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Przemarsz uczestników uroczystości w Proszowicach 
przez miasto.

SOŁTYSIK JÓZEF, L. 36, z WIELUNIA 
STANICZEK JÓZEF, L. 28, z ŻOR 
STOJNIK MAKSYMILIAN, L. 22, z RYBNIKA 
SZCZEPANEK WIKTOR, L. 35, z ŻOR 
SZNAJDUCH OTTON, L. 31, z CHWAŁOWIC 
SZULIK ALOJZY, z BOGUSZOWIC 
SZULIK JÓZEF, L. 36, z RYBNIKA 
SZUMILAS JERZY, z BIELSKA

Fragment tablicy z nazwiskami żołnierzy, wśród których byli 
również rybniczanie.

Społeczność Rybnika w hołdzie ofiarom obozów 
hitlerowskich i sowieckich łagrów.

W  rocznicę Września
Wciąż pamiętamy... Świadczą o tym uroczystości w Proszowicach, gdzie 

we wrześniu 1939 roku miała miejsce bitwa z hitlerowskim najeźdźcą. 
Zginęło w niej wielu Ślązaków, w tym 17 rybniczan.

Pamiętamy również w Rybniku - kolejna tablica wmurowana została 
w monument na rybnickim cmentarzu poświęcony Tym, którzy spoczęli 
w obcej ziemi i Tym, którzy grobów nie mają. Ufundowała ją  rybnicka 
społeczność - w hołdzie wszystkim rybniczanom wymordowanym i zamę
czonym w obozach hitlerowskich i sowieckich łagrach.

Tradycyjnie wieńce i kwiaty pokryły mogiły Żołnierzy Września na ryb
nickim cmentarzu. Wciąż pamiętamy...

Szersza relacja z uroczystości - str.4

Delegacja Rybnika składa hołd pod pomnikiem poległych w bitwie pod  
Proszowicami.

Tablica została poświęcona przez księży celebrujących mszę połową na 
proszowickim cmentarzu.

Kwiaty na mogiłach Żołnierzy Września na rybnickim cmentrzu.
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Wybory Samorządowe '98

Sam orządność  
- to my wszyscy

Jeżeli chcemy egzekwować od przyszłych 
władz realizację przedwyborczych obietnic, 
musimy wcześniej skorzystać z prawa do 
wyboru tychże władz. Będzie to wyrazem 
naszej odpowiedzialności za sprawy publicz
ne oraz zaufania do demokratycznych insty
tucji.

W Rybniku frekwencja w dotychczaso
wych wyborach parlamentarnych i samo
rządowych była zbliżona do średniej kra
jowej. Była ona jednak zdecydowanie niż
sza niż np. w Niemczech, gdzie frekwen
cja w wyborach parlamentarnych wynosi 
średnio 85 proc. Jest to zapewne skutkiem 
tradycyjnego zdyscyplinowania społe
czeństwa niemieckiego, ale także utożsa
miania się z własnym państwem i wiary 
w moc wyborczej kartki.

Chcąc mieszkańcom Rybnika ułatwić 
wybór, w specjalnym Monitorze Wybor
czym, który ma formę wkładki do naszej 
gazety, przedstawiamy materiały dostar
czone przez komitety wyborcze, które 
zgłosiły kandydatów do Rady Miasta. Dru
kujemy również obwieszczenie Miejskiej 
Komisji Wyborczej o kandydatach na rad
nych w 8 okręgach wyborczych naszego 
miasta oraz informacje o zasadach i spo
sobie głosowania.

Weźmy zatem odpowiedzialność za swoje miasto oraz województwo 
i spotkajmy się w niedzielę 11 października przy urnach wyborczych.

.......... ............... — »II .............................. ■■■■■.....  «

iły ptaki z rynkowy] latami
Ptok piyrszy
W wolnym kraju se miyszkomy

Ptok drugi Wybiyromy, kaj furgomy!
Jedyn może furgnąć “w lewo ”,
Inkszy na błoniach siednońć na drzewo,
A bo pomaszkecić se w hasioku,

4 A bo kaj indzij, abo stoć z boku... ° trzeci
Ale najgorzyj robie z siebie blozna,
I  nie szanować se swoijgo gniozda!

^ ......... .............—..-.- (fra-szoł-ka)

Nieobecni racji nie mają - weryfikację 
tej sentencji może przynieść nam już czas 
najbliższy, czas samorządowych wybo
rów. Nie zgadzamy się przecież, by o spo
sobie rozwiązywania problemów rodzin
nych decydowano bez naszego udziału, 
tym bardziej nie możemy się więc sami 
pozbawiać wpływu na wybór ludzi, od 
których zależeć będzie poziom naszego 
życia. A wpływu takiego się pozbawimy, 
nie uczestnicząc w wyborach 11 paź
dziernika.

Pamiętajmy zatem, że kompetencje sa
morządu będą, a w naszym mieście już 
są, bardzo szerokie. Oświata, służba 
zdrowia, opieka społeczna, kultura, dro
gi, inwestycje - oto tylko niektóre dzie
dziny, o kształcie których w ogromnym 
stopniu decydują władze samorządowe. 
A jest ich znacznie więcej. Samorządność 
powiedzie się wtedy, kiedy ją zaakceptu
jemy, uwierzymy, że poprzez głos odda
ny na naszego kandydata pomożemy 
choć w małej cząstce w realizacji progra
mu, zdolnego zapewnić rozwój naszej 
gminy.

