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GAZETA RYBNICKA Czerwiec 1998

Przed ostatnią w kadencji sesją, członkowie Rady 
Miasta ustawili się na schodach prowadzących do 
Teatru Ziemi Rybnickiej do pamiątkowej fotografii.

Pierw szy rząd od lew ej: Zygmunt Gajda, Ryszard Sadanowicz, 
M ichał Śmigielski (W iceprezydent Miasta), Jerzy Kogut (W icepre
zy d e n t M iasta), Józef M akosz (P rezyd en t M iasta), Krystyna  
Stokłosa (członek Zarządu Miasta), Urszula Szynol (przew odniczą
ca  Rady M iasta), Jadwiga Flis, M aria  Kufa-Skorupa (cz ło n ek  
Z arząd u  M iasta), Józef Cyran (W ice p re zyd e n t M iasta), Lech

drugi rząd od lew ej: Henryk Ryszka, Zbigniew Durczok, Jerzy 
Pysz, Longin Bednorz, Roman Berger (zastępca przew odniczącej 
Rady Miasta), Stanisław Stajer (zastępca przew odniczącej Rady 
Miasta), Bolesław Piecha (zastępca przew odn iczącej Rady M ia
sta), Alojzy Kuska, Maria Krystyna Kulawik, Adam Grzybowski, 
Jan Tomiczek, Stanisław Konsek;

za nimi od lew ej: Zdzisław Dyrcz, Grzegorz Piecha, Krystyna 
Trojan, Zygfryd Czerepkowski, Edward G aw liczek, Stanisław 
Przeliorz, Eugeniusz Franke, Józef Ibrom, Marian Szydło;

w  ostatnim rzędzie  od lew ej: Tadeusz Pruszkowski, Andrzej 
Zając, Walter Borek, Kazimierz Painta, Tadeusz Szostok, Zygmunt 
Ryszka, Jan Bujak.

Na zd jęciu  zabrakło: Mariana Adamczyka, Jerzego Frelicha, 
Jerzego G orczycy, Brunona Janasa, Andrzeja Kopki, Adam a 
Krupy, Jana Mury, Wiesława Zawadzkiego oraz zm arłego w  kwiet
niu br. Jerzego Widery.

W mimerae
m-ta.
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Szanowni Rybniczanie,
dobiega końca II kadencja na nowo powołanego do życia w 1990 

roku samorządu lokalnego. Jest to jednak zakończenie inne od tego 
sprzed 4 lat. Wskutek przesunięcia terminu wyborów do nowych rad, 
przyjdzie nam rządzić miastem do czasu wyboru nowej rady, bez 
wsparcia radnych. Celowo używam słowa wsparcia, gdyż jako Za
rząd Miasta tak właśnie odbieraliśmy działanie odchodzącej Rady 
Miasta. Muszę też Państwu wyraźnie powiedzieć, że od kilku miesię
cy, w imieniu własnym i całego Zarządu, przekonywałem parlamen
tarzystów, że decyzja o przesunięciu terminu wyborów czerwcowych 
na październik jest decyzją niedobrą dla procesu reform, a w konse
kwencji dla Polski i dla całego narodu. Jest bowiem rzeczą ważną, 
aby w życiu publicznym nie burzyć istniejących już zasad, reguł gry, 
a także kształtujących się nowych zachowań społecznych, nowych 
tradycji. 1

Do czasu wyboru nowej rady, Zarząd Miasta będzie realizował bu
dżet uchwalony przez odchodzących radnych, jak i zadania, które z tego 
budżetu wynikają. Powiedziałem na ostatniej sesji Wysokiej Radzie, 
że za punkt honoru stawiamy sobie - jako Zarząd - by nie zawieść jej 
zaufania i w październiku móc spokojnie spojrzeć w oczy każdemu 
z obecnych radnych. Uważamy to za swój obowiązek, bowiem wła
śnie to Rada powierzyła namOdpowiedzialność za bieżące zarządza
nie miastem. -̂------ \

Uważałem zawsze, że demokracja jest najlepszym mechanizmem po
zwalającym na wybór takiej Rady i takiego^arządu, które w przekona
niu mieszkańców będą najlepiej reprezentować ich ihteresy, służyć ich 
sprawie. Ruch Rozwoju Rybnika, na którego czele stałem i któremu na
dal przewodzę, dostał od Was ogromne poparcie w ostatnich wyborach. 
To właśnie radni RRR wraz z radnymi z innych ugrupowań wspierali ten 
Zarząd i udzielili mu na koniec ogromnego poparcia, oddając 39 głosów 
na “tak” na 42 głosujących, nad udzieleniem absolutorium. Jesteśmy prze
konani, że jako Zarząd staraliśmy się kierować naszym miastem odpo
wiedzialnie. Czy Państwo podzielacie ten punkt widzenia, dowiemy się 
niebawem. Między innymi właśnie opozycja, wytykając błędy, pokazu
jąc inne rozwiązania, powinna ułatwić mieszkańcom właściwy wybór 
radnych, prezydenta. To właśnie media relacjonując wydarzenia i upo
wszechniając opinie, powinny przybliżać motywy działania osób publicz
nych i pokazywać skutki podejmowanych decyzji. Niestety, daleko nam 
jeszcze do tego ideału.

Mamy świadom ość, że nie wszystko wychodzi nam idealnie, że 
niejedno można było zrobić lepiej, inaczej, być może szybciej. Nie 
zawsze jednak w szystko zależy od nas, nie na wszystko mamy 
wpływ i - nie bójmy się tego powiedzieć, chociaż nie jes t to łatwe 
stw ierdzen ie  - nie w szystko  je szcze  po trafim y  robić dobrze. 
Niczemu dobremu nie służy jednak mówienie nieprawdy czy cy
niczne m anipulowanie ludzkim i emocjami.

Pragnę jeszcze raz Państwu wytłumaczyć się i przypomnieć, że na 
czele dzisiejszego Zarządu Miasta stoi człowiek nie mający żadnych 
wielkich ambicji biznesmena. Jestem właścicielem małej stolami, którą 
wraz z żoną, przy ogromnej pomocy moich rodziców, budowaliśmy 
przez 4 lata na podwórku naszego domu, w najtrudniejszych dla mnie 
latach po wyjściu z internowania. Jest dla mnie żenujące, że muszę 
Państwu zajmować czas tak skądinąd małą rzeczą. Lecz wrzawa, któ
rą wokół niej stworzono, domaga się jasnego przedstawienia sprawy. 
Otóż, proszę Państwa, ktoś kto mnie zna bliżej, wie, że poza rozwojem 
naszego miasta, jeszcze bardziej zależy mi na zaufaniu i uczciwych 
regułach gry. Czyli - mówiąc prosto - cwaniactwo, układy, łapownic
two są dla mnie najgorszymi plagami, które zawsze piętnowałem. 
A prawda o rzekomym łamaniu przeze mnie prawa jest następująca: 
po pierwsze - nowe zasady w odniesieniu do radnych wchodzą w życie 
dopiero od następnej kadencji. Jest to podstawowa zasada w systemie

demokratycznym - prawo nie może działać wstecz. Wielokrotnie po
twierdził to Trybunał Konstytucyjny, stwierdzając, że zmiana zasad 
(wymogów, obowiązków) w stosunku do radnych, którym przyznano 
mandat społeczny, nie może dokonywać się w trakcie kadencji. Nie 
zmienia się reguł gry podczas jej trwania. Można je  zmienić przed 
kolejnym rozdaniem kart i wtedy każdy wie do jakiej gry przystępuje 
i jakie są jej reguły. Dlatego ustawodawca nie mógł wprowadzić usta
wowego zdymisjonowania urzędującego prezydenta czy członka za
rządu. Dał tylko możliwość radom miast - gdyby te uważały to za 
stosowne - odwołania prezydenta lub członka zarządu. Powiedziałem 
kilka miesięcy temu, że nie będę odgrywał „komedii” i nie przepiszę 
w imię praworządności warsztatu na żonę, gdyż to nie ma nic wspól
nego z praworządnością. To właśnie jest cwaniactwem i hipokryzją. 
Od paru lat rozliczam się wspólnie z żoną na jednym formularzu w 
Urzędzie Skarbowym. Cóż mogłoby zmienić przepisanie warsztatu, 
a właściwie zmiana imienia na pieczątce? Rozwiązanie takie jest tyl
ko unikiem, a nie praworządnością. Na szczęście w tej kadencji usta
wodawca do takiej obłudy mnie nie zobowiązał. Nakazał tylko ocenić 
radzie stopień zagrożenia wynikający z łączenia małego warsztatu 
z funkcją prezydenta.

Pragnę w tym miejscu w sposób szczególny podziękować Radzie 
Miasta za okazane zaufanie i za odważną postawę podczas pełnych 
nieprawdy i złości ataków na moją osobę. Praworządność nie polega 
na nadgorliwym ułatwianiu wprowadzania złego prawa. Krytyczne 
zaś mówienie o prawie nie oznacza jego lekceważenia. Przeciwnie, 
bowiem to właśnie w trosce o jego moralną stronę krytykuje się nie
życiowe rozwiązania.

Teraz powinniśmy zrobić wszystko, aby do zarządów polskich 
m iast i wsi mogli wejść ludzie, którzy w życiu sprawdzili się mię
dzy innymi w zarządzaniu w arsztatam i pracy i prowadzeniu skle
pów, pryw atnych  gabinetów  lekarsk ich , ap tek  czy kancelarii 
adwokackich. Narodu nie można pozbawić w demokratycznych wy
borach m ożliw ości pow ierzenia tem u czy innem u obyw atelow i 
swojego mandatu. M ówienie o jakim ś prawie, że jest złe, że jest 
n ielog iczne, niem ądre nie je s t lekcew ażeniem  praw a, ale je s t 
obowiązkiem każdego obywatela, który tak uważa. Jest częścią de
mokracji.

Wierzę, że mój przypadek wywoła dyskusję i w jakimś stopniu przy
czyni się do zmiany tej ustawy, która w przyszłości mogłaby zamknąć 
drogę do służby publicznej ludziom najbardziej przedsiębiorczym. 
Gdyby do tego jednak nie doszło w najbliższym czasie i po wyborach 
w październiku pojawiłby się problem: biznes czy urząd, to powiem 
krótko: urząd. To przede wszystkim od Was będzie zależało czy taką 
decyzję będę musiał podjąć. Chcę być człowiekiem odpowiedzialnym. 
Jeśli pójdę do wyborów na czele Ruchu Rozwoju Rybnika, to liczę się 
z koniecznością podjęcia takiej decyzji. Gdybyśmy więc zostali po
nownie obdarzeni jako RRR Waszym zaufaniem, to nie powiem: 
„A teraz szukajcie sobie dyrygenta”. Ale to już będzie inna, nowa 
sytuacja, nowe rozdanie i nowe reguły gry. Mam jednak głęboką wia
rę, że do tego czasu prawo zostanie zmienione. Jeżeli się to nie uda, 
nie zamierzam go obchodzić czy łamać. Nawet wtedy będę uważał, 
że jeżeli prawo jest złe, to trzeba go przestrzegać, ale nie wolno za
przestać wszelkich demokratycznych sposobów, aby dla dobra gmi
ny, kraju, narodu zmieniać go, podpatrując rozwiązania legislacyjne 
w innych krajach Wspólnoty Europejskiej, której chcemy być wkrót
ce członkiem.
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Sesja Rady Miasta

Ostatnia 
sesja kadencji
Sesja Rady M iasta, która odbyła się 10 

czerwca miała szczególny charakter - w ień
czyła ona czteroletnią kadencję. Sesja roz
poczęła się nietypowo, bo przed Teatrem 
Ziemi Rybnickiej, gdzie radnym zostały za
prezentowane nowe autobusy niskopodło- 
gowe zakupione na potrzeby komunikacji 
miejskiej (patrz obok). Potem wykonane zo
stało wspólne, pamiątkowe zdjęcie radnych 
kadencji 1994-98. Prezentujem y je  na w e
wnętrznej stronie okładki.

Obrady rozpoczęto po powrocie na salę. 
Prezydent w swoim wystąpieniu zbilanso
wał całokształt dokonań Rady i U rzędu 
Miasta w mijającej kadencji (materiał na ten 
temat zaprezentujemy w następnym num e
rze Gazety Rybnickiej).

Po w ystąpieniu Józefa M akosza, Rada 
podjęła uchwały w następujących sprawach:
•  zmian w budżecie miasta na 1998 r. 
(uchwała nr 349),
•  ustalenia regulaminu składowiska odpa
dów komunalnych (uchwała nr 350 - peł
ny tekst uchwały drukujemy na stronach 
Monitora M iejskiego),
•  przyjęcia regulaminu przyznawania 
pomocy w formie posiłków dla uczniów 
szkół (uchwała nr 351),
•  zatwierdzenia zmian w Statucie Zakła
du Lecznictwa A mbulatoryjnego oraz 
Regulaminu Rady Społecznej ZLA 
(uchwała nr 352),
•  zmian w planie zagospodarowania prze
strzennego (uchwała nr 353),
•  nabycia i zbycia nieruchomości 
(uchwała nr 354),
•  wystąpienia do Wojewody o kom unali
zację (uchwała nr 355),
•  nadania patronów placówkom ośw iato
wym: Zespół Szkół Zawodowych nr 2
w Rybniku otrzymał imię Józefa Rymera 
(uchwała nr 356), Szkoła Podstawowa 
nr 4 otrzymała imię Stanisława Staszica 
(uchwała nr 357), Szkoła Podstawowa nr 3 
- św. Stanisława Kostki (uchwała nr 358).

W reszcie radni ustanow ili pam iątkow y 
medal z napisem  w otoku “B EN E F IC II 
GRATA CIVITAS RYBN IK " (“Społeczność 
Rybnika w dzięczna za w yśw iadczone do
bro”). M edal przyznaw any będzie przez 
Zarząd M iasta osobom , które sw oim  dzia
łaniem  w znaczący sposób zasłużyły na 
w dzięczność  naszego  m iasta  (uchw ała  
nr 359).

Autobusy niskopodłogowe 
na trasie

W plenerze, a nie tradycyjnie 
w sali obrad rozpoczęła się 
ostatnia w tej kadencji sesja 
R ady M iasta . N a park ingu  
przed Teatrem Ziemi Rybnic
kiej prezes rybnickiego “Trans- 
góru” Antoni Mainczyk zapre
zentował radnym dwa nowe, 
niskopodłogowe autobusy, 
które zasilą tabor komunikacji 
miejskiej. Wybrano konkuren
cyjny cenowo polski Jelcz, wy
posażony w ekologiczny silnik 
Euro 2 i automatyczną skrzy
nię biegów.

Obniżona podłoga ułatwia 
wchodzenie do autobusu lu
dziom starszym  i schorow a
nym, a wysuwana platform a 
umożliwia wjeżdżanie wózków inwalidzkich. 
Autobusy będą obsługiwać linie 505 i 506, 
na których trasach lub w ich pobliżu znaj
dują się prawie wszystkie rybnickie specja
listyczne przychodnie lekarskie.

Rybnicki tabor będzie odtąd odnawiany dwu 
lub trzema takimi autobusami rocznie. Ko
lejne wozy połączą najbardziej odległe punk
ty miasta z centrum.

Ixl

Z m iany w  organ izacji ruchu
Nastąpiły dwie ważne zmiany w organizacji ruchu ułatwiające poru

szanie się po naszym mieście.
|  Z likw id o w an ie  lewoskrętu z ul. Powstańców na ul. Sybiraków ułatw iło w yjazd  w  lewo 
I  z tej u licy  na u licę  Żorską. Ruch skierowano w  u licę  Strzelców  Bytom skich.

O  ile ta decyzja nie w zbudziła  kontrowersji, z  drugą trudno się niektórym pogodzić, 
g Nie m ożna m ianow ic ie zatrzym yw ać się, a w ięc tym bardziej parkow ać, na w iększości 
I  odcinków  u licy  W ie jskie j od klasztoru franciszkanów  aż do skrzyżow ania z Reymonta. 
I  Po licja  i służby m iejskie uw aża ją , że obie zm iany służą zw iększen iu  bezpieczeństwa na 

drogach, a z  takim argumentem trudno dyskutować.
(r)
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Na rondzie bezpieczniej
W połowie maja w rybnickim Urzędzie Miasta 

odbył się kurs, którego temat brzmiał “Oceny od
działywania inwestycji drogowych na środowisko”.

Tradycyjnie 22  m aja ob
chodzone jest Święto Poli
techniki Śląskiej: -Św ięto  to 
zw iązane jest z  datą powsta
nia uczelni utw orzonej de
kretem KRN  w  i 945  roku. 
Świętujemy zatem okoliczno
ści pow stania tej placów ki - 
mówi Szczepan  W y ra  - dy
rektor Centrum Kształcenia  
Inżynierskiego Politechniki 
Śląskiej w  Rybniku.

Urodziny
Pojitechniki

Śląskiej
W  1992 r. powołano do życia Fun

dację na rzecz Politechniki Śl., której 
celem jest wspieranie rozwoju uczelni. 
Tworzy ją kilkadziesiąt firm państwo
wych i prywatnych oraz zarządy miast 
i gmin Śląska.

- Do podstawowych zadań Fundacji 
należy pozyskiwanie pomocy finanso
wej i rzeczowej. Dzięki temu możliwa 
jest odnowa bazy materialnej - apara
tury badawczej, wyposażenia labora
toryjnego, pomocy naukowych - powie
dział Stefan Makosz - dyr. administra
cyjny CKI i członek Zarządu Fundacji. 
- Przyznawane są również stypendia na 
prowadzenie badań naukowych i dosko
nalenie wiedzy w kraju i za granicą.

Z okazji święta wręczone zostały ty
tułu honorowego Fundatora Politechniki 
Śląskiej. Podobnie jak w roku ubiegłym, 
w gmachu gliwickiej uczelni wmurowa
ne zostały cegiełki upamiętniające 
sponsorów.

- W  tym roku wyróżniono miasto Za
brze, Górnośląski Zakład Elektroener
getyczny oraz elektrownię "Rybnik" - 
są to instytucje, które w ubiegłym roku 
przekazały największe sumy na rozwój 
uczelni. Rybnickie przedsiębiorstwo 
uhonorowane zostało Srebrną Cegieł
ką - mówi S. Makosz.

Przypomnijmy, że w roku ub. Złotą 
Cegiełką uhonorowano miasto Rybnik.

/S /

Wśród omawianych zagadnień znalazły się 
kwestie prawne, możliwości wykonywania 
ocen dla istniejących i projektowanych wy
sypisk komunalnych oraz oddziaływanie ru
chu drogowego na otoczenie.

Wykładowcy, wśród których byli min. rze
czoznawcy z Ministerstwa Ochrony Środo
wiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, 
omawiali również rodzaje inwestycji i ich 
korzyści dla mieszkańców. - Fenomenem jes t 
to, ie  od wielu lat na żadnym z rybnickich rond 
nie było wypadku z ofiarami śmiertelnymi lub 
rannymi - mówi prof. Marian Tracz, rzeczo

znawca ministerstwa. - Ronda wpływają na 
uspokojenie ruchu. Zmniejszenie prędkości, 
na które narzeka wielu kierowców, je s t ko
nieczne w obszarach miejskich, a na dodatek 
sprawia, że nawet złe decyzje podejmowane 
przez kierujących nie owocują tragicznymi 
wypadkami. Zdaniem M. Tracza Rybnik zaj
muje czołową pozycję pod względem takich 
rozwiązań w kraju. - Dzięki rondom urato
wano wiele istnień ludzkich i uniknięto wielu 
dram a tów  - tw ie rd z i rzeczo zn aw ca . 
/S /

Górnicze tradycje naszego miasta i regionu przypominają kopalniane wózki z węglem ustawione 
na najnowszym rondzie przy ul. Żorskiej. Zdj.: szol

iik  w #  M  m i\m %

Na początku czerwca br. prezydent Jozef Makosz wziął udział w XV świa
towym Kongresie Federacji M iast Bliźniaczych w Lille we Francji.

