lata 
spędzone w  ukochanej budzie.

Ta istniejąca już ponad 50 lat ryb
nicka placówka oświatowa z imieniem 
Janusza Korczaka zw iąza ła  się 16 
czerwca 1982 r. i od tego też czasu 
jest członkiem Polskiego Komitetu Kor
czakowskiego. Do roku 1998 szko łę  
u k o ń c z y ło  3 8 7 0 7  a bso lw e n tó w , 
a obecn ie  w  szko le  uczy się 6 02  
uczniów. Pierwszym dyrektorem szko
ły był Piotr Korgul, a od 1992 roku 
funkcję tą pełni Urszula Pietruszek.

MaT
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- Gołym okiem widać, że gieł
da się rozwija. Interesuje mnie 
wszystko, co wiąże się z budo
wą i wyposażeniem domu, więc 
odwiedzam tę imprezę ju ż trze
ci raz - pow iedział m ieszka
niec gm iny Św ierklany - Roz
począłem budową domu, kiedy 
giełda startowała, teraz ja  fin i
szuję...

“Gołe oko” potw ierdzają cyfry. W III 
Giełdzie Budownictwa i Wyposażenia
DOM zorganizowanej przez Izbę Han- 
d low o-Przem ysłow ą R O P oraz U rząd 
M iasta w R ybniku w zięły udział 104, 
czyli więcej niż planowano, firmy, które 
swoje stoiska rozstawiło na prawie 1500 
m  kw. pod dachem  i w plenerze - w Ze
spole Szkół Ekonomiczno-Usługowych 
oraz filii S P 11 i placu za ZSE-U.
- Zagospodarowano każdy skrawek p o 
wierzchni, a i tak trzeba było odesłać  
ostatnie zgłaszające się firm y  z powodu  
braku m iejsca  - pow iedziała Grażyna 
Rycman, asystentka prezesa IH -P  Pre
zes Andrzej Żylak zapewnia, że w przy
szłym roku pow ierzchnia się zw iększy 
dzięki rozstawieniu namiotów. Takie roz
w iązanie sugerow ało zresztą w czasie 
tegorocznej giełdy w ielu  w ystaw ców .

Jak  obliczyli organizatorzy, giełdę 
w ciągu trzech dni odw iedziło  k ilkana
ście tysięcy osób. W ielkie w zięcie m ia
ły sto iska firm  oferu jących  now ocze
sne system y grzew cze, ale także pane
lowe podłogi i łazienkow e w yposaże
nie. W  pleb iscycie na m iłą i fachow ą 
obsługę oraz najbardzie j in te resu jącą  
aranżację sto iska w ypełn iająca ank ie
ty publiczność w ybrała kolejno: PPU 
Energo-Inwest z Rybnika, PPH Semet 
z R adlina i PW Sulmex z Rybnika. Zaś 
organizatorzy za najlepiej p rzygo tow a
ną ofertę targow ą przyznali specjalne 
statuetki: zło tą  - PPH Utex (który w y
różnieniem  nagrodziła  także pu b licz
ność) za k leje do pły tek , elew acje i za
prawy m urarskie, srebrną - firm ie Sa- 
lex za w ykorzystyw anie do prac d ro 
gow ych now oczesnego urządzenia nie 
pow odującego dodatkow ych zniszczń
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pow ierzchni, brązow ą - firm ie Top Star 
za now e technologie w dziedzinie kon
strukcji stropów.

Po raz p ierw szy  odrębne stoisko 
m iały  cztery  firm y francusk ie, rep re
zentujące Izbę H andlow o-Przem ysłow ą 
reg ionu  M idi-P yrennees z siedzibą w 
zaprzy jaźn ionym  z R ybnikiem  M aza- 
met. P rzedstaw iciele Izby Laurent Fo- 
glierini i Jean-Daniel Rouanet byli 
bardzo zadow oleni z naw iązanych k on
taktów . P odobnie zresztą  ja k  p rezen tu 

w ane i realizow ane inw estycje R ybni
ka; Róża Korbel z A gencji W sp iera
nia Inicjatyw  M ieszkaniow ych na p rzy
k ładzie o sied la  W ierzbow a m ów iła o 
form ach i finansow aniu  budow nictw a 
zorganizow anego; tem at kredytow ania 
bu d o w n ic tw a m ieszkan iow ego  p o ru 
szy ła  d y rek to r  o d d z ia łu  ry b n ick ieg o  
PB K  Krystyna Stokłosa. Inne w ystą
p ien ia  do ty czy ły  en e rgooszczędnego  
b u d o w n ic tw a , n o w o cz esn y c h  sy s te 
m ów  san itarnych  oraz rad iokom unika

Firmy rozstawiły swoje stoiska również w plenerze. Zdj.: szoł

ją ce  sw oją ofertę firm y: Alquier Col- 
les et G elatines - fran cu sk i lid e r w 
produkcji klejów  i dodatków  stosow a
nych w budow nictw ie, ACSO - produ
cent now oczesnych elektrycznych sys
tem ów  grzewczych, Di Granits - firm a 
handlująca granitem  oraz Castel et Fro- 
maget - przedsiębiorstw o specja lizu ją
ce się w budow nictw ie konstrukcji sta
low ych . F irm y te, m ogące p rzekazać 
stronie polskiej now oczesne technolo
gie, liczą na partnerskie kontakty.

D rugim  m iędzynarodow ym  akcentem  
giełdy była w izyta p rezydenta Izby G o
spodarczej w D ubrow niku  Ivo Grko- 
vića. A tu tem  tego  m iasta  je s t  p rzede 
w szystk im  je g o  o ferta  tu rystyczna , z 
k tó re j z re sz tą  P o lacy  co raz  chę tn ie j 
k o rzysta ją .

In tegralną częścią giełdy było forum  
gospodarcze, na którym  w iceprezydent 
M ichał Śm igielski om ów ił p ro jek to 

cji w pracy  i życiu codziennym . P re le
gentam i byli przedstaw icie le  firm .

W ybór przed trzem a laty ZSE-U  na 
m iejsce organizacji giełdy nie był za 
pew ne przypadkow y. O bok pow ierzch
ni, na której m ogą rozłożyć się firm y, 
szkoła oferuje rów nież m iejsce na spo
tkan ia tow arzyszące ja k  wyżej w ym ie
nione forum , konferencje czy bankiet, 
zaś w obsługę zaangażow ani są ucznio
w ie. ZSE-U i filia SP11 korzysta ją  na 
tej im prezie finansow o: organizatorzy  
p rzekazu ją im  w pływ y z biletów , gra- 
tyfikują też za w ykonane usługi.

- To ważne, by w jednym  miejscu móc 
zapoznać się z tak bogatą ofertą, m ieć  
możliwość porównania cen usług i m ate
riałów, zobaczyć, co nowego pojaw iło się 
w branży - podsum ow uje jeden z oglą
dających. - A ż chce się budować, a p rzy 
najm niej remontować...

Ir/
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Okazuje się, że pomocą naukową może 
być nawet... komiks.

Ta ulubiona przez dzieci słowno-obrazkowa forma przekazy
wania treści została wykorzystana przez miasto do wdrażania 
programu profilaktyki pożarowej wśród najmłodszych.

- Nadzór nad ochroną przeciwpożarową i profilaktyka w tym 
zakresie je s t zadaniem własnym gminy - mówi Grzegorz No
wak odpowiedzialny za tę działalność w Urzędzie Miasta w Ryb
niku. - Wiadomo, że najbardziej efektywne je s t edukowanie naj-

Adam Wąsy lik z SP U nie uronił ani
kropli wody.

młodszych. Po konsultacjach z kuratorium  
zakupiliśmy więc kilkanaście tysięcy sztuk 
specjalnie komiksów o tej tematyce i w uh. 
roku rozdaliśmy w klasach od I  do III ryb
nickich szkół podstawowych.

Na podstawie komiksów rybnickie szko
ły przygotowały program i wprowadziły go 
w najm łodszych  klasach. Na początku  
kw ietn ia w Szkole Podstaw ow ej nr 36 
w Boguszowicach odbyła się lekcja poka
zowa w klasie II, na której nauczycielka Mi
rosława Paszek pokazała w jaki sposób 
przekazywane są dzieciom treści mające im 
ułatwić znalezienie się w sytuacji, kiedy 
ogień stanowi zagrożenie. Dzieci dow ie
działy się, co to jest pożar, jak  się trzeba 
zachować w razie jego wybuchu, jak  rea
gować na zagrożenie. Lekcja miała formę 
zajęć zintegrowanych, wykorzystujących wiadomości z różnych 
przedmiotów, podanych w sposób atrakcyjny przy pomocy re
kwizytów, z elementami zabawy i współzawodnictwa dzieci.

Podsumowaniem programu, który według organizatorów po
winien przerodzić się w cykl, był Konkurs Wiedzy Pożarni
czej, zorganizowany w filii SP 11 przy ul. Winklera. W zięły w 
nim udział trzyosobowe dmżyny złożone z uczniów klas I - III 
rybnickich szkół podstawowych. Pierwszaki świetnie sobie ra
dziły w konkurencjach sprawnościowych, starsze pisały testy.

Jury, w skład którego, obok nauczycieli, wchodzili również stra
żacy, w tym zastępca Komendanta Rejonowego Państwowej Stra
ży Pożarnej brygadier Antoni Jureczka, było z wyników współ
zawodnictwa bardzo zadowolone. Główną, przechodnią nagro
dę - Złoty hełm strażacki z toporkiem - wywalczyła drużyna ze 
Szkoły Podstawowej nr 1 w składzie Damian Mądrzak (kl. I), 
Paweł Bańka (kl.II), Paweł Kotas (kl. III), - zwycięzcy otrzy
mali również radiomagnetofony. Drugie miejsce zajęli ucznio
wie ze Szkoły Podstawowej nr 11 - Agata Walocha (kl. I), 
Kamil Latosik (kl. II) i Krzysztof Krypczyk (kl. III) a nagrodą 
dla nich były walkmany, zaś trzecie - drużyna ze Szkoły Pod

stawowej nr 12 - Dariusz Brzezina 
(kl. I), Dawid Wojaczek (kl. II) i Zofia 
Hajduk (kl. III). Tym razem dzieci na
grodzono aparatami fotograficznymi.

Fundatorem  nagród było m iasto, 
a wręczył je  wiceprezydent Ryszard 
Kufel. W szyscy uczestnicy konkursu 
otrzym ali koszulki z okolicznościo
wym napisem. Na zakończenie jedno
stka ratow niczo-gaśnicza rybnickiej 
straży przygotowała imponujący pokaz 
gaszenia płonącego samochodu, rozci
nania jego dachu i wynoszenia poszko
dow anych. Tym razem  ich rolę, na 
szczęście, grały manekiny...Największą 
jednak frajdę sprawiła laureatom prze
jażdżka po mieście prawdziwym w o
zem strażackim.

M iejmy nadzieję, że wrażenia z lek
cji, konkursu i pokazów okażą się dla 
dzieci niezapomniane...

Ir/, zdj.: szoł, MaT

Jednostka ratowniczo-gaśnicza rybnickiej straży przygotowuje się 
do pokazów.

iksTli

Zwycięzcy - drużyna ze Szkoły Pod
stawowej nr 1 z opiekunką Jolantą 
Chrobok.
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cę. Została nim uczennica Szkoły Podsta
wowej nr 2 w Rybniku Magda Piekoszow- 
ska, która w nagrodę otrzymała rower gór
ski. W całej proekologicznej zabawie, prowa
dzonej przez Wojciecha Niedziałkowskiego, 
bardzo aktywnie uczestniczyła także publicz
ność, która do ostatniego miejsca wypełniła 
widownię teatru. Hasła, piosenki i kolorowe 
stroje dodawały uroku ekologicznej rywali
zacji.
- Zapewniamy, że gdyby teatr mógł pomieścić 
2 tys.osób, tyle dzieci uczestniczyłoby w roli 
widzów w tym konkursie. Z  ekologią należy 
wychodzić na zewnątrz, zdobyte wiadomości 
teoretyczne trzeba wprowadzać w życie. Ucze
stnicy tego konkursu to już "specjaliści" w 
dziedzinie ekologii i co rok tych "specjalistów" 
w naszym regionie jest więcej. Ten finał jest 
uwieńczeniem współpracy z gminami, a pro
wadzone przez nas warsztaty, seminaria, pre
lekcje i konkursy uświadamiają wszystkim ich 
uczestnikom jak ważnym elementem naszego 
życia jest ekologia. Naszym cichym marze
niem jest aby w konkursie regionalnym wy
startowały wszystkie gminy ROW-u - mówili 
państwo Hanna i Marian Dudkowie z ryb
nickiego oddziału Polskiego Klubu Ekolo
gicznego, inicjatorzy i współorganizatorzy 
konkursu.

Tekst i zdj.: MaT

■ i ^ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Przez pięć dni w Cechu Rzemiosł Różnych w Rybniku 
trwały V Rybnickie Dni Promocji Zdrowia, nad którymi 
honorowy patronat objął Prezydent Miasta.

Uczestników prelekcji witały słowa Goethego: ‘‘Żyjemy tak 
długo jak tego chce Bóg, ale istnieje różnica między życiem nie
udanym, a szczęśliwym i spędzonym w dobrej formie”. Założe
nia i cele Dni dokładnie trafiają w myśl wielkiego poety, a ich 
realizację ma wspomóc oświata zdrowotna. - Coraz więcej lu
dzi, śledząc prasę, czeka na datę rozpoczęcia Dni - powiedzia
ła jedna z organizatorek - Staramy się co roku wprowadzać 
nowe tematy nawiązujące do aktualnych zagrożeń. W tym roku 
hitem okazały się badania gęstości kości, z których skorzystało 
wiele osób, szczególnie kobiet w starszym wieku, kiedy to za
grożenie osteoporozą jest największe. Powodzenie miały także 
badania na obecność wirusa żółtaczki HBS.

Badano również poziom cukru i ciśnienie krwi. Wszystkie ba
dania, oprócz gęstości kości, były bezpłatne. Prelekcji wysłu
chało ponad 3 tys. młodzieży oraz około czterystu osób doro
słych. Szczególnie do młodych skierowane były wykłady na te
mat nikotynizmu, narkomanii i przemocy, a dorośli uczestnicy 
spotkań mogli poszerzyć swoją wiedzę na temat chorób układu 
krążenia i nowotworów, w tym raka piersi u kobiet i prostaty u męż
czyzn. Przy okazji wykładu o raku piersi pokazano specjalistycz
ną bieliznę i kostiumy kąpielowe, a mężczyźni z problemami z pro
statą mogli przeprowadzić badania wskazujące na zmiany cho
robowe zachodzące w gruczole krokowym.