Frekwencja wyborcza jest odbiciem za
interesowania sprawami państwa czy gminy.
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W  rocznicę
Września
W niedzielę 6 września br. na proszowic- 

kim cmentarzu poświęcono odnowioną pa
miątkową tablicę i mogiły poległych przed 
59 laty żołnierzy.

W renowacji pomnika i żołnierskich kwater 
udział finansowy miało również miasto Ryb
nik. W uroczystościach wzięła udział delega
cja rybniczan: przewodnicząca Rady Miasta 
ubiegłej kadencji Urszula Szynol, przedstawi
ciele Zarządu Miasta Maria Kufa-Skorupo- 
wa i wiceprezydent Jerzy Kogut, kierownik 
Urzędu Rejonowego Damian Mrowieć oraz 
Renata Paryzek z rybnickiego muzeum.

Mszę połową na proszowickim cmentarzu 
koncelebrował m.in. ks. prałat Alojzy Klon. 
W wygłoszonej homilii pszczyński dziekan 
ks. Józef Oleś pięknie powiedział o Śląsku, 
z którego pochodziła większość poległych 
w Proszowicach żołnierzy: Ślązacy na wol
ną Polskę czekali dłużej niż 150 lat zaborów. 
Śląsk na połączenie się z polską Macierzą cze
kał ponad 600 lat. Zaś tu, na proszowickiej zie
mi, jego synowie oddali za Polskę życie... ”. Po 
mszy św. poświęcono pomnik i odnowione 
mogiły poległych żołnierzy, odczytano “apel 
poległych”, zaś liczne delegacje środowisk 
kombatanckich i miast śląskich złożyły sym
boliczne wieńce i kwiaty. Uroczystości towa
rzyszyła kompania honorowa i orkiestra woj
skowa krakowskiego garnizonu.
Po oficjalnych uroczystościach zebrani zapro

szeni zostali na gościnę zorganizowaną przez 
Społeczny Komitet Odnowy Grobów Żołnie
rzy Polskich w Proszowicach.

Dzień 1 września upamiętniono również 
w Rybniku. Tradycyjnie złożono wieńce i kwia
ty na grobach żołnierzy, którzy polegli w obro
nie naszego miasta i spoczywają na rybnickim 
cmentarzu.

Parę dni wcześniej na monumencie poświę
conym Tym co spoczęli w obcej ziemi i Tym, 
co grobów nie mają na rybnickim cmentarzu, 
odsłonięto i poświęcono tablicę, którą społecz
ność Rybnika ufundowała Pamięci rybniczan 
wymordowanych i zamęczonych w obozach 
hitlerowskich i łagrach sowieckich w latach 
II wojny światowej. W  uroczystościach wzięli 
udział przedstawiciele władz miasta z prezyden
tem Józefem Makoszem, rybnickich środowisk 
kombatanckich, służby mundurowe, a także ro
dziny ofiar. Poświęcenia tablicy dokonał pro
boszcz parafii Matki Boskiej Bolesnej ks. Fran
ciszek Radwański, obecny był także pastor 
ewangelicki ks. Zbigniew Kowalczyk.

szot

Niewielkie miasteczko Proszowi
ce leży około 40 kilometrów od Kra
kowa. Jego losy związały się ze Ślą
skiem w pierwszych dniach drugiej 
wojny światowej.

Na mogiłach 
w Proszowicach

W dniach 6 i 7 września 1939 roku wycofują
cy się polscy żołnierze z 55 Dywizji Piechoty 
Armii Kraków stoczyli tam z hitlerowcami za
ciętą walkę. Wśród 118 poległych w bitwie pol
skich żołnierzy zginęło 65 Ślązaków z Kato
wic, Chorzowa, Pszczyny, Żor. Było wśród nich 
17 żołnierzy z Rybnika: Karol Barcelak, Al
fred Buchalik, Józef Buchalik, Edward Kozyra, 
Jan Łaska, Jan Marcisz, Jerzy Matuszewicz, Teo
dor Piecha, Franciszek Pośpiech, Franciszek 
Potempa, Emanuel Sładek, Maksymilian Stoj- 
nik, Otton Sznajduch, Alojzy Szulik, Józef Szu- 
lik, Piotr Śmietana i Paweł Zielczany.

Oto fragmenty wspomnień Aleksandra Buk- 
ko, uczestnika bitwy pod Proszowicami, dowód
cy jednego z plutonów batalionu Obrony Naro

dowej “Rybnik”: - Byłem członkiem powołanych 
w 1937 roku batalionów Obrony Narodowej. 
Jako żołnierze rezerwy mieliśmy w domu mun
dury i przydział broni, która była złożona w 
magazynach starostwa. 20 sierpnia 1939 roku 
wyruszyliśmy na dziesięciodniowe ćwiczenia. Po 
ich zakończeniu mieliśmy wrócić do domów. Tam 
zastała nas wojna.(...) Podążaliśmy drogą kra
kowską w kolumnie dowodzonej przez podpuł
kownika Wiktora Eichlera. Szliśmy piąty dzień 
bez przerwy od granicy niemieckiej. Cofaliśmy