Przedstawiciele federacji zaprzyjaźnionych ze sobą miast dyskutowali o udzia
le swoich obywateli w międzynarodowych kontaktach, roli infrastruktury i usług 
w rozwoju miasta, partnerstwie sektora publicznego i prywatnego oraz o zada
niach i przyszłości międzynarodowych stowarzyszeń miast i zbliżeniu dzięki nim 
ludzi w krajach o różnym stopniu rozwoju. Prezydentowi Makoszowi zapropono
wano funkcję koordynatora działań w ramach federacji na terenie naszego kraju, 
na co wpływ niewątpliwie miały doświadczenia naszego miasta utrzymującego 
kontakty z miastami w Niemczech i we Francji.



QAZETA RYBNICKA Czerwiec 1998

Od czasu pierwszych kontaktów w 1991 
roku m iędzy R ybnikiem , a leżącym  
w Westfalii Dorsten, stało się tradycją, że 
co roku, na przemian w jednym lub dru
gim mieście, organizowane są imprezy ma
jące na celu zbliżenie naszych społeczności.

W tym roku gospodarzem był Rybnik, do które
go delegacja z Dorsten zjechała w Boże Ciało. 
W dniu następnym na Rynku nastąpiła oficjalna 
inauguracja Dni Dorsten, a uświetnił ją  dwoma 
krótkimi występami 120-osobowy młodzieżowy 
zespół Ten Sing, który pełny spektakl dał wieczo
rem w Teatrze Ziemi Rybnickiej.

Tuż przed inauguracją oficjalna delegacja 
z wiceburmistrzem Dorsten Friedhelmem 
Fragemannem i szefem Towarzystwa Przy
jaźni Rybnik-Dorsten Hansem-Joachimem

Dni Dorsten *98

cy gospodarczej rozmawiano w sie
dzibie Izby Przemysłowo-Handlo
wej ROP.

Jak dotąd, najbardziej intensyw
ne są kontakty na płaszczyźnie kul
turalnej. W ciągu kilku lat w Dorsten 
zaprezentowało się wielu rybnickich 
tw órców  i zespołów , rów nież 
w Rybniku mieliśmy okazję poznać 
dokonania środowiska kulturalnego 
partnerskiego miasta.

W tym roku w Miejskiej Bibliote
ce Publicznej otwarto wystawę 22 fo
togramów przedstawiających najcie
kawsze, związane z wydarzeniami 
historycznymi, obiekty miasta Do
rsten oraz jego dzień dzisiejszy.

Wieczór zakończył prawie 2-go- 
dzinny, żywiołowy występ zespołu

Part nerskie spotkanie
Wiceburmistrz Dorsten F. Fragemann wspisuje się

Thelenem spotkała się z władzami Rybnika 
w Urzędzie Miasta. Podkreślono wagę kontak
tów, które nie ograniczają się do współpracy 
miedzy urzędami, ale przeniosły się również 
do szkół i domów prywatnych. Kolejnym kro
kiem będzie, zgodnie z zapewnieniami zarów
no przedstawicieli delegacji Dorsten, jak i ryb
nickich gospodarzy, współpraca gospodarcza. 
Pierwszy już został zrobiony parę lat temu - 
płytki, którym wyłożony jest rybnicki Rynek, 
pochodzą z Dorsten. O możliwości współpra

Ten Sing, który tworzy 150-osobo- 
wa grupa młodzieży z Dorsten i oko
licy. Jej nazwa pochodzi od wyrażenia angiel
skiego teenage singing, a podobne grupy, za
początkowane w Norwegii, związane ze śro
dowiskiem chrześcijańskim, istnieją w całej 
Europie. Należąca do nich młodzież śpiewa, 
tańczy i uprawia różne formy teatralne, kła
dąc w repertuarze nacisk na takie wartości jak 
przyjaźń, tolerancja, pokój i miłość. Robi to 
w szystko z ogrom nym  zaangażow aniem ,

do Księgi Pamiątkowej Urzędu Miasta.

wciągając w zabawę także publiczność.
Po występie, wręczając zespołowi upomin

ki, prezydent Makosz jeszcze raz podkreślił, 
rolę kontaktów lokalnych i wzajemne się po
znanie, również przez wspólną zabawę, które 
rodzi zrozumienie i tolerancję. A to we wspól
nej Europie będzie przecież najważniejsze.

Ir/

H.-J. Thelen na otwarciu wystawy fotrogramów 
z Dorsten.

Zespół Ten Sing w czasie występu na Rynku.
Zdjęcia M. Szołtysek

r r ____ l ______ u  r > O  n  <~>
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Nowy kierownik Urzędu Rejonowego
Od 19 maja br. funkcję kierownika rybnickiego Urzędu Rejonowego pełni Damian 

Mrowieć, dotychczasowy kierownik Wydziału Ogólnego tego urzędu.
Damian Mrowieć ma 37 lat, jest z wykształcenia socjologiem z dyplomem Uniwersytetu 

Śląskiego. Mieszka z żoną i dwojgiem dzieci w Lyskach, gdzie od 8 lat przewodniczy Radzie 
Gminy. Najważniejszym zadaniem nowego kierownika będzie przygotowanie Urzędu 
Rejonowego i podległego mu rejonu do powiatowej reformy administracyjnej.

Rzemieślnicze strzelanie
Uroczyste obchody Święta Rzemiosła Rybnickiego zorganizował Cech Rzemiosł Róż

nych wraz z Bractwem Kurkowym.
Po mszy świętej w bazylice św. Antoniego miał miejsce festyn na strzelnicy w Paruszow- 

cu. Odbył się cross rowerowy oraz zawody strzeleckie, m.in. o Puchar Starszego Cechu, a także 
zabawa taneczna, wystąpił zespół “Kondy z Kłokocina”. Festynowych gości częstowano 
tradycyjną grochówką. Do udziału w rzemieślniczym święcie zaproszeni zostali przedstawi
ciele władz miasta, burmistrzowie i wójtowie ościennych gmin oraz Bractwa Kurkowe z są
siednich Żor oraz Bytomia.

Nowa ekologiczna kotłownia
Pod koniec maja w Rybniku - Chwałowicach oddano do użytku nową, ekologiczną 

kotłownię opalaną gazem.
Jest to kolejna tego typu inwestycja w mieście, mająca na celu zmniejszenie niskiej emisji 

gazów oraz pyłów. Będzie ona ogrzewać 97 mieszkań w 5 budynkach przy ul. Obywatel
skiej w Chwałowicach. Dotąd osiedle to ogrzewała kotłownia na koks, którego spalano 
300 ton rocznie. Koszt realizacji inwestycji szacuje się na około 400 tyś. zł.

Dzień Pielęgniarek
Na Małej Scenie Rybnickiej odbyło się spotkanie zorganizowane z okazji Dnia Pie

lęgniarek i Położonych.
Było ono okazją do rozmów na temat stanu rybnickiej służby zdrowia, a w szczególności 

sytuacji pielęgniarek: - Borykamy się głównie z problemami finansowymi, ale podobne kłopo
ty mają pielęgniarki w całym kraju. Aby wykonywać ten zawód trzeba po prostu kochać dru
giego człowieka - powiedziała Barbara Pruszkowska - pełnomocnik Samorządu Pielęgnia
rek i Położnych Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego i Zakładu Lecznictwa Ambulato
ryjnego. - Rybnickie pielęgniarki nigdy nie strajkowały, gdyż znają swoje obowiązki. Nasz 
pacjent nigdy nie będzie pozostawiony sam sobie. W spotkaniu uczestniczył również prezy
dent Rybnika Józef Makosz, który wyraził swoje uznanie dla trudnej pracy przedstawicieli 
służby zdrowia. Rybnickie pielęgniarki mogły zobaczyć również program artystyczny, przy
gotowany przez uczniów SP 29.

Nowe pocztówki
W czasie wakacji wszyscy odwiedzający Rybnik będą mogli wysyłać pozdrowienia 

z naszego miasta na nowych widokówkach.
Seria kilkunastu pocztówek różni się nieco od tych, które są już dostępne w sprzedaży. 

Będą to widokówki bardziej żartobliwe, zachęcające młodzież do wysyłania pozdrowień 
z Rybnika. Rybnik to nie tylko górnicze, ale także przyjemne i pełne radości, miasto. Wiele 
osób odwiedza Rybnik w okresie wakacyjnym i z pewnością takie widokówki będą wspo
mnieniem miłych chwil tu spędzonych. Pocztówki będą dostępne w księgarniach, na sta
cjach benzynowych i na poczcie.

/S/

"Mikro"
kredyty

W  Rybniku otwarta została 
filia gliwickiego przedstawiciel
stwa Funduszu M IK R O , zajmu
jącego się wspieraniem drobnej 
przedsiębiorczości.

- Fundusz MIKRO został utworzony w 1994r. 
przez Polsko - Amerykański Fundusz Przedsię
biorczości jako instytucja finansowa wspiera
jąca mikro-przedsiębiorczość - powiedziała Ja
nina Babula z rybnickiej filii MIKRO.

Klientami Funduszu MIKRO są najczęściej 
drobni przedsiębiorcy - rzemieślnicy, taksów
karze, właściciele sklepików i straganów. 
Średnio pożyczają oni 5500 zł. na okres 8,5 
miesiąca na środki obrotowe lub inwestycje. 
Wyjątkowa oferta Funduszu opiera się m.in. 
na tzw. pożyczkach poręczanych w ramach gru
py. Jak mówi Alicja Hubsch, specjalista d/s 
pożyczek z przedstawicielstwa lokalnego MI
KRO w Gliwicach, przedsiębiorcy muszą 
stworzyć minimum czteroosobow ą grupę, 
a wówczas każdy z nich może wystąpić o po
życzkę, będąc zarazem poręczycielem. - Je
żeli takiej grupy nie uda się stworzyć, zapew
niamy wówczas możliwość udzielenia poży
czek indywidualnych, z tym, że są one wyżej 
oprocentowane. Namawiamy jednak na po
życzki w grupach, gdyż jes t to form a unikal
na i bezpieczna zarówno dla przedsiębiorców  
ja k  i dla Funduszu - twierdzi A . Hubsch.

Rybnicka filia znalazła siedzibę przy 
ul. Curie - Skłodowskiej 7, w budynku 
Usługowej Spółdzielni Pracy. /SI

Strategie
Ponad pięćdziesięciu reprezentan

tów średniej i wyższej kadry kierow
niczej z rybnickich i okolicznych firm 
i przedsiębiorstw wzięło udział w zor
ganizowanym przez Izbę Przemysło
wo-Handlową ROP w elektrownia- 
nym ośrodku w Stodołach seminarium 
pod hasłem: menadżer i jego zespół 
oraz strategia motywacji ekipy.
Zajęcia prowadziła Janka Smith - filolog i pe

dagog, członek m.in. Polsko-Francuskiej Izby 
Handlowej i Francuskiego Stowarzyszenia Co- 
achingu, zajmująca się konsultingiem w  dzie
dzinie zarządzania personelem i organizacją 
warsztatów z zakresu technik komunikacji in
terpersonalnej i strategii pracy z grupą.

Uczestnicy dowiedzieli się zatem o zaletach

TX̂ I ... —-—- —  —___ _: ^
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Prawdziwy, całonocny piknik trwał przed otwarciem 
supermarketu Real w Rybniku.

„Realne” pieniądze

Fundatorzy czeku (w środku) oraz obdarowani, z prawej dyrektorka 
SOS-W Elżbieta Frydrych. zdj.: Z. Keller

W maju w Rybniku miała miej
sce kolejna akcja przygotowana 
przez miejską Komisję do spraw 
Rozwiązywania Problemów Alko
holowych.
- Akcja ma na celu ochronę młodych ludzi przed 

skutkami picia alkoholu, głównie piwa - mówi prze
wodniczący Komisji do spraw Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych Miasta Rybnika Wie
sław Tarantowicz. - Mamy sygnały ze szkół, po
licji oraz od rodziców, że młodzież pije coraz wię
cej, co wpływa negatywnie na postępy w nauce 
i kontakty z rówieśnikami oraz dorosłymi.

Prohibicja dla
najmłodszych

Akcja kontroli rybnickich lokali, sklepów 
i dyskotek pod względem sprzedaży nieletnim 
napojów alkoholowych, zainicjowana zosta
ła już  w roku ubiegłym i jest skierowana 
głównie do osób dorosłych.

- To przecież właściciele lokali i dyskotek są 
zobowiązani do przestrzegania prawa i nie 
powinni podawać alkoholu nieletnim. Przecież 
oni też są rodzicami i z pewnością nie chcieli
by, aby ich dzieci sięgały po alkohol - twierdzi 
W. Tarantowicz - Zdajemy sobie sprawę, że 
akcja nie poprawi sytuacji od razu, ale musi
my próbować mówić “N IE ”.

Kontrole przeprowadzane są przez trzyoso
bowe grupy, złożone m.in. z pracowników 
pomocy społecznej oraz policjantów.

Za nieprzestrzeganie ustawy antyalkoholo
wej, zabraniającej m.in. sprzedaży alkoholu 
nieletnim, sklepom i lokalom grozi kara po
zbawienia koncesji. /SI

menedżera
postawy proaktywnej, jak organizować pracę 
własną i zespołu, aby osiągnąć zamierzony cel, 
jak komunikować się z zespołem, żeby zostać 
zrozumianym. Umiejętności z tego zakresu to 
arsenał nowoczesnego menedżera, niezbędny 
dziś do sprawnego zarządzania firmą.

Na zakończenie seminarium wszyscy ucze
stnicy otrzymali stosowne dyplomy i plik ma
teriałów, które zapewne pomogą im w... samok
ształceniu. Seminarium było pierwszym z cy
klu, jakie Izba Przemysłowo-Handlowa ROP 
zamierza w  przyszłości organizować. Na ko
lejne szkolenie IH-P ROP zaprasza tuż po wa
kacjach, a jego tematem będą zasady... sa
voir vivru. Poprowadzi je największy auto
rytet w  tej dziedzinie ambasador Pietkiewicz.

M

Najwytrwalsi ustawili się pod sklepem już 
o 21.00, by o ósmej rano być najbliżej wej
ścia i załapać się na telewizor i inne na
grody przeznaczone dla pierwszych klien
tów. Atmosfera pikniku trwała wokół Rea- 
la jeszcze kilka następnych dni...

Oficjalne otwarcie supermarketu miało 
miejsce dwa dni wcześniej, 11 maja. Go
ści przywitał jeden z szefów sieci na Pol
skę, odpowiedzialny za finanse i admini
strację Stephen Fanderl, który podkre
ślił chęć uczestnictwa nowej placówki han
dlowej w życiu miasta i środowiska oraz 
nawiązanie z nim współpracy poprzez 
wspomaganie lokalnych inicjatyw i wycho
dzenie z własnymi. Jednym z pierwszych 
tego przykładów była uroczystość wręcze
nia przez kierownictwo supermarketu dy
rektorce Specjalnego Ośrodka Szkolno- 
Wychowawczego w Rybniku Elżbiecie 
Frydrych czeku na sumę 20 tys. zł.
- M am y w iele po trzeb  - pow iedzia ła  
E. Frydrych - ale wręcz niezbędny jest

samochód typu bus, przystosowany dla 
przewożenia osób z dysfunkcją ruchu. 
Otrzymana suma pozwoli nam na stara
nie się o dotację na taki samochód z  Pań
stwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych. Ogromnie się cie
szę, że miasto wskazało akurat naszą pla
cówkę...

Przypomnijmy, że już wcześniej Real 
przeznaczył 1,5 min zł na konto budowy 
szpitala w Orzepowicach.

Po występie “Przygody” i tradycyjnym 
przecięciu wstęgi, którego dokonali wspól
nie, po kawałku, prezydent Józef Makosz 
i menadżer rybnickiego Reala Wiesław 
Rumak, goście ruszyli do “zwiedzania” 
ogromnej hali.

Kolejki aut na parking dość skutecznie 
utrudniały ruch na ulicy Kotucza jeszcze 
przez kilkanaście dni po otwarciu. Z cza 
sem Real spowszedniał, skończyły się 
więc i te kłopoty.

/r/

Tel. 42-28-825
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Kula Doskonałości dla Rybnika
Na wniosek rybnickiego koła Polskiego Stowarzyszenia 

na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, Zarząd 
Główny tego stowarzyszenia przyznał Zarządowi Miasta 
i Gminie Rybnik Dyplom Honorowy z  Kulą Doskonałości.

W ten sposób Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledze
niem Umysłowym pragnie dać władzom Rybnika... satysfakcję oraz 
wyrazić podziękowanie za walne przyczynianie się do wyrównywania

szans osób niepełnosprawnych intelektualnie, których interesy w ten 
sposób są traktowane na równi z interesami innych obywateli miasta 
oraz za traktowanie organizacji pozarządowej jako cząstki społeczeń
stwa obywatelskiego.

Wręczenie nagrody, którą w imieniu Zarządu Miasta odebrał prezy
dent Józef Makosz odbyło się w warszawskim hotelu “Sheraton” 17 
czerwca podczas uroczystej sesji z okazji jubileuszu 35-lecia powsta
nia ruchu rodziców osób z upośledzeniem umysłowym. Uczestniczyli 
w niej Marszałek Sejmu Maciej Płażyński, podsekretarz stanu w 
Kancelarii Premiera prof. Zbigniew Woźniak oraz posłanka Irena 
Lipowicz, przewodnicząca Komisji Samorządu Terytorialnego i Poli
tyki Regionalnej.

3. Gwiazdą wieczoru był 
Andrzej "Piasek" 
Piaseczny.

Zdj.: szot

1. Jak konferansjer 
z organizatorem... 
Maciej Orłoś 
i ks. Piotr Sikora.

2. Festyn przyciągnął 
rekordową ilość 
uczestników.

Dwa dni trwał festyn przygotowany przez 
Radę Dzielnicy Paruszowiec oraz parafię 
św. Jana Sarkandra. Impreza rozpoczęła się 
na terenie ośrodka TKKF-u Piaski zabawami 
dla dzieci. Organizatorzy dwudniowej imprezy 
przygotowali wiele atrakcji: odbył się kiermasz 
książkowy i wyrobów cukierniczych, pokaz ra
townictwa drogowego, zabawa taneczna oraz 
występ zaproszonych zespołów i piosenkarzy. 
Można było wziąć udział w loterii fantowej oraz 
w konkursie na najlepszy kołacz.

W rybnickiej dzielnicy Boguszowice odbyła 
się, z udziałem gwiazd polskiej estrady: Skal
dów, Płaska i Macieja Orłosia w roli konferan
sjera, tradycyjna "Nasza Majówka". Najmłod
si uczestnicy festynu wzięli udział w grach i za
bawach sportowych, natomiast miłośnicy piłkar
skich zmagań obejrzeń mecz księża kontra pre
zesi Rybnickiej Spółki Węglowej, wygrany przez 
tych ostatnich 1:0. Odbyła się również loteria 
fantowa oraz pokaz pirotechniczny. Tym razem 
niebo było łaskawe dla uczestników boguszowic- 
kiego festynu, bo najgorsza ulewa przeszła bo
kiem. Jak zawsze, “Nasza Majówka” zgroma
dziła tłumy, przybyło ok. 3 tysięcy osób, które 
świetnie się bawiły. “Nasza Majówka” jest nie
wątpliwym fenomenem. Organizatorzy, czyli 
parafia p.w. Najświętszego Serca Pana Jezu
sa w Boguszowicach, potrafią ściągnąć tu naj
większe gwiazdy, zapewnić atmosferę, a przede 
wszystkim wciągnąć do współorganizowania im

prezy prawie całą dzielnicową społeczność. 
Świetna organizacja poprzednich “majówek” 
sprawiła, że przybywa nie tylko uczestników, ale 
i sponsorów, wśród których był również Urząd 
Miasta.

Mieszkańcy Niewiadomia bawili się na fe
stynie przygotowany przez parafię p.w. św. Jac
ka w Radoszowach. W trakcie imprezy zorga
nizowano m.in. mecz piłki nożnej oraz wystę
py dziecięcych zespołów taneczno-muzycznych. 
W trakcie festynu odbyła się aukcja obrazów 
i loteria fantowa. Wszystkich, którzy wzięli udział 
w imprezie bawił kabaret “Elwry” z Bogucic. 
Cały dochód uzyskany z festynu przeznaczony

M aj upłynął w Rybniku i jego 
dzielnicach pod znakiem zabaw 
i festynów.

został na Parafialny Fundusz Stypendialny.
Własny festyn zorganizowali również mieszkań

cy Niedobczyc, którzy świętowali jubileusz 780- 
lecia swojej dzielnicy. Na osiedlu Wrębowa wystą
piła Miejska Orkiestra Dęta "Rybnik" oraz dzieci 
z Ogniska Pracy Pozaszkolnej. Zaprezentowały się 
także formacja taneczna "Majoretki" z Domu 
Kultury, zespół “E.M.A. Cantare”, kapela podwór
kowa ‘ Walencioki” oraz grupa “Spektrum”.