Dzięki "trafionej" tematyce osób zainteresowanych Dniami Pro
mocji Zdrowia przybywa. Nie czekajmy jednak do kolejnych Dni, 
by pomyśleć o własnym zdrowiu. MaT

P r o m o w a ć

Komputerowe badanie gęstości kości Zdj.: szoł

Dokładnie w Dniu Ziemi, 22 kwietnia br., w Teatrze Ziemi Ryb
nickiej odbył się II Regionałny Konkurs Wiedzy Ekołogicznej 
dła szkół z gmin Rybnickiego Okręgu Przemysłowego.

S h o w  e k o l o g i c z n y

Droga do finału regionalnego wiodła po
przez eliminacje wewnątrzszkolne, między
szkolne, a na deskach rybnickiego teatru wy
stąpiło siedmioro zawodników reprezentują
cych: Rybnik, Żory, Jastrzębie, Rydułtowy,

Jejkowice, Gaszowice i Pawłowice. Po sze
ściu seriach pytań jury, w którego skład wcho
dzili przedstawiciele gmin, a któremu prze
wodniczyła przewodnicząca Rady Miasta 
Rybnika - Urszula Szynol, wyłoniło zwycięz-

Tel. 42-28-825
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A le to ju ż  było... zaśpiew ała Danuta Fojcik, dyrektorka Domu 
Kultury w C hwałowicach na uroczystym  koncercie z okazji 
40-lecia istn ienia tej placów ki, m ając zapewne na m yśli jej 
chlubne tradycje.

Od czterech lat, czyli od m om entu 
przejęcia kopalnianego D om u K ultury 
przez miasto, jest ona odpow iedzialna 
także za to co w placów ce się dzieje i, 
m iejmy nadzieję, co się dziać będzie.
- Myślę, że nasz dom je s t środowisku bar
dzo potrzebny  - pow iedziała D. Fojcik -

nierozłącznie z Domem Kultury się kojarzy, 
jest zmarły nie tak dawno Tadeusz Paprot- 
ny. To on był inicjatorem Festiwalu Pio
senki Dziecięcej, który po raz pierwszy od

był się w 1982 roku. W  1995 
40-lecie działalności Domu Kultury roku, po jedenastu latach prze-
W Chwałowicach rwy, imprezę reaktywowano

ju ż  jak o  Festiw al P iosenki 
Dziecięcej im. Tadeusza Pa- 
protnego. W  tegorocznej edy
cji festiwalu Grand Prix i na
grodę sponsorow aną przez 
TOP-Color otrzymała siódmo- 
klasistka Kasia Kozyrska, któ
rej opiekunem muzycznym jest 

instruktor Jarosław Hanik. Talent Kasi mo-

P a n i  d y r e k t o r  
ś p i e w *

Budynek Domu Kultury krótko po otwarciu. Zdj.: Ludwik Wacław czy k

O graniczenie za jęć  poza lekcy jnych  w 
szkołach sprawiło, ze dzieci i m łodzież 
ga m ą  się do nas. Zdarza się, że jedna  
grupa zajęciowa czeka p o d  drzwiami sali 
aż wyjdzie poprzednia.

Dziś chwałowicki Dom  Kultury ofe
ruje wiele form rozwijania zainteresowań 
oraz spędzania w olnego czasu i to dla 
ludzi w różnym  wieku. D ziała Regional
ny Zespół Złota Jesień  kultywujący kul
turę ludową, a starszych pań, które go 
tworzą, przybywa. Dziecięcy zespół wo- 
kalno-ruchowy Zajączki wyrósł i prze
obraził się w grupę N ona, ale istnieją już 
nowe “m ałe” Zajączki. W  rytm  m uzyki 
disco tańczy Piruet, niewykluczone, że 
reaktyw ow any zostanie zasłużony dla 
placówki Zespól Tańca Ludowego. Jego 
w ieloletnia instruktorka Danuta Adam
czyk razem  z jubileuszem  D om u K ultu
ry św iętowała 25-lecie pracy w tej pla
cówce, podobnie jak  instruktor fotogra
fii Krystian Szuła, którego okoliczno

ściową wystawę m ożna oglądać na p ię
trze. Od wielu lat z chwałowicką placów
ką jest związany instruktor muzyczny Zyg
munt Kristof, tu pracuje z dziećmi znany 
rybnicki muzyk jazzowy, świetny gitarzy
sta Andrzej Trefon. Postacią, która również

Koncert wspomnień z okazji jubileuszu.

gliśmy podziwiać już w czasie Koncertu 
Wspomnień, będącym jednym z punktów 
obchodów jubileuszu. Dziś Festiwal Piosen
ki Dziecięcej to impreza miejska. W  jej te
gorocznej edycji wzięło udział 15 dzieci 
z całego Rybnika. W  grupie młodszej trium
fowała Jadwiga Glińska ( S P 11), a w star
szej Joanna Papaj (SP 13).

W  DK prowadzona jest również gim 
nastyka korekcyjna dla dzieci IV klas, 
a także ćw iczenia dla pań. Tu m ożna na
uczyć się grać na instrum encie w agen
cji Viva M usica lub poćwiczyć na siłow
ni. O rganizow ane są tradycyjne akcje 
Lato w mieście i Zima w mieście, festyny, 
a samotne i starsze osoby szczególnie so
bie cenią przygotowywane dla nich wigi
lie. Nie wychodzi tylko z kinem, które świe
ci pustkami i z kawiarnią, czekającą od 
dłuższego czasu na dobrego gospodarza. 
A  przed kierownictwem nowe wezwanie - ge
neralny remont pięknej, acz bardzo już wy
magającej odnowienia, sali widowiskowej.

Dom Kultury 
jest jedyną tego 
typu placówką w 
dzielnicy. Ze 
swoją interesują
cą, dziś już nie
mal zabytkową, 
architekturą wpi
sał się na dobre w 
pejzaż Chwało- 
wic. Zawsze słu
żył k u ltu rz e  i 
niech tak pozo
stanie.

Zdj.: szoł
W.Różańska

Tel. 42-28-825
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Miarą postępów uczniów szkół 
muzycznych są tradycyjnie kon
kursy i przesłuchania, z których 
młodzież rybnickiej szkoły wra
ca najczęściej z sukcesami.

I tak: w VI Śląskim Konkursie Mło
dych Skrzypków uczniowie PSM I stop
nia Bartłomiej Bober (uczeń Renaty Mie- 
limąki) i Felicja Skowron (uczennica Olgi 
Kumpel) otrzymali wyróżnienia, podobnie 
Artur Michalski (uczeń Joanny Maier) 
w przesłuchaniach regionalnych klas for
tepianu i Patrycja Nowak (uczennica Ro
mana Kuczery) w przesłuchaniach regio
nalnych klas skrzypiec.

Również ich starsi koledzy uczęszczają
cy do PSM II stopnia, świetnie sobie ra
dzą w uczniowskim współzawodnictwie.

Laureatami trzeciego miejsca w ogólno
polskich przesłuchaniach instrum entów

nia w X Ogólnopolskim Konkursie Piani
stycznym w Koninie.

Utalentowanymi uczniami może pochwa
lić się Elżbieta Włosek z klasy organów - 
Marta Kogut była piąta, a Piotr Pisarek 
siódmy w ogólnopolskich przesłuchaniach 
klas tego instrumentu w Częstochowie. 
Podobnie młodzi wiolonczeliści z klasy 
Leona Mielimąki: zdobywczynią II miej
sca i miana laureatki makroregionalnego 
przesłuchania klas wiolonczeli w Opolu 
została Monika Bierońska, w tym samym 
przesłuchaniu piąte miejsce zdobyła Ale
ksandra Tlałka. Pierwsze miejsce w prze
słuchaniach regionalnych w Chorzowie 
zdobył chór PSM II st. pod dyrekcją Zi- 
glindy Lampert-Raszyńskiej.

Umiejętności rybnickiej młodzieży mu
zycznej będziem y mogli podziw iać na 
wieńczącym rok szkolny koncercie w nie
dzielę 24 maja w Teatrze Ziemi Rybnic
kiej . Solistom towarzyszyć będzie szkol

Dzień Dziecka 
na Rynku!

Nie dzielą 31 moja, 
godz. 16.00

Kabaret "Figlik"
czylisiostry Winiarskie 

i spółka
Wszystkie dzieci

zapraszamy!

Rytmik
kulturalny

P r z e d  n a m i..

Rybnicka młodzież muzyczna 
nie zawodzi

Uczniowie Społecznego Ogniska Muzycznego w Rybniku 
podczas próby przed konkursem w Katowicach. Zdj. szoł.

dętych drewnianych zostali młodzi sakso- 
foniści: Artur Motyka i Fryderyk Karau- 
da, których nauczycielem jest Krzysztof 
Biskup. Uczeń Franciszka Prusa Rado
sław Puszyło zajął II miejsce w Konkursie 
Akordeonowym w Mławie, zaś Artur Hes, 
uczeń Marii Warchoł - wyróżnienie I stop

na orkiestra symfoniczna pod batutą dyrek
tora szkoły Eugeniusza Stawarskiego.

Dla uczniów społecznych ognisk mu
zycznych całego województwa najważ- 
niejsy jest Konkurs M łodych M uzyków 
w Katowicach i okolicznych miastach.

IGT 23

* ... spektakle w TZR: “Pinokio” Studio 
Form Teatralnych z Częstochowy, 20 i 21 
maja o 9.00 i 11.30; “Gniazdo ” Teatru Edu
kacji Dzieci i Młodzieży z Wrocławia, 25 
maja o godz. 9.00 i 11.00; “Ania z Zielo
nego Wzgórza ” 27 maja o godz. 9.30,12.00
* 19 maja o 10.00 w Domu Kultury w Nie- 
dobczycach odbędzie się konkurs wiedzy 
o Adamie Mickiewiczu dla niedobczyc- 
kich szkół.
* Prawdziwa lawina koncertów: 20 maja 
o godz. 19.00 w Klubie Energetyka wystą
pi trio harmonijek ustnych Combrio; 
o godz. 20.00 w programie “Viva flam en
co” wystąpią hiszpańscy mistrzowie tańca 
gitary i śpiewu: Maria Serano i Compa
ña Flamenca Alhama. Uff, zapowiada się 
gorący wieczór!
* Mała Scena Rybnicka 5 czerwca zapra
sza o godz. 19.00 na koncert swingowy 
Brada Terry’ego - klarnecisty z USA, 
któremu na keyboardzie będzie towarzy
szył Joachim Mencel.
* 30 i 31 maja w Domu Kultury w Niedo- 
bczycach - Chór Mieszany im. Adama 
M ickiewicza zapowiada uroczystości 
związane z 85 rocznicą swojego istnienia.
* 29 maja w KE, godz. 17.00 II Między
narodowy Salon Fotograficzny “Kuźnia -Jj
’98”. I
* Imprezy kabaretowe: w TZR Bohdan
Smoleń obchodził będzie 50-lecie własnej 
wątroby /podziwu godne/ - 22 maja o godz. "I
17.00; 29 maja o godz. 19.00 w KE “Igra
szki kabaretowe na krawędzi”

/gw/
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Razem  przeżyw ali radości i  tro
sk i p ierw szych  la t m ałżeństw a 
przypadających na trudny pow o
je n n y  czas. Razem  c ieszy li s ię  
dziećmi, tak samo ja k  teraz c ie
szą się  wnukami i  prawnukami, ra
zem  dotrw ali d o  Złotych Godów.

Tym razem  do sali im. Władysława 
Webera w Urzędzie Miasta zaproszo
no 27 par, którym  przyznany przez Pre
zydenta RP medal wręczył wiceprezydent 
Jerzy Kogut. Uhonorowano nim:

Łucję i Pawła Adamczyków, Bertę i Jó 
zefa Gołąb, H elenę i Ludwika Franików, 
Annę Grycman, M arię i Gerarda H ała
sów, Reginę i Antoniego Helioszów, Ja 
ninę i A lbina Holów, M artę i Jerzego  
Kalkowskich, Helenę i N ikodema Kulów, 
Stanisławę i Józefa Martinusów, Helenę 
i Franciszka Nieszporków, M arię i Wi
tolda N ow  omie jskich, Stefanię i Antonie
go O cho jsk ich , P e la g ię  i N iko d em a  
Ogiermanów, Franciszkę i Paw ia Po-

rembskich, Weronikę i Edwarda Przelio
rzów, Irenę i Gerarda Sladków, Agrypi- 
nę i Dominika Sobików, Jadw igę i A nto
niego Sobików, Annę i Józefa Surmów, 
Olgę i Antoniego Szaboniów, Anielę i Jó 
zefa Szalików, H elenę i Wilhelma Tatar
czyków, Elfrydę i Ryszarda Tlołków, Em i

lię i M aksym iliana Tkoczów, Gertrudę 
i Franciszka Widenków, M arię i Franci
szka Zacha.

Jubilaci przyjęli serdeczne życzenia od 
władz miasta i przedstawicieli USC, a na
stępnie przy kawie i kołoczu wspólnie 
w spom inano m inione 50 lat.

NHNHHMHMH
Dwa dni, 12 i 13 czerwca br., trwać 

będą w Rybniku Dni Dorsten. Ich in
auguracja nastąpi 12 czerwca o godz. 
11.00 na Rynku.

Wcześniej 6-osobowa oficjalna delega
cja tego partnerskiego miasta leżącego w 
Nadrenii-W estfalii, spotka się z władza
mi samorządowymi Rybnika.

Z Saint Vallier do Rybnika

Dni Dorsten

lette mówi trochę po polsku, żałuje jed 
nak, że po śmierci dziadków jej kontakt z 
językiem  jest rzadszy. Paulette należy do 
kręgu osób bardzo zaangażow anych w 
podtrzymywanie kontaktów z Rybnikiem 
i biorących aktywny udział w przygoto
wywaniu wizyt. Szefem Komitetu Przy-

Na Rynku dwukrotnie, o 11.00 i 13.00 
wystąpi ponad 120-osobowa grupa arty
styczna Ten Sing z Dorsten, a spektakl 
powtórzony zostanie o godz. 18.00 w Te
atrze Ziemi Rybnickiej. O 12.30 w M iej
skiej Bibliotece Publicznej nastąpi otwar
cie wystawy fotograficznej związanej te
matycznie z Dorsten. W  planach oficjal
nej d e leg ac ji je s t  ró w n ież  spo tkan ie  
z mniejszością niemiecką.