się przez Proszowice w kierunku na Kazimierzę 
Wielką. (...) Byliśmy zmęczeni, “zmaszerowani”, 
na skraju wyczerpania. (...) Nagle zaatakowali 
nas Niemcy. Ogień dostaliśmy z przodu. Była 
godzina 3.50(7 września 1939), znajdowaliśmy 
się na wysokości cmentarza w Proszowicach. 
Zaskoczenie było zupełne, ponieważ cały dzień 
nasza kolumna szła w tym kierunku i nie była 
niepokojona. Nieprzyjaciel używał broni maszy
nowej z fosforową amunicją oświetlającą. (...) 
W bitwie zginęło około 120 naszych żołnierzy, 
do niewoli dostało się około 200. Tak skończyła 
się nasza proszowicka epopeja...
(Tekst wspomnień zaczerpnięto z broszury 
okolicznościowej wydanej z okazji uroczy
stości w Proszowicach)

Pomnik poświęcony pamięci żołnierzy Armii Kraków poległych w bitwie pod Proszowicami.
Zdj.: szoł

11 września br. w wieku 62 lat zmarł
Jan Karwot

artysta malarz i muzyk.
Jego śmierć jest wielką stratą dla rybnickiej kultury 

i ciosem dla ludzi, którzy Go znali.
Rodzinie najszczersze kondolencje składają 

Zarząd i członkowie
koła Związku Polskich Artystów Plastyków w Rybniku

T p I.
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Apogeum konfliktu między firmą “Eko”, 
a władzami miasta Rybnika nastąpiło 4 wrze
śnia, kiedy to w odpowiedzi na zaproszenie 
wystosowane przez prezydenta Makosza do 
pracowników firmy, zjawili się oni przed 
Urzędem Miasta ale...w kolumnie 6 śmiecia
rek z zamiarem wręczenia władzom i dzien
nikarzom pisma ze swoim stanowiskiem. Roz
mawiać nie mieli zamiaru. Do zorganizowa
nia spotkania skłoniły prezydenta kolporto
wane przez firmę ulotki oraz obwieszenie 
śmieciarek transparentami oskarżającymi go

personalnie o zamiar wyeliminowania firmy 
z rynku i pozbawienie załogi “Eko” miejsc 
pracy. Mając podejrzenia, że kierowcy “wożą” 
owe hasła pod presją właścicieli firmy, chciał 
zapewnić jej pracowników, że miasto złych 
zamiarów wobec firmy nie ma, a cały kon
flikt rozbija się jedynie o lokalizację bazy w 
strefie ekologicznej, na obrzeżach błoni. - 
Chciałem im uświadomić, że są pionkami w 
grze - twierdził prezydent. Władze miasta od 
jakiegoś czasu podejrzewały, że spór wokół 
bazy wykorzystywany jest przez przeciwni
ków prezydenta do walki politycznej i zdys
kredytowania jego osoby w oczach rybniczan. 
Szczególnie, że konflikt zaostrzył się przed 
wyborami.

Śmieciarki przez dwadzieścia minut bloko
wały ul. Chrobrego, przy biernej postawie po

licji, chociaż została ona przez prezydenta po
wiadomiona o zamiarach demonstracyjnego 
“zajazdu”. Prezydenta zbulwersował fakt, że 
funkcjonariusze nie podjęli nawet rutynowych 
działań, jak choćby sprawdzenie dokumen
tów kierowców aut stojących z zapalonymi 
silnikami i łamiącymi co najmniej kilka prze
pisów o ruchu drogowym. Wyciągnął zatem 
wniosek, że policja demonstrację ochraniała. 
W efekcie złożył on skargę na mającego wte
dy służbę zastępcę komendanta rejonowego 
policji E. Bujoka do Komendy Wojewódzkiej

Policji. Specjalna komisja sprawę wyjaśnia. 
Zaś za niepodjęcie działań w sytuacji zagro
żenia porządku publicznego odsunął od peł
nienia obowiązków służbowych Komendan
ta Straży Miejskiej R. Sadowskiego.

Tak zakończył się kolejny, choć zapewnie 
nie ostatni, akt sporu między miastem, a fir
mą “Eko”. Bezpośrednio po incydencie wła
dze miasta jeszcze raz przedstawiły mediom 
podłoże konfliktu, który rozpoczął się w gru
dniu ub. roku. - Dla władz samorządowych 
“konstytucyjnym ” przepisem jest plan prze
strzennego zagospodarowania. Zgodnie z nim 
teren, na którym zlokalizowana jest baza, leży 
w strefie ekologicznej, w której istnieje zakaz 
użytkowania obiektów takich jakm.in. baza - 
powiedział wiceprezydent Śmigielski. - Po 
pierwszych rozmowach o ewentualnej zmia