Zaś w Boże Ciało po południu wielki festyn 
zorganizowała Szkoła Podstawowa nr 2. Jak 
zapewniono w zaproszeniu... roztomaite gry, 
zabawy sie tam odbywały, szwamefrelki i kar- 
lusy fajnie tańcowały, fantowo loterio i licytacjo 
tyż sie odbyła, a do jadła i do picio dymfkapela 
przygrywała... /S/

Festynowy 

gło
Zdjęcia z festynu 
w Boguszowicach:

Tel. 42-28-825 ■■■■■■i
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Dzieci bawiły się wspólnie z kabaretem “Fi- 
glik” czyli siostrami Winiarskimi i ich przyja
ciółmi. Artyści co rusz zmieniali stroje i nastro
je, a piosenki przeplatały się z konkursami, do 
udziału w których maluchów nie trzeba było 
zachęcać. Piękna pogoda i kolorowe balony 
sprawiły, że na Rynku panowała prawdziwie 
świąteczna, festynowa atmosfera.

Dzień wcześniej w Szkole Podstawowej 
nr 34 odbył się wielki turniej szachowy dzie
ci do 15 roku życia. Natomiast 30 maja na 
boisku przy ul. Smolnej, administracja i Rada 
Osiedla Rybnik - Centrum, zorganizowała 
mini turniej piłki nożnej. Zwycięzcy odebrali 
puchar i nagrody rzeczowe.

Również 1 czerw ca przed paw ilonem  
NORD przy ul. Chabrowej zorganizowano 
gry i zabawy dla dzieci przygotowane przez 
instruktorów Młodzieżowego Domu Kul
tury. Odbył się konkurs plastyczny i turniej

szachowy, a wszystkie dzieci mogły zobaczyć 
popisy zespołów działających w tej placówce.

A trakcyjnie spędzili sw oje św ięto n a j
m łodsi m ieszkańcy dzielnicy Niewiadom, 
którzy mogli wziąć udział w rajdzie row e
row ym  i dyskotece. O bejrzeli również po
p isy  łyżw oro lkow ców  oraz film  “Spice 
World".

Przedstaw iciele w ładz m iasta z w icepre
zy d en tem  R ybn ika  Jerzym  K ogutem , 
wzięli udział w spotkaniu, które odbyło się 
w Domu D ziecka przy ul. Pow stańców  Śl. 
w Rybniku. Dzieci zostały obdarowane sło
dyczami.

Święto wszystkich dzieci stało się również 
okazją do przygotowania I I I  Wiosennego 
Festynu w parku Kozie Góry w Rybniku, 
którego organizatorem była Rada Dzielni
cy Meksyk.

Również ośrodek dla dzieci niepełno
sprawnych im. Jana Pawła
I I  pam iętał o sw oich pod
opiecznych. Ponad 20 dzieci 
au tokarem  zafundow anym  
przez firmę Utex pojechało na 
wycieczkę do Chwałęcic. Tam, 
przy pięknej pogodzie, wyru
szono na zalew stateczkiem 
"Konrad". Były również inne 
atrakcje: przejażdżka konna, 
spacery nad wodą, grochówka.

S,(r)

Uczniowskie
projekty

W ramach odbywającego się 
w Katowicach II Wojewódzkiego 
Forum Myśli Technicznej Mło
dzieży Szkół Średnich, w Zespo
le Szkól Budowlanych w Rybni
ku otwarto wystawę prac dyplo
mowych uczniów prezentujących 
m.in. sposoby ocieplania ścian 
oraz dokum entację film ową, 
związane z powstawaniem jedne
go z rybnickich supermarketów.

Spośród 47 przedstaw ionych przez 
uczniów ZSB prac, najbardziej spodobał 
się projekt domku dla powodzian autorstwa 
Piotra Jarosza. Miejsce drugie przyzna
no Mariuszowi Kondzielnikowi i Toma
szowi Hanakowi za propozycje rodzajów 
pokryć dachowych, a trzecie Grzegorzo
wi Dubielowi za projekt domu dla śląskiej 
rodziny.

W rybnickiej imprezie wzięli udział 
m.in. przedstawiciele władz miasta oraz 
Izby Handlowo-Przemysłowej ROP, która 
ufundowała dla najlepszych autorów prac 
dyplomowych nagrody książkowe.

Co Wiemy
o AIDS

Jakie są drogi zakażenia wiru
sem H IV?. N a czym polega istota 
choroby i k iedy obchodzony je s t  
Światowy D zień A ID S?  - to tylko 
niektóre z pytań, na jakie musie
li odpowiedzieć uczestnicy etapu 
rejonowego I Ogólnopolskiej 
Olimpiady Wiedzy o AIDS, któ
ra odbyła się w maju w Cechu 
Rzemiosł Różnych w Rybniku.

W konkursie wzięło udział 99 uczniów klas 
7 i 8 szkół podstawowych oraz średnich 
m.in. z terenu Rybnika, Czerwionki, Le
szczyn, Pawłowic i Żor.

Do udziału w olimpiadze szczebla woje
wódzkiego zakwalifikowano Zuzannę Zi- 
mończyk z Zespołu Szkół nr 2 w Żorach, 
Anetę Wysocką z V ILO  z Rybnika, Agnie
szkę Błażyca ze Szkoły Podstawowej nr 2 
z Żor oraz Aleksandrę Stolarz ze Szkoły 
Podstawowej nr 5 z Czerwionki-Leszczyn 
i Edytę Załęską z Zespołu Szkół Technicz
nych z Rybnika.



W strugach deszczu zainauguro
wano na rybnickim Rynku VII 
Międzynarodowy Festiwal Orkiestr 
Dętych - Złota Lira ’98. Ttym ra
zem “złote” trąby i puzony nie za
lśniły w słońcu, ale od nadmiaru 
wilgoci...

Złotą Lirę w kategorii otwartej dla Miejskiej 
Orkiestry Dętej z Trenczyna na Słowacji odebrał 
je j  dyrygent Jarosław Kala. Zdj.: szoł

Tańczącą w strugach deszczu formację taneczną „Zez”,
publiczność przyjęła bardzo życzliwie. Zdj.: Z.K.

Ociekający wodą muzycy nie zawiedli jed 
nak zgromadzonej pod parasolami publiczno
ści, której, biorąc pod uwagę aurę, było wca
le, wcale... Otwarcie festiwalu przez prezy
denta Makosza oraz konkursowy pokaz musz
try paradnej odbyły się zgodnie z planem. 
Szczególnie godna podziwu była determina
cja majoretek orkiestry dętej kop. “Zofiów
ka”, które w pięknych strojach brawurowo 
odtańczyły swój program na mokrych i śli
skich płytach Rynku, czym zasłużyły sobie 
na życzliwe uśmiechy publiczności i grom
kie brawa.

Konkursowe przesłuchania przeniesiono 
z estrady "Pod Wierzbą" do sali Teatru Ziemi 
Rybnickiej. Skład oceniający pozostał prawie 
niezmieniony od początku historii imprezy: 
ju ry  p rzew odn iczy ł prof. Józef Szwed, 
a wspierali go Adam Hudec ze Słowacji, Jiri 
Szindel z Czech i Tadeusz Folwarczny z Nie
miec. Do przesłuchań konkursowych stanęło 
siedem zespołów: Miejska Orkiestra Dęta 
z Mariupola na Ukrainie, Miejska Orkiestra 
Dęta z Trenczyna na Słowacji, orkiestry 
kopalń “Staszic”, “Murcki” i “Jas-Mos”, 
a także reprezentacyjne orkiestry Pomorskie
go Okręgu Wojskowego, oraz Krakowskie
go Okręgu Wojskowego.

Jury podkreśliło zróżnicowany poziom or
kiestr, przyznając Złotą Lirę oraz Puchar Mi
nistra Kultury i Sztuki w kategorii otwartej 
Miejskiej Orkiestrze Dętej z Trenczyna kie
rowanej przez Jarosława Kałę. Złotą Lirę, 
a także Puchar Ministra Kultury i Sztuki w ka
tegorii musztry paradnej zdobyła Reprezen
tacyjna Orkiestra Pomorskiego Okręgu 
Wojskowego w Bydgoszczy pod dyrekcją 
majora Jerzego Andrzejewskiego, zaś za naj
lepszą polską orkiestrę startującą w konkur
sie uznano Zakładową Dętą Orkiestrę kop.

“Jas-Mos” pod dyrekcją Dariusza Wali. 
Otrzymała ona Złotą Lirę i Puchar Wojewo
dy Katowickiego. W czasie przesłuchań or
kiestrą dyrygował Stanisław Śmietana.

Doceniono też wysiłek i, mimo ulewnego 
deszczu, efektowny występ zespołu „Zez” 
i orkiestry kop. „Zofiówka”, którym jury 
przyznało Złotą Lirę za wzorowy pokaz musz
try poza konkursem.

Nagrodzone orkiestry wystąpiły na koncer
cie galowym, w czasie którego Złote Liry, 
proporce i dyplomy wręczali wiceprezydent 
Jerzy Kogut, dyrektor festiw alu Marian 
Wolny i przewodniczący jury  prof. Józef 
Szwed. Najciekawiej zaprezentowała się woj
skowa orkiestra z Bydgoszczy. Dopiero teraz 
muzycy m ieli okazję w łożyć historyczne 
mundury z okresu Księstwa Warszawskiego, 
przygotowane na występ w musztrze parad
nej. Szczególnie podobali się śpiewający so
liści orkiestry, których mogłyby pozazdrościć 
nawet sceny operetkowe.
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Zwycięzcy w kate
gorii musztry p a 
radnej - Reprezen
tacyjna Orkiestra 
P o m o r s k i e g o  
Okręgu Wojskowe
go z Bydgoszczy.

Zdj.: szoł
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Zgdnie z wieloletnią trady
cją bardzo uroczyście ob
chodzono odpust w parafii 
św. Antoniego, patrona Ryb
nika. W procesji z figurą  
świętego, której przewodził 
biskup Janusz Ziemniak 
wzięło udział wielu wier
nych.

Zdj.: szoł

Tegoroczna tradycyjna Rybnicka 
Pielgrzym ka Piesza na Jasną Górę 
wyruszy z naszego miasta, już po 
raz 53, 29 lipca br.

Jej uczestnicy wysłuchają mszy św. o godz. 
8.00 w bazylice św. Antoniego i po niej uda
dzą się w drogę. Tematem tegorocznych roz
ważań będzie zawołanie “Weźmijcie Ducha 
Świętego ”. Powitanie na Jasnej Górze nastą
pi 1 sierpnia br. o godz. 13.30. Powrót do 
Rybnika zaplanowano na 2 sierpnia br. o godz. 
17.00.
Organizatorzy zapraszają do wspólnego 

pielgrzymowania.

’Przygoda' Po nie tylko dobrze w szystkim  znany zespół tańca Indowego. 
W skład Ogniska Pracy Pozaszkolnej, które tworzy ponad500-osobowa grupa 

dzieci i  młodzieży, wchodzi również Koło Sztu k i Ludowej.

Przedsięwzięciami plastycznymi wzboga
ca ono główny nurt działalności “Przygody”. 
Na zajęcia plastyczne uczęszcza wiele tańczą
cych dzieci, osiągając sukcesy również w tej 
dziedzinie.

Z okazji majowego Dnia Matki “przygodo
we” Koło Sztuki Ludowej zorganizowało 
konkurs plastyczny pt. “Moja mama ”, w któ
rym wzięły udział dzieci z całego obszaru 
działalności rybnickiego Kuratorium Oświa
ty-

Nagrody I stopnia otrzymali: Daniel Bo- 
brzyk - Przedszkole nr 10 w Czerwionce, 
Małgorzata Jaszczuk - OPP - “Przygoda”, 
Magda Ciesielska - M DK Rybnik, M i
chalina Kowol - Dziecięco-M łodzieżow a 
Pracownia Plastyczna “Creatio” w Rybniku, 
Michalina Wawrzyczek - “Creatio”, Tomasz 
Sadziak - “Creatio”, Ania Piekoszowska - 
OPP “Przygoda”, Maja Kołucka - OPP nr 1 
Rybnik, laureatami nagród II stopnia zostali: 
Małgosia Kuzioła - OPP nr 2 Rybnik-Niedo- 
bczyce, Anna Terka - OPP nr 6 w Czerwion- 
ce-Leszczynach, M ałgosia Gans - OPP 
“Przygoda”, Marta Maciejewska - OPP Ry
dułtowy, nagrody III stopnia otrzymali: Ada 
Wojciechowicz - Przedszkole nr 22 w Ryb

niku, Magda Liszka - MDK Rybnik, Joan
na Pawlas i Alicja Łagiewka z OPP przy SP 
4 w Czerw ionce-Leszczynach, Weronika 
Cieślik - OPP przy SP 4, Bartosz Usarek - 
OPP Leszczyny, Ewelina Caban - OPP Ry
dułtowy, Dorota Konieczna - MDK Raci
bórz. Wyróżnienia specjalne przyznano Szko
le Podstawowej nr 4 w Rydułtowach i pra
com Tomasza Adamka i Wojciecha Jurczy
ka - dzieciom niepełnosprawnym z klasy in
tegracyjnej tejże szkoły, a także Dziecięco- 
Młodzieżowej Pracowni Plastycznej “Cre
atio” z Rybnika prowadzonej przez Aldonę 
Kaczmarczyk-Kołucką. Na marginesie war
to wspomnieć, że dzieci z tejże pracowni - 
Paweł Dzieżok i Magda Dąbik zdobyli ostat
nio dwie główne nagrody - wycieczki do Pa
ryża - w konkursie plastycznym pod tytułem 
“Nasze bociany wyglądają tak, a jak wyglą
dają twoje... ” organizowanym przez dzien
nik “Życie” i firmę “Atlas”. Pięć z pozosta
łych dziesięciu nagród rzeczowych w tym 
konkursie przypadło również młodym rybni- 
czanom. Tylko pogratulować!

W racając do konkursu “M oja m am a” : 
otwarcie wystawy prac plastycznych odbyło 
się w Teatrze Ziemi Rybnickiej tuż przed do

Rysunek 7 letniej Michaliny Kowol.

rocznym koncertem zespołu. Był on jak za
wsze, dla “przygodowej” społeczności - dzie
ci i rodziców - wielkim wydarzeniem, tym bar
dziej, że po raz pierwszy zabrakło na scenie 
Renaty Hupki. Nie mogło zabraknąć owoców 
Jej pracy: koncert zakończył układ choreogra
ficzny pt. “Obrazek żywiecki ”, który ćwiczyła 
z grupą “Bambuski” na ostatnim zimowisku 
na Węgrzech. Układ ten zdobył niedawno 
pierwszą nagrodę na Wojewódzkim Festiwalu 
Dzieci i Młodzieży. Pamięć Renaty uczczono 
złożeniem kwiatów na scenie...
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Wywodzący się z Czernicy H.M. Górecki jest 
absolwentem rybnickiej szkoły muzycznej, któ
rej losy są mu nadal bardzo bliskie. W swoim 
wystąpieniu przypomniał sławnych wychowan
ków szkoły oraz jej tradycje i kulturotwórczą rolę 
w mieście i regionie, wyjątkowo - jak zauważył - 
bogatym w muzyczne talenty. Podkreślił, że bo
leje nad fatalnymi warunkami lokalowymi szko
ły i z problemem tym zwrócił się do władz mia
sta. - Ja żądam, ja  proszę, ja  błagam - ta szkoła 
powinna być oczkiem w głowie władz,..

Odpowiadając, prezydent Józef Makosz przy
pomniał wieloletnie starania miasta o pozyska
nie dla szkoły budynku dawnego starostwa i wy
raził radość z faktu, że tak szanowana w środo
wisku muzycznym osobistość jak H.M. Górec
ki, stanie się orędownikiem tej sprawy.

Dyrektor Eugeniusz Stawarski zapewnił, że 
zintensyfikowane zostaną starania o nadanie szko
le imienia jej założycieli - Braci Szafranków. 
W przyszłym roku szkoła będzie obchodzić ju
bileusz 65-łecia istnienia i rocznica ta będzie naj
lepszą okazją do nadania jej imienia.
Przy okazji snucia przez H.M. Góreckiego ogól

nej refleksji na temat kondycji i roli sztuki w dzi
siejszym świecie, kompozytor przypomniał ze
branym swoje lata młodzieńcze - maturę w li
ceum w Rydułtowach, pracę nauczyciela w Ra- 
doszowach, gdzie prowadził m.in. dziecięcy chór, 
a potem pierwsze lata swej muzycznej edukacji 
w “szkole Szafranków”. Na sali znalazł się jeden 
z byłych uczniów radoszowskiej szkoły Norbert 
Sielski, który przyniósł świadectwo z podpisem 
Mistrza, a nawet zadedykował mu wiersz. No
stalgiczna wyprawa w przeszłość sprawiła Górec
kiemu, dziś “obywatelowi świata”, wyraźną 
przyjemność, podobnie jak wysłuchanie swoich 
4 preludiów w wykonaniu utalentowanego ucznia 
rybnickiej szkoły muzycznej Artura Hesa.

Po uroczystości M.H. Górecki powiedział: -

Tegorocznych laureatów Na
grody Prezydenta w dziedzinie 
kultury, łączy fakt "działania" 
zespołowego.

Klub Energetyka -
wchodzący w skład Towarzystwa Kultural- 
no-Sportowego “Kuźnia” - powstał w 1989 roku 
i od tej pory pełni ważną funkcję kulturotwór
czą nie tylko w środowisku przyelektrownia- 
nym, ale również w mieście i okolicy.

Klub zainicjował wiele interesujących im
prez: Rybnicka Jesień Kabaretowa, Rybnicka 
Wiosna Teatralna, Festiwal Piosenki Arty
stycznej, Konkurs Sztuki Nieprofesjonalnej im. 
Vmcenta van Gogha, Międzynarodowy Salon 
Fotograficzny, a ostatnio Pojedynek na sło
wa cieszą się zasłużenie dobrą opinią bywal
ców.

Jestem w domu, wśród swoich. Bardzo miło jest 
po prawie 50 latach spotkać tutaj swojego ucznia 
ze szkoły powszechnej z Radoszów. Pamiętam 
Rybnik z lat 50-tych, od tego czasu nie zagląda
łem tutaj na dłużej. Nie wiem komu dziękować,

Towarzystwo “Kuźnia” oraz Klub “Energe
tyk” przywiązują dużą wagę do edukacji kul
turalnej dzieci i młodzieży, zaś głównym ich 
celem jest wyszukiwanie talentów oraz wy
chowanie człowieka wrażliwego na sztukę. 
Warto wspomnieć, że ciekawe inicjatywy re
alizowane są w niezbyt dobrych warunkach, 
ponieważ jedno pomieszczenie pełni funkcję 
hali sportowej i sali widowiskowej na prze
mian. Trzeba też podkreślić rolę elektrowni 
“Rybnik” jako hojnego sponsora i mecenasa. 
Prawie od początku klubem kieruje Stanisław 
Wojtowicz.

H istoria Prywatnego 
Żeńskiego LO ss. Urszulanek
w Rybniku sięga 1922 roku. Ówczesny bur-

ale wydaje mi się, że zasługi należą się władzom 
miasta, bo rzeczywiście jest co podziwiać. Myślę 
również Że już wkrótce dyrektor szkoły muzycz
nej będzie dyrektorował w nowej palcówce.

mistrz W. Weber zwrócił się do sióstr urszu
lanek w Krakowie z prośbą o stworzenie pol
skiej szkoły w Rybniku. Została ona otwarta 
jeszcze w tymże samym roku. Do 1939 roku 
działalność wychowawcza urszulanek obej
mowała przedszkole, szkołę powszechną 
i gimnazjum, szkołę zawodową i Semina
rium Nauczycielskich Rzemiosł. Po wojnie 
urszulanki podjęły działalność edukacyjną, 
lecz system polityczny wykluczał istnienie tego 
typu szkół. Najdłużej - do 1962 roku - istniały 
Zasadnicza Szkoła Gastronomiczna i Techni
kum Gospodarstwa Domowego.