W  sobotę 13 czerwca goście zwiedzą 
okolice, wezmą udział w imprezach w ra
mach festiwalu Złota Lira, a wieczorem 
w ognisku zorganizowanym dla nich w Ka
mieniu. Obok delegacji oficjalnej i zespo
łu Ten Sing do Rybnika przyjedzie również 
40-osobowa grupa działaczy Koła Przyja
ciół Rybnika i osób prywatnych.

W połowie kwietnia gościła w Rybni- 
ą ku na zaproszenie IILO  prawie 50-oso- 
i  bowa grupa mieszkańców Saint Yallier.
1  Ta niewielka miejscowość w Burgundii 
I  znana jest z wieloletnich, przyjacielskich 
1  kontaktów z naszym miastem.
I  Goście spotkali się z prezydentem J. Ma- 
|  koszem , odw iedzili W isłę,
I  Kraków i Zakopane, zaś resz-
■  tę czasu spędzili z goszczący- 
1  mi ich rybniczanami.

D la Paulette Pradarelli
■ czas ten okazał się za krótki,
I  by złożyć wizyty wszystkim,
1  którzy chcieli ją  i je j męża 
1  Jean-Luisa ugościć. Przez ich 
1  dom nieopodal Saint Vallier 
I  przew inęło się dotąd wielu 
I  gości z Rybnika, więc i krąg

ich znajom ych je s t bardzo Nu spotkaniu w II LO, na którym był również, obecny prezydent 
Szeroki M atka Paulette je s t k  Makosz. Na zdj. pierwsza od prawej Paulette Pradarelli. 

Polką, ojciec W łochem, zu
pełnie dobrze radzącym sobie z językiem  

I  polskim. I, o dziwo, nie nauczył się go od 
I  żony, ale... kolegów-gómików, Polaków
■  z pochodzenia, z którymi pracował w za-
■  mkniętej już dziś kopalni. Również Pau-

Zdj.: szoł

jaźni M iast Bliźniaczych przy merostwie 
w Saint Vallier jest Jean Rousseau, któ
ry był również członkiem delegacji.
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MONITOR MIEJSKI
Zarząd Miasta Rybnika ogłasza

konkurs na stanowisko dyrektora
Szkoły Podstawowej nr 25 

w Rybniku-Radziejowie
oraz ponow ny konkurs na stanow isko dyrektora 

Zespołu Szkół Ponadpodstawowych 
nr 1 w Rybniku-Boguszowicach

Do konkursu przystąpić mogą osoby spełniające wy
mogi określone w Rozporządzeniu MEN z dnia 31 stycz
nia 1996 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpo
wiadać osoby zajmujące stanowiska dyrektorów oraz inne 
stanowiska kierownicze w poszczególnych typach szkół 
i placówek opublikowanym w Dz.U.Nr 20 z 1996 r. poz.91 
/do wglądu w Wydziale Edukacji/.

Oferty kandydatów zawierające:
1. Życiorys z opisem pracy pedagogicznej
2. Dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe:

* wykształcenie
* odbyte kursy
* specjalizację zawodową

3. Ocenę pracy z ostatnich pięciu lat, którą wystawiają:
* dla nauczycieli - dyrektorzy szkół
* dla dyrektorów szkół - organ nadzorujący szkołę
* dla pozostałych kandydatów - kierownik zakładu 

pracy
4. Zaświadczenie o stanie zdrowia
5. Koncepcję kierowania pracą szkoły

należy składać w Wydziale Edukacji UM Rybnika -
ul. 3-go Maja 27 /pok.9/ w kopertach opisanych imie

niem , nazwiskiem oraz nazwą placówki 
w terminie do dnia 1 czerwca 1998 r.

Prezydent Miasta Rybnika 
ogłasza konkurs

„O ŁADNIEJSZY RYBNIK”
w następujących kategoriach:

I  Najładniej ukw iecony balkon i loggia.
II N ajładniej zagospodarow any teren w okół budyn

ków  pryw atnych.
III Najlepiej urządzony i utrzym any teren w okół bu 

dynków  m ieszkalnych  w ielorodzinnych, w ra 
m ach adm inistracji spółdzielczej, zakładow ej i 
kom unalnej.

IV Najładniej urządzone otoczenie obiektów użytecz
ności publicznej.

W konkursie mogą uczestniczyć:
- osoby indywidualne,
- administracje mieszkań spółdzielczych, zakładowych, 

komunalnych,
- użytkownicy budynków użyteczności publicznej, 
pod warunkiem, iż w ostatnich dwóch latach nie przy
znano im I, II lub III miejsca.

Konkurs będzie trwać od 15 czerwca do 31 sierpnia
1998 r. W tym okresie komisja konkursowa będzie prze
prowadzała przegląd zgłoszonych obiektów.

Pisemne zgłoszenia do konkursu przyjmuje Wydział 
Ochrony Środowiska Urzędu Miasta, ul. Chrobrego 
2, 44-200 Rybnik, pok. 254 w terminie do 15 czerwca 
1998 r.



1) na modernizację gospodarki cieplnej
w Szkole Podstawowej Nr 21w Rybniku-Niedobczycach 

przy ul. Niedobczyckiej 191 w zakresie:
- zmiana kotłów węglowych na kotły gazowe 
-modernizacja instalacji wewnętrznej c.o.

Oferty należy złożyć do dnia 3.06.1998 r. do godz. 10.00 w 
W ydziale Inwestycji i Budownictwa, ul.H allera 10.
Przetarg odbędzie się w dniu 3.06.1998 r. o godz. 12.00 w sie
dzibie Urzędu M iasta Rybnika, ul.Chrobrego 2, sala nr 137. 
W arunkiem udziału w przetargu jest w płacenie wadium  w w y
sokości 8000,00 zł.
Szczegółowe informacje oraz specyfikację istotnych warunków za
mówienia można uzyskać w Wydziale Inwestycji i Budownictwa 
Urzędu Miasta Rybnika przy ul.Hallera lOa tel.4223011,w. 7702, 
7706. w godz od 8.00 -15.00 od poniedziałku do piątku.
Cena form ularza specyfikacji: 24.40 zł. (płatne w kasie Urzędu 
M iasta ul. Chrobrego 2, po uzyskaniu faktury w sekretariacie 
Urzędu M iasta pok. nr 134).

♦  ♦  ♦
2)

na modernizację gospodarki cieplnej 
w obiektach Przychodni Rejonowej Nr 7 w Rybniku przy 

ul.Patriotów 11 w zakresie:
-zmiana kotłów węglowych za gazowe 
-modernizacja instalacji wewnętrznej c.o. 
-modernizacja sieci dystrybucji c.o. i c.w.u. 

Oferty należy złożyć do dnia 4.06.1998 r. do godz. 10.00 w 
W ydziale Inwestycji i Budownictwa, ul.H allera lOa.
Przetarg odbędzie się w dniu 4.06.1998 r. o godz.12.00 w sie
dzibie Urzędu M iasta Rybnika, ul Chrobrego 2, sala nr 137. 
Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie w adium  w kw o
cie 5000 zł.
Szczegółowe informacje oraz specyfikację istotnych warunków 
zamówienia można uzyskać w Wydziale Inwestycji i Budow
nictwa Urzędu Miasta przy ul.Hallera lOa, tel. 4223011, w 
7706 w godz. od 8.00 - 14.00 od poniedziałku do piątku.
Cena formularza specyfikacji: 24,40 zł. (płatne w kasie Urzędu 
M iasta ,ul.Chrobrego 2 , po uzyskaniu faktury w sekretariacie 
Urzędu M iasta , pok.nr 134.)

3) na wykonanie remontu chodnika 
przy ulicy Chrobrego w Rybniku

Termin realizacji: 1 miesiąc od dnia podpisania umowy 
Specyfikację istotnych warunków zam ów ienia m ożna odebrać 
w Wydziale Dróg Urzędu Miasta Rybnika, 44-200 Rybnik, 
ul.Hallera lOa, pok. 012.
Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami: mgr inż. W.Lam- 
part
Zam knięte koperty zawierające oferty oznaczone: “Wykona
nie remontu chodnika przy ulicy Chrobrego w Rybniku” - 
należy złożyć w W ydziale Dróg UM, ul. Hallera lOa, pok. 
012.
Termin składania ofert upływania dnia 8.06.1998 r. godz. 15.00. 
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 9.06.1998 r. godz. 13.00 w sie
dzibie zam awiającego 44-200 Rybnik, ul.Chrobrego 2, pok. 
138.
Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem  preferen
cji krajowych.
W  przetargu m ogą wziąć udział oferenci,którzy:
1. nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art.19 i 22 ust. 7 Ustawy o zamówieniach publicznych.

4) ♦  ♦  ♦
na wykonanie wodociągu przy ulicy Olszyckiej 

w Rybniku-Niedobczycach
Termin realizacji: m ożliw ie jak  najkrótszy.
Specyfikację istotnych warunków zam ów ienia można uzyskać 
w Wydziale Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Ryb
nika, ul. Chrobrego 2, pok. 245.
Oferty w zaklejonej kopercie opisanej zgodnie z w ym agania
mi specyfikacji należy złożyć do dnia 1.06.1998 r. do godz. 
10.00 w Wydziale Gospodarki Komunalnej.
Przetarg odbędzie się w dniu 1.06.1998 r. o godz. 11.00 w sie
dzibie Urzędu Miasta Rybnika przy ulicy Chrobrego 2, pok. 
138.
Szczegół owe inform acje dotyczące w arunków  zam ówienia 
m ożna uzyskać w Wydziale Gospodarki Komunalnej Urzę
du Miasta Rybnika, tel. 42-21177.

♦  ♦  ♦

5)
na wykonanie modernizacji chodnika 

przy ulicy Saint Vallier w Rybniku
Termin realizacji: 1 miesiąc od dnia podpisania umowy 
Specyfikację istotnych warunków zam ów ienia m ożna odebrać 
w Wydziale Dróg Urzędu Miasta Rybnika, 44-200 Rybnik, 
ul.Hallera lOa, pok. 012.
Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami: mgr inż. W.Lam- 
part
Zam knięte koperty zawierające oferty oznaczone: “Wykona
nie modernizacji chodnika przy ulicy Saint Yallier w Rybni-

♦  ♦  ♦

ku” - należy złożyć w W ydziale Dróg UM  ul. Hallera lOa, 
pok. 012.
Termin składania ofert upływania dnia 8.06.1998 r. godz. 15.00. 
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 9.06.1998 r. godz. 11.00 w sie
dzibie zam awiającego 44-200 Rybnik, ul.Chrobrego 2, pok.
138. Postępowanie będzie prowadzone z zastosow aniem  pre
ferencji krajowych.
W  przetargu m ogą wziąć udział oferenci,którzy:
1. nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art.19 i 22 ust. 7 Ustawy o zamówieniach publicznych.



6) na uzupełnienie oświetlenia ulicznego 
w dzielnicach miasta Rybnika: Boguszowice Stare, 

Golejów, Gotartowice, Grabownia, Kamień, 
Niedobczyce, Niewiadom, Radziejów.

Termin realizacji: 3 miesiące
Specyfikację istotnych warunków zam ów ienia m ożna odebrać 
w Wydziale Dróg Urzędu Miasta Rybnika, 44-200 Rybnik, 
ul.Hallera lOa, pok. 012.
Osoba uprawniona do 'kontaktu z oferentami: mgr inż. W.Lam- 
part
Oferty w zaklejonej kopercie opisanej zgodnie z w ym agania
mi specyfikacji należy złożyć do dnia 1.06.1998, do godz. 15.00 
w W ydziale Dróg Urzędu M iasta Rybnika.
Przetarg odbędzie się w dniu 2.06.1998, godz. 11.00 w Wydziale 
Dróg Urzędu Miasta Rybnika, ul.HaUerra lOa, pok. 012. 
Szczegółowe inform acje dotyczące w arunków  zam ów ienia 
można uzyskać w Wydziale Dróg Urzędu Miasta w Rybni
ku, ul. Hallera 10A, tel. 42-23011 wew. 7204 w godz. od 8.00 
do 15.00 od poniedziałk^dojńąttai.

Ośrodek Pomocy Społecznej, 44-200 Rybnik, 
ul. Żużlowa 25, tel. 42-211-11 lub 42-211-18 

ogłasza przetarg nieograniczony 
na dostawę artykułów żywnościowych 
dla podopiecznych w poszczególnych 

dzielnicach Miasta Rybnika, a to:
- dzielnicy Boguszowice
- dzielnicy Śródmieście
- dzielnicy Niedobczyce.
Termin realizacji: sukcesywnie od lipca 1998 do końca czerw
ca 2000 r.
Wadium w wysokości 6000 zł należy wpłacić w kasie Ośrodka. 
Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia 
można otrzymać w siedzibie OPS. Cena formularza wynosi 5 zł. 
O ferty w zam knię tych  kopertach  należy  sk ładać do dn ia 
1 czerwca 1998 r. do godz. 10.00.
Przetarg odbędzie się w dniu 1 czerwca 1998 r. o godz. 12.00 
w siedzibie Zamawiającego.
W praetaigu mogą wziąć udział oferenci, którzy spełniają warunki okre
ślone ustawą o zamówieniach publicznych z dnia 10 czerwca 1994 r.

Państwowa Szkoła Muzyczna 
I i  II s to p n ia  w  R ybniku  

ogłasza zapisy na rok szkolny 1998/99
PSM I stopnia

I fortepian, skrzypce, wiolonczela, gitara, akordeon, instrumenty dęte. 1 
I Dział dziecięcy wiek 7-14 lat. Dział młodzieżowy ukończone 9 lat I 

PSM II stopnia
I fortepian, organy, akordeon, skrzypce, altówka, wiolonczela, kon-1 

trabas, instrum enty dęte
Kandydaci powinni mieć ukończony 13 rok życia (rok uro-1 

I dzenia 1985 i starsi)
I Badanie uzdolnień muzycznych (PSM I st.)
| Egzamin konkursowy (PSM  II st.) 25 - 27 maj 1998 

Podania należy składać w sekretariacie szkoły 
I od 15.04.1998, w Rybniku ul. Piłsudskiego 33, tel. 42-22-775 |

N a  e k r a n a c h . . .