nie lokalizacji wydawało się, że firma zrozu
miała tę sytuację i przyjmie proponowany 
przez nas teren w strefie przemysłowej. Mia
sto, mając na uwadze lokalizację firmy oraz 
niedostosowanie bazy do nowych kryteriów, 
wydało firmie zezwolenie na działalność wa
runkowo na 1,5 roku. Pomimo świadomości, 
że pozostawienie bazy w tym miejscu nie daje 
firmie szans rozwoju, “Eko” odwołało się do 
Kolegium Odwoławczego Sejmiku Samorzą
dowego. Miasto przedłużyło zezwolenie na 
7,5 roku, ale warunku nie uchyliło. “Eko” od
wołało się raz jeszcze i kolegium poleciło 
miastu warunek ten wykreślić. - Żałuję, że 
członkowie kolegium nie skorzystali z nasze
go zaproszenia i nie zrobili wizji lokalnej. Wte
dy, być może, postanowienie byłoby inne - po
wiedział prezydent Makosz. Jak twierdzi wi
ceprezydent Kufel, decyzja kolegium daje jed
nak miastu możliwość dochodzenia swoich 
racji na mocy innych ustaw. - Szefowie “Eko ” 
mówili “Panie prezydencie, myśmy się dzi
wili, że pan nas tam jeszcze toleruje...”. Póź
niejsze zachowania właścicieli firmy są do
wodem, że tu nie chodzi o bazę, ale o polity
kę, a komuś bardzo zależy na siłowym wej
ściu do ratusza - dodał prezydent Makosz. - 
Z biegiem czasu okazało się, czego nie byli
śmy wcześnie świadomi, że zabudowania 
“Eko ” to samowola budowlana huty, a w ba
zie firmy znaleźliśmy wiele uchybień: brak 
planu zagospodarowania, uzgodnień branżo
wych, inwentaryzacji geodezyjnej obiektów i 
urządzeń, uporządkowanie gospodarki wod
no-ściekowej itp. - powiedział wiceprezydent 
Kufel. - Przez cały czas konfliktu firma dzia
ła, ze strony miasta nie było żadnej blokady 
np. zakazu deponowania śmieci na komunal
nym wysypisku. Nadal uważamy, że swoje za
dania dotyczące wywozu nieczystości spełnia 
dobrze. Jednak właściciele “Eko” uważają, że 
działania miasta wokół bazy utrudniają dzia
łanie firmy. - Wszystko co robimy na swoim 
terenie wokół “Eko” jest częścią zagospoda
rowania błoni - uważają przedstawiciele mia
sta. - Trudno też uznać za szykanę wobec fir
my rozwiązanie z nią umów przez miejskie pla
cówki oświatowe. Doszedłem do wniosku, że 
treść transparentów na śmieciarkach godzi w 
interes i dobre imię miasta i taką decyzję pod
jąłem - powiedział wiceprezydent Kogut. - 
Człowiek dorosły sam oceni sytuację, zaś dzie
ci trzeba chronić przed pornografią i ... poli
tyką. To zresztą jest kwestia rynku. Jeżeli w 
jednym sklepie będą mnie źle traktować, na
stępnym razem pójdę do innego... - Jak moż
na mówić o szykanach i monopolistycznych 
praktykach, o co oskarża nas “Eko”, skoro 
około 60 proc. miasta sprzątane jest przez tę 
firmę - mówi wiceprezydent Kufel. - My tyl
ko chcemy żeby przenieśli bazę.

Dokończenie na str. 18

Chodzi o bazę czy o politykę?
Jak to się stało, że dobry pomysł, którego założeniem była 

zamiana zdegradowanych przez hutę “Silesia” terenów w Paru- 
szowcu w zielone błonia, wywołał falę nieporozumień, pretensji, 
a w efekcie konfrontacyjnych zachowań?

Tel. 42-28-825
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Skrótem...
Nowy krzyż
Trwają prace przy zbiorowej mogile powstałej po ubiegłorocznej powodzi na rybnic
kim cmentarzu komunalnym.
Obecnie na mogile montowane są indywidualne tablice nagrobkowe. Na terenie cmenta

rza umieszczona zostanie również specjalna tablica informująca o tragedii, której następ
stwem jest zbiorowa mogiła. Przypomnijmy, że w wyniku ubiegłorocznej powodzi na terenie 
rybnickiego cmentarza komunalnego doszło do obsunięcia się skarpy, co doprowadziło do 
uszkodzenia blisko 300 grobów. Usypana została zbiorowa mogiła i ustawiono krzyż, który 
teraz zostanie zastąpiony nowym - mosiężnym. Prace mają zostać zakończone przed Świę
tem Zmarłych.

Alarm na próbę
W Rybniku przeprowadzona została próba syren.

Dokładnie w samo południe 1 września mieszkańcy Rybnika mogli usłyszeć charaktery
styczny dźwięk syren. 3 minutowy alarm przeciwlotniczy był sprawdzianem dla 39 syren 
umieszczonych m.in. na budynkach zakładów pracy oraz szkół. Alarm przeciwlotniczy odbywa 
się raz w roku.

Kolejny "Merkpol"
Podwoje dla wszystkich kupujących otworzył nowy Dom Handlowy.

31 sierpnia w Rybniku-Niedobczycach dokonano uroczystego otwarcia Domu Handlowe
go MERKPOL-5. Placówka mieści się na Osiedlu Wrębowa przy ul. Górnośląskiej 138. 
Wszyscy zmotoryzowani klienci mogą korzystać z bezpłatnego parkingu, a sprzedawcy za
chęcają do odwiedzenia kilkunastu stoisk, z których szczególnie paniom polecają dział 
z tkaninami i firanami żakardowymi.

Pomoc dla lekomanów
1 września w Przychodni Specjalistycznej w Rybniku Orzepowicach przy ul. Energety
ków 46 rozpoczęła funkcjonowanie Poradnia Leczenia Uzależnień Lekowych.