Szkołę reaktywowano w 1982 roku. Od tej 
pory mundurki uczennic “urszulanek” moż
na spotkać na wszystkich prawie imprezach 
ku ltu ralnych  w m ieście. One same też

Gościem honorowym tegorocznej uroczystości wręcze
nia w Ratuszu Nagród Prezydenta Miasta w dziedzinie 
kultury, był znakomity i ceniony w świecie kompozytor 
Henryk Mikołaj Górecki. Przybył on na zaproszenie To
warzystwa Muzycznego im. Braci Szafranków.

Szkoła muzyczna 
-  oczko w głowie...

Szkoła muzyczna powinna być oczkiem w głowie władz,.. - zwrócił się do prezydenta J. Makosza 
Henryk M. Górecki. Zdj.: szoł

W  uznaniu dla pracy zespołowej
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Pod koniec maja w K lu b ie  
En e rg e tyka  w R y b n ik u  otw arła 
została pokonkursow a wystawa 
II Międzynarodowego Salonu Fo
tografii Artystycznej Kuźnia '9 8 . i

Znalazły się na niej prace nadesłane na kon
kurs z kilkunastu państw, m.in. z Brazylii, 
Izraela, Czech, Danii, Francji i Wietnamu, 
a także Hong-Kongu.

- Tematyka naszego konkursu jest dowolna, 
dzięki czemu był on szeroko dostępny, a tym 
samym stworzyliśmy szansę pokazania się za
równo starszym, jak młodym twórcom - powie
dział Henryk Tkocz, komisarz wystawy.

W tegorocznej edycji przeważały przepięk
ne portrety. Złoty medal w kategorii zdjęć 
kolorowych zdobył właśnie autor portretów 
- Derek Slattery ze Szwajcarii. W kategorii 
zdjęć czarno-białych zwyciężyła Raisa Kru
gova z Kazachstanu, a nagrodę Fotoklubu 
Rzeczpospolitej Polskiej przyznano Piotro
wi Szymonowi. Zdobywcy głównych nagród 
otrzymali medale wykonane przez artystę- 
rzeźbiarza Zygmunta Brachmańskiego.

Wystawę fotografii można oglądać do 
końca października br.

(S) "Stary fotograf", nagrodzone Złotym Medalem  
zdjęcie Raisy Krugowej z Kazachstanu.

Pod koniec czerwca 
ukaże się kolejny CD-ROM 
przygotowany przez Gale
rię OS3 Multimedia.

- Jest to nowa edycja płyty promującej dzia
łania kulturalne miasta - mówi Tomasz Pru- 
szczyński. - Prezentujemy tutaj sztukę w naj
różniejszej postaci - w formie obrazów, fo to
grafii, grafiki i muzyki. Promujemy twórców 
Z Rybnika i okolic.Galeria 
w komputerze
Na pierwszym CD-ROM-ie z cyklu “Gale

ria Multimedialna Rybnik’ 97 - życie kultu
ralne w pigułce ” znalazło się ponad 600 zdjęć, 
50 minut muzyki oraz wiersze i teksty pro
mujące miejscowych twórców i placówki kul
turalne. Kolejne krążki poświęcono m.in. gru
pie folkowej “Carrantouhill”, młodym saty
rykom oraz twórczości Krzysztofa Komedy. 
- W przygotowaniu jest krążek promujący ar
tystów fotografików oraz zespoły rockowe.

Nowa, przybliżająca życie kulturalne Ryb
nika płyta CD ROM, dostępna będzie w skle
pach komputerowych, Empiku oraz poprzez 
łącza internetowe. /SI
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aktywnie podejm ują  d z ia łan ia  kulturo
twórcze poprzez uczestnictwo w zespole tea
tralnym, wokalnym i szkolnej gazetce. Ta wła
śnie aktywność, efekt edukacji szkolnej, była 
podstawą do przyznania nagrody. Dobra at
mosfera dla tych działań jest oczywiście rów
nież zasługą kierownictwa: siostry dyrektor 
Wandy Kwas i siostry przełożonej Małgo
rzaty Maruszewskiej.

O kolejnym laureacie - zespole 

"6 na 6" pisaliśmy szeroko w tegorocz
nym, styczniowym numerze “Gazety Ryb
nickiej". Jego członkowie - 6 dziewcząt 
i 6 chłopców, związanych kiedyś z rybnicką 
szkołą muzyczną, doskonale zgrali swoje gło
sy i są w stanie zaśpiewać... prawie wszyst
ko. Śpiewają à capella muzykę wokalną 
różnych epok i stylów: od muzyki średnio
wiecznej przez renesansową i barokową do 
współczesnej, a także gospel i negro spiritu
els aż po aranżacje jazzowe. Nagrodę otrzy
mali za profesjonalność, różnorodność reper
tuarową oraz za prezentację swoich dokonań, 
a tym samym promocję naszego miasta, 
w kraju i zagranicą.

Początek zespołowi wokal
nemu "W sercu kościoła" przy 
parafii p.w. św. Teresy od Dzieciątka Jezus w 
Chwałowicach dała w 1990 roku młodzież

oazowa. Opiekunami grupy byli księża Tade
usz Wciórka i Krystian Helbik, zaś kierow
nictwo muzyczne objął Jerzy Schinohl. Zespół 
może pochwalić się sukcesami na festiwalach

piosenki religijnej - Papieskim w Wadowicach, 
Gaudę Fest w Ustroniu oraz w Żywcu, gdzie 
w 1996 roku zdobył I miejsce wśród 130 ze
społów z całej Polski. (S,r)

Nagrody z rąk prezydenta Makosza odebrali: (od lewej) dyrektor Biura Towarzystwa Kulturalno- 
Sportowego "Kuźnia" Franciszek Bołoz, dyrektorka LO sióstr urszulanek siostra Wanda Kwas, Michał 
M yszor z zespołu "6 na 6" oraz kierownik muzyczny zespołu "W sercu kościoła" Jerzy Schinohl.

Zdj.: szoł
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CZERWIEC 1998

M O N ITO R
Rada Miasta na sesji 10 czerwca br. 

podjęła uchwałę w sprawie regulaminu 
składowiska odpadów komunalnych w Rybniku 

przy ul. Kolberga i postanowiła:
§1.

Przyjąć regulamin składowiska odpadów komunalnych miasta Ryb
nika, którego treść stanow i załącznik będący integralną częścią 
niniejszej uchwały.

§2.
U pow ażnić Zarząd M iasta R ybnika do ustalania cen za składow a
nie odpadów  na składow isku odpadów  kom unalnych w Rybniku.

§3.
U chw ała w chodzi w życie z dniem  1 lipca 1998 r. po  uprzednim  
ogłoszeniu w prasie lokalnej.

Regulamin
składowania odpadów komunalnych

§ 1.
Składow isko je s t czynne:
- od poniedziałku do piątku w  godz. 7.00 - 18.00
- w soboty w godz. 7.00 - 16.00
- w ciągu dw óch dni bezpośrednio poprzedzających co najm niej 
dw a dni wolne od pracy (niedziele i święta) składowisko jes t czynne 
w godz. 7.00 - 20.00

§2.
1. B ez ograniczeń na składow isko są przyjm ow ane - odpady ko
m unalne tj. stałe odpady pow stające w gospodarstw ach dom o
w ych, w obiektach użyteczności publicznej i obsługi ludności, 
z w yjątkiem  odpadów  niebezpiecznych z zakładów  opieki zdro
w otnej i w eterynaryjnych.

2. O dpady  w ie lo g ab a ry to w e z g ospodarstw  dom ow ych  (np. 
m eble) należy składow ać na w ydzielonym  m iejscu wysypiska.

§3.
B ezw zględnym  zakazem  przyjm ow ania na składow isko są objęte 
odpady pochodzące spoza granic m iasta Rybnika oraz odpady inne 
niż kom unalne.

§4.
S kładow an ie  odpadów  je s t odp ła tne  w g staw ek  określonych  
w “C enniku składow ania odpadów ” .

§5.
1. Składow isko obsługiw ane je s t przez pracow ników  Rybnickich 

Służb K om unalnych.
2. N a składow isku m ogą przebyw ać jedynie pracow nicy obsługi 

oraz osoby, które przyw iozły odpady.
3. Przebyw anie na składow isku innych osób je s t niedozw olone.

§6.
D ojazd do m iejsca składow ania ja k  i pow rót je s t określony znaka
mi drogow ym i.

§7.
W yjeżdżający z terenu składow iska m ają obow iązek oczyszcza
nia sam ochodu oraz dezynfekcji kół w brodziku myjni.

§8.
W  przypadku zagrożenia, należy opuścić składowisko drogami ewa
kuacyjnymi w  kierunku wskazanym przez znaki “Droga Ewakuacyj
na”.

§9.
N a terenie składow iska obow iązuje bezw zględny zakaz spalania 
odpadów  oraz urządzania ognisk.

Prezydent Miasta Rybnika 
ogłasza konkurs „O ŁADNIEJSZY RYBNIK”

w  następu jących  kategoriach :
I Najładniej ukwiecony balkon i loggia.
II Najładniej zagospodarowany teren wokół budynków prywatnych.
U l Najlepiej urządzony i utrzymany teren wokół budynków mieszkalnych

wielorodzinnych, w ramach administracji spółdzielczej, zakładowej 
i komunalnej.

IV Najładniej urządzone otoczenie obiektów użyteczności publicznej.

W konkursie mogą uczestniczyć: - osoby indywidualne, - admini
stracje mieszkań spółdzielczych, zakładowych, komunalnych, - użyt
kownicy budynków użyteczności publicznej, pod warunkiem, iż 
w ostatnich dwóch latach nie przyznano im I, II  lub II I  miejsca.

Konkurs będzie trwać od 15 czerwca do 31 sierpnia 1998 r. W tym 
okresie komisja konkursowa będzie przeprowadzała przegląd zgło
szonych obiektów.

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



Zarząd Miasta Rybnika ogłasza przetargi nieograniczone
1) na roboty malarskie w Miejskiej Bibliotece

Publicznej w Rybniku przy ul. Szafranka
Oferty należy złożyć do dnia 2.07.1998 r. do godz. 10.00 w Wydziale 

Inwestycji i Budownictwa, ul. Hallera 10a.
Przetarg odbędzie się dnia 2.07.1988 r. o godz. 12.00 w siedzibie 

Urzędu Miasta Rybnika, ul. Chrobrego 2, sala nr 137.
Szczegółowe informacje oraz specyfikacje istotnych warunków za

mówienia można uzyskać w Wydziale Inwestycji i Budownictwa 
Urzędu Miasta Rybnika, ul. Hallera 10a, tel. 42-23011 w. 7706 lub 
42-23989, w godz. 8.00 -15.00 od poniedziałku do piątku.

Cena formularza specyfikacji: 15,00 zł + 22% VAT (płatne w kasie 
Urzędu Miasta, ul. Chrobrego 2 po uzyskaniu faktury w sekretariacie 
Urzędu Miasta pok. nr 134).

♦  ♦  ♦2) na roboty remontowe w placówkach i obiektach 
oświatowych miasta Rybnika obejmujące zadania:

1. Szkoła Podstawowa Nr 5 w Rybniku, ul. Różańskiego 14 - re
mont parkietu (przełożenie, szpachlowanie, malowanie)

2. Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Rybniku, ul. Ko
ściuszki 23 - roboty remontowe ogólnobudowlane (w tym wy
miana okien na korytarzu - ok. 21 m2)

3. Szkoła Podstawowa Nr 11 w Rybniku, ul. Hibnera 25 - roboty 
malarskie, wymiana wykładzin,

4. Liceum Ogólnokształcące Nr 2 w Rybniku, ul. Mikołowska 25 
- roboty malarskie.
Oferty należy złożyć do dnia 30.06.1998 r. do godz. 10.00 w Wy

dziale Inwestycji i Budownictwa, ul. Hallera 10a.
Przetarg odbędzie się dnia 30.06.1988 r. o godz. 12.00 w siedzibie 

Urzędu Miasta Rybnika, ul. Chrobrego 2, sala nr 137.
Szczegółowe informacje oraz specyfikacje istotnych warunków za

mówienia można uzyskać w Wydziale Inwestycji i Budownictwa 
Urzędu Miasta Rybnika, ul. Hallera 10a, tel. 42-23011 w. 7706 lub 
42-23989, w godz. 8.00 -15.00 od poniedziałku do piątku.

Cena formularza specyfikacji: 15.00 zł + 22% VAT (płatne w kasie 
Urzędu Miasta, ul. Chrobrego 2 po uzyskaniu faktury w sekretariacie 
Urzędu Miasta pok. nr 134).

3) *  *  *na roboty remontowe w placówkach i obiektach 
oświatowych miasta Rybnika obejmujące zadania:

1) Szkoła Podstawowa Nr 3 w Rybniku-Piaski,ul.Wolna 17
- remont pokrycia dachu

2) Szkoła Podstawowa Nr 12 w Rybniku, ul.Buhla 3
- wykonanie pilkołapów

3) Szkoła Podstawowa Nr 33 w Rybniku przy ul.Górnośląskiej 
108

- wykonanie ogrodzenia
4) Szkoła Podstawowa Nr 15 w Rybniku , ul. Rybacka 76 

-roboty malarskie
5) Budynek Straży Miejskiej w Rybniku, ul.Hallera

- remont pokrycia dachu
6) Przedszkole Nr 11 w Rybniku, ul.Boh.Westerplatte 10

- roboty malarskie
7) Przedszkole Nr 1 w Rybniku, ul.Kościuszki 12

- roboty nawierzchniowe
8) Przedszkole Nr 39 w Rybniku, ul.Oś.Południe

- remont pokrycia dachu
Oferty należy składać do dnia 15.07.1998 r. do godz. 10.00 w Wy

dziale Inwestycji i Budownictwa, ul.Hallera lOa.
Przetarg odbędzie się dnia 15.07.1998 r. o godz.12.00 w siedzibie 

Urzędu Miasta Rybnika, ul.Chrobrego 2, sala nr 137.
Szczegółowe informacje oraz specyfikację istotnych warunków

zamówienia można uzyskać w Wydziale Inwestycji i Budownictwa 
Urzędu Miasta Rybnika, ul.Hallera lOa, tel.4223011 w 77-06 lub 
4223989, w godz. od 8.00 do 15.00, od poniedziałku do piątku.

Cena formularza specyfikacji: 15.00zł + 22%Vat ( płatne w kasie 
Urzędu Miasta, ul.Chrobrego 2 po uzyskaniu faktury w sekretariacie 
Urzędu Miasta pok.nr 134)

♦  ♦  ♦

4) na dostawę i montaż drzwi p.poż wraz ze 
sterowaniem w Domu Pomocy Społecznej 

w Rybniku przy ul.Żużlowej
Oferty należy składać do dnia 30.07.1998 r. do godz. 10.00 w Wy

dziale Inwestycji i Budownictwa, ul.Hallera 10a.
Przetarg odbędzie się dnia 30.07.1998 r. o godz.12.00 w siedzibie 

Urzędu Miasta Rybnika, ul.Chrobrego 2, sala nr 137.
Szczegółowe informacje oraz specyfikację istotnych warunków 

zamówienia można uzyskać w Wydziale Inwestycji i Budownictwa 
Urzędu Miasta Rybnika, ul.Hallera 10a, tel.4223011 w 77-06 lub 
4223989, w godz. od 8.00 do 15.00, od poniedziałku do piątku.

Cena formularza specyfikacji: 12.20zł z Vat (płatne w kasie Urzędu 
Miasta, ul.Chrobrego 2 po uzyskaniu faktury w sekretariacie Urzędu 
Miasta pok.nr 134).

♦  ♦  ♦

5) na remont pomieszczeń sanitarnych na krytym
basenie w Rybniku przy ul.Powstańców

Oferty należy składać do dnia 13.07.1998 r. do godz. 10.00 w Wydziale 
Inwestycji i Budownictwa, ul.Hallera 10a.

Przetarg odbędzie się dnia 13.07.1998 r. o godz.12.00 w siedzibie Urzędu 
Miasta Rybnika, ul.Chrobrego 2, sala nr 137.
Termin realizacji zamówienia: po podpisaniu umowy do 30.08.1998 r.

Szczegółowe informacje oraz specyfikację istotnych warunków za
mówienia można uzyskać w Wydziale Inwestycji i Budownictwa Urzę
du Miasta Rybnika, ul.Hallera 10a, tel.4223011 w 77-06 lub 4223989, 
w godz. od 8.00 do 15.00, od poniedziałku do piątku.

Cena formularza specyfikacji: 18.30zł z Vat (płatne w kasie Urzędu 
Miasta, ul.Chrobrego 2 po uzyskaniu faktury w sekretariacie Urzędu Miasta 
pok.nr 134).

6) ♦  ♦  ♦
na roboty antykorozyjne dachu w Liceum Ogólno
kształcącym Nr 1 w Rybniku przy ul.Kościuszki 41
Oferty należy składać do dnia 3.08.1998 r. do godz. 10.00 w Wy

dziale Inwestycji i Budownictwa, ul.Hallera 10a.
Przetarg odbędzie się dnia 3.08.1998 r. o godz.12.00 w siedzibie 

Urzędu Miasta Rybnika, ul.Chrobrego 2, sala nr 137.
Szczegółowe informacje oraz specyfikację istotnych warunków 

zamówienia można uzyskać w Wydziale Inwestycji i Budownictwa 
Urzędu Miasta Rybnika, ul.Hallera 10a, tel.4223011 w 77-06 lub 
4223989, w godz. od 8.00 do 15.00, od poniedziałku do piątku.

Cena formularza specyfikacji: 18.30 zł z Vat (płatne w kasie Urzę
du Miasta, ul.Chrobrego 2 po uzyskaniu faktury w sekretariacie Urzę
du Miasta pok.nr 134).
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Jazzowe “ostatki” 
na Malej Scenie

M ocnym i jazzowym i ak cen ta
m i M ała S cen a  R ybnicka poże
gnała  sw oich  sta łych  bywalców.

W maju wystąpiła interesująca wokalistka jaz
zowa, absolwentka katowickiej Akademii Mu
zycznej Anna Serafińska, a towarzyszył jej ze
spół, w którym zagrali Bernard Maseli, Cezary 
Konrad i Piotr Żaczek i Dariusz Janus. Śpie
wająca także techniką scatową Serafińska wy
konała m.in. standardy Bobby McFenina i Ste- 
ve’a Wondera. Jednym z jej największych osią
gnięć jest płyta Nieobecni, na której śpiewa do 
tekstów Jonasza Kofty. W  drugiej części koncer
tu muzycy z towarzyszącego wokalistce zespołu: 
Cezary Konrad, Piotr Żaczek, a także Dariusz Kru
pa utworzyli trio, grające muzykę określoną mia- 
nemfusion.
Na początku czerwca, w duecie ze świetnym pol

skim pianistą jazzowym Joachimem Menelem, 
wystąpił jeden z najlepszych swingowych klarne
cistów świata, uczeń Benny Goodmana, Amery
kanin Brad Terry. Ich współpraca zaowocowała 
już kilkoma wspólnymi płytami, a że gra im się 
razem dobrze - można było usłyszeć na koncer
cie. Brad Terry nie tylko wyśmienicie wykonywał

standardy, ale również ...gwizdał. Muzycy wcią
gnęli do zabawy także publiczność, a na koniec 
pożegnali ją zagraną na bis Kołysanką Komedy 
z filmu “Dziecko Rosemary”.

Oba wieczory na Małej Scenie Rybnickiej za
piszą się w pamięci miłośników jazzu zapewne

Anna Serafińska z zespołem.

na długo. Niestety, wszystko wskazuje na to, że 
były to ostatnie jazzowe wieczory w tym miej
scu, w każdym razie pod egidą Małej Sceny. Od 
października pomieszczenie to wraca do prawo
witego właściciela, czyli Centrum Kształcenia In
żynierskiego Politechniki Śląskiej. Żegnając jaz
zową publiczność dyrektor Małej Sceny Rybnic
kiej Piotr Bukartyk wyraził nadzieję, że CKI 
dotrzyma obietnicy i imprezy takie będą się tu od 
czasu do czasu odbywać...