KINO “PREMIEROWE” TZR 
Siedem lat w Tybecie, USA, 18.05.., godz. 17.00,
19 - 21.05., godz. 17.00, 19.30
Dzień zagłady, USA, 23.05., godz. 17.00,19.15,21.30;
25.05., godz. 17.00, 26.05., godz. 10.00, 17.00, 19.15,
27.05., godz. 17.00, 19.15, 28.05., godz. 17.00, 19.15 
Człowiek w żelaznej masce, USA, 29.05., godz. 19.30,
30.05., godz. 17.00, 19.30, 31.05., godz. 17.00, 19.30 
oraz od 1 do 4 czerwca

Remanenty filmowe:
Królowie życia, franc., 18.05., godz. 19.30 
Tamta strona ciszy, niem., 25.05., godz. 19.15 

KINO "APOLLO"
Przodem do tyłu, USA, 22 - 28.05.
Buntownik z wyboru, USA, 25 - 31.05.

DKF “Ekran”
Neonowa Biblia, ang., 18.05., godz. 19.00 
Air Force One, USA, 25.05., godz. 19.00

KINO “ZEFIR” - DK Boguszowice 
Titanic, USA, 18 - 24.05., godz. 17.00, 19.00 
Doberman, franc., 25 - 28.05., godz. 17.00 i 19.00 
Demony wojny, poi., 31.05. - 4.06. godz. 17.00, 19.00

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

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

Zarząd Zieleni Miejskiej w Rybniku 
Dział Usług Pogrzebowych

ul. Rudzka 70B, tel. 422-89-91
inform uje, że p rzy jm u je  z le c e n ia  k lie n tó w  n a

przewóz zwłok do kremacji (spopielenia)
m.in. na teren “Parku Pamięci” 

w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach, 
do zakładu położonego najbliżej od Rybnika.

Szacunkowa cena usługi:
- transport zw łok - 250,00
- trum na krem acyjna - 200,00
- usługa krem acji - 450,00
- urna (różne rodzaje) - od 20,00 do 500,00

Urny z procham i zm arłych m ożna będzie um ieszczać w 
wykupionym  m iejscu kolum barium  na terenie cm entarza ko
m unalnego przy ul. Rudzkiej w Rybniku po jego  urucho
m ieniu począwszy od drugiego półrocza br.

Wszelkich informacji na temat kremacji i wykonania 
usługi również w innych zjakładach, można uzyskać w dziale 
usług pogrzebowych pod  w Iw adresem.

III
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Nagrody
w dziedzinie kultury

Prezydent Miasta przyznał doroczne nagrody w dziedzinie 
kultury. Laureatami zostali: Klub Energetyka działający w ra
mach Towarzystwa Sportowo-Kulturalnego “Kuźnia” przy elek
trowni “Rybnik” za bogatą i różnorodną ofertę kulturalną skiero
waną do mieszkańców; Prywatne Liceum Sióstr Urszulanek 
w Rybniku za stałą obecność elementów wychowania do czynnego 
uczestnictwa w kulturze - w programie edukacyjnym szkoły; ze
spół wokalny “6x6” za wysoki poziom profesjonalny oraz bogatą 
gamę prezentowanych utworów; zespół wokalny “W Sercu Ko
ścioła” działający przy parafii św. Teresy w Chwałowicach za wie
lokrotne sukcesy odniesione na festiwalach piosenki religijnej.

Uroczystość wręczenia nagród odbędzie się 20 maja w rybnic
kim Ratuszu. Dzięki inicjatywie Towarzystwa Muzycznego im. 
Braci Szafranków w spotkaniu weźmie udział światowej sławy 
kompozytor, związany niegdyś z Rybnikiem Henryk Mikołaj Gó
recki. Relację z uroczystości zamieścimy w czerwcowym numerze 
“Gazety Rybnickiej”.

Koncert w  urzędzie...
Trwają XIII Dni Muzyki Organowej i Kameralnej. Najbliższy 

koncert - 19 maja o godz. 19.00 - odbędzie się, nie jak wcześniej 
planowano, w kościele oo. misjonarzy, ale w sali Urzędu Rejonowe
go przy ul. 3 Maja 31. Wystąpi zespół kameralny z Linzu.

Kolejne koncerty odbywać się będą zgodnie z harmonogramem, jaki 
podaliśmy w ostatniej “GR”. Na plakaty, które organizatorzy rozwie
sili na mieście wkradł się błąd: koncert w Czerwionce-Leszczynach w 
kościele św. Andrzeja Boboli odbędzie się oczywiście 14 czerwca o 
godz. 16.00, a nie maja, jak wydrukowano. Również w Niedobczy- 
cach koncert 7 czerwca w kościele NSPJ odbędzie się o 18.00, a nie o 
19.00. Ixl

Oficjalne otwarcie festiwalu nastąpi w sobotę 13 czerwca 
na rybnickim Rynku. Po prezentacji orkiestr, odbędzie się 
pokaz musztry paradnej. Również tego dnia od 14.30 do 
20.00 na estradzie "Pod wierzbą" koło Teatru Ziemi Rybnic
kiej trwać będą przesłuchania konkursowe (w razie niepogo
dy - w sali TZR). Zarówno w sobotnie jak i niedzielne popo
łudnie orkiestry wezmą udział w koncertach plenerowych w

dzielnicach Ryb
nika-Popielowie, 
Chwałow icach, 
Boguszowicach, 
Paruszowcu, Nie- 
wiadomiu i in.

W niedzielę 14 
czerwca o godz. 16.00 na estradzie "Pod wierzbą" wystą
pi jedna z festiwalowych orkiestr, zaś koncert galowy odbę
dzie się w Teatrze Ziemi Rybnickiej o godz. 18.00.

W festiwalu wezmą udział m.in. orkiestry z Czech, Sło
wacji, Węgier, Niemiec, a także polskie orkiestry górni
cze oraz Orkiestra Reprezentacyjna Pomorskiego Okrę
gu Wojskowego.

W ramach VII edycji festiwalu Złota Lira, a w przeddzień 
jego oficjalnego otwarcia 12 czerwca w Muszli Koncerto
wej w Niedobczycach w godz. od 15.00 do 20.00 odbędzie 
się Przegląd Orkiestr Dętych o Puchar Wojewody Katowic
kiego. Przed południem na wodzisławskim Rynku, również 
w ramach festiwalu, odbędzie się Przegląd Orkiestr Dętych 
o Puchar Prezydenta Miasta Wodzisławia.

Szczegóły programu zostaną podane na plakatach.
/ r /

Jak dotąd, żadna jeszcze wystawa 
w historii rybnickiego Muzeum nie 
była tak dokładnie strzeżona - na 
zwiedzających mają oko nie tylko 
specjalni strażnicy, ale i ...kamery.

I trudno się dziwić, bowiem eksponaty - 
europejskie srebra stołowe XVIII w., po
chodzące ze zbiorów Zaniku Królewskie
go na Wawelu - mają znaczną wartość ma
terialną i nieocenioną historyczną. Wysta
wa trafiła do Rybnika za sprawą kierowni
ka Działu Historii Rzemiosła rybnickiego 
M uzeum, kom isarza wystawy Elżbiety 
Bimler-Mackiewicz, która już wielokrot
nie przybliżała nam, współczesnym, kunszt 
dawnego rzemiosła.

Teraz mamy okazję podziwiać przedmio
ty, dające nam wyobrażenie o gustach XVIII- 
wiecznej magnatem, której stoły zdobiły. Misy, 
talerze, kubki, dzbanki, lichtarze oraz sztuć
ce przekonują nas również o niezwykłym 
kunszcie XVIII-wiecznych rzemieślników. 
Dopełnieniem sreber są tkaniny, również ze 
zbiorów Zamku Królewskiego na Wawelu,

Srebra 
w Muzeum

Dzbanek na wodę -  wyrób gdański z 1740 roku

oraz ryciny ze zbiorów Biblioteki PAN w 
Krakowie.

Wystawa nie zaistniałaby bez współpracy

m uzealników  z W awelu - m.in. Dariu
sza Nowackiego, który je s t autorem  ka
talogu i dokonał w yboru eksponatów , a 
także sponsorów: firmy Albatros z Gliwic, 
oraz rybnickich firm: Getex, Makro Cash 
and Carry Poland S.A., Salex, Nuklid, Utex, 
a także Telekomunikacji Polskiej S. A., Izby 
Przemysłowo-Handlowej ROP, Pierwsze
go Komercyjnego Banku S.A. oraz Związ
ku Rzemiosła Polskiego z Warszawy.

Obok ich przedstawicieli, gościem na otwar
ciu wystawy była Ewa Turek z muzeum 
w Sztokholmie, gdzie, w czasie służbowej 
tam bytności Elżbiety Bimler-Mackiewicz, 
pomysł się urodził.

Wszystkim, dzięki którym wystawa doszła 
do skutku, wiceprezydent Jerzy Kogut wrę
czył okolicznościowe pamiątki.

Ciekawostką jest fakt, że srebra przyjecha
ły do Rybnika w jednym z kufrów, w których 
skarby wawelskie ewakuowano do Kanady 
w obawie przed niemieckim okupantem. Sam 
kufer jest więc także zabytkiem...

Irl

Tel. 42-28-825
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Od 15 kw ietnia br. w galerii 
M iejskiej B iblioteki Publicznej 
można oglądać wystawę pt. Ko
bieta w m alarstw ie Jana Karwota.

Autor wystawy jest artystą niekon
wencjonalnym. Studiował w... Pań
stwowej Wyższej Szkole Muzycznej 
w Katowicach w klasie skrzypiec. 
Przez długie lata pracował w orkie
strze zespołu "Śląsk". Widocznie jed
nak nie spełniał się całkowicie w mu
zyce, bo chwycił za pędzel. Uprawia 
malarstwo olejne, akwarelę i rysunek, 
a jego prace są w środowisku arty
stycznym wysoko cenione. Na ich 
podstawie został członkiem Zrzesze
nia Polskich Artystów Plastyków.

Po raz pierwszy J. Karwot wystawił 
swoje prace trzydzieści lat temu w Tea
trze Ziemi Rybnickiej. Czas zatoczył koło 
m.in. po to, by pokazać nam, jak  wiele 
się w jeg o  indyw idualnym , tw órczym  
świecie wydarzyło.

Na wystawie przeplatają się niewielkie 
rozm iaram i obrazy z cyklu “E ro tyk i”, 
średniej w ielkości “Im prow izacje” oraz 
olbrzym ie akty. Całość dopełniona jest 
kilkom a obrazami z różnych lat - od naj
starszych na tej wystawie “Zalotników ”

z 1974 roku, po duże 
kom p o zy cje  sy m b o 
liczne “A kt brzem ien
n y ” i “A k t w czarne  
p a s y ”, d a to w an e  na 
rok 1997.

A ura “E ro ty kó w ” 
balansuje na pograni
czu żartu i m elancho
lii oraz ledwie naszki
c o w a n e j a n e g d o ty  
o d z w ie r c ie d la ją c e j  
o d w ie c z n y  k o n f lik t 
m iędzy kobietą i m ęż
cz y zn ą . U K arw o ta  
zwycięsko z tej walki 
wychodzi kobieta.

Inny świat demonstru
ją  obrazy z cyklu “Im 
prowizacje”, malowane w pierwszej poło
wie lat ’90. Przedstawiają one fantazmaty 
ze złych snów rodem - chimery zoologicz
ne, człekozwierzęta i inne stworzenia. Na 
płótnach tych wszystkie elementy podlega
ją  groteskowo-katastroficznej degradacji.

N ajw ażniejsze sym boliczne przesłanie 
zawierają jednak wielkie płótna. Jan Kar
wot swoich “aktów ” nie m aluje z natury. 
Tworzy wizje, choć elem ent fantasmago- 
ryczny i sym boliczny ulega w nich - 
w miarę upływu czasu - ograniczeniu. Je
den z najbardziej interesujących obrazów

- “A kt z dziobem ” - to groteskowa wizja 
kobiety, przy tworzeniu której nad sym- 
bolistą przeważył karykaturzysta. W “A k
cie z D awidkiem  ” elem ent symboliczny 
autor ograniczył do niewielkiej figurki 
rzeźby M ichała Anioła, kontrastowo zde
rzonej z olbrzym im  ciałem  kobiecym.

M im o m onstrualnych kształtów jakie 
przybierają kobiety Jana Karwota, autor 
zdaje się mówić, że są one najpiękniej
szym dziełem  Stwórcy.

Grzegorz Walczak

Przegląd, odbywający się tradycyjnie w Klubie Ener
getyka, uściśli! swoją formułę, ograniczając się do tea
trów plastycznych, ruchu i wizji. Zdecydowanie mniej 
liczy się tu słowo jako element teatralnej ekspresji.

Podczas dwóch festiwalowych dni widzowie mogli obejrzeć osiem 
spektakli konkursow ych, które 
przedstawiły amatorskie teatry z ca
łej Polski.

Jury konkursowe - Marta Fox,
Małgorzata Mazurkiewicz, Piotr 
Tomaszuk i Mariusz Gołaj - znaw
cy i praktycy teatru - nie przyznało 
Grand Prix. Pierwsze miejsce zdo
był Teatr Plastyczny “Witryna” 
z Bydgoszczy, w którego przedsta
wieniu jurorzy docenili autentyzm, 
brak maniery i naśladownictwa.
Trzecią nagrodę otrzymał Teatr 
Ruchu “Czekając” z Krakowa - 
tu jurorzy pochwalili staraną sceno
grafię, umiejętne operowanie tem
pem oraz zdolność przedstawienia 
szczegółów. Nie przyznano także 
drugiej nagrody, ale w protokole

obrad jury znalazło się kilka ciepłych słów dla poszczególnych etiud 
Teatru Ruchu z Radzynia Podlaskiego, teatru Bez Nazwy ze Zduń
skiej Woli i Teatru Studio Mimu zWrocławia.

Oprawa konkursu była imponująca: przez miesiąc od rozpoczęcia 
przeglądu można oglądać w górnym holu klubu wystawę scenogra

fii Teatru “Cricot IF’ Tade
usza Kantora - legendy pol
skiego teatru współczesnego. 
Poza konkursem pokazano 
trzy spektakle: “Źródło” - pre
mierę Teatru Plastycznego 
Mariana Bednarka, który 
działa w Klubie Energetyki 
oraz “I love you” Teatru “Po
rywacze Ciał” z Poznania 
i “Nie wszyscy są z nas” Tea
tru Biuro Podróży z Pozna
nia - dwie refleksje sceniczne 
na temat przemocy wokół nas. 
I organizatorzy, i przede wszy
stkim publiczność festiwalu 
mieli więc powody do saty
sfakcji.