Z fachowej porady psychologicznej mogą skorzystać tutaj wszystkie osoby, które mają 
problem z uzależnieniem lekowym, nie wiedzą jak radzić sobie w takiej sytuacji i nie znają 
możliwości samodzielnego rozwiązania tego problemu. O pomoc mogą prosić również oso
by, które nie są przekonane o własnym uzależnieniu.

Wszelkich porad w tej dziedzinie udziela Maria Pokoj, która od kilku miesięcy prowadzi 
również punkt konsultacyjny do spraw narkomanii.

Poradnia Leczenia Uzależnień Lekowych czynna jest w poniedziałki od godz. 7.00 -10.00, 
a w pozostałe dni tygodnia od 8.00-17.00.

Jaka gmina?
Przedstawiciele rządu wzięli udział w rybnickim sympozjum na temat gmin górniczych.

Sztab wyborczy AWS-u w Rybniku zorganizował sympozjum z udziałem m.in. posła Cze
sława Sobierajskiego, wojewody Marka Kempskiego oraz przedstawicieli Ministerstwa 
Gospodarki oraz Transportu i Gospodarki Morskiej. Sympozjum pod nazwą “Problemy 
gminy górniczej na przykładzie Rybnika” odbyło się 5 września w Cechu Rzemiosł 
Różnych w Rybniku.

Boguszowickie drogi
Jak poinformowała nas Naczelnik Wydziału Dróg UM Władysława Lampart, ani mie

szkańcy ani przedstawiciele Rady Dzielnicy Boguszowice nie wystosowali żadnego pisma 
dotyczącego złego stanu ul. Dr. Rostka, o czym powiadomił nas jeden z czytelników. 
W związku z tym nie planowano tam dotąd żadnych prac. Mieszkańcy ul. Dr. Rostka 
powinni więc o swoich problemach powiadomić jak najszybciej Radę Dzielnicy. W dzielnicy 
Boguszowice przeprowadzono natomiast modernizację m.in. Placu Pokoju i ul. Czwartaków. 
Najprawdopodobniej w przyszłym roku rozpoczną się prace na ulicy Bogusławskiego.

(S)

Urodziny O S P
Piękny jubileusz istnienia obchodziła dzia

łająca na terenie dzielnicy Popielów Ochot
nicza Straż Pożarna.

5 września odbyły się tam uroczystości zwią
zane z jej 90 - leciem. W dniu jubileuszu od
prawiona została uroczysta msza święta, po 
której odbył się apel jednostek OSP, połączo
ny z dekoracją zasłużonych strażaków. Złotym 
medalem za zasługi dla pożarnictwa odznaczeni 
zostali: Franciszek Syrek, Grzegorz Niewelt 
oraz Marian Karwot. Przyznano również 8 
srebrnych i 5 brązowych medali za zasługi oraz 
4 odznaki strażaka wzorowego.

Pierwsze zebranie członków Straży Pożarnej 
w Popielowie miało miejsce 22 listopada 1908r. 
Podczas tego spotkania powołano do życia OSP 
i wybrano członków Zarządu z prezesem Fran
ciszkiem Abrachamczykiem. Z czasem popie
lowska OSP zyskała remizę, własną orkiestrę 
dętą, a jesienią 1936 roku powstała pierwsza 
w dziejach jednostki drużyna żeńska.

W uroczystościach jubileuszu 90 - lecia 
wzięli udział przedstawiciele zaproszonych 
jednostek OSP, a gospodarzami byli członko
wie wybranego w 1996 roku Zarządu OSP w 
Popielowie - prezes Alfred Kuczera, naczel
nik Zbigniew Liszka i gospodarz Rudolf 
Swaczyna. Gościom przygrywała Miejska 
Orkiestra Dęta Rybnik, a na zakończenie stra
żackiego święta odbyła się zabawa taneczna.

(S)

J u b i l e u s z  
dawców krwi

Na terenie MOSiR-u w Kamieniu gościli 
honorowi krwiodawcy.
12 września odbył się tam festyn, przygotowa

ny z okazji 40-lecia Honorowych Dawców 
Krwi w Polsce. Uroczystości uświetniła msza 
święta celebrowana w kościele św. Brata Alberta 
Chmielowskiego w Kamieniu. Po nabożeństwie 
na terenie ośrodka odbył się festyn, podczas 
którego swoje wyszkolenie zaprezentowały psy 
policyjne z KRP w Rybniku. Wszyscy uczest
nicy imprezy mogli poznać również umiejętno
ści straży pożarnej i drużyn sanitarnych oraz 
obejrzeć pokazy samolotowe i występy muzycz
ne. Organizatorzy - Rejonowa Rada Krwio
dawstwa, zadbali również o sprowadzenie do 
Kamienia jednego z najnowocześniejszych am
bulansów w Polsce, w którym podczas trwania 
festynu można było oddać krew.
Zdaniem Mariana Solarka, prezesa Klubu 

Honorowych Dawców Krwi w Rybniku i prze
wodniczącego Rejonowej Rady Krwiodaw
stwa, sytuacja dawców krwi jest dobra. 
W Rybniku istnieje kilka klubów oddają
cych krew na rzecz m.in. kolejarzy, woje
wództwa oraz miasta. Są wśród nich m.in. 
Rybnickie Zakłady Naprawcze, żorska poli
cja oraz działający przy Zarządzie PCK Klub 
Honorowych Dawców Krwi. (S)

Tel. 42-28-825 mam
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Wraz z początkiem roku 
szkolnego w Szkole Podsta
wowej nr 1 powołano pierw
szą w Rybniku klasę integra
cyjną. Rozpoczęła ona dzia
łalność dzięki wytrwałym za
biegom dyrektorki SP 1 
Urszuli Pietruszek, co pod
kreślił w czasie uroczystego 
otwarcia wiceprezydent Je
rzy Kogut.