/r/

Zdj.: szoł

Tą wystawą Jan Karwot podsumowuje trzydziestolecie swego istnienia jako ar
tysty ołówka, piórka i pędzla. Zaczął je  wystawą dokładnie w tym samym miejscu, 
w 1968 roku.

Ponad sto kartonów wybranych z olbrzymiego dorobku doskonale przedstawia wszy
stkie ważniejsze nurty jego twórczości. “Gdy rozum śpi, budzą się upiory” - mówi Jan 
Karwot niemal każdym swym rysunkiem za Goyą, swym niewątpliwym patronem du
chowym. Są to obrazy rozpadających się miast i cywilizacji, obrazy agresywnie napiera
jących na siebie tłumów, obumierających uczuć, zmumifikowanych twarzy.

Katastrofista czy wizjoner, moralista czy satyryk (wiele spośród rysunków z cyklu 
Dusze zwierząt zmarłych są dla mnie ukrytymi portretami ludzkich przywar)? Na szczę
ście tej twórczości nie można zbyt łatwo opatrzyć jedną etykietką. Widz wychodzi z wy
stawy zaniepokojony tym co zobaczył, a czego do końca jeszcze nie zrozumiał. I ten 
niepokój jest prawdziwym sukcesem Jana Karwota - mistrza cyzelatorskiej sztuki 
ołówka, pędzla i piórka, użycia kreski, farby wodnej i plamy.

Rzadko mamy okazję dostrzec prawdziwą wybitność wśród swoich, zatem skorzy
stajmy z niej. Prace Jana Karwota polecam szczególnie ludziom młodym: ta sztuka ma 
im wiele do powiedzenia o przyszłości świata, w którym będą żyć, jeśli... No właśnie: 
ciąg dalszy zależy od was.

Wystawę można oglądać do końca czerwca.
Grzegorz Walczak

Jeszcze w  bibliotece na Szafranka m ożna było 
oglqdać wystawę pt. "Kobieta w  m alarstw ie Jana  
Karw ota", a  już 21 m aja w  G alerii TZR otwarto 
"Retrospektywną wystawę rysunków ", dedykowa
ną Sławomirowi W iderze - tragicznie zmarłemu sio
strzeńcowi artysty, z  którym planował on - niedo
szły do skutku - wspólny pokaz prac.

T p .1. 4 2 - 2 8 - 8 2 5 i______-¿j
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W  ostatnim czasie kilka ryb
nickich zespołów miało okazję 
zaprezentować swoje umiejętno
ści za granicq.

Na zaproszenie orkiestry Musikverein 
Eintracht, do Szw ajcarii pojechała Miej
ska Orkiestra Dęta “Rybnik”. W zięła 
ona udział w festiw alu zorganizow anym  
z okazji pośw ięcenia sztandaru zaprzyja
źnionej orkiestry szw ajcarskiej. Rybnicza- 
nie w ystąp ili w przem arszu i koncercie 
galowym w miejscowości Sam stagern oraz 
koncertow ali w E insiedeln - znanym  z za
bytkow ego opactwa. Zagrali też na w yso
kości 1800 m npm ., w a lp e jsk im  R igi 
Kulm, gdzie w yjechali najstarszą w Euro-

Rybniczanie 
za granicą

pie , liczącą  200 la t, k o le jk ą  szynow ą. 
Orkiestrze, którą prowadziło dwu dyrygen
tów: Marian Wolny i Jiri Szindel, tow a
rzyszyła Formacja Taneczna “Majoret- 
ki” pod kierunkiem  Ireny Bernackiej.

Również w kraju alpejskim , bo w A u
strii, gościł chór ze Szkoły Podstawow ej 
nr 9 “Andantino"  pod dyrekcją Heleny 
Zaik. Na początku m aja wziął on udział 
we mszy św. w kościele na Kahlenbergu 
w W iedniu, przeznaczonej tradycyjnie dla 
austriackiej Polonii. Podczas nabożeństw a 
i na późniejszym  koncercie chór zaprezen
tował w iele pieśni religijnych i patrio tycz
nych, w tym Bogurodzicę. K ilka tygodni 
później na K ahlenbergu w ystąpił rów nież 
chór “S era f” pod kierunkiem  Krystyny 
Lubos. O rganizatorem  koncertów  śląskich 
chórów na K ahlenbergu jes t O ddział Ś lą
ski Polskiego Związku Chórów  i O rkiestr 
w K atow icach, a ich celem  je s t upam ięt
nienie "victorii w iedeńskiej" k ró la  Jana 
Sobieskiego.

Na W ęgrzech n a to m ias t baw ił chór 
z I LO “B el C an to” pod kierow nictw em  
Lidii Marszolik. D ziew częta zostały za
proszone na M iędzynarodow y Festiw al 
Chórów Szkolnych W iosna ’98 do m iej
scow ości B alatonfiired , zdobyw ając na 
nim II miejsce. Nasz 50-osobowy dziew 
częcy chór ryw alizow ał m .in. z m ęskim  
chórem  z K aukazu, przegryw ając u łam 
kiem punktu.

Irl

Prawie 3 tysiące dzieci prze
winęło się przez Teatr Ziemi 
Rybnickiej w czasie trwających 
dwa dni eliminacji finałowych 
V Przeglądu Piosenki Dziecię
cej “Śląskie Śpiewanie”

13 tysięcy uczestników - solistów, duetów, 
większych i mniejszych zespołów wokalnych 
i wokalno-tanecznych, które w kilkunastu 
miastach Górnego Śląska oraz na Zaolziu 
przedstawiły setki pieśni i pieśniczek z bo
gatego skarbca śląskiego folkloru.

Jury, którego przewodniczącym jest zna-

Śląskle Śpiewanie *98

“Śląskie Śpiewanie” jest imprezą bardzo 
prestiżową: patronat honorowy sprawują 
nad nią Minister Kultury i Sztuki, ambasa
dor Republiki Czech w Polsce oraz woje
wodowie katowicki, opolski i bielski. Orga
nizatorami są Związek Górnośląski, Wydział

Kultury UW w Katowicach, Sejmik Samorzą
dowy Województwa Katowickiego, Kuratorium 
Oświaty i Wychowania, Urząd Miasta Katowi
ce, a także samorządy i placówki kulturalne 
miast, gdzie odbywały się eliminacje.
-  Impreza ta wciąż się rozrasta, ale cele, to zna
czy popularyzacja śląskiej kultury śpiewaczej, 
a także kultywowanie tradycji ludowej i rozbu
dzanie poczucia tożsamości regionalnej, po
zostają wciąż te same - powiedzieli pomysło
dawcy przeglądu Izabela i Janusz Klocowie.

Z roku na rok wzrasta poziom artystycz
ny imprezy, ambitniejszy jest również reper
tuar, w którym nie dominuje jedynie popu
larna “Szła dzieweczka do laseczka” czy 
“Karolinka”, ale nauczyciele sięgają po inne, 
mniej znane piosenki. Piątej edycji “Śląskie
go Śpiewania” wzięło udział ogółem około

ny muzykolog i folklorysta prof. Adolf Dy- 
gacz, wyróżniło kilkadziesiąt wykonawców, 
zaś do nagrody Grand Prix czyli “Szczy- 
gliczka Śląskiego Śpiewania” nominowa
ło 9 zespołów, wśród nich aż dwa zespoły 
z Rybnika: chór “Bel Canto”  z I LO kiero

wany przez Lidię Marszolik oraz Zespół Wo
kalny z liceum sióstr urszulanek prowa
dzony przez Wacława Mickiewicza. Koncert 
finałowy odbył się w Zabrzu.

Ostatecznie "Szczygliczka" przyznano Ze
społowi Pieśni i Tańca "Katowiczanie" ze  
Szkoły Podstawowej nr 33 w Katowicach. 
Zespół wokalny z LO sióstr urszulanek 
otrzymał Nagrodę Prezydenta Miasta Ryb
nika oraz Nagrodę Specjalną Metropolity 
Górnośląskiego abpa Damiana Zimonia za 
dobór repertuaru o wysokich wartościach ar
tystycznych i wychowawczych. Uhonorowa
no także chór z I LO w Rybniku "Bel Can
to " - otrzymał on również Nagrodę Prezy
denta Miasta Rybnika oraz nagrodę od Ban
ku Handlowego S.A. (r)

ś j r »
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Jubileusze chórów

85 urodtófty dĥ ru im, A* MWkiiwicit
Przy akompaniamencie ulewnego de

szczu i grzmotów odbywał się uroczysty 
koncert Jubilata - Chóru im. A. Mickiewi
cza z Rybnika-Niedobczyc.

Kaprysy aury nie przeszkodziły w przepro
wadzeniu imprez zaplanowanych z okazji 85. 
urodzin śpiewaczego zespołu. Najpierw otwar
to w holu niedobczyckiego Domu Kultury wy
stawę pamiątek i trofeów. Później - już ze sceny 
- zabrzmiał hymn “Gaudę Mater Polonia ”. Po 
wystąpieniach oficjeli oraz przypomnieniu bo
gatej historii Towarzystwa Śpiewaczego im. 
A. Mickiewicza z Niedobczyc, sztandar chóru 
został udekorowany najwyższym odznaczeniem 
śpiewaczym - Złotą Odznaką Honorową 
z Wieńcem Laurowym - przez prezesa Od
działu Rybnickiego PZChiO Reinholda Tron- 
ta. Złote Odznaki Honorowe PZChiO otrzymało 
6 członków chóru, w tym od 15 lat dyrygujący 
śpiewakami Wacław Mickiewicz. Innym chó
rzystom przyznano jeszcze 8 srebrnych i 8 brą
zowych odznak oraz dyplomy honorowe.

Na część artystyczną spotkania złożył się 
występ zaprzyjaźnionego od 1972 roku chó

ru “Komensky” z Vitkova (Czechy) oraz kon
cert samego Jubilata, zwieńczony “Kantatą 
ku czci Adama Mickiewicza” Bolesława Wa
łek - Walewskiego. Tu chórowi z Niedobczyc 
towarzyszył sekstet smyczkowy, a w jednej 
z pieśni jako solistka wystąpiła Małgorzata 
Szołtysek.

W zruszająca jest pamięć braci śpiewaczej -

na urodziny do Niedobczyc przybyły delega
cje niemal wszystkich chórów z okolicy bliż
szej i dalszej. “Chór niewolników” z opery 
“Nabucco” G. Verdiego z towarzyszeniem 
smyczków zakończył występy, po których 
odbyło się tradycyjne przyjęcie.

A dnia następnego w miejscowym koście
le parafialnym chóry z Vitkova i Niedobczyc 
śpiewały jeszcze podczas mszy św. w inten
cji chóru im. Mickiewicza, który podtrzymuje 
najlepsze tradycje śpiewacze na Śląsku.

/gw/

40 tet TteyfiT Chór im. A. Mickiewicza w jubileuszowej gali. Zdj.: szoł

Wprawdzie kościół św. Antoniego zbudo
wano już ponad 90 lat temu, jednak parafię 
ustanowiono tu dopiero w 1957 roku. Na roz
śpiewanym Śląsku rzeczą oczywistą było pra
wie jednoczesne powstanie parafialnego chó

ru. Został on założony w 1958 roku przez or
ganistę Jana Majera. Chór “Cecylia” prze
trwał do dnia dzisiejszego i 17 maja br., uro
czyście wyśpiewaną mszą św., obchodził 40- 
lecie swego istnienia.

Warto podkreślić niew yczerpaną wprost 
energię założyciela i prowadzącego chór do 
dnia dzisiejszego prof. Jana M ajera, znane
go zapewne wielu rybniczanom, ponieważ 
przez 30 lat uczył muzyki w I LO, gdzie 
prowadził najliczniejszy na Ziemi Rybnic
kiej, 130-osobowy szkolny chór mieszany. 
N ajw iększą jego  pasją są jednak  organy 
i kierowanie od ponad 50. lat życiem mu
zycznym parafii św. Antoniego. Jest do tego 
stopnia  zżyty  ze sw oim  chórem , że nie 
szczędzi pryw atnego czasu i pieniędzy, by 
dzieło swego życia kontynuować. Czasami 
żartuje, że “...zmusza swoich chórzystów do 
systematycznego chodzenia na próby pod 
groźbą odwiedzin w domu...i tak już przez 
40 la t”.

Śpiewanie w chórze to nie tylko uświet
nianie liturgii, to także wspólne wycieczki, 
pieczenie kiełbasek przy ognisku oraz od 
kilku lat organizowanie zabaw karnaw ało
wych.

M.Sz.

Chór "Cecylia " na tle ołtarza 
w bazylice św. Antoniego.

Zdj.: szoł
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Czesław Miłosz otrzymał od zespołu album o Rybniku oraz książeczkę 
Kazimiery Drewniok "Mój Śląsk

Rybnicko-żorska folkowa grupa tak spodobała się naszemu Nobli
ście, że na jego życzenie zespół wziął udział w organizowanym w kwiet
niu przez leżący nieopodal Los Angeles Claremont McKenna College 
Międzynarodowym Festiwalu Miłoszowskim - sympozjum poświę
conym twórczości naszego poety. Zjechali na nie z Polski, Francji i Sta
nów Zjednoczonych znawcy twórczości Czesława Miłosza, tłumacze 
i poeci. Był wśród nich irlandzki Noblista Seamus Heaney, który ze
tknąwszy się w Krakowie na “Spotkaniach poetów Wschodu i Za
chodu” z zespołem Carrantuohill, bardzo go sobie upodobał. Był 
Adam Michnik - wiadomo, a także największy poeta języka litewskie
go Tomas Venclova i wielu, wielu innych. Dzięki życzliwości anima
tora festiwalu, profesora McKenna College Roberta Foggena, a także 
naczelnego redaktora wydawnictwa “Znak” Jerzego Olga, który pierw
szy zaprosił Carrantuohill do Krakowa na spotkanie z Heaney’em, po
ety Roberta Hassa oraz popularyzatorki kultury polskiej w USA Joan
ny Klass, zespół mógł przeżyć swoją amerykańską przygodę. Dal kilka 
koncertów w kampusie uniwersyteckim i klubach, przygrywał na mniej

CflMTUOtllLL W USD

nu żYczfnif
nobiiSTôw

oficjalnych imprezach Miłoszowskiego Festiwalu. Członko
wie zespołu mieli też okazję dotknąć niezwykłej atmosfery 
tego niezwykłego spotkania. Pamiątką z niego jest m.in. oko
licznościowy druk festiwalowy, powielony ręcznie na po
wielaczu przywiezionym do Kalifornii przez Jerzego Illga. 
Chciał on w ten sposób uzmysłowić Amerykanom w jaki 
sposób powstawała w Polsce tzw. literatura drugiego obie
gu.

Gościem festiwalu był również Adam Michnik; pierwszy z prawej 
organizator imprezy prof Robert Foggen.

Były oczywiście chwile gdy członkowie zespołu czuli się jak zwy
czajni turyści: zwiedzili Los Angeles i Hollywood, podziwiali bogatą 
kalifornijską przyrodę. Zaskoczyły ich kontrasty: tu piękno i brzydota 
egzystują tuż obok siebie, zaś liczne zakazy i nakazy nie przeszkadzają 
atmosferze wielkiego luzu. Jak to muzykom, trudno było im przejść 
obojętnie obok sklepów muzycznych i z instrumentami. Mogli tu bu
szować całe godziny...

Pierwszy wypad za ocean okazał się niezwykle udany. Może będą 
następne? Szczególnie, że grupa Carrantuohill zaczyna zdobywać co
raz więcej fanów w całej Polsce i nie tylko... /r/

Pierwsze spotkanie zespołu Carrantuohill 
z Czesławem Miłoszem w Krakowie zao
wocowało drugim. W Kalifornii...

'P łb&nSemy $
W ramach ogólnopolskich dni francuskich “Randez-vous avec 

la France” ośrodek Alliance Française w Rybniku zorganizo
wał dwustopniowy konkurs pt. “Connaissance de la France” dla 
uczniów szkól podstawowych, średnich oraz słuchaczy AF.

W grupie szkół podstawowych I miejsce zdobyła uczennica 
S P 16 w Boguszowicach Diana Cygan, którą nagrodzono słow
nikiem polsko-francuskim oraz płytą CD z piosenkami francu
skimi "nowej generacji".

W grupie młodzieżowej wygrała słuchaczka AF Monika 
Wierzbicka. W nagrodę wyjedzie ona na 2-tygodniowe szko
lenie do ośrodka Alliance Française w Rouen we Francji.

Nagrodzeni w kategorii szkół podstawowych; druga z prawej w drugim 
rzędzie Diana Cygan z SP 16.

r r *  _ i ______ ś j r \  i*
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Abecadło Antoniczek
rzeczy siąskich z Rybnikiem w tle

Kult św. Antoniego Padewskiego 
w  Rybniku kojarzony jest najczęściej 
z rybnicką bazyliką pod wezwaniem jego 
imienia i czerwcowym odpustem. Tym
czasem kościół istnieje dopiero od 1906 
roku, natomiast kult świętego w  Rybni
ku sięga przypuszczalnie XIII wieku.

Praw dopodobnie  około  1257 
roku w W odzisławiu Śląskim  założo
ny został klasztor franciszkanów . Od 
tego czasu zakonnicy krzew ili w ca
łej okolicy  ku lt sw ego franc iszkań 
skiego brata - św. A ntoniego Padew 
skiego. W odzisław scy  fran c iszk a 
nie p rzen ieśli ku lt tego św iętego  do 
R y b n ik a . N ie w y k lu c z o n e ,  że  
p o p rzez  o rg an izac ję  n ab ożeństw , 
g łoszenie kazań i m isji, a także ro z 
p row adzane  p o dob izny  św iętego .
Faktem  natom iast jes t, że w R ybn i
ku ju ż  na początku  X IX  w ieku ku lt 
św. A nton iego  nazyw any był “p ra 
daw nym ” . W  1931 roku ks. E m il 
D robny w książce “K ośció ł św ię
tego A nton iego” p isał na ten tem at:
“N a ró d  g o rąco  u ko ch a ł św ię teg o  
cudotw órcę, a gdy złow roga  krw a
wa łuna (pożar) zaw isła  nad  n isk i
m i c h a ta m i o s ied la  ryb n ick ieg o , 
m ieszka ń cy  w o b lic zu  n ie b e z p ie 
czeństw a ślub uroczysty uczynili, ze 
rokrocznie dzień  13 czerw ca , o b 
chodzić  będą ja k o  św ięto  m iejskie, 
a obyw ate le  z m ag istra tem  (w ładze m iasta) tow arzyszyć  będą  
fig u rze  sw ego pa trona  w  uroczyste j p roces ji p o  u licach  m ia 
sta ”. M ogło  tak  się w ydarzyć najpóźniej w X V  lub X V I w ieku.

Z czasem  jed n ak  tradycja zam arła, a rybniczan ie  o kulcie św ię
tego ca łkow ic ie  zapom nieli. P o tw ierdza  to m .in. p ro tokó ł w i
zy tacy jny  rybnick iej parafii z 1688 roku. T ekst ten  w ym ienia  
w szy stk ie  p ięć  o łta rzy  (M B  B o lesn e j, M B  W n ieb o w zię te j, 
św. M ichała , św. A nny i św. Jadw ig i), w śród  k tó rych  nie było  
ju ż  o łtarza  św. A n ton iego . P o tw ierdza  to  list rybn ick iego  p ro 
boszcza E dw arda  B o lika  (1823-1899) do b iskupa w rocław sk ie
go: “...ow a fig u ra  zna jdow ała  się g d z ie ś  na strych u ! ”

Obraz w lewym bocznym ołtarzu w kościele MB Bolesnej przedsta
wia patrona Ziemi Rybnickiej św. Antoniego. U jego stóp panorama 
Rybnika z ok. 1823 roku. Obraz ten wymaga gruntownej renowacji!