/gw/

III R ybnicka W iosna Teatralna

Zwycięzcy Teatr Plastyczny “Witryna” z Bydgoszczy. Zdj.: szoł
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Abecadło
rzeczy śląskich

7

Pierwsze wzmianki o obrazie Matki Boskiej Piekarskiej 
sięgają początków XIV wieku. Jednak kult wokół tego sanktu
arium zaczyna się dynamicznie rozwijać dopiero w  XVII wieku. 
Natomiast od przełomu XIX i XX wieku do dnia dzisiejszego, 
Piekary Śląskie znane są z niezwykłych pielgrzymek mężczyzn, 
które przypadają zawsze w  ostatnią niedzielę maja. W  tym roku 
odbędzie się ona 31 maja.

W śród niezliczonych rzesz pielgrzy
mów, jakie na przestrzeni wieków odwie
dziły Piekary, trudno pom inąć oryginal
ną postać biskupa w rocławskiego Mel
chiora Diepenbrocka (1798-1853). Po
chodzi! on z niemieckiej Westfalii. Był 
jednym  z dziesięciorga rodzeństwa, ale 
jego rodzina żyła w dostatku. Początko
wo robił karierę wojskow ą lecz po w oj
nach napoleońskich postanow ił zostać 
księdzem. Ze względu na porywcze uspo
sobienie nie potrafił znieść rygorów w se
minarium  duchownym. Na szczęście do
strzegł go biskup Regensburga, przyznał 
“indyw idualny tok studiów ” , po czym  
w yśw ięcił w 1823 roku. W 1845 roku 
D iepenbrock w ybrany został na urząd 
biskupii we W rocławiu. A w tych cza
sach jeszcze cały Dolny i Górny Śląsk 
należał do jednej diecezji - wrocławskiej.

Na uroczystościach pośw ięcenia ko
ścioła w Piekarach biskup M elchior D ie
penbrock gościł aż dziewięć dni, od 21 
do 29 sierpnia 1849 roku. Jako rodowity 
Niem iec ten człow iek polskości G órno
ślązaków ani nie rozumiał, ani nie popie
rał, choć z przyzwoitości na język  polski 
w śląskich kościołach zezwalał. Trzeba 
również podkreślić, że Diepenbrock w y
chow any w kulturze n iem ieckiego ro
mantyzmu, szczególnie wyczulony był na 
ludowość. D latego szlachetność i poboż
ność górnośląskiego ludu, jakiej doświad
czył w Piekarach, okazała się dla niego 
w spaniałym  now ym  dośw iadczeniem . 
W rażenia księcia biskupa opisuje m.in. 
“Zwiastun G órnośląski” z 22 m aja 1868 
roku. Podczas śniadania na piekarskiej 
fa rze  b isk u p  . ..o p o w ia d a ł ze  ł za m i  
w oczach, ja k  przeszłej nocy dłuższy czas

siedząc w oknie przysłuchiwał się poboż
nym  śpiew om  ludu, który czekając na 
bierzmowanie, całą noc około kościoła  
spędził na modlitw ie i śpiewaniu. N igdy 
jeszcze  nie słyszałem tak czułych i wzru
szających melodyj, jakim i ten pobożny lu
dek polski wychwalał M atkę Boską. N a
tomiast ...p o  obiedzie życzył sobie biskup 
udać się na przechadzkę (...) Zaraz za 
stodołą fa rską  stanął na pagórku, z któ
rego rozciąga się śliczny widok na okoli
cę i zagraniczną Polskę, gdzie rzeka Bry- 
nica przecina łąki przedzielając Śląsk od  
Polski (chodzi o granice między pruskim  
wtedy Śląskiem  a ziem iam i polskim i za
boru rosyjskiego) (...) Zstępując z góry 
na dół spotkaliśm y - czytam y w “Zw ia
stunie G órnośląskim  - kilkudziesięciu  
Polaków (...) którzy poznaw szy biskupa  
rzucali mu się do nóg i całowali je, na co 
biskup nieco zmieszany zawołał na sekre
tarza: Księże, a dajże im tam daj ja łm u ż
nę! M y zaś tłumaczyliśmy, że ten ludek 
polski nie prosi o jałm użnę, ale przyby

wa z daleka na bierzmowanie, a w ten 
sposób okazuje swoje uszanowanie god
ności biskupiej, co biskupa aż do łez roz
czuliło.

Podczas pobytu biskupa D iepenbroc
ka w Piekarach wszyscy dostrzegli jego 
wielkie zauroczenie pobożnością G órno
ślązaków. Biskup zazdrościł śląskim  du
chownym, że mają tak wspaniały kontakt 
duszpasterski ze swymi w iernym i. Z a
zdrościł śląskim księżom, że przemawiali 
i głosili kazania po polsku. Sam również 
miał ochotę zwrócić się do zebranych tłu
mów po polsku, ale znał tylko język  nie
miecki. Ślązacy zaś tego języka nie zna
li! W tych okolicznościach biskup M el
chior Diepenbrock wypowiedział w Pie
karach  sw oje najbardzie j ch a rak te ry 
styczne słowa. Tak tłum aczy je  “Zw ia
stun G órnośląski” : Kochani diecezjanie! 
Ten mały palec ochoczo dałbym (sobie 
odciąć) za to, gdybym  przynajm niej 
w kilku wyrazach waszej ślicznej po l
skiej mowy mógł do was przemówić!

Tekst i zdj.: Marek Szołtysek 
Rys. Franciszek Kucharczak

Gdzie jest
sztandar?

Jak donosiła “Gazeta Rybnicka” z 1936 
roku, 8 czerw ca w kościele pw. św. A n
toniego odbyła się uroczystość poświę
cenia sztandaru Publicznej Szkoły Po
wszechnej im. marszałka Józefa Pił
sudskiego, dop iero  co w ybudow anej 
przy ul. Piasta. W  budynku tym  mieści 
się dziś II LO - od niedaw na bez nazwy.

Sztandar zaginął podczas wojennej za
wieruchy. Byli uczniowie szkoły, środo
wiska kom batanckie oraz rybnickie M u
zeum  zwracają się z apelem do wszyst
kich, którzy mogą udzielić jakichkol
wiek informacji na temat zagubione
go sztandaru - pomóżcie w jego odna
lezieniu. Telefon do redakcji: 42-288-25 
lub M uzeum: 42-214-23. Irl

Tel. 42-28-825
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Zmarła Magdalena Weber

Była nam matką do końca..

wego dzieciństwa, a później, w latach sta
linizmu, doznanych krzywd, miasto, gdzie, 
z przerwą na czas wojny, spędziła 50 lat. 
W Katowicach, aż do emerytury praco
wała w Zarządzie Wojewódzkim PCK.

dokończenie na stronie 23

- Była nam matką do końca... - powie
działa Felicja Zawojska, jedna z czterech 
córek burmistrza Władysława Webera 
o swej starszej siostrze Magdalenie, któ
rej w ostatniej drodze na rybnicki cmen
tarz towarzyszyliśmy na początku maja br.

A jeszcze nie tak dawno w grudniu 1996 
roku z okazji uroczystości zakończenia 
Roku Pamięci Władysława Webera pani 
Madzia wraz z Felicją oraz najmłodszą 
z sióstr - Marią Gottwald z radością i wzru
szeniem słuchały o miejskich inicjatywach 
upamiętniających osobę i dokonania ich 
ojca, a także przybliżających jego sylwet
kę współczesnym rybniczanom. Na uro
czystościach tych zabrakło tylko najstar
szej córki Wł. Webera - Wandy Weber- 
Koraszewskiej , która jednak odwiedziła 
Rybnik parę miesięcy wcześniej.

Z czterech córek burmistrza, to właśnie 
Magdalena, urodzona w Rybniku w 1915 
roku, była z naszym miastem związana 
najdłużej. Tu ukończyła Gimnazjum Sióstr 
Urszulanek, a w 1933 roku rozpoczęła 
studia na Akademii Ekonomicznej w Kra
kowie. Kiedy w wieku 49 lat po długiej 
chorobie zmarła przedwcześnie Eufrozy- 
na Weberowa, na 20-letnią Magdę spa
dły dodatkowe obowiązki. Zrezygnowała 
zatem ze studiów, by opiekować się 
owdowiałym ojcem i młodszymi siostra
mi Felicją i Marią, taką bowiem obietnicę 
złożyła matce przed jej śmiercią. Lata 
okupacji spędziła Magdalena wraz z oj
cem i najmłodszą siostrą w Warszawie. 
Do Rybnika wróciła w marcu 1945 roku,

kiedy to ojciec, po 
wojennej przerwie, 
znów otrzymał nomi
nację na burmistrza. 
W 1947 roku Magda
lena wraz z ojcem 
przeżywa jubileusz 
25-lecia jego pracy na 
tym stanow isku. 
Przeżywa też, ale jak
że boleśnie, również 
jego odejście w 1950 
roku, przymusowe 
opuszczenie m ie
szkania i w końcu 
śmierć ojca w 1961 
roku. Magdalena zo
stała sama, ale kon
tynuowała pracę w 
rybnickim  oddziale 
Polskiego Czerwone
go Krzyża, którego 
współtwórczynią była 
matka, a honorowym 
prezesem aż do 
śmierci ojciec. Pani 
Magdalena lubiła to 
zajęcie, oddawała mu 
się całym sercem. 
W 1965 roku otrzy
mała propozycję pra
cy w PCK w Katowi
cach. Nie do końca 
pewna swej decyzji, 
opuściła Rybnik - mia
sto swego szczęśli-

Magdalena Weber (w środku) przed portretem ojca pędzla 
M. Raka. w czasie wizyty w Rybniku w grudniu 1996 roku 

Obok siostry: Maria i Felicja (po prawej). Zdj.: arch.

Na rybnickim cmentarzu Magdalenę Weber pożegnał 
prezydent Józef Makosz. Zdj.: szoł

Godcity ptoki
z rynkowyj latarni

Ptok piyrszy
Łobejrzycie co zrobiymy,
Jak dzielnica odłączymy!
Ptok drugi
Festyn bydzie co dwa tydnie,
Aże sie to wszystkim zbrzidnie.
A ptoki tak zaśpiywają,
Ze auta pozagłuszają.
Wszystko bydzie jak w Szwajcarii, 
Super, extra, bez awarii.
Zrobiymy fajne chodniki

Jak w Japonii Japończyki. 
Łod latami bydzie jasno,
Ze w nocy kury niy zasną.
Z gruby sie zrobi fabryka,
Kaj o piniondz bydom rzykać. 
A kiedy już bydzie wszystko, 
Zrobi sie ZOO i lotnisko. 
Ptok trzeci
Chyba, że sie nom niy udo,
To wtedy pódymy du dom!

(fra-szoł-

Z wielkim żalem informujemy, 
że w dniu 28 kwietnia 1998 r. 

w wieku 82 lat
w Katowicach-Ligocie zmarła

ś.p. Magdalena Weber
córka wieloletniego burmistrza 
Rybnika Władysława Webera, 

kontynuatorka jego społecznego 
zaangażowania na rzecz PCK. 
Zgodnie ze swym życzeniem 
spoczęła w grobie Rodziców.

Prezydent, Zarząd Miasta 
i Rada Miasta Rybnika 

Nabożeństwo żałobne odprawione 
zostało w dniu 4 maja w kościele 

pw. Matki Boskiej Bolesnej w Rybniku. 
Dalsze uroczystości miały miejsce 

na cmentarzu parafialnym 
________ przy ul. Cmentarnej.________

_ T t» l
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Krótkie dzieje 
Chwałowic

Na rok bieżący przypada 770 rocznica 
pierwszego wzmiankowania osady Chwa- 
łowice. A  stało się to przy okazji odno
towania w historycznych annałach faktu 

przeniesienia w 1228 roku zakonu norber
tanek z Rybnika do Czarnowąsów.

Norbertanki w 1202 roku sprowadziła do 
naszego miasta Ludmiła, żona Mieszka Plą- 
tonogiego, do którego Rybnik i okolica na
leżała. Zakonnice szerząc wiarę wśród oko
licznych mieszkańców, m.in. zbudowały 
m.in. kapliczkę w dolinie Tomoszka mię
dzy Kielowcem, Radziejowem, a Jankowi- 
cami. Po 26 latach bytności w Rybniku 
zakon przeniesiono, ale przy tej okazji w 
dokumentach została po raz pierwszy wy
mieniona nazwa Chwalowice, dlatego rok 
ten uważa się za początek ich dziejów.

Ziemia ta, choć położona w puszczańskiej 
głuszy, z dala od ważnych szlaków, to prze
cież ważne wydarzenia historyczne co naj
mniej się o nią ocierały. Tak było, gdy roz
gorzały walki o Śląsk w XIV wieku, gdy 
cała dzielnica dostała się pod panowanie

czeskie, a polski król Kazimierz Wielki 
próbował jeszcze odwrócić bieg wydarzeń. 
Tak też było, gdy husyci, wspomagani przez 
księcia opolskiego Bolka, uderzyli na naszą 
ziemię wl433r. To wtedy właśnie, w czasie 
posługi kapłańskiej, husyci dopadli księdza 
Walentego i zabili go w sławnej potem Stu
dzience. A ksiądz Walenty podążał do cho

rej starym szlakiem z Rybnika przez Mo- 
śnik i Kielowiec do Jankowie. Wzgórze na 
granicy z Chwałowicami, gdzie teraz krzyż 
stoi przydrożny, miał być miejscem, gdzie 
husyci księdza zobaczyli i skąd rozpoczęli 
za nim pościg.

Nawet wieść o Grunwaldzie była tu zna
na, bowiem w zastępie księcia Jana II Żela
znego, jak chce legenda, miał być iycerz z 
Quellowicz czyli... Chwałowic! Została też 
pamiątka po strasznych zarazach, jakie na
wiedziły cały Śląsk, w postaci ochronki dla 
sierot, co uznać można za pierwszy zakład 
szkolny we wsi (1849). Cywilizacja wkro
czyła do Chwałowic najpierw pierwszą dro
gą bitą na Świerklany i Żory (1879), kiedy 
liczba mieszkańców wynosiła około 500 
osób, a potem bocznicą kolejową w 1907 
roku, co dawało połączenie z Raciborzem i 
Katowicami, gdy liczba mieszkańców się
gnęła już 2300.

Przełomowym w życiu spokojnej dotąd 
wsi okazał się rok 1903, gdy książę Henc- 
kel von Donnersmarck założył kopalnię 
węgla kamiennego. Rosły w szybkim tem 
pie obiekty przemysłowe, domy urzędni-

BS3
Widok Chwałowic sprzed przyłączenia do Rybnika.
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Ziemna jadalnia na harcerskim obozie.