Klasa I "i" znalazła swoją siedzibę na parte
rze budynku, który szkoła przejęła po mie
szczącym się tu niegdyś Młodzieżowym Domu 
Kultury. - Powołanie klasy integracyjnej po
przedza wiele działań organizacyjnych, gdyż 
wymaga przygotowania specjalnego progra
mu zatw ierdzonego przez K uratorium

Oświaty, odpowiedniej kadry oraz przystoso
wania pomieszczeń dla dzieci niepełnospraw
nych - powiedziała wicedyrektorka szkoły 
Bożena Honysz. Dzięki finansowej pomocy 
miasta i zaangażowaniu dyrekcji szkoły całe 
przedsięwzięcie udało się doprowadzić do koń
ca. Trzeba również podkreślić rolę nauczycie
lek prowadzących klasę: Aleksandry Wojtas- 
Plisz, która przygotowała autorski program 
oraz pedagoga specjalnego Anny Trzęsiok.

Rybnicka klasa integracyjna liczy szesnaścio- 
ro dzieci, wśród których jest troje dzieci “spe
cjalnej troski”. Na razie nie ma dziecka na 
wózku, ale pomieszczenie jest do tego przy
gotowane. Oprócz klasy, przygotowano spe
cjalny sanitariat, a także kącik relaksujący, 
gdzie dzieci, których nie obowiązuje ogólny

szkolny dzwonek, będą odpoczywały.
W czasie uroczystego otwarcia klasy, na któ

rym obecni byli również naczelnik Wydziału 
Edukacji UM Tadeusz Szostok, szefowa Miej
skiego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli 
Danuta Konsek oraz księża z parafii oo. wer- 
bistów, wiceprezydent J. Kogut podkreślił, że 
w każdej dzielnicy miasta powinna działać 
przynajmniej jedna klasa integracyjna. - Po
czątek został zrobiony i to w szkole, której pa
tronuje największy polski pedagog Janusz Kor
czak - powiedział J. Kogut.

Wspólne zajęcia, przebywanie razem przez 
kilka godzin daje możliwość przyzwyczajenia 
się do "inności" i jej zaakceptowania. Pozna
nie jest najlepszym sposobem zrozumienia...

Irl

W Szkole Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka

Pierwsza klasa
integracyjna

Uroczystego otwarcia klasy dokonał wiceprezydent Jerzy Pomieszczenie dla klasy integracyjnej wygospodarowano
Kogut, z prawej dyrektorka szkoły Urszula Pietruszek. w dawnej siedzibie MDK. Zdjęcia: szoł

Uwaga, sekty!
Gościem tradycyjnego spotkania dyrektorów ryb

nickich placówek oświatowych z Zarządem Miasta 
u progu nowego roku szkolnego był dyrektor Domi
nikańskiego Centrum Informacji o Nowych Ruchach 
Religijnych i Sektach o. Jacek Gałuszka.

Zaproszenie to było wynikiem pojawiających się informacji o pró
bach dotarcia przedstawicieli sekt do m łodzieży m .in. pod po zo 
rem o rg an izac ji le tn iego w ypoczynku. Spotkanie m ia ło  uczu

lić kadrę pedagog iczną  rybnickich szkół na tego typu działania.
O . J. Gałuszka w  przejrzystym wykładzie  przedstaw ił problem 

sekt, który, jego zdaniem , nie jest problemem li tylko religijnym. 
Strukturę sektową mogą przyb ierać nie tylko grupy wyznaniowe, 
ale również ekonomiczne, polityczne, pedagogiczne czy psycho
logiczne. Łączy je jedno - wszystkie są grupam i destrukcyjnymi, 
wykorzystującym i niszczące psychikę mechanizmy. O . Gałuszka 
przedstaw ił strukturę organ izacji sektowych, ich cechy, sposoby 
dz ia łan ia  o raz możliwości przeciwdzia łan ia .

Problem jest poważny, gdyż jak twierdzi o. Gałuszka, w  sferze od
działywania sekt znajduje się w  Polsce około l ,5 min, przeważnie mło
dych ludzi. Znajomość problemu i szybka interwencja może ochronić ich 
przed wpływem sekt i zapobiec wielu rodzinnym tragediom. / r /

7
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Nowa elewacja w Zespole Szkól 
Mechaniczno-Elektrycznych. Zdj.: szol

W okresie wakacji w większości placówek oświa
towych w mieście przeprowadzone zostały prace re
montowe.