W  w igilię  odpustu  św. A nton iego  12 czerw ca 1822 roku, pod
czas p ierw szego  dn ia  w ie lk iego  ja rm ark u  w W odzisław iu w y
buchł ogrom ny pożar. Spłonął kośció ł, ra tusz, rozstaw ione na 
rynku  kram y i praw ie w szystk ie  dom y. W iele ludzi zginęło, 
zaś liczne zru jnow ane i bez dachu  nad g łow ą rodziny  szukały 
pom ocy w R ybniku. R ybniczan ie  o w odzisław skiej traged ii do
w iedzie li się 13 czerw ca, czy li dok ładn ie  w odpust św. A nto
niego. W tedy przypom niano sobie o daw nych ślubow anych pro
cesjach  z figu rą  św. A n ton iego  po u licach  R ybnika. K ult św ię

tego odżył na  now o. N iebaw em  
na strychu rybnickiego probostw a 
bądź kap licy  cm entarnej odnale
ziono starą  figu rę  św. A ntoniego. 
R uszono z pierw szą po latach pro
cesją. K ult odżył do tego stop
nia, że k ilku  rybn iczan  postano
w iło  w ybudow ać kaplicę  ku czci 
św . A n to n ie g o .  S ta n ę ła  o n a  
w 1823 roku  w m iejscu  dz is ie j
szych schodów  przed  placem  ko
ścielnym  bazyliki. Z  tego rów nież 
okresu pochodzi lew y ołtarz bocz
ny w koście le  M atki B oskiej B o
le sn e j. W  je g o  c e n tru m  u m ie 
szczo n y  je s t  duży  ob raz  o le jny  
przedstaw iający  tradycy jną  w izję 
św. A ntoniego  Padew skiego , k tó 
rej M atka B oska dała  m u do po
trzym an ia  m ałego  Jezuska.

D la nas jed n ak  najc iekw sze  je s t 
tło  obrazu . O tóż św ięty  p rzedsta
w iony został na obłoku , unoszą
cym  się nad m iastem . To m iasto, 
co bez najm nie jszych  w ątp liw o
ści m ożna stw ierdzić , to Rybnik 
z około  1823 roku. N ieznany  ar
tysta  nam alow ał panoram ę Ryb
n ik a  w idz ianą  od strony  zacho
dniej, od strony Rud. Takie ujęcie 
panoram y Rybnika znane już było 

z miedziorytu. Ciekawe czy autor m alowidła byl osobiście w Ryb
niku i naszkicował panoram ę miasta, czy może skorzystał z mie
dziorytu z 1765 roku. D ziś trudno to stwierdzić, choćby ze względu 
na duże zabrudzenie i zniszczenia obrazu, zwłaszcza w jego dolnej 
części. To ponad 150-letnie płótno w ym aga gruntownej renowacji. 
M oże znajdzie się dobroczyńca, sponsor tego przedsięwzięcia? Może 
więc św. Antoni pom oże znaleźć firmę czy człowieka z fantazją 
i z pieniędzmi... Zaś “G azeta Rybnicka” sprawi, że gest ten nie po
zostanie anonimowy!

Marek Szołtysek
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z rynkowyjlatarni
Ptok piyrszy
Wiysz kaj latym sie schlodzymy?
Do “Realu,-” sie furgnymy,
Tam majom klimatyzacjo!

Ptok drugi
...przi okazji na kolacjo,
To i tamto sie kupiymy.
Jak w “Niymcach ” sie poczujymy!

Ptok trzeci
Colki geltag przewalymy,
No a potym bez pijyndzy,
Do naszyj “Polski ” czym pryndzyj!

(fra-szoł-ka)

Ojciec Henryk Fros

Wspomnienie

K ied y  w p a źd z ie rn ik u  ub. roku 
o. Henryk Fros bra ł u d z ia ł w u ro 
c z y s to ś c ia c h  ju b ile u s z u  7 5 - le c ia  
ryb n ick ie go  g im naz jum , n ie p rz y 
puszczaliśmy, że będzie to jedna z ostat
nich Jego wizyt w rodzinnym mieście. Od 
czasu kiedy w “G azec ie  Rybn ick ie j” 
w listopadzie 1995 roku opublikowaliśmy 
duży artykuł przybliżający sylwetkę i dzia
łalność tego niepospolitego człowieka - 
duchownego i naukowca - był On naszym 
częstym gościem. Serdeczny, otwarty, 
o swoistym poczuciu humoru, zawsze za
interesowany tym, co dzieje się w Rybni
ku, chętnie gromadził wszystkie publika
cje mu poświęcone. Bywając w Rybniku 
u siostrzenicy dr Marii Kuśki zachodził do 
redakcji, utrzymywał także kontakt z Ka
zimierą Drewniok, dzięki której tego cie
kawego człow ieka poznaliśmy. Jego  
śmierć w kwietniu tego roku szczerze nas 
zasmuciła.

Urodzony w Rybniku w 1922 roku, aż 
do wybuchu wojny uczęszczał tu do gim
nazjum, nie zdążył jednak przystąpić 
w nim do matury. Brał udział w wojnie

obronnej 1939. Wzięty do niewoli przez 
wojska sowieckie, uciekł z transportu zdą
żającego na Wschód. Wkrótce zdecydo
wał się na życie zakonne w Towarzystwie 
Jezusowym. Obok studiów teologicznych 
odbył gruntowne studia humanistyczne. 
Od lat młodzieńczych parał się piórem, na 
co wpływ miał również znany w Rybniku 
ks. Emil Drobny. Podczas jezuickiego no
wicjatu zainteresował się żywotami świę
tych i właśnie hagiografia stała się jego na
ukową specjalnością. Był w tej dziedzinie 
światowym autorytetem. Lata 1979-1989 
spędził w Brukseli jako członek Stowarzy
szenia Bollandystów, które jest światowym 
centrum prowadzącym badania dziejów 
świętych Kościoła. Przebywając na obczy
źnie z zaangażowaniem duszpasterzował 
belgijskiej Polonii.

Dorobek naukowy o. Frosa jest impo
nujący. Jego autorstwa są m.in. hasła 
z zakresu hagiografii w Encyklopedii Ka
tolickiej KUL, wraz z Fr. Sową opraco
wał cieszący się ogromną popularnością 
przewodnik onomastyczno-hagiograficz- 
ny “Twoje Im ię”, dał katolikom polskim 
trzytom owe “W prowadzenie do m szy  
świętej” i “Wspomnienia świętych na każ
dy dzień roku”. W sprzedaży znajdują się 
obecn ie p ierw sze tomy wielotomowej 
“Księgi imion i świętych”, które pozosta
nie zapewne dziełem życia o. Henryka.

“Pozdrawiają was wszyscy św ięci” - 
tymi słowami wyjętymi z listu św. Pawła 
do Filipian zakończył zmarły o. Henryk 
Fros wstęp do jednego z wielu swoich 
zbiorów żywotów świętych. Tymi też sło
wami pożegnali o. Henryka ojcowie jezu
ici z Kolegium Jezuitów w Krakowie, któ
re było jego domem przez ostatnie kilka
dziesiąt lat.

Irl

Ostatnie posiedzenie ustępującej Rady 
Miejskiej odbyto się 10.X.1930 roku. Do Rady 
Miejskiej weszli z poszczególnych ugrupo
wań następujący kandydaci: Alojzy Prus - 
kupiec, Jerzy Wilczyński - przemysłowiec, 
Wincenty Myśliwiec - restaurator, Filip Mor-

Rada i Zarząd Miasta 
1922-1939

Przebieg 
i wyniki wyborów 
kom unalnych  
w 1930 roku

część II

cinek - emeryt.dyr.poczty, Wilhelm Hajda - 
bankowiec, Wiktor Wieczorek - urzędnik 
“Silesi”, Wojciech Śmiałek - dozorca, Jan Mal- 
cherek - chałupnik, Wiktor Mandrysz - mistrz 
piekarski, Edmund Mura - rolnik (Katolicki Blok 
Ludowy), Walenty Klamra - urzędnik związ
kowy, Wiktor Kopiec - przemysłowiec, Józef 
Miera - urzędnik (Narodowa Partia Robotni
cza), Franciszek Szypuła - robotnik, Jan 
Szczepanek - kupiec (Polska Partia Socjali
styczna), Feliks Biały - lekarz (Polsko-Kato- 
licki Blok Wyborczy), Maksymilian Basista - 
księgarz, dr Adam - adwokat, Jan Depta 
(Polska Partia Socjalistyczna), Edward Kara- 
bonik - kierownik szkoły (Kat.-Chrześcin. Jed
ność Gosp.), Wilhelm Michalski, Dominik 
Szymocki (Lista Kolejarzy), Maksymilian 
Piełka - inspektor powiat. (Lista Polska 
Miasta Rybnik), Józef Mateja - emeryt, na
uczyciel, Artur Huhnt - monter, Ludwik 
Damis - mistrz stolarski, Karol Sladki - kupiec, 
Ginter Ernst - rob.budowlany, Paweł Fiala - 
kupiec, Paweł Brzonkalik - mistrz szewski 
(Lista Niemiecka).

Pierwsze zebranie nowej Rady Miejskiej 
nastąpiło 3 listopada 1930 roku. Na wstępie 
przystąpiono do wyboru zarządu. Wskutek 
wstrzymania się rady niemieckich od głosu 
wszystkie miejsca w prezydium Rady Miej
skiej obstawili przedstawiciele Chrześcijań
skiej Demokracji z Alojzym Prusem na cze
le jako prezesem i Jerzy W ilczyńskim - 
wiceprezesem. Sekretarzem został Wojciech 
Śmiałek , następcę sekretarza wybrano 
Józefa Mierę. W wyborach do Magistratu 
kandydaci sanacji, dr Feliks Biały i Antoni 
G rzes ik  skupili 9 głosów, CHD  i N PR  
(Wojciech Myśliwiec, Walenty Klama i nota
riusz Bonczkiewicz) uzyskali 12, natomiast 
Niemcy wprowadzili jednego członka.

Dariusz Prus 
Dokończenie w następnym numerze
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Wikor Kałuża odwiedził również naszą redakcję.

Niecodzienną, majową wigilię na zakończe
nie wizyty w kraju Wiktora Kałuży, zorgani
zowała jego rodzina. Pan Wiktor odwiedził ro
dzinny Rybnik pierwszy raz po 55 latach poby
tu w Anglii. Jego droga na Zachód wiodła, tak 
jak wielu innych Ślązaków, przez niemiecki We
hrmacht, obóz jeniecki we Francji, a następnie

Na stole były wszy
stkie tradycyjne wigi
lijne potrawy - mocz- 
ka, makówki, ryby. Nie 
zabrakło wzruszeń i ro- 
dzinnej atm osfery. 
P ra w d z iw a  w ig ilia , 
tyle, że w ...maju.

........ : : ■ ... .
9
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polskie siły zbrojne. Po wojnie 
osiadł w Newcastle w Wielkiej 
Brytanii, ożenił się z Angielką, 
przez ponad 30 lat pracował w 
górnictwie, osiągając wysokie 
stanowisko w jednej z kopalń. 
Córka jest lekarzem, mieszka 
i pracuje we Włoszech, w Medio
lanie.

Wiktor Kałuża utrzymywał kontakt z rodzi
ną w Polsce, lecz przez ponad pół wieku cią
gle coś krzyżowało plany przyjazdu do Oj
czyzny. Los sprawił, że nie w Polsce, ale 
w Rzymie uczestniczył w audiencji u papie
ża - Polaka. Od kilku jednak lat pan Wiktor 
z za in teresow aniem  śledzi w szystko, co

w Rybniku się dzieje, a to dzięki naszej gaze
cie, którą rodzina regularnie mu wysyła. Po 
przyjeździe na miejscu konfrontow ał wszy
stko co zobaczył z inform acjam i z “Gazety 
Rybnickiej”, a w czasie 3-M ajowych uro
czystości na Rynku rozpoznał prezydenta 
M akosza, który był mu doskonale znany 
z naszych łamów.

W Polsce, a szczególnie w Rybniku, poczuł 
się od razu jak  u siebie w domu. - Ja przecież 
jestem  w domu - powiedział. - Świetnie pa 
miętam stary Rybnik, dziś jego  centrum, ser

ce. A także Zamysłów - dzielnicę 
w której się urodziłem i wyrosłem. 
I  szkołę, dziś SP 2, w której się 
uczyłem.

Pan Wiktor zbiera wszystko, co 
z Polską jest związane - albumy, 
mapy. Na wideo nakręcił uroczy
stości 3-Majowe, a w jednym z ko
ściołów pierwszą komunię świętą. 
Odwiedził Kraków, Wadowice, Za

kopane, Wrocław i Oświęcim, który zrobił na 
nim ogromne wrażenie. Szukał koszulek z pol
skim orłem, które zam ierzał sprezentować 
wnukom. Starał się mówić po polsku, by przy
pomnieć sobie język, z którym nie miał kon
taktu od 16 roku życia. Poszło chyba dobrze, 
skoro przez dłuższy czas zwracał się po pol
sku do nie znającej języka córki, kiedy ta za
dzwoniła z wysp Fiji...

- Nie mogło być lepiej - podsumował wizy
tę Wiktor Kałuża. I pewnie znów będzie li
czył dni do kolejnego przyjazdu, może tym 
razem w zimie, by zasiąść z bliskimi do praw
dziwej, grudniowej wigilii...

/r/

Harcerze 
proszą o pomoc

Komenda Hufca im. hm. Józefa 
Pukowca Zw iązku Harcerstw a  
Polskiego w Rybniku przygotowu
je się do obchodów 75-lecia po
wstania.

W  zw iązku  z tym harcerze zw raca ją  się 
do społeczeństwa z prośbą o udostępnie
nie w szelk ich  m ateriałów historycznych 
(mundury, legitym acje, zn aczk i, p lakiet
ki, kroniki itp.) w  celu w ykorzystan ia ich 
na oko licznościow ej wystaw ie .

Materiały można przekazywać bezpo
średnio do Muzeum w Rybniku, Rynek 4, 
do 20 lipca br.

Harcerze dzięku ją i pozdraw iają harcer
skim czuwaj!

Wydział Nauk o Ziemi Uniwer
sytetu Śląskiego oraz n  LO w Ka
towicach były organizatorami 
konkursu dla uczniów szkół śre
dnich na pracę pisemną pt. “Moje 
miasto w Europie wczoraj, dziś 
i jutro”.

Praca miała mieć charakter interdyscy
plinarny z pogranicza geografii, historii 
i wiedzy o społeczeństwie. Na konkurs 
nadesłano 111 prac, zaś najwyżej ocenio
no wypracowania dwojga młodych ryb- 
niczan. Pierwsze miejsce zdobył Szymon 
Apacki - uczeń Zespołu Szkół Ekono- 
miczno-Usługowych, zaś drugie - Mi
rosława Gawlak z IV LO w Rybniku- 
Chwałowicach. Dopiero na dalszych 
miejscach znaleźli się uczniowie z Kato
wic, Bytomia i Gliwic.

Naszą redakcję zaś cieszy fakt, że zwy
cięzcy w swoich pracach podawali 
“Gazetę Rybnicką” jako jedno z podsta
wowych źródeł wiedzy o naszym mieście.

Tekst i zdj.: szoł

Rybniczanie
zwyciężają

_______________
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GOTARTOWICE Krótkie dzieje
Gotartowic

I
eśli w ierzyć legendzie, w ieś G otartow ice pow sta
ła na przełom ie XIII i X IV  wieku. Teren ten m iał 

otrzym ać od sw ego pana niejaki rycerz Gothard, cho
rąży księcia raciborskiego Przem ysława. O d  im ie
nia “G othard” utw orzono też nazwę dla kształtują
cej się w si - “G otartow ice”.

P otw ierdza  to  pośredn io  dokum ent 
z 1291 roku  w spom inający  p o by t na  ra 
ciborsk im  dw orze  rycerza  G otharda  oraz 
znany nam  czas rządów  k sięc ia  P rzem y 
sława, pana  na R aciborzu  m niej w ięcej 
w latach 1281-1306. W  rękach  G otar- 
tow skich  - po tom ków  rycerza  G otharda  
- m ie jscow ość  ta  p o zo sta ła  p raw d o p o 
dobnie do  początków  X V I w ieku , zm ie
n ia jąc  n a s tę p n ie  w ie lo k ro tn ie  sw o ich  
w łaścicieli. N a p rzestrzen i dz ie jów  w ieś 
była w ięc w łasnością  Z ygm un ta  W ysko- 
ty, B ernarda O ppersdorfa , Ju lianny  K on
stancji W ęgierskiej, k ró la  Prus...

U  początków  sw ego  is tn ien ia  osada  
liczy ła  n iew ie le  p o n ad  p ięć  dom ostw , 
w k tórych  zam ieszka ło  o k o ło  40  osób . 
N atom iast p ierw sze  dane ze sp isu  lu d n o 
ści pochodzą dop iero  z 1825 roku , k iedy  
w G o ta r to w ic a c h  d o lic z o n o  s ię  2 2 6  
m ieszkańców  - d la  po rów nan ia  R ybnik  
liczył w tedy  1844 m ieszkańców . W ieś 
była osadą  typow o ro ln iczą , a  dow odzi 
tego herb w si, pochodzący praw dopodob
nie z X V III w ieku. P rzedstaw ia  on snop 
zboża i dw a sk rzyżow ane cepy  na n ie 
biesk im  tle. G o tartow ice  m ają  rów nież 
tradycje hu tnicze, ale p oczątek  tej d z ia 
ła lności tru d n o  u m ie jsco w ić  w czasie . 
W iem y natom iast, że w  1792 roku , na 
koszt skarbca kró la  P rus, w ybudow ano  
w G otartow icach  nad rzeką  R udą, dw ie 
fryszerk i (kuźn ie) p ro d u k u jące  że lazo . 
W  następnych  latach zak ład  by ł p o w ięk 

szany. S tąd  tę część w si nazyw ana  je s t 
do  dn ia  dz is ie jszego  “H u tą  G otartow ic- 
k ą” , chociaż na prze łom ie  X IX  i X X  w ie
k u  p ro d u k c ję  h u tn ic z ą  w s trz y m a n o . 
W  1937 roku  w budynkach  daw nej huty  
p o w sta ła  “F a b ry k a  S y g n a łó w  K o le jo 
w ych” , k tó ra  po licznych  p rzek sz ta łce

n iach  p rze trw ała  do  dn ia  dzisie jszego .
Przy om aw ian iu  dzie jów  G otartow ic, 

trudno  pom inąć  w span ia łe  patrio tyczne  
tradycje  tej m ie jscow ości. P ierw szy  raz 
G o ta rto w ice  s ta ły  się  s ław n e  p o d czas 
I P ow stan ia  Ś ląsk iego , k iedy  w sierpniu

d̂ 2 4

Stara gotartowicka szkoła powstała ok. 1885 roku. Zdjęcie z połowy lat 30.
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Takie bony, przechowywane w szklanych fla
konikach, Polska Tajna Organizacja Po
wstańcza w Gotartowicach dawała w zamian 
za pomoc materialną na rzecz poszkodowa
nych przez hitlerowców.

Gotartowickie lotnisko powstało na dawnych 
"polach dworskich "

Pierwszy budynek szkolny w Gotar
towicach powstał ok. 1885 roku. Rozbu
dowany w latach międzywojennych, bar
dzo ucierpiał w czasie II wojny świato
wej. Został odbudowany, ale w następ
nych latach nie mieścił już uczniów. 
W 1976 roku rozpoczęto zatem budowę 
nowej szkoły, dziś SP 20. Rozpoczęła 
ona działalności w roku szkolnym 1978/ 
79, a więc we wrześniu br. będzie uro
czyście obchodziła swoje 20-lecie.

Przez wieki Gotartowice należały do 
parafii w Boguszowicach i dopiero od 
1977 roku, kiedy powstała parafia w Li
gockiej Kuźni, część Gotartowic weszła 
w jej skład, zaś reszta pozostała w para
fii boguszowickiej. Natomiast pod wzglę
dem administracyjnym Gotartowice były 
osobną gminą do 1962 roku. Wtedy we
szły w skład miasta Boguszowice, by 
następnie, w 1975 roku, stać się dzielni
cą Rybnika. Obecnie dzielnica Gotarto
wice liczy około 3220 mieszkańców.

Mieszkańcom Rybnika i okolic Gotar
towice kojarzą się przede wszystkim 
z usytuowanym tu lotniskiem. Powstało 
ona na dawnych "polach dworskich" na 
powierzchni 36 ha. Trawiaste lotnisko 
służy do dziś celom szkoleniowym Ae
roklubu ROW, z którym związanych było 
lub jest wielu znakomitych pilotów spor
towych. Wśród nich Edward Makula, Ta
deusz Mężyk czy Marek Chmiel.

U zbiegu ulic Gotartowickiej, Bu- 
chalików i Bagnistej, gdzie hitle
rowcy w 1942 roku powiesili Fran
ciszka i Pawła Buchalików, stoi 
dziś pomnik upamiętniający to tra
giczne wydarzenie.