Widok dawnych Chwalowic z kopalnią w tle.

cze, “familoki”, wspomniana bocznica kolejo
wa, nowa szkoła. Aż przyszedł czas, że chwa- 
łowiczanie sami tworzyli historię, biorąc udział 
w trzech Powstaniach Śląskich, w III stano
wiąc VII kompanię II batalionu 5 pułku pie
choty, zaś podczas plebiscytu głosując za 
Polską (65%)!

Najważniejszym osiągnięciem przedwojen
nych Chwalowic było utworzenie własnej pa
rafii w 1925 roku, w ten sposób gmina i para
fia stanowiły jedność administracyjną. W  cza
sie II wojny chwałowiczanie, jak ich ojcowie, 
śląscy powstańcy, znów współtworzyli histo
rię, wystarczy wspomnieć rodziny Kożdo- 
niów, Pukowców, Tkoczów i zadumać się przy 
chwałowickim pomniku! A po wojnie histo
ria toczyła się już wartko: robotnicza osada 
awansowała w roku 1955 do miana osiedla, 
by 9 grudnia 1966 roku otrzymać prawa miejskie. To 
były najbardziej dynamiczne lata w rozwoju miej
scowości. Zbudowano 3,5 kilometra głównych cią
gów kanalizacyjnych, 20 kilometrów sieci wodocią
gowej, 5 kilometrów gazociągu. Ruszyła oczyszczal
nia ścieków, modernizacji uległy główne drogi. Do 
użytku zostały oddane dwie szkoły, obie z salami gim
nastycznymi : ZSG oraz SP nr 2 im. Józefa Pukow- 
ca. Wcześniej, w 1958 roku został oddany do użytku 
dom kultury. Drużyna piłkarska awansowała do III 
ligi, w związku z czym nastąpiła modernizacja sta
dionu: zbudowano amfiteatr na 6 tysięcy miejsc, wie
żę zegarową, rozpoczęto budowę nowej szatni. Bar
dzo prężnie rozwijało się harcerstwo. W 1973 roku, 
na podstawie decyzji administracyjnej, Chwałowice 
pozbawiono samodzielności, przyłączając je do Ryb
nika.

Kopalnia, która do dziś jest jedynym  
w Chwałowicach dużym  zakładem  pra
cy, była nie tylko m atką - żywicielką, ale 
okazała się również przyczyną najwięk-

Grupa skupiona wokół Jerzego Freli- 
cha, radnego i przewodniczącego Rady 
Dzielnicy, w iną za to obarcza nie tylko 
kopalnię, ale również władze miasta, za

Chwałowice dziś
szych problem ów z jakim i ta dzielnica 
boryka się do dnia dzisiejszego. Jej nie
szczęściem są szkody górnicze oraz hał
dy rozciągające się na południu na po
wierzchni około 170 ha. Degradacja do
tknęła wiele przysióków i zakątków, któ
re starszym chwałowiczanom  kojarzą się 
z bujną przyrodą - Brzeziny, Kusiowiec, 
Tomoszek, K rólewiok, M ośnik, Kielo- 
wiec.

rzucając Radzie M iasta, że przyzwala na 
dalsze działanie na szkodę środowiska.

Zrozum iałe jest jednak, że żadna inna 
jednostka adm inistracyjna nie przyjm ie 
do siebie tysięcy ton skały płonej, w ydo
bywanej wraz z węglem  z wciąż jeszcze 
będącej największym  zakładem  pracy w 
Chwałowicach, kopalni. Trzeba więc ją  
zagospodarow ać na teren ie dzielnicy. 
M iędzy kopalnią a m iastem  wciąż toczą

się rozm owy na tem at sposobu rekulty
wacji zwałowisk. W  pierwszym  rzędzie 
trzeba już istniejące zapadliska likw ido
wać wypełniając je  skałą, a hałdy w ra
mach rekultywacji, doprowadzić do ta
rasowatego kształtu, by można je było za
zielenić. Nie jest to proces łatwy, ani ze 
względów proceduralnych, ani technicz
nych. M iejmy nadzieję, że znajdzie się 
konsensus, który pozwoli problem y te, 
mimo wielu ograniczeń, rozwiązać. Jed
no jest pewne - nie można cofnąć skutków 
eksploatacji węgla i tęsknić za dawnym, 
sielskim krajobrazem. Całą energię, i to 
wszystkich zainteresowanych jednostek, 
należałoby natom iast skierować na za
bezpieczenie stanu istniejącego.

D3T21
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Oponenci uważają, że m iasto przezna
cza na odbudowę infrastruktury i nowe 
inwestycje w Chw ałow icach zbyt mało 
środków. Lekarstwem  na to m a być sa
modzielność gminy, postulowana przez 
grupę inicjatywną. W niosek taki, jak  wie
my, Rada M iasta odrzuciła, argum entu
jąc to dobrem miasta, a również dzielni
cy, która w dobie podupadania górnictwa, 
ma większe szanse razem  z Rybnikiem. 
Jesienne w ybory do rad gm in pokażą, 
którą opcję w ybiorą mieszkańcy dzielni
cy...

Co jednak udało się zrealizować z 
ubiegłorocznego budżetu: w ykonano 
generalny remont ulicy Anny Stefek oraz 
w odociąg w zdłuż ulicy K rupińskiego, 
poza tym wykonane zostały chodniki w 
rejonie "familoków" i małe odcinki na 
ulicy Kupieckiej i Stawiarza. Pojawiła się 
sygnalizacja acykliczna Śląska - 1 Maja, 
zatoka autobusow a przy SP 13, dwa par
kingi osiedlowe przy Śląskiej oraz dwa 
place zabaw dla dzieci. Systemem gospo
darczym utwardzono dwie boczne drogi 
Kupieckiej, boczną Ogrodowej, S taw ia
rza, Krupińskiego, Zw ycięstw a oraz sta

rą Radziejowską 
( z pom ocą ko
paln i “C hw ało- 
w ice”).
Z organizow ano 
też dwa festyny: 
trze c io m a jo w y  
o ra z  “ O s ta tn i 
u śm ie c h  la ta ”
(w spólnie z KZ 
NSZZ “Solidar
n o ś ć ” k o p a ln i 
“C h w ało w ice”) 
o ra z  im p re zy :
Dzień Matki (dla 
ca łego  m iasta),
D z ień  S p o rtu ,
Dzień N iepodle
głości.

Rada Dzielni
cy postuluje natomiast uruchom ienie 
poczty w budynku przy ulicy Szulika, 
opracowanie programów wymiany sieci 
wodno-kanalizacyjnych, opracowanie pro
gramu uciepłowienia Chwalowic, przebu
dowy drzewostanu w dzielnicy poprzez li
kwidację większości topoli, rzeczywisty 
nadzór nad ochroną gruntów rolnych i le
śnych oraz rekultywacją terenu.

Część historyczną oraz 
ciekawostki opracowano na 

podstawie materiałów zebranych 
przez przewodniczącego Rady 

Dzielnicy Jerzego Frelicha.

Sielski kiedyś krajobraz zmieniły hałdy

C f i w a t o w c f ö e  w o s t t ö
♦  Przed m ilionem  lat trzy wielkie głazy narzutowe przytar- 
gał tu lodowiec na sw oim  grzbiecie! M ożna je  podziwiać: 
w “Parku G órnika”, na basenie i przy bram ie kopalni.
♦  W 1775 roku w ieś otrzym ała herb: na biało ubrany w ie
śniak, który w lewej ręce trzym ał kosę w kolorze złotym. Ca
łość na niebieskim  tle . W 1921 roku nastąpiła modyfikacja: 
w ieśniak zam iast kosy trzym ał cep, a w prawej ręce fajkę. 
W 1967 roku zaś Chw ałow ice otrzym ały herb m iejski, który 
przedstaw ia w ieżę w yciągow ą na niebieskim  tle oraz w yra
stający ze złotej gleby złoty kłos.
♦  M ało kto wie, że dawny dworek Wilkego, który wraz z fol
warkiem kupił książę von D onnersm arck zwany był “zamkiem 
chw ałow ickim ” ! M ieszkali w nim  dyrektorzy kopalni, do 
pierw szego pow ojennego włącznie.
♦  Druhowie Alfred i Ryszard Tkoczowie założyli pierwszą 
na Ziemi Rybnickiej harcerską drużynę wodną. Miało to m iej
sce na M ośniku, w 1932 roku. W  rok później harcerze przed
sięwzięli wyprawę na kajakach w łasnej produkcji ze S tru
m ienia do... Gdańska!
♦  Do lat siedem dziesiątych, tzn. do czasu  lik w id ac ji d o ln e

go K ielow ca, m ożna było  podziw iać  na posesji pana So- 
b ika młyn wodny p odsięb ie rny  oraz , co by ło  szczy tem  
techn ik i X IX  w iecznej, ta rtak  w odny! W  dolinie Tomo- 
szka były jeszcze dw a inne m łyny wodne!
♦  W yjątkow ą rolę w życiu w iejskiej grom ady pełnił las 
Królewiok. Całe w ycieczki szły w jeg o  kierunku na grzyby, 
na jagody, na maliny, na brusiny, na "kracbery"...i d la każ
dego starczyło. Do “K rólew ioka “ w iódł też tunel, p o łą
czony z bunkrem  chw ałow ickiego  plu tonu  AK, m ieszczą
cego się pod dom em  państw a Tkoczów . Z nakom ita droga 
ucieczki!
♦  W zgórze o w ysokości 274 m, na którym  stoi m .in. kościół 
i szkoła nazywane było w przeszłości “goldberg” , czyli “złota 
góra” (u P. Fyrli przed wojną, był bar dla sztajgrów  “Pod 
złotą górą” w łaśnie!), później to w zgórze nazyw ano “kula- 
berg “ ze względu na zasiedlenie go od części północnej przez 
K ulow e pokrew ieństw o. D rugie w zgórze Chw alow ic prze
cięte je s t bocznicą kolejow ą w kierunku na kop. “Jankowi- 
ce” , zbudow ane zostały na nim  tzw. “now e fam iloki” . W zgó
rze, na którym  stoi kopalnia je s t jednym  z “kozich górek”.

Tel. 42-28-825
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Juniorki z medalem
Koszy karki RMKS Partners Rybnik i to one walczyły w wielkim finale, w którym

powróciły z Finałów Mistrzostw Polski 
juniorek z brązowymi medalami.

W przeciągu kilkunastu dni w Zgo- 
rzelcurybniczanki rozegrały pojedynki 
najpierw w ramach półfinałów, a póź
niej finałów. W turnieju półfinałowym 
zajęły I miejsce pokonując kolejno: 
Ose Zgorzelec 80:46, AZS Lublin 
58:55 i Koronę Kraków 84:52.

W turnieju finałowym, w którym 
wystąpiło 8 najlepszych drużyn kra
ju, koszykarki w rozgrywkach grupo
wych najpierw pokonały Polonię 
Warszawa 94:80, następnie przegra
ły ze Ślęzą Wrocław 70:72, a w trze
cim meczu pokonały MTK Pabiani- 

b S i  ce 65:49. Zajmując drugie miejsce w  

grupie rybniczanki awansowały do półfinało
wego spotkania, w którym spotkały się z ze
społem Stilonu Gorzów. Niestety, gorzowian- 
ki okazały się zespołem nieco lepszym (58:42)

1

*
O

pokonały Ślęze i zdobyły złoty medal. Rybni
czanki w walce o trzecie miejsce uległy Focie 
Porta Gdynia 60:82 i zajmując 4 miejsce i, 
podobnie jak gdynianki, otrzymały medal brą
zowy. -Czwarte miejsce to był nasz plan maxi
mum. Trzy pierwsze drużyny są jak na razie 
poza naszym zasięgiem i prezentują już koszy
kówkę na najwyższym poziomie. O sile tych

drużyn decydują koszykarki z pierwszoligo
wym stażem. Moje dziewczyny zostały okrzyk
nięte rewelacją turnieju i dla tych brązowych 
krążków warto było przez te 10 miesięcy cięż
ko pracować. Pokonaliśmy w finale 4 bardzo 
dobre zespoły, a porażki z wyżej sklasyfiko
wanymi zespołami wstydu nam nie przynoszą. 
Atmosfera w zespole jest wspaniała i wszyscy 
cieszymy się z tego sukcesu - powiedział po 
turnieju trener Mirosław Orczyk.

Koszykarski memoriał
W szkole podstawowej nr 9 w Rybniku rozegrano pierwszy memoriało

wy turniej im. Zbigniewa Szarańca, zmarłego przed rokiem nauczyciela 
wychowania fizycznego, a zarazem wielkiego propagatora koszykówki.

W rywalizacji dziewcząt najlepszą drużyną 
okazali się “gospodarze”, a wśród chłopców 
zwyciężyła SP 2 z Rybnika.

W turnieju udział wzięło 5 szkół, które wy
stawiły po jednej drużynie dziewcząt i chłop
ców.

Młodszy z braci Skupieniów - Eugeniusz na żużlowych torach ściga się już 
15 lat i z tej okazji 1 maja na rybnickim stadionie odbył się jubileuszowy 
turniej indywidualny, na który zaproszeni zostali zawodnicy należący do kra
jowej czołówki, i oczywiście, koledzy z drużyny.

_  Jubileusz “Egorta”
■ N

Trwający blisko 4 godz. turniej do
starczył rybnickim kibicom nie tylko 
wielu emocji sportowych, ale także spo
rej dawki humoru. O emocje zatroszczy
li się sami zawodnicy, a o humor żużlo

wi oldboje w osobach P. Pysznego, A. Tkocza, 
S. Kiliana i G. Szczepanika. Zawodnicy ci na 
torze pojawiali się nie tylko w pełnym ekwipun-

•N

ku, ale także z takimi narzędziami jak łopata, 
grabie czy miotła, a służyły one do bardzo do
kładnego przygotowania pola startowego i nie 
tylko. Zwycięzcą turnieju został rybniczanin 
Adam Pawliczek, który w biegu finałowym 
pokonał J. Stachyrę z Rzeszowa, M. Kowalika 
z Torunia, a na czwartym miejscu linię mety 
minął sam jubilat.

II LO
po raz trzeci

1 kwietnia w Zespole Szkół Budowla
nych w Rybniku odbył się już VI Miting 
Pływacki dla szkół ponadpodstawowych 
o puchar dyrektora tejże placówki.