Młodzież szkolna z kilkunastu rybnic
kich szkół podstawowych i średnich roz
poczęła naukę w odnowionych pomie
szczeniach lekcyjnych, wyremontowa
nych salach gimnastycznych oraz odpo
wiednio przygotowanych klasach 
przedmiotowych.
- W zakresie inwestycji zrealizowano dwa 
zadania: modernizację kotłowni, połą
czoną z wymianą instalacji wewnętrznej, 
w SP 21 w Niedobczycach oraz prace 
w Przedszkolu nr 9 - mówi naczelnik 
Wydziału Inwestycji i Budownictwa 
UM w Rybniku Dorota Bienek. - Na 
cele te uzyskano 40-procentowe dofi
nansowanie z Wojewódzkiego Fundu
szu Ochrony Środowiska i Ekojunduszu 
Z Warszawy. Najprawdopodobniej jeszcze 
w tym roku zmodernizowana zostanie ko
tłownia węglowa w SP 12, gdzie nastąpi 
wymiana na energooszczędne piece wę
glowe - twierdzi D. Bienek. - Natomiast 
w przyszłym roku powinna zakończyć 
się budowa sali gimnastycznej w SP 28 
w Kamieniu.

Na remonty w szkołach podstawowych
przeznaczono w budżecie 680 tys. zł. 
Największą modernizację przeprowadzo
no w SP 11, gdzie ukończono wymianę 
instalacji elektrycznej, wymalowano sale 
lekcyjne oraz wyremontowano kuchnię. 
W Szkole Podstawowej nr 5 odnowio
no parkiet dużej sali gimnastycznej oraz 
przygotowano do zajęć pracownię kom
puterową. Ze względu na powstanie w 
Szkole Podstawowej nr 1 klasy integra
cyjnej, wymagane było przystosowanie

pomieszczeń do nowych warunków. W 
SP 31 przeprowadzono remont elewacji, 
a uczniowie podstawówki w Chwałęci- 
cach będą mogli korzystać z odnowione
go boiska oraz bieżni. W większości ryb
nickich szkól podstawowych wykonane 
zostały prace malarskie i dekarskie. Tak 
było m.in. w przypadku szkół podstawo
wych nr 6, 23, 24 i 34.

Dzięki wakacyjnym remontom członko
wie zespołu “Przygoda” będą mogli szko
lić swój kunszt na odnowionym parkiecie, 
a uczniowie II LO będą ćwiczyć w wy
malowanej sali gimnastycznej. W kilku 
salach Zespołu Szkół Mechaniczno-Elek
trycznych przy ul. Kościuszki położona 
została nowa wykładzina. W placówce 
tej przeprowadzono również remont ele
wacji budynku od strony południowej, 
połączony z wymianą okien: - Zmiana 
oszklonej części elewacji szkoły była po
dyktowana w głównej mierze wymogami 
bezpieczeństwa - mówi D. Bienek. - Zda
niem dyrekcji placówki dotychczasowy 
układ okien nie spełniał wymogów BHP, 
szyby były często zbijane i stanowiły za
grożenie dla młodzieży.

W odnowionych pomieszczeniach będą 
uczyć się również przedszkolaki. Na re
monty w miejskich przedszkolach prze
znaczono w budżecie 250 tys. zł. W pla
cówce nr 1 wypłytkowano podwórko, 
a w Przedszkolu nr 13 wymieniono okna 
Najmłodsi, uczęszczający m.in. do przedszkoli 
nr 5,6,17,18,35,36 spędzać będą czas w 
nowo wymalowanych pomieszczeniach.

(S)

Zanim prawie 2 tyś. studentów rozpocznie ko
lejny rok akademicki w Centrum Kształcenia 
Inżynierskiego Politechniki Śląskiej, w siedzi
bie uczelni przy ul. Kościuszki w Rybniku prze
prowadzany jest remont.

Zakończono już, trwające od miesiąca, prace związane 
z wymianą dachu. W następnej kolejności na terenie ota
czającym uczelnię wymienione zostaną płytki chodnikowe. 
Jednocześnie prowadzone są prace remontowane w Domu 
Studenckim, gdzie przygotowywane są miejsca dla kolej- 
nych 90 studentów. W akademiku wymieniane są m.in. okna, 
trwają prace instalacyjne oraz adaptacyjne związane z przy
gotowaniem siłowni dla studentów. Zakończenie remontu 
w CKI Politechniki Śląskiej w Rybniku planuje się na pierw- 
sze dni października.

Jak zapewnił dyrektor CKI doc. Szczepan Wyra, przejęta 
przez uczelnię sala, w której mieściła się dotąd Mała Scena Ryb
nicka, będzie mogła być nadal wykorzystywana jako miejsce 
imprez kulturalnych dla mieszkańców miasta. (S)

Politechnika 
w nowej szacie

Tel. 42-28-825 HHHH
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- O uruchomieniu stacji dializ mówiło się w Rybniku ju ż w końcu lat 
’80. Przekonaliśmy się jak  bardzo na wyrost wtedy planowano, gdyż 
inwestycję udało się zrealizować dopiero teraz...

- Kiedy tylko dwa lata temu zorientowałem się, że powstanie stacji dializ 
w Rybniku jest realne, po kilkunastu latach pracy w Klinice Nefrologii 
w Katowicach, zdecydowałem się na powrót do rodzinnego miasta 
i jako specjalista nefrolog zaangażowałem się w uruchomienie oddziału 
dializoterapii w budowanym szpitalu w 
Orzepowicach. Jednocześnie jako ordy
nator objąłem męski oddział interni
styczny w Szpitalu nr 2. Zgodnie z pla
nami, m.in. ten właśnie oddział zosta
nie w 1999 roku, jako jeden z pierw
szych, przeniesiony do nowego szpita
la i stanowił będzie oparcie dla stacji 
dializ, która nie może i nie powinna bez 
takiego oparcia istnieć.