23
1919 roku oddział Wincentego Motyki 
rozbroił stacjonującą na terenie gotarto- 
wickiego dworu niemiecką placówkę 
wojskową. Później, w 1920 roku, ucznio
wie tamtejszej szkoły zastrajkowali, do
magając się lekcji w języku polskim. 
W marcu 1921 roku w Plebiscycie gło
sowano w ok. 88% za Polską, zaś 3 maja 
1921 roku w pierwszym dniu III Powsta
nia Śląskiego Gotartowice wróciły w pol
skie ręce. Miejscowość dochowała się 
grupy gorących patriotów, którzy zasły
nęli podczas okupacji hitlerowskiej, za
kładając filię Polskiej Tajnej Organiza

cji Powstańczej, która zajmowała się 
m.in. wydawaniem pisemka “Zew Wol
ności”. Organizacja zajmowała się rów
nież pomocą ok. 30 rodzinom, poszko
dowanym przez hitlerowców. Zbierano 
datki od mieszkańców miejscowości, 
zostawiając bony z napisem “Ojczyzna 
dziękuje Ci Polaku”. Te bony, niestety, 
doprowadziły Niemców do organizacji. 
Aresztowano 42 osoby, wielu zginęło. 
Najtragiczniejsza była publiczna egzeku
cja Pawła i Franciszka Buchalików, wy
konana 14 lipca 1942 roku na terenie Go
tartowic.

Wnętrze gotartowickiej remizy strażackiej. Zdjęcie z lat międzywojennych.

T o l
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Na temat prac, jakie w ostatnich 
kilku latach przeprowadzono w Go- 
tartowicach, mówi rybnicki radny 
i przewodniczący Rady Dzielnicy Go- 
tartowice Alojzy Kuska: - W ostat
nich 6 latach na terenie naszej dzielni
cy położono ok. 7 km nawierzchni dróg 
asfaltowych i ok. 5 km utwardzono be-

remontujemy mostki na polnych dro
gach, a niektóre z nich utwardzamy 
“czerwonym kamieniem W bieżącym 
roku Rada Dzielnicy otrzymała od władz 
miasta do rozdysponowania 25 tys. be- 
tonitów. Część dróg już utwardzono - 
np. boczne ulicy Buchalików i dwie 
boczne Szybowcowej. Utwardzane są

Co się dzieje w Gotartowicach ?
tonitami tzw. metodą gospodarczą- 
W tym samym czasie zamontowano też 
35 punktów świetlnych. Na bieżąco też 
czyszczone są rowy m elioracyjne,

dwa odcinki ulicy Zgodnej i mieszkań
cy przymierzają się do utwardzenia 
dwóch bocznych ulicy Wolnej i trzech - 
Żorskiej. Przy szkole planujemy utwar

dzenie parkingu i 140 metrów chodnika 
oraz wykonanie zadaszenia przystan
ku na ul. Sygnały oraz połączymy cho
dnikiem ulicę Gotartowicką z Jutrzen
ki. W tym roku też chcemy jeszcze za
montować w naszej dzielnicy 11 punk
tów świetlnych, m.in. przy ulicy Zgod
nej, Samotnej, Ziołowej oraz przebudo
wać oświetlenie na skrzyżowaniu ulic 
Gotartowickiej, Bagnistej i Jutrzenki. 
Natomiast do 2000 roku Rada Dzielni
cy planuje dokończenie utwardzanie 
ulic bocznych, chce ulepszyć oświetle
nie o przynajmniej 20 latarni, doprowa
dzić do utwardzenia ulicy Szybowcowej 
za wiaduktem oraz doprowadzić do wy- 
konania chodników przy ulicy Żorskiej, 
co jednak związane jest z je j poszerze
niem i gruntowną przebudową.

Nasza 15-osobowa Rada Dzielnicy - 
podkreśla radny Alojzy Kuska - bar
dzo dobrze współpracuje z Urzędem 
Miasta, szkołą podstawową, przedszko
lem, Kołem Gospodyń Wiejskich, OSP 
i Klubem Emerytów i Rencistów. W ma
ju ..... organizujemy spotkanie z senio
rami naszej dzielnicy, którzy ukończyli 
75 lat, zaprosiliśmy ich aż 120.

Przedszkole utworzone 
w starej szkole.

M ateriały dotyczące dzielnicy 
zebrał, zdjęcia 

i reprodukcje wykonał 
M arek Szołtysek

Ciekawostki z Gotartowic
♦  Wśród wspomnień rodzinnych Alojzego Mury zachowa
ła się informacja o dwukrotnym przejeździe przez wieś Go- 
tartowice cesarza Niemiec Wilhelma II ok. 1910 roku. 
Wszystkie dzieci szkolne witały dostojnego gościa stojąc 
wzdłuż ulicy Żorskiej z flagami i kwiatami. Cesarz jechał 
z Rybnika do Pszczyny i z powrotem.
♦  Różne części Gotartowic miały swoje nazwy miejscowe: 
Hutę, Dwór, Kyncyrz, Gorylowiec, Dyngowiec, Pody- 
macz, Byczyniec, Czorny Las, Pasterniok...
♦  W Gotartowicach były niegdyś trzy karczmy. Mimo, że 
zmieniali się ich właściciele, nazywano je tradycyjnie:

“U Buchalika”, “U Konska” i “U Stajera”.
♦  W nocy z 25 na 26 sierpnia 1826 roku w hutę w Gotarto
wicach uderzył piorun. Wybuchł pożar, który zniszczył wszy
stkie zabudowania huty. Wszystko jednak odbudowano w cią
gu czterech miesięcy.
♦  Pragnącym pogłębić swą wiedzę o dzielnicy proponuje
my: “Monografię Gotartowic ” Anny Buchalik, monografię 
SP 20 Wiesławy Wojtyczki, Kronikę OSP, Kronikę Koła Go
spodyń Wiejskich w Gotartowicach i Kronikę SP 20. My sko
rzystaliśmy także z pomocy Katarzyny Trzebuni, Pawła 
Szwedy, Alojzego Mury i Alojzego Kuśki.

n r \  i  / i  r v  r t  r > n r v i "
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Niewątpliwie największą, “kąpie
lową” atrakcją nadchodzącego lata 
będzie zjeżdżalnia zamontowana na 
“Rudzie”. Przebój sezonu ma 86 m 
długości i 10 wysokości.
Poza tym na “Rudzie” wyremontowano na

tryski i przebieralnie, a obok boisk do siat
kówki plażowej powstały dwa boiska do ko

szykówki. Za wstęp na “Rudę” dorośli będą 
płacić 4 zł, młodzież 3 zł, dzieci od lat 5 do 
15 - 2 zł, a dzieci do lat 4 mają wstęp bez
płatny. “Ruda” jest czynna od 11 czerwca. 
Czynny jest również basen w Kamieniu oraz 
kąpielisko w Chwałowicach, otwarte wraz 
z zakończeniem roku szkolnego. Na kąpieli
skach tych przeprowadzono również niezbęd
ne remonty, przede wszystkim dna basenu.

Kąpielisko

atrakcja

SP 29 znów najlepsza!
Rowerowe zmagania

W połowie maja w Miejskim Ośrod
ku Sportu i Rekreacji w Rybniku-Ka- 
mieniu już po raz czwarty odbył się fi
nał wojewódzki wieloetapowego Mię
dzyszkolnego Turnieju Wiedzy o Bez
pieczeństwie Ruchu Drogowego.

Wzięło w nim udział 11 czteroosobowych 
drużyn z terenu województwa katowickiego, 
reprezentujących ośrodki zamiejscowe Kurato
rium Oświaty w Katowicach. Uczestnicy mu-

sieli rozwiązać testy oraz wykazać się umiejęt
nością jazdy rowerem po miasteczku ruchu dro
gowego i rowerowym torze przeszkód.

Najlepszą drużyną województwa po raz 
czwarty z rzędu okazała się ekipa ze Szkoły 
Podstawowej nr 29 w Rybniku Golejowie, 
która awansowała do ogólnopolskiej edycji kon
kursu. W jej skład wchodzą: Rafał Minas, 
Łukasz Kies, Marek Rojczyk i Jacek Kali
nowski, a opiekunką jest Bożena Szymura.

/S/

Na terenie nadzorowanym przez 
rybnicką Stację Sanitarno - Epide
miologiczną działa osiem basenów 
sezonowych tzw. otwartych. Wiado
mo już, że jeden z nich - w Rybni- 
ku-Paruszowcu, - w roku bieżącym 
będzie nieczynny.

Bezpieczne
kąpiele

Rybnicki Sanepid sprawuje również kontrolę 
nad innymi miejscami rekreacji. Są to m.in. ką
pieliska zalewu elektrowni “Rybnik”, czyli tzw. 
“Patelnia" oraz zalew boczny “Pniowiec”.
Zdaniem Danuty Mrozek - wicedyrektora Sta

cji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rybniku - 
stan niektórych ośrodków wodnych jest nieza
dowalający. Sytuacja ta dotyczy m.in. rybnickie
go zalewu.
- Kilkakrotnie w latach ubiegłych występowali

śmy zarówno do elektrowni jak i do Urzędu Mia
sta z wnioskiem o odpowiednie zagospodarowa
nie tych terenów i wyposażenie je  w szalety i na
tryski. Jest to niezbędne, gdyż w obecnej sytuacji 
teren jest zanieczyszczany, a woda zabrudzana 
ekskrementami. Jak na razie nie doczekaliśmy się 
realizacji tych wymogów i w tym roku sytuacja 
wygląda podobnie - twierdzi D. Mrozek.

Wyjściem z sytuacji byłoby zakupienie konte
nerowych szaletów, gdyż to poprawiłoby kulturę 
wypoczynku, tym bardziej, że czystość wody 
w zalewie nie budzi większych zastrzeżeń. - 
Woda w zalewie jest dobrejjakości. Tym niemniej 
nie możemy wydać decyzji o możliwości rekrea
cji, skoro nie istnieje tam odpowiednie zabezpie
czenie sanitarne - mówi D. Mrozek. - Właści
ciele obiektów, i słusznie, wskazują na powszech
ną dewastację zakupionych przez nich szaletów 
i natrysków. Urządzenia te niszczone są przez chu
liganów. Zdajemy sobie sprawę z faktu, iż utrzy
manie takich obiektów jest sprawą kłopotliwą dla 
właścicieli, ale nie zwalnia ich to z obowiązku 
odpowiedniego przygotowania terenu do rekre
acji. /SI

20 maja w Rybniku rozpoczął się 36 O drzań
ski Spływ Wiosenny Katowickiej Chorągwi 
Związku Harcerstwa Polskiego.

Pierwsze łódki wyruszyły na trasę spływu wczesnym rankiem, ale 
już 19 maja harcerze wzięli udział w specjalnym apelu pod Pomni
kiem Więźniów Oświęcimskich w Rybniku. Następnie odbyło się 
wspólne ognisko.

Trasa w iosennego spływu prow adziła rzeką Rudą: - Po drodze 
zatrzymamy się w Rudach Wielkich, by zw iedzić ruiny K lasztoru  
Cysterskiego. Postój planujem y również w okolicach Kuźni R aci
borskiej. C hcem y zobaczyć  obszary popow odziow e i nap isać  
raport na ten tem at - m ów ił tuż przed w yruszeniem  na trasę

przew odnik Krzysztof Jankowski.
Spływ zakończył się w Zdzieszowicach w starorzeczu Odry, skąd 

harcerze pieszo udali się na Górę Św. Anny. Tam odbył się uroczysty 
apel, kończący całą imprezę. - Ruda jest niebezpieczną rzeką i dlate
go zwykle nie może obejść się bez wywrotki, ale uczestnicy są na to 
przygotowani, a nawet z niecierpliwością czekają na tego typu atrak
cje - twierdzi K. Jankowski. W spływie uczestniczyły wodne i żeglar
skie drużyny chorągwi katowickiej ZHP, w tym również rybnicka.

/SI
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Kejza ze złotem ,
Rem iarz w reprezentacji
Tegoroczny maj był niezwykle udany dla dżudoków Polonii Rybnik.

W finale Ogólnopolskiej Olimpia
dy Młodzieży rybniccy zawodnicy

O wywalczyli 3 medale: Adam Re- 
miarz wygrywając wszystkie swoje 
walki przed czasem zdobył złoto, a je- 
go klubowi koledzy Bartosz Piontek 
i Paweł Nonisz wywalczyli medale 
srebrne. W punktacji klubowej dżu- 

docy Polonii Rybnik uplasowali się na 2 miej
scu tuż za Czarnymi Bytom.

Kilkanaście dni później w Chorzowie roze
grano Mistrzostwa Polski seniorów, w których 
wystąpił rybniczanin Artur Kejza. Startujący 
w kategorii 90 kg zawodnik Polonii Rybnik 
zwyciężył w finale przed czasem Przemysła
wa Matyjaszka z Czarnych Bytom. Jest to dru
gi złoty medal A. Kejzy w kategorii seniorów,

pierwszy z nich zdobył dwa lata temu 
w Krakowie.

K iedy A. K ejza zdobyw ał złoto, 
jego  dwaj młodsi koledzy A. Remiarz 
i P. Honisz przebywali w Kalinigra- 
dzie na międzynarodowym turnieju 
juniorów. Poza walkami turniejowy
mi zawodnicy przez trzy dni uczest
niczyli w walkach szkoleniowych. 
A w nich bardzo dobrze zaprezento
wał się m.in. Adam Remiarz, który 
zdobył uznanie w oczach trenera re
prezentacji polskiej i został powoła
ny do reprezentacji na I Światowe 
Igrzyska Młodzieży, które odbędą się 
w dniach 11-19 lipca tego roku w Mo
skwie.

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■HI1

Bw a m iejsca wyfejf
Po dziewięciu kolejkach drugołigowych rozgrywek żużlowcy 

RKM Energo-Inwest z dorobkiem 14 pkt. w ligowej tabeli, p la
sują się na trzecim m iejscu, tracąc do prowadzącej dwójki 2 pkt.

1 lipca przygotowania do nowego sezo
nu rozpocznie pierw szoligow a drużyna  
KKS Color Cap, a m iesiąc później drugo- 
łigowy zespół RM KS Partners Rybnik.

a j \  11 J l C K i Y / U l  IK S

SlatwłS
W nadchodzącym sezonie w drużynach wy

stępować będą mogły trzy koszykarki zagra
niczne, w I lidze po I rundzie zostaną rozegra
ne spotkania płay off, a poza spotkaniam i 
ligowymi zespoły wałczyć będą o Puchar pol
ski. Natomiast rozgrywki II ligi zostaną prze
prowadzone w dwóch grupach: północ-połu
dnie.

Rybnickie koszykarki pierwszoligowe, obok 
zespołów z Lodzi i Pabianic, uczestniczyć będą 
także w rozgrywkach Pucharu Ronchetti, a lo
sowanie I rundy odbędzie się 10 lipca w M o
nachium.

Trwa kompletowanie zespołu. Jak na razie 
jedynym  w zm ocnieniem  C olor Cap-u jest 
Ukrainka Elena Bołdenko (rozgrywająca, 27 
lat, 182 cm), a z zespołu odeszły: M. Marzec, 
K. Waniorek, K. Polis, A. Grelak i G. Trosz
ka.

Szkolna rywalizacja
Po czterech bardzo trudnych spotkaniach, rybniccy żużlowcy z dorobkiem 4 pkt. 

zajmowali w tabeli 5 miejsce, w kolejnych pięciu zdobyli komplet punktów po
konując kolejno: Leżajsk Krosno (63:26), Śląsk Świętochłowice (62:28), LKZ 
Lublin (58:32), Wandę Kraków (72:18) i Kolejarz Rawicz (53:37). W pojedynku 
w Lublinie w RKM-ie zadebiutował Australijczyk Mark Lemon, który w tym 
spotkaniu w 4 biegach zdobył 10 pkt.

Nauczyciele przy
szachownicach
Na koniec maja w Klubie Energe

tyka w Rybniku odbył się II Ogól
nopolski Tbrniej Szachowy Pracow
ników Oświaty , w którym udział 
wzięło 37 zawodników i 3 zawo
dniczki.

Szachiści reprezentowali 7 woje
wództw. Zwycięzcą turnieju został na
uczyciel SP nr 5 w Jastrzębiu Jacek 
Dawidów, który otrzymał Puchar Pre
zydenta Miasta Rybnika. Drugi był 
Zb. Wieczorek z IL O  w Raciborzu,

na trzecim miejscu uplasował się Piotr Bobrow
ski MKSz Rybnik, zdobywając jednocześnie 
Puchar Kierownika Urzędu Rejonowego. Miej
sce czwarte zdobył Marek Bitman (również 
MKSz Rybnik). A oto miejsca pozostałych ryb
nickich szachistów: 9. - L. Pawłowski (SP 10), 
21. - M. Piecowski (Przedszkole Nr 10), 24. - P. 
Zawadowicz (SP 18), 31. - Alojzy Legutko (ZSZ 
Rybnik), 36. - R. Marion (ZSE-U Rybnik), 40. - 
D. Bobrowska (SP 5). Najstarszym uczestnikiem 
turnieju był rybniczanin, 74-letni Władysław 
Leciejewski. Turniej stał na wysokim pozio
mie: aż 19 zawodników posiadało centralne 
kategorie, a 14 - ranking międzynarodowy. 
Sędzią głównym, a także jednym  z organi
zatorów turnieju był Jan Heliosz.

5 czerwca przy upalnej pogodzie 
ok. 1200 uczniów reprezentujących  
wszystkie rybnickie podstawówki, 
w zię ło  u d z ia ł w IV  Igrzysk ach  
Szkół Podstawowych.

Rozegrano 7 konkurencji: szachy, pływanie, 
gry i zabawy, lekka atletyka, piłka nożna, ko
szyków ka i siatkówka. Zajm ując miejsce 
w pierwszej dziesiątce w końcowej klasyfi
kacji w danej dyscyplinie szkolne reprezen
tacje otrzymują określoną ilość punktów, a te 
z kolei przeliczane są na złotówki, które szko
ła przeznacza na zakup sprzętu sportowego. 
W tym roku za każdy punkt w końcowej kla
syfikacji szkoła otrzyma 36 zł. Dla przykładu 
- za zajęcie I miejsca w końcowej klasyfika
cji w jednej z dyscyplin, szkoła w nagrodę 
dostanie 540 zł. Ten złotówkowy przelicznik 
powoduje, że wszystkie szkoły traktują igrzy
ska bardzo poważnie, a rozgrywki stoją na 
bardzo wysokim poziomie sportowym.

W końcowej klasyfikacji zwyciężyła 
Szkoła Podstawowa nr 31 (53 pkt.), drugie 
miejsce zdobyła Szkoła Podstawowa nr 18 
(41 pkt.), a trzecie SP 10 i SP 34 
(po 38 pkt.).
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Klub Międzynarodowej Prasy i Książki 
Rybnik, ul. Sobieskiego 18

M arta M ćszśros ,
JA  M A RTA ...
Wydawnictwo Książkowe 
Twój styl. Warszawa 1998 

Barwna i ciepła autobio
grafia reżyserki i scenarzy
stki węgierskiej, znanej i ce
nionej w wielu krajach świa
ta. Związana przez wiele lat 
z Janem Nowickim, dzieli 

czas między Budapeszt i Kraków, a ze wzglę
dów zawodowych również wiele innych miast. 
Ze wstępu, ale i z kart książki wynika, że autor
ka... jest beznadziejnie zakochana w życiu i za
chęca czytelników, by życiem się cieszyli, nie tyl
ko je  przeżyli...

m •  •
D ie tm a r  B . R e im a n n .
B U R SZT Y N O W A  K O M 
NATA. F akty i m ity.
Wyd. Trio, Warszawa 1998 

Zaginiona w 1944 roku 
Bursztynowa Komnata cią
gle budzi emocje. Książka 
relacjonuje poszukiwania 
autora, prywatnego detekty
wa, które doprowadziły go 
do sensacyjnego odkrycia...

•  •  •
Ż A G L E . Magazyn sportów 
wodnych. Czerwiec 1998

W czerwcowym numerze 
miesięcznika dla wielbicie
li żeglarstwa i sportów po
chodnych m.in. relacja z re
gat Tygodnia Olimpijskiego 
na Lazurowym Wybrzeżu 
(ciekawostka: jednym z za
wodników był rybniczanin 

Mirosław Małek), wywiady, artykuły technicz
ne oraz dodatek specjalny - mapa szlaku wodne
go od Serocka do Piszu rzekami Narew i Pisa.