Na słupkach startowych stanęło w su
mie 130 zawodników z dziewięciu 
szkół. W końcowej klasyfikacji po raz 
trzeci w sześcioletniej historii mitin
gu zwyciężyło II LO w Rybniku, za 
co zwycięska drużyna otrzymała na 
własność nagrodę downa tj. Puchar 
Dyrektora ZSB.
Drugie miej sce wywalczyło I LO, a trzeci 

V LO. Najlepsza trójka przedstawicieli 
każdego stylu otrzymała nagrody rzeczo
we oraz dyplomy, a najlepsze trzy druży
ny dodatkowo otrzymały puchary ufun
dowane przez WOPR w Rybniku.

Nie jest źle
Po czterech kolejkach drugoligowych rozgrywek dru

żyna żużlowców RKM Energo Inwest z dorobkiem 4 pkt 
plasuje się na piątym miejscu w ligowej tabeli.
Po obiecującym początku (2 zwycięstwa pod rząd) rybnicka drużyna 

na własnym torze w obecności prawie 10 tys. widzów, uległa silnej dru
żynie Atlasu Wrocław (40:50), a kilka dni później musiała w Gdańsku 
uznać wyższość żużlowców miejscowego Wybrzeża (31:59).

- Jak na razie nie jest źle, choć mogło być lepiej. Przed sezonem zakła
daliśmy, że po pierwszych czterech bardzo trudnych meczach na swoim 
koncie będziemy mieć przynajmniej 6 punktów. W obecnej sytuacji nie 
możemy pozwolić sobie na przegraną z teoretycznie słabszymi zespołami 
i musimy czekać aż do Rybnika przyjadą drużyny Częstochowy i Gdań
ska . Uważam, że Wrocław jest zdecydowanym faworytem drugoligo
wych rozgrywek, a my na pewno będziemy walczyć o 2 miejsce dające 
również awans - powiedział po czwartym spotkaniu trener rybnickich 
żużlowców Jan Nowak.

Dzielnice
przy szachownicach
W połowie kwietnia w sali posiedzeń Urzędu Mia

sta w Rybniku po raz pierwszy w historii istnienia 
gmachu przeprowadzono imprezę sportową, którą 
był VI szachowy turniej rybnickich dzielnic o Pu
char Prezydenta Miasta.

Wystartowało w nim 52 zawodników z 13 dzielnic. 
Po kilku godzinach szachowych zmagań po 20 pkt. 
zgromadziły reprezentacje Nowin i Chwałowic. Po 
uwzględnieniu dodatkowych punktów regulaminu, 
pierwsze miejsce przypadło reprezentacji Nowin, któ
ra wystąpiła w składzie: Tadeusz Helis, Kazimierz 
Szydłowski, Artur i Janusz Skrzyńscy.

Zwycięska drużyna w nagrodę otrzymała Puchar Prze
chodni Prezydenta Miasta Rybnika. Trzecie miejsce wy
walczyła drużyna reprezentująca Nowiny-Zachód

Tel. 42-28-825

■■
HM



Maj 1998 GAZETA RYBN 8  ^ &

Rybnicka młodzież muzyczna nie zawodzi
1 3  .są

Podobnie jak  w latach ubiegłych tak i w 
tym roku lybniccy uczniowie wrócili z kon
kursu z nagrodami. W  kategorii występów 
solowych I miejsce zdobył Marcin Kla- 
ma grający na syntezatorze, pianistki Ka
sia Kowalska i Hania Mrożek uzyskały 
wyróżnienie II stopnia, a skrzypaczka Ania 
Regulska wyróżnienie I stopnia. Jury wy
soko oceniło także grę zespołową naszych 
uczniów ogniska. III miejsce w poszcze
gólnych kategoriach zdobyły duet fortepia- 
nowo-syntezatorowy z klasy E. Staroń, 
kwartet syntezatorowy z klasy W. Lam
port oraz zespół syntezatorowy z klasy D. 
Skaba.

Czy w dobie łyżworolek, komputerów, mu
zyki heavy metal i disco polo granie Bacha, 
Mozarta jest jeszcze modne ? Z  tym pytaniem 
zwróciliśmy się do uczniów Społecznego 
Ogniska Muzycznego w Rybniku.
- Dla mnie granie to relaks -mówi Karol 
Barciok. - Granie nas nie męczy - dopowia
dają inni. - No chyba, że są to etiudy i gamy, 
bez których nasza technika nie mogłaby się 
rozwijać-kończy Daniel Gaszka, który przy
znaje jednak, że woli grać repertuar klasycz
ny w roziywkowym opracowaniu.

Ćwiczą około godziny dziennie. Nikt 
ich do tego nie zmusza, bo przecież chcieli 
się uczyć grać. To na ich prośbę rodzice 
zapisali ich do Ogniska. M arcin Klama, 
który w tym roku kończy szkołę podsta
wową przyznaje, że dzięki umiejętności 
grania na instrum encie  zyskuje się w 
szkole szacunek kolegów i popularność.
- Często gram y na akadem iach czy ro
dzinnych spotkaniach. Trema? O czywi
ście, że jest, dlatego wolimy grać w ze
spole - mówi Edyta Godziek, która w

domu gra razem  z siostrą Dominiką.
Nauka w Ognisku to nie tylko granie, to 

także poznawanie historii i teorii muzyki. - 
Tę wiedzę wykorzystujemy czasem na lek
cjach historii, a nawet języka polskiego - 
dodaje Kasia Gaszka, która znajduje jesz
cze czas na kółko teatralne. Paweł Żelaw- 
ski godzi ze sobą dwie pasje: muzykę i 
modelarstwo.

Ci młodzi ludzie sami podnoszą sobie 
poprzeczki i pokonują ją  w dom ow ym  
zaciszu. M uzyka jest dla nich pasją, a wy
stępy przed publicznością - nagrodą za go
dziny ćwiczeń na instrumencie. Jeszcze nie 
wiedzą, czy w przyszłości zostaną zawo
dowymi muzykami, ale na pewno będą grać 
dla własnej przyjemności. Jedno jest pew
ne, weszli już w świat wartości, w któ
rym nie demoluje się stadionów w cza
sie rozgrywek sportowych.

Talentów muzycznych nie brakuje rów
nież wśród młodzieży licealnej. Od wielu 
lat chór I LO im. Powstańców Śl. Bel 
Canto kierowany przez Lidię Marszolik 
zdobywa najwyższe laury. Ostatni sukces 
to Złoty Kamerton na XVH Ogólnopol
skim Konkursie Chórów Szkolnych a 
Capella w Bydgoszczy w kategorii głosów 
równych. Droga do finału wiodła Bel Can
to przez konkurs wojewódzki w Pałacu 
Młodzieży w Katowicach (I miejsce i Pu
char PZChiO) oraz konkurs międzywoje
wódzki w katowickiej filharmonii (również 
I miejsce i puchar). Chór wystąpił ostatnio 
również w festiwalu “Śląskie śpiewanie” i 
dopiero co wrócił z Balatonfured na Wę
grzech z M iędzynarodowego Festiwalu 
Chórów Szkolnych “Wiosna 1998” .

Małgorzata Szołtysek 
/r l

Była nam matką 
do końca..

dokończenie ze strony 18

Kiedy z okazji Roku Weberowskiego, na 
zaproszenie władz miasta złożyła wizytę 
w Rybniku w lipcu 1996 roku, nie kryła 
wzruszenia. Odwiedziła pomieszczenia w 
budynku Urzędu Miasta, który kiedyś był 
Jej domem, wspominała spędzone tu 
chwile, zwiedziła Muzeum, a po space
rze po mieście była Rybnikiem zauroczo
na na nowo. Ponownie odwiedziła nasze 
miasto w grudniu 1996, choć czuła się już

bardzo osłabiona. Od tego czasu utrzy
mywała kontakt z Renatą Paryzek z ryb
nickiego Muzeum, starając się jednak 
ukrywać postępy choroby. Mimo własne
go uporu i wysiłków lekarzy, walkę z cho
robą przegrała. Zmarła wśród bliskich 
sobie sióstr, zastrzegając w ostatniej woli, 
by Jej skromny dorobek życia podzielić 
pomiędzy dwie młodsze siostry, którym 
matkowała, a na skutek wojny nie mogła 
im zapewnić pomocy materialnej i trady
cyjnej wyprawy przedślubnej...

Na własną prośbę spoczęła w grobie 
rodziców na rybnickim cmentarzu.

/rl

Sp Z 0.0
Klub Międzynarodowej Prasy i Książki 

Rybnik, ul. Sobieskiego 18
W ładim ir Bukowski - 

M O S K IE W S K I P R O 
C ES. D ysydent w  archi
w ach K rem la . O ficyna  
W ydawnicza Volumen 

Dla amatorów historii naj
nowszej. Autor, jeden z 
pierwszych opozycjonistów 
w ZSRR, więziony, a póź
niej wydalony, napisał opie

rając się na tajnych dokumentach KGB i Biura 
Politycznego KPZR, książkę, która mogłaby stać 
się materiałem dowodowym na procesie komu
nizmu, gdyby do takiego doszło. Książka rzuca 
nowe światło na okoliczności wprowadzenia sta
nu wojennego w Polsce.

M aciej O rłoś, M O J E  
S P O T K A N IA  O K O  
W O K O . Wyd. Twój Styl

Zapis telewizyjnych spo
tkań znanego prezentera z 
jeszcze bardziej znanymi 
osobami z kręgu showbizne- 
su, choć nie tylko. Wymień
my tylko na przynętę kilka 
nazwisk: John Malkovich,
Pamela Anderson, Celine 
Dion, Joe Cocker, Tina Turner, Meryl Streep, ale 
również nasze rodzime gwiazdy Edyta Górniak, 
Justyna Steczkowska, Zbigniew Zamachowski, 
i in. Książka ilustrowana kolorowymi fotografia-

JA SK IN IE - dw um ie
sięcznik, numer marcowo- 
kwietniowy

Pismo dla amatorów wspi
naczek jaskiniowych czyli 
ludzi o mocnych nerwach. 
W numerze aktualności ja
skiniowe, opis wypraw, cy
kle o jaskiniach turystycz

nych i dziejach jaskiń polskich i in. Interesujące 
fotografie.

CD M usie from the Mo- 
tion Picture TITANIC

Oskarowa muzyka z filmu 
"Titanic", oczywiście z prze
bojową piosenką Celine 
Dion. Muzyka plus książecz
ka z kadrami z filmu przy
pomni zaczarowane 3 godziny spędzone 
nie.

Tel. 42-28-825
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Choć obaw ialiśm y się, że Konkurs 
Wiosenny może sprawić naszym Czytelnikom 
nieco kłopotu, okazało się, że wielu rybniczan 
doskonale zna miejskie parki i skwery. 
Prawidłowo odgadnięte hasło brzmi: 
RYBNIK ’98 STARY ALE JARY.

A oto lista laureatów: ®

Okna z PC V  ŻORY
Biuro Informacyjno-Handlowe
Rybnik, ul. Gliwicka 1, 
tel/fax 42-25693

- 300 zł
Tomasz Ziegler 

ul. Ks. Władysława 8c/4, 
44-240 Żory 

Cr *  *

R o w s a e d i n y  B a n k  K r o l y t o w y S A w  W a r s z a w i e  
I Oddział w Rybniku

Oddział: Rybnik, ul. Chrobrego 8, 
tel.42-27-OTl

Filia: Rybnik, ul. Zebrzydowicka 30, 
teł. 42-45-302 

- 250 zł
Brygida Strzała

ul. Sławików 5b/6, 44-200 Rybnik
Cr Cr Cr

Firma
Jubilerska AR TIS
s.c. D. Kozłowski, S. Nodżak

Rybnik, ul. Powstańców Śląskich 17, 
tel. 42-21-926; Rynek 2, tel. 42-28-760;

Korfantego 3, tel. 42-35-462 
- bon towarowy wartości 100 zł 

Krystyna Rynkiewicz, 
ul. Wawelska 7/19, 44-217 Rybnik

Cr Cr Cr

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

- bon towarowy wartości 100 zł 
Maria Kalisz, ul. Zajezdna 12 

44-200 Rybnik
Po nagrody prosimy zgłosić się 

w redakcji

Fundatorom nagród dziękujemy.

Wśród autorów prawidłowych rozwiązań 
krzyżówki rozlosujemy dwa bony towarowe 

wartości 50 zł każdy, ufundowane przez
Klub Międzynarodowej Prasy i Książki Q 2?8 j3. 

Rybnik, ul. Sobieskiego 18.
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ODPOCZYNEK

ZESPÓL,
DRUŻYNA

DOKŁADKA

Ukradziono
naszą “żółtą skrzynkę”

Z ubolewaniem informujemy, że z budynku 
przy ul. Zamkowej, zniknęła nasza “żółta skrzyn
ka”. Prosimy złodzieja lub osoby, które zobaczą 
naszą skrzynkę w miejscu, gdzie jej być nie po
winno, o zwrot. Domyślamy się, że miał to być 
żart. Nam jednak do śmiechu nie jest...

Rozwiązaniem krzyżówki jest hasło, które powsta
nie po uporządkowaniu ponumerowanych liter od 
1 do20.

Rozwiązania na kartkach pocztowych prosimy 
przysyłać do 8 czerwca pod adresem redakcji: "Ga
zeta Rybnicka", Rynek 12a, skr. poczt. 96, 44-200 
Rybnik, lub wrzucić do naszych "żółtych skrzynek" 
(ulica Kościuszki, Zamkowa).

Opatrywanie rozwiązania kuponem nie jest ko
nieczne.

wmmmWÊKÊÊÊÊÊKÊÊm Tel. 42-28-825



"Ekonomie" s.c.
Kompleks Prywatnych Szkól Menadżerskich
44-200 Rybnik, ul. Hallera 19
tel. (036) 42-28-108, e-mail kpsm@rsw.pl

Rybnik 1998/99

Absolwenci klas VIII! 
Absolwenci szkól zawodowych !

Szanowni Absolwenci!

Poprzez ten list chcem y W am  przedstaw ić ofertę nauki w Prywatnym Liceum Ekonomiczno- 

Handlowym, które w chodzi w skład K om pleksu  P ryw atnych  Szkół M enadżersk ich  w R ybniku przy 

ul. H allera 19.

Szkoła pow stała w 1993 roku, posiada upraw nienia szkoły publicznej, kształci m łodzież w system ie 

dziennym  i w ieczorow ym  na kierunkach: handel oraz finanse i rachunkow ość. O ferta nauki w system ie 

dziennym  skierowana jest do absolw entów szkół podstawowych. Oferta w system ie w ieczorow ym  skierowana 

jes t do absolw entów  szkól zaw odow ych, którzy pragną uzupełnić swoje w ykształcenie. N auka kończy się 

egzam inem  z przygotow ania zaw odow ego i egzam inem  dojrzałości.

W szelk ich  in fo rm acji na tem at szkoły  udz ie la  sek re taria t czynny od p o n iedz ia łku  do p iątku  

w godz. od 800 do 1800.

N a życzenie w ysyłam y bezpłatnie informator.

Zapraszam y do korzystania z naszej oferty.

„Ekonom ie” s.c.

mailto:kpsm@rsw.pl
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P.P.U.H. „FA B E T" Sp. z o.o.
44-240 Żory, ul. B oczna 6
Tel (036) 73-40-500; 73-40-510 

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

D O  B U D O W Y  D O M U
►stropy prefabrykowane - dł. do 9,0 m, 
►elementy ścienne (b loczki, pustaki), 
►płyty dachowe, be lk i nadprożowe, 
►płyty drogowe p ły tk i chodnikowe, 
►krawężniKi, o b rze ża ,

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

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

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

N A W I E R Z C H N I

W W ORKACH 50  kg
MOŻLIWOŚĆ DOSTAW Y
■z» «z»  k i _■ ■= i \ n r y v

STROP 2K

zbrojenie
łą czą ce  kratownica
płyta prefabrykowana przestrzenna

Maksymalna rozpiętość stropu 9,0 m
r r t y

Tel. 090 231 931, 
0-36/43-43-291

USŁUGI O G Ó L n O M D O W L M
Kompleksowe remonty
pomieszczeń mieszkalnych, biurowych, 
malowanie, tapetowanie, panele, kafelkowanie, 
sufity podwieszane,
ścianki działowe, przeróbki hydrauliczne , 
i elektryczne, tapety natryskowe 
oraz inne prace wykończeniowe

N A P R A W A
PRALEK

AUTOMATYCZNYCH
fachowo i solidnie

tel. kom. 0 602 126 524

F . P . U . H .  " U E R T I C a L "
produkcja X sprzedaż X montaż X

•  żaluzje poziome i pionowe
•  rolety antywłamaniowe i tekstylne
44-200 Rybnik, ul. Gliwicka 6, Mirosław Wodecki
tel./fax 0-36/42-38-302, tel. dom. 43-12-541
w godz. 9.00-17.00 wieczorem

Uprawniony Rzeczoznawca Majątkowy 
mgr inż. Krzysztof URBAŃCZYK 

tel. 42-35-323

Ogłoszenia drobne
Sprzedam działkę budowlaną Rybnik- 
Wielopole 1277 m2. Tel. 0-36/42-27-231

***
Toyota Carina 2,0 XII 95, kupiona w kraju, 

bezwypadkowa na gwarancji, bogate 
wyposażenie auta (cena 42.000,00 zł). 

Tel. 0-36/456-02-22

Sklep HADAR . IŁ' M , i J Reymonta
poleca: łą c z n ik i  i r u r y  d o  in s ta la c j i . 
w o d o c ią g o w e j  ty p u  G e n o v a  (k le jo n e ) ,  
o r a z  p o l ip r o p y le n  (n a  z g r z e w a n ie ) , t 1 U 
p  . 1 I Vi 1 '

n i
|\\ Ą  \v Kilińskiego .p /

ADAR-EX
oferuje usługi: r e m o n ty  k a p i ta ln e  ła z ie n e k  

w  s y s te m a c h  z a c h o d n ic h  i tr a d y c y jn y c h ,  

in s ta lo w a n ie  u r z ą d z e ń  g r z e w c z y c h  
o r a z  w o d n o - k a n a liz a c y jn y c h  i g a z o w y c h .  

M o ż l iw o ś ć  z a p ła ty  w  3 6  ra ta c h .

/§ I Rybnik,1̂1 ul. Pełczyńskiego 5, 
^ / / teł. 42-25-656

czynny całą dobę

Agencja Reklamy Gazety Rybnickiej INFOMAX 
Tel. ./fax 423-80-90,tel. 423-80-88

U kładan ie , cyk linow an ie , 
lakierow anie  m ozaik, parkietów, 
p o d łó g , pane li pod łogow ych .

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

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

WYCENA
NIERUCHOMOŚCI

ZAKŁAD USŁUGOWO-HANDLOWY

PRACOWNIA PROJEKTOWA
44-251 Rybnik, ul.Klokocińska 46, te!7fax 036/42-20-125,
ZAKŁAD; 44-200Rybnik, ul.Hallcra 7
Pawilon Cechu Rzemiosł Różnych 0-601/430-297

OFERUJE;
Projekty: budynków jedno- i wielorodzinnych, 
pawilonów usługowych, warsztatów, 
przebudowy, P.T. zabezpieczenia budynków 
na szkody górnicze.
Kosztorysy: ogólnobudowlane.
Ekspertyzy budowlane.
Nadzór oraz doradztwo budowlane. 
Sprzedaż: ceramika (BTS “DACHKERAM1K”), 
okna i drzwi pvc. drewno, aluminium (MONTAŻ)

Biuro
Usług Specjalnych

S .C .

- wywiadownia gospodarcza
- ocena stanu majątkowego

i wiarygodności finansowej
- windykacja należności

Tel. 0-32/232-09-03, fax 0-32/232-09-10

Naprawa
telewizorów i magnetowidów

firm krajowych i zachodnich: OTAKE, ORION, 
CURTIS, GRUND1G, THOMSON, PANASONIC. 
TRILUX, ELEMIS, BIAZET. OTF, ROYAL i inne 

na oryginalnych częściach.
Zakład Serwisowy "Emiter", Rybnik, ul. Hutnicza 21 

(boczna ul. Kościuszki), teł. 42-39-606



Maj 1998 GAZETA RYBNICKA 1

r
TELEFONY ALARMOWE

Pogotow ie R atunkow e: 
Straż Pożarna:
Policja:
Straż M iejska:

999, 42-23-666  
998, 42-22-277  
997, 42-21-091  
42-27-254  
w godz. 6°°-2200 
42-22-461  
42-23-419 po godz.

Pogotowie W eterynaryjne:
Pogotow ie G azowe:
1500 45-53-791 
P ogotow ie E nergetyczne: 42-210-71  
Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne: 42-23-681, 
¿2-26-192, 42-26-647

r ~

P ogotow ie K om unikacji M iejskiej- 
D yspozytor: 42-23-096
P ogotow ie C iepłow nicze: 42-24-956, 

42-24-645
Pom oc D rogow a: 42-27-569
W odne O chotnicze P ogotow ie R atunkow e:

42-26-599
Pogotowie Ratunkowe Kolejowe: 42-22-638  
Pogotowie Ratownictwa Górniczego: 45-51 -289  
P ogotow ie Z im ow e: 42-21-233
Miejski Ośrodek Dyspozycyjny: 42-21-000

TELEFONICZNE SŁUŻBY INFORMACYJNE
Informacja: PKS 42-22-242, PKP 42-23-009, 
KM 42-27-122
Informacja o numerach telefonów: 913
Nadawanie telegramów: 905
Zamawianie rozmów międzymiastowych: 900 
Budzenie telefoniczne: 900
Zegarynka: 926
Informacja i reklamacja międzymiastowa: 909

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

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

BEZPŁATNE PO RA DY PRAW NIKA 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

A A ó łd  R y b n ic k a  u l. K o ś c iu s z k i 5 4  z a p r a s z a  n a
f

d l i & k o i e f j  w  s o b o t y  o d 2 0 . 0 0  d o  2 . 0 0
*

d 'á ú 'á  P á ljtC Z H á  w  n ie d z ie le  

o d  1 7 .0 0  d o  2 3 . 0 0  -  s a m o tn i n i H e w id z ia n i

r co
EKSPRESS Rybnik, Reja 2

W ywoływanie negatywów w p rocesie^  
c-41 i wykonyw anie odbitek w ośmiu 

formatach.
Terminy od 1 do 24 godzin.

4  zdjęcia paezportowe - tylko 10 zł

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

(Cmentarz Komunalny - tel. 42-28-991)
oferuje następujące usługi:

♦wynajęcie karawanu 
♦całodobowy przewóz zwłok 
♦szeroki asortyment trumien 
♦kosmetykę, ubranie i przechowanie zwłok 
♦wynajęcie kaplicy do pogrzebu

z możliwością odprawienia mszy św.
*usługi cmentarne
♦zamówienie wieńców, palm, wiązanek, kwiatów 
♦możliwość załatwienia orkiestry 
♦wynajęcie autobusu

Ceny konkurencyjne

GAZETA,Wgi.

„RYBNICKA
0  13.000 ~

CENY REKLAM I  OGŁOSZEŃ: 
wewnątrz numeru 

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

Ceny ogłoszeń drobnych 
_____ z podatkiem VAT ___
cała strona - 840 zł
1/2 strony - 420 zł
1/4 strony - 210 zł
poniżej 1/4 strony -1 ,95  zł/cm2

m m /c rn  
¿om/wM /mo 

m o ją o  op
OKŁADKA (tylna - petny kolor): 
strona ostatnia 
cała strona -1607 zł
1/2 strony - 803 zł
1/4 strony - 402 zł
strona wewnętrzna 
cala strona -1435 zł
1/2 strony - 717,5 zł
1/4 strony - 358,75 zł

m i£ p m

BPZP6ATM m pom ż
RABATY:
cykl 3 emisji - 10%
cykl 6 emisji -15%
cykl 12 emisji - 20%

ceny netto + 22% VAT

Biuro ogłoszeń: IMFOMAX, 
Rybnik, Rynek 12a, 

teł. 423-80-88, tel./fax 423-80-90

yZastrzeg;

GAZETA RYBNICKA. Miesięcznik samorządowy. 
WYDAWCA: "M ała Scena Rybnicka"

na zlecenie Rady M iasta.
REDAKTOR NACZELNA: W iesław a Różańska. 
REALIZACJA: INFOMAX
BIURO OGŁOSZEŃ: lMFOMAX, Rybnik, Rynek 12a, 
tel. 423-80-88, tel./fax 423-80-90 od 8.00 do 15.00 

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

»GAZETA* 
f. RYBNICKA, f

A D R E S  R E D A K C JI: 
44-200  R ybn ik  

R yn ek  12a (oficyna) 
Skrytka poczto w a  96  

tel./fax  42-28-825  
R edakcja  czynna  

o d  pon iedzia łku  do  p ią tku
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Brügmann

I

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

•  niemiecki:
BRUGMANN, GOLDEN LINĘ

•  austriacki
profil licencyjny PANORAMA 

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.

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

m ie i le c

ŻORY

Zapraszamy do biura inf.-handlowego A-P

Rybnik
ul. Gliwicka 1
tel./fax: 422-56-93

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO- USŁUGOWE
”A-P" Sp. z o.o. Żory ul. Boczna 6
tel./fax: (0-36) 435-91-33, 434-59-22, 434-59-33

Łącza stałe ADSL do 7MB/s, reklama w serwisie WWW 
skrzynki pocztowe e-mail, poczta UUCP, urządzenia ISDN

: i X IÜ M Ü
PIK-NET: G liw ic e , u l. T o s z e c k a  1 0 2 , tel. (0-32) 279 96 00

Autoryzowani przedstawiciele: Agnus: Rybnik, ul. W ie jska 4, tel. (0-36) 423 9505
RSI: Rybnik, ul. W iejska 39, tel. (0 -3 6 )4 2 2  9132

P. P. H. U. ZIM EX
Czerwionka - Dębieńsko, 
ul. Jesionka 71 A, 
telefax (0-36) 431-14-41

Nowy kierunek firmy:

ścieralność 10,000 obr. 
cena 36,91 zł brutto / m2

a śaraKiraa
od 14,95 zł brutto / m2

Ponadto w ofercie: 
płyty pilśniowe i wiórowe 
oraz sklejki i blaty

czynne w godz.:
pn-pt 800 - 1800 
sobota 800 - 1300



______ 308 356, 0 601 468 248
fax (036) 48 55*^88 ^  ^  *

P U N K T Y  S P R Z E D A Ż Y ^  
D E TA LIC ZN EJ r M O H t K u f *
ŚWIERKLANY ** ^  ,
ul. Żorska 28 
tel. 0-90 68 33 29
GLIWICE .
ul. Rybnicki 11** 
tel. (032) 232 0706 '
SOSNOV<fiEĆr ^  ^  "
ul. Sienkiewicza 13 + '  , 0
tel. (032) 66 54^3  ^

SPR ZED A Ż B U R TO W A
ŚWIERKBANY
ul. 3 Maja 114 _ J L .

DOMOFONY, VIDEODOMOFONY
TELEFO NY

Autoryzowany dystrybutor Miwi-Urmet

Kredyt budowlany i mieszkaniowy 
z odroczoną płatnością

MUROWANY w GBG Banku

Masz pomysły ale potrzeba Ci pieniędzy na ich realizację? 
Pomyśl o kredycie Murowanym.

To pieniądze na:
• dom

• mieszkanie
• działkę
• garaż

• altankę 
a także:

• malowanie
• ocieplanie
• rozbudowę

• remont
oraz tysiące innych rzeczy, o których tylko marzysz

KLIMATYZACJA
WENTYLACJA

Autoryzacja Vitroservice Clima, Daikin, Sanyo, Electra

SYSTEMY ALARMOWE
Kontrola dostępu, telewizja przemysłowa 

Autoryzacja Techom 
Koncesja MSW i A

GÓRNOŚLĄSKI BANK GOSPODARCZY SA 
GRUPA PBK

Oddział w Rybniku przy ul. M iejskiej 8 
tel./fax 422 82 10, 422 82 68, 422 82 08

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,

455 42 15 w.31

PRZEDSIĘBIORSTWO
PRODUKCYJNO-HANDLOWO-

USŁUGOWE

OKNA I DRZWI
Poszukujemy partnerów 

handlowych
Wyrób posiada certyfikat zgodności 

nr CZ ITB 77/1996 
ze światdectwem NB nr 1025/94 

dla systemu VEKA S0FTLINE

VEKA - niemiecki profil 
Wybrałeś to co najlepsze

■■■■■

D O M E E  s.c.

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

422 66 16

47-400 Racibórz
ul. Browarna 16 

tel./fax 41 52 248
DORTO ł
IFENSTERlfi Promocja

szyby K=1,1 w cenie 1,6
Zapraszamy równie! do naszych salonów sprzedaży

RTV - THOMPSON, PHILIPS. PANASONIC, SONY 
AGD - AKIIO. WHIRLPOOL BOSCH. ZANUSSI, POLAK, AMICA

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