1 •  •  #  j
E M M A  SH A P P L IN  

I CarmineMeo
i Nastrojowa płyta niezwy-

Si śpiewającej 
m poetyckie 
łoskimjęzy- 
niędzy kla- 
m, a rocko- 
m robi duże wrażenie. I

BURSZTYNOWA
KOMNATA

Wśród autorów prawidłowych rozwiązań 
krzyżówki rozlosujemy dwa bony towarowe 

wartości 50 zł każdy, ufundowane przez
Klub Międzynarodowej Prasy i Książki (HpPail
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Nagrodę za rozwiązanie krzyżówki nr 5 
z hasłem "K A ŻD E PO L E  R O D ZI KĄ- 
KOLE"otrzymują: ALDONA BO CZEK ,
ul. 1 Maja 97/15, 44-206 Rybnik 6 oraz 
A L IC JA  KUSK A, ul. Małachowskiego 
109, 44-251 Rybnik. Bony towarowe do 
odebrania w redakcji przez miesiąc od daty 
ogłoszenia nazwisk zwycięzców.

Rozwiązaniem krzyżówki jest hasło, które po
wstanie po uporządkowaniu ponumerowanych 
liter od 1 do20.
Rozwiązania na kartkach pocztowych prosimy 

przysyłać do 6 lipca 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 
konieczne.



GAZETA RYBNICKA Czerwiec 1998
m m m

riTT

Na ekranach.. .
KINO “PREMIEROWE” TZR

Od 23 czerwca do 30 lipca - nieczynne

KINO "APOLLO"

Dzień zagłady, USA, 23-25.06., godz. 17.30, 20.00 
Mężczyzna - przedmiot pożądania, niem., 26-28.06., godz. 18.00, 
20.00; 29.06., godz. 17.15; 30.06.-2.07., godz. 18.00,20.00 
Mała syrenka, USA, 3-5.07., godz. 15.15,17.00; 6-9.07., godz. 
17.00; film wyświetlany będzie do 16.07.
Mortal Combat II, USA, 3-5.07., godz. 18.45, 20.00; 6-9.07., 
godz. 19.00

KINO “ZEFIR” - DK Boguszowice
Lepiej być nie może, USA, 23-25.06., godz. 17.00, 19.00 
Buntownik z wyboru, USA, 28.06.-2.07., godz. 17.00, 19.00

Jeżeli alkohol jest problemem w twoim życiu - 
może pomogą anonimowi alkoholicy. 

Przyjdź na spotkanie “AA”

Grupa AA “Odrodzenie”, poniedziałek, godz. 18.00 
Rybnik, ul. Wieniawskiego 7 
u Ojców Werbistów /M isjonarzy/

Grupa AA “Metanoja”, piątek, godz. 18.00 
Rybnik os. Nowiny, ul. Kard.Kominka 
kościół św. Jadwigi

Grupa AA “Barbara”, niedziela, godz. 19.00
Rybnik-Boguszowice
ul. Lompy 18
kościół p.w. św. Barbary

Jeżeli cierpisz z powodu picia bliskiej ci osoby 
przyjdź do nas - do AL-ANON

spotykamy się:
w Poradni Leczenia Uzależnień - Hibnera 36 /Nowiny/ - Rybnik
- środa - godz. 18.00
przy kościele o.o. Werbistów - Wieniawskiego 7 - Rybnik
- czwartek godz. 18.00

Państwowe O gnisko Plastyczne w Rydułtowach  
ogłasza zapisy na rok szkolny 1998/99 

na 3-letnie warsztaty
kompozycji, ćwiczeń przestrzennych i perspektywy, 

rysunku, malarstwa, rzeźby, rysunku 
i projektowania graficznego 

oraz historii sztuki i emalii artystycznej
prowadzone wg programów zatwierdzonych przez Ministerstwo Kul
tury i Sztuki.

Zajęcia odbywają się w godzinach popołudniowych i wieczornych - 
w pierwszym roku trzy razy w tygodniu, w drugim i trzecim cztery 
razy w tygodniu.

Słuchacze otrzym ują św iadectw o prom ocyjne, a absolw enci

Centrum Informacji Społecznej 
dla osób z zaburzeniami psychicznymi 

i ich rodzin
z siedzibą w Klubie Pacjenta Państwowego Szpitala 

dla Nerwowo i Psychicznie Chorych 
w Rybniku przy ul. Gliwickiej 33

zaprasza osoby zainteresowane poradnictwem 
psychologicznym, psychiatrycznym, terapeutycznym, 

prawnym, a także w sytuacjach kryzysowych lub 
wymagających wsparcia emocjonalnego do swojej siedziby 

na dyżury zespołów wsparcia i informacji 
w każdy czwartek w godz. od 15.00 do 18.00 
W  tym czasie czynny jest także dyżurny telefon 

42-26561, wew. 337

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, teł. 422-89-91
informuje, że przyjmuje zlecenia klientów na

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 zwłok - 250,00
- trumna kremacyjna - 200,00
- usługa kremacji - 450,00
- urna (różne rodzaje) - od 20,00 do 500,00

Urny z prochami zmarłych można będzie umieszczać 
w wykupionym miejscu kolumbarium na terenie cmentarza 
komunalnego przy ul. Rudzkiej w Rybniku po jego urucho
mieniu począwszy od drugiego półrocza br.

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

św iadectw o ukończenia.
Kandydaci proszeni są o przedstawienie prac wykonanych w róż

nych technikach oraz złożenie podania, życiorysu i odpisu świadec
twa ukończonej szkoły w siedzibie ogniska w środy, czwartki i piątki 
w godzinach od 15. do 18.0 lub korespondencyjnie do 1 września 1998 
roku na adres: 44-280 Rydułtowy, ul. Mickiewicza 23, tel. 45-77401.

W placówce prowadzone są również zajęcia z malarstwa i rzeźby 
dla dzieci od lat 6 do 15.

Zespół dziecięcy podzielony jest na 2 grupy wiekowe:
- 1 grupa od 6 do 11 lat,
- II grupa od 11 do 15 lat.

Zajęcia dla dzieci odbywają się trzy razy w tygodniu.



Czerwiec 1998 GAZETA RYBNICKA

Lokaty p*rogresywne to nowa, 
wygodna forma oszczędzania; 

gwarancja stałego oprocentowania, 
możliwość wypłaty pieniędzy 

przed terminem bez utraty odsetek.

Lokaty progresywne prowadzone są 
w złotych polskich, dolarach 

amerykańskich i markach niemieckich.

Zapraszamy do naszych placówek: 
Rybnik, ul. B. Chrobrego 8 

Rybnik, ul. Zebrzydowicka 30 
infolinia:.0-800 25 800

P B K

Powszechny Bank Kredytowy SA w Warszawie

Z tygodnia na tydzień
czyli ♦♦♦
21,5%  w 9 miesięcy*

* Podane oprocentowanie 
w skali roku dotyczy wkładu 
w wysokości przekraczającej 

20 000 PLN.

Minimalna kwota wpłaty wynosi: 
500 PLN, 200 USD lub 400 DEM.



GAZETA RYBNICKA Czerwiec 1998

P.P.U.H. „ F A B E T "  Sp. z o.o.
44-240 Żory, ul. Boczna 6

Tel (036) 73-40-500; 73-40-510 
Telefax (036) 73-40-501 

W S Z Y S T K O  
D O  B U D O W Y  D O M U
►stropy prefabrykowane - dł. do 9,0 m, 
►elementy ścienne (bloczki, pustaki), 
►płyty dachowe, be lk i nadprożowe, 
►płyty drogowe płytki chodnikowe, 
►Krawężniki, obrzeża, 

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

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

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

N A W IE R Z C H N I

w ä ' P I m
W WORKACH 50 kg
MOŻLIWOŚĆ DOSTAWY

STROP 2Kbeton 
uzupełniający

łączące  ' £ . kratownica
płyta prefabrykowana ^ 'i^ jf  przestrzenna
Maksymalna rozpiętość stropu 9,0 m

ISIS Tel. 090231 931, 
0-36/43-43-291

USŁUGI OGÓM ObUDOW Lflltf
Kompleksowe remonty
pom ieszczeń m ieszkalnych, biurowych, 
malowanie, tapetowanie, panele, kafelkowanie, 
sufity podwieszane,
ścianki działowe, przeróbki hydrauliczne . Ł

i elektryczne, tapety natryskowe
oraz inne prace w ykończeniow e

cćc

Poszukuję fachowców 
z pochodzeniem do prac 

budowlano-wykończeniowych 
w Niemczech.

Telefon: 0/049 221897657 po 15.00

ZAKŁAD USŁUGOWO-HANDLOWY

71(SA
PRACOWNIA PROJEKTOWA

44-251 Rybnik, ul.Kłokocińska46, telefax 036/42-20-125,
ZAKŁAD; 44-200Rybnik, ul.Hallera 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 “DACHKER AMIK”), 
okna i drzwi pvc, drewno, aluminium (MONTAŻ)

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

•  ża luzje  p oziom e i p ion ow e
•  rolety an tyw lam an iow e i teksty ln e

44-200 Rybnik, ul. Gliwicka 6, M iro s ła w  W odecki
tel ./fax 0-36/42-38-302, 
w godz. 9.00-17.00

tel. dom. 43-12-541 
wieczorem

Firm a Handlowo-Usługowa 
44-200 Rybnik, 
ul. Poprzeczna 4 
(boczna Wodzisławskiej), 
tel. (0-36) 42-25-484

WYCENA
NIERUCHOMOŚCI
Uprawniony Rzeczoznawca Majątkowy 
mgr inż. Krzysztof URBAŃCZYK  

te l. 4 2 -3 5 -3 2 3

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

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

44-200 Rybnik, teł. 42-35-276

Naprawa
telewizorów i magnetowidów

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

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

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

N o w o c z e s n e  h z iE N k i
W iosenna Promocja

I Ą  Salon , Rybnik
' J r \  D H  "H erm es", I p.

* Tel. 422-86-04  w. 208

sum MAnrnoł/ Bmm/wcH oba/ mo/vc/mom 
Zaprasza na zakupy

/  Boazerie panelowe - Kospan 
/  Boazerie PCV - zewnętrzne i wewnętrzne 

import
/  Kleje do glazury - Atlas, Ceresit 
/  Sufity podwieszane 
/  Panele podłogowe - import 
/  Kasetony, narzędzia, farby 
/  Rynny, papa , lepik j

Szybka nauka !
Ośrodek Szkolenia Pamięci i Koncentracji

filia w Rybniku
* Ośrodek zajmuje się treningiem pamięci i koncentracji dla dzieci i młodzieży oraz efektywnymi metodami 

uczenia się.
* Treningi polepszają i rozszerzają pamięć, ułatwiając koncentrację, poprawiają osiągane wyniki w nauce. 

Zmniejszają stres wywołany szkołą.
* Wszystkie prezentowane w Ośrodku techniki uczenia się są przekładane na konkretny materiał przedmio

tów z zakresu szkoły podstawowej i średniej.
* Oferujemy dogodne systemy ratalne - kształcenie to inwestycja w przyszłość naszych dzieci, która nie 

powinna być ograniczana aktualnym statusem finansowym.
* W kursie mogą uczestniczyć wszystkie dzieci od trzeciej klasy szkoły podstawowej do ostatniej klasy 

szkoły średniej.
* Pierwsze efekty pojawiają się po kilku tygodniach treningu.
* Zajęcia odbywają się w Szkole Podstawowej nr 2 w Rybniku, przy ul. Wodzisławskiej.
* Więcej informacji można uzyskać dzwoniąc po 20.00 pod numer 0-36/422-04-11

Agencja Reklamy Gazety Rybnickiej I N F O M A X  Tel./fax 423-80-90,tel. 423-80-88
Tz>l A
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TELEFONY ALARMOWE
999, 42-23-666P o g o to w ie  R a tu n k o w e:  

S tra ż  P o ża rn a :
P o lic ja :
S tra ż  M ie jsk a :

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

P ogotow ie W eterynaryjne:
P o g o to w ie  G a zo w e:
1500 45-53-791  
P o g o to w ie  E n e rg e ty c z n e : 4 2 -2 1 0 -7 1  
Pogotowie W odno-Kanalizacyjne: 4 2 -2 3 -6 8 1 , 
4 2 -2 6 -1 9 2 , 4 2 -2 6 -6 4 7

----------------------------------------- ^
P o g o to w ie  K o m u n ik a c ji M ie jsk ie j-
D y sp o zy to r : 4 2 -2 3 -0 9 6
P o g o to w ie  C ie p ło w n ic z e :  4 2 -2 4 -9 5 6 ,  

4 2 -2 4 -6 4 5
P o m o c  D r o g o w a : 4 2 -2 7 -5 6 9
W o d n e  O c h o tn ic ze  P o g o to w ie  R a tu n k o w e:

4 2 -2 6 -5 9 9
Pogotow ie R atunkow e Kolejowe: 4 2 -2 2 -6 3 8  
Pogotowie Ratownictwa Górniczego: 45 -51  -289  
P o g o to w ie  Z im o w e: 4 2 -2 1 -2 3 3
M iejski O środek D yspozycyjny: 42 -21  -000

TELEFONICZNE SŁUŻBY INFORMACYJNE
Informacja: PKS 42-22-242, PK P 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 p^chiatiycznego,uL Gliwicka 33)

BEZPŁATNE PORADY PRAWNIKA w "Gazecie Rybnickiej"
W piątki w godz. 15.00 -17.00 w siedzibie naszej redakcji (Rynek 12a, tel. 42-28-825) 

dyżuruje prawnik udzielający bezpłatnie porad

Mała Scena

á t'á ú 'ú  i  M i 

od 1 7 .0 0  do
7 w niedziele 

sam otni m ile w idziani
r Wywoływanie negatywów w procesieN 

c-41 i wykonywanie odbitek w ośmiu 
formatach.

EKSPRESS Rybnik, Reja 2 Terminy od 1 do 24 godzin.

4 zdjęcia paszportowe  - tylko 10 zł

Zarząd Zieleni Miejskiej w Rybniku
Dział Usług Pogrzebowych uł. 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 m ożliw ością  odpraw ienia m szy św.
*usługi cmentarne
* zamówienie wieńców, palm, wiązanek, kwiatów 
*możliwość załatwienia orkiestry 
*wynajęcie autobusu

C eny kon kurencyjne

GAZETA 
RYBNICKA

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 /cm
¿om wm m

n/OJZęO DftD& PM
OKŁADKA (tylna  -  pełny kolor): 
strona ostatnia 
cała strona -1607 zł
1/2 strony - 803 zł
1/4 strony - 402 zł
strona wewnętrzna 
cała strona -1435 zł
1/2 strony - 717,5 zł
1/4 strony - 358,75 zł

ó U -ru sK C u /y i

BEZPiAT/WiCOiPOPTf
RABATY:
cykl 3 emisji -10%
cykl 6 emisji -15%
cykl 12 emisji - 20%

ceny netto + 22% VA I

Biuro ogłoszeń: IMFOMAX, 
Rybnik, Rynek 12a, 

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

^Zastrzegamy

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

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

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

 ̂G A Z E T A ^  
R Y B N I C K A

A D RES REDAKCJI: 
44-200 Rybnik  

Rynek 12a (oficyna) 
Skrytka pocztow a 96  

tel./fax 42-28-825  
Redakcja czynna 

od poniedziałku do piątku

Tel. 42-28-825___
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W s z y s T k o  c I L a  c i e b Í E  i  d U  T w o j E q o  d o  m u  !
BOGATY WYBÓR I N Y Z E I  E g

doMQs
F k s p r e s  s a

ATRAKCYJNE CENY

-
ma.

SALON SPRZĘTU 
SPORTOWO-TURYSTYCZNEGO 
m.in. altany, namioty, pontony, 
firmowa odzież sportowa, 
łyżworolki, torby, plecaki 
M EBLE  O G RO D O W E

ROCES
ROCEIS POLISH TEAM

44-200 RYBNIK 
ul. ZEBRZYDOWICKA 3 
tel. (036) 4226911-13 

tlx 36446, fax 4221025

CENTRUM MEBLOWE
M.in. studio mebli 

kuchennych

•  w yk ładz in y  •  ośw ietlenie
•  dyw any •  firany, zasłony
•  chodn ik i •  karn isze

Ulqi TRANSPORTOWE
HONORUjEMy l<ARTy C  U Z 5 %  RAbATEM

R aty

CODZIENNIE 9°° * 1800 ZAPRASZAMY SOBOTY 9 °°'

^  INDECO®
W odzisław Śląski ul. Ks. Konstancji 14, tel. (0-36) 455  41 53  

Rybnik ul. Zebrzydowicka 3 (D .H. „DO M US”) 
Jastrzębie Zdrój D .H. „KŁOS”

Szafy z drzwiami suwanymi INDECO 

znajdują swoje zastosowanie praktycznie 

w każ-dym pomieszczeniu.

Z powodzeniem można sto-sować je 

w przedpokojach, sypialniach, gardero

bach,gabinetach czy biurach.

Szeroka gama dostępnych kolorów płyt, 

luster oraz ram drzwi daje pewność, że 

drzwi INDECO będą doskonale kom

ponować się z istniejącym wnętrzem. 

Wysokiej klasy materiały oraz wykonaw

stwo gwarantują zadowolenie nawet naj

bardziej wymagających klientów.

• RATY
• MOŻLIWOŚĆ ODPISANIA OD 

PODATKU
• RABATY DLA POWODZIAN

inłertec

Ż O R Y

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

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

Zapraszamy do biura in f - handlowego A-P .
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K O N S U M

m m m m m

■ m uni
v o m Brügmann

DOMEL S .C .

Rybnik, ul. Ż o rsk a  10  
tel7fax422 55 07,42211 84, 

4 2 2 6 6 1 6

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

•  niemiecki:
BRUGMANN, GOLDEN LINĘ

•  austriacki profil licencyjny 
PANORAMA

•  parapety zewnętrzne 
i wewnętrzne

Doradztwo, transport, 
montaż, serwis, raty

Ekskluzywne atestowane
DRZWI ANTYWŁAMANIOWE
włoskiej firmy Dierre 
a także:
Drzwi bankowe, p-pożarowe 
oraz solidne drzwi wielofunkcyjne na 
zaplecze sklepu, hurtowni, do domu.

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

FHU „GÓRECKI”

PUNKTY SPRZEDAŻY  
D ETALICZN EJ f MON7
Ś W IE R K L A N Y  ^  ^
ui. Żorska 28 
tei. 0-90 68 33 29
G L IW IC E
ui. RybnicCa i f “ * ,
tei. (032; 232 07 06

ui. Sienkiewicza J 0  æ \ wÉ |  
te!. 7032) m  $ â  f s  ^

SPRZEDAŻ HURTOWA
Ś W I E R K O A N Y
ui. 3 Maja 114 1

KLIMATYZACJA
WENTYLACJA

Autoryzacja Vitroservice Clima, Daikin, Sanyo, Electra j

SYSTEMY ALARMOWE
Kontrola dostępu, telewizja przemysłowa 

Autoryzacja Techom  
Koncesja MSW i A

DOMOFONY, VIDEODOMOFONY
T E L E F O N Y

Autoryzowany dystrybutor Miwi-Urmet

PRZEDSIĘBIORSTWO
PRODUKCYJNO-HANDLOWO-

USŁUGOWE

oknä0NTOrzwi

44-240 Żory

ul. Moniuszki 5 
tel. (036) 43 42164 
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. 26 Marca 7 
tel. (036) 45 53 245

47-400 Racibórz

ul. Browarna 16 
tel./fax 41 52 248

Poszukujemy partnerów  
handlowych

B P k s t er !  Promocja zimowa
szyby K=1,1 w cenie 1,6

Zapraszamy również do naszych 
salonów sprzedaży

R TV  -  TH O M PSO N , P H IL IP S . P A J L IS O H f. SO .W  
.M a» -  AKIM>. W H IR LPO O L. B O M U  Z A - łlS S l PO L A K . .U D C A

44-240 Żory, ui. Moniuszki 5 44-200 Rybnik, Pt. Wolności 15