- Termin uruchomienia stacji był kil
kakrotnie przesuwany. W czym tkwił 
problem?

- Pomieszczenia jakie otrzymaliśmy do 
dyspozycji w orzepowickim szpitalu 
miało pierwotnie pełnić funkcję stacji 
krwiodawstwa. Skrzydło zostało prze
projektowane i przystosowane dla po
trzeb “sztucznej nerki”, która wyma
ga niezwykle skomplikowanego tech
nicznie zaplecza. Od jego funkcjono
wania zależy ludzkie życie. Chodzi 
przede wszystkim o wielokrotne za
bezpieczenie źródła wody i energii 
elektrycznej, gdyż każda przerwa w ich 
dostawie zagraża życiu dializowanego 
pacjenta. Stacja dializ posiada także 
własną stację uzdatniania wody i apa
raturę wykonującą na miejscu wiele 
analiz medycznych. Urządzenia do dia
lizy to jeden wielki komputer, a wszy
scy wiemy co się dzieje w kompute
rze, kiedy zabraknie energii. Nie mo
gliśmy ryzykować uruchomienia stacji dopóki wszystko nie było pew
ne na 100 procent. To właśnie dogranie technicznych szczegółów spo
wodowało niewielki poślizg.

- Czym dysponuje rybnicka “sztuczna nerka”?

- Stacja dializ została zaprojektowana na 11 stanowisk, co przy pracy 
na 3 zmiany dawałoby możliwości dializowania 60 pacjentów. Pa
miętajmy, że chorzy na niewydolność nerek muszą być poddawani

hemodializie 3 razy w tygodniu po 4-5 godzin. Aktualnie czynnych 
jest 5 stanowisk, co przy pracy na 1 zmianę pozwala dializować 10 
chorych. Liczba ta jest ograniczona ilością sprzętu i personelu, który 
musi mieć wysokie kwalifikacje. Pacjentami opiekować się będzie 
2 lekarzy i 8 pielęgniarek, a skomplikowanym sprzętem inżynier - 
specjalista od aparatury medycznej. Dysponujemy aparaturą na do
brym europejskim poziomie, który częściowo zakupiono z funduszy 
państwowych w ramach programu “Dializa 2000”, zaś 3 aparaty i mnó
stwo innego sprzętu pochodzi z pieniędzy wojewody i miasta. Szcze
gólnie wiele środków pochłaniają w dializie tzw. materiały zużywal
ne. To droga terapia. Istnieją jednak plany sukcesywnego zakupu ko
lejnych aparatów, a co za tym idzie pracę przynajmniej na dwie zmia
ny. Im lepiej jest wykorzystywana aparatura, tym niższe są koszty 
zabiegu.

- W świecie wykazano, ze na 1 min mieszkańców dializy wymaga 80- 
100 osób. Jak sprawa ta wygląda w Polsce, a szczególnie na terenie, 
który rybnicka stacja dializ będzie obsługiwała?

- Będziemy przyjmować pacjentów z obszaru zamieszkałego przez 
około 350 tys. mieszkańców, czyli przyszłych powiatów rybnickiego, 
żorskiego i raciborskiego. Nasza służba zdrowia jest zbyt biedna, by 
w pełni pokryć zapotrzebowania na tego typu leczenie. Przyjmujemy, 
że będziemy w stanie objąć pomocą 40 proc. potrzebujących. Cieszy
my się, że chociaż tylu...

- Dziękujemy za rozmowę.

Rozmawiała: W.Różańska
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W muzealnej sali zmieściła się niewielka tylko część materiałów dokumentują
cych dzieje rybnickiego Hufca ZHP

Harcerski apel na Rynku.
Zdj.: szoł

75-lecie Hufca ZHP w Rybniku

Całym życiem pełnić służbę
Oto motto kilku pokoleń harcerzy, a jednocześnie tytuł wysta

wy zorganizowanej w Muzeum z okazji 75-lecia istnienia Hufca 
ZHP im. hm. Józefa Pukowca w Rybniku, a także 78 rocznicy 
powstania na Ziemi Rybnickiej pierwszych drużyn harcerskich.

Uroczyste otwarcie wystawy poprzedził 
apel na Rynku, po którym komendant ob
chodów 75-lecia rybnickiego Hufca ZHP dh 
Cezary Kaczmarczyk poprowadził kilku
set harcerzy na wewnętrzny dziedziniec Mu
zeum. Tam młodzież harcerska spotkała się

z harcerzami - seniorami i razem już odśpie
wano kilka znanych wszystkim pokoleniom 
harcerskich piosenek. Symboliczną watrę ze 
względów bezpieczeństwa zastąpiono pło
mieniem świec, które zapaliła druhna - ne- 
storka Emilia Szczygielska w asyście pre

zydenta Józefa Makosza i dyrektorki Mu
zeum Genowefy Grabowskiej. Pani dyrek
tor podkreśliła edukacyjną rolę wystawy, 
zaś prezydent przypomniał ciągle aktualne 
ideały i wartości, jakie harcerstwo ze sobą 
niesie. Komendantka rybnickiego Hufca 
ZHP Teresa Knura wręczyła Muzeum pięk
ny krzyż harcerski, który, jak zapewniła dy
rektor Grabowska, znajdzie swoje godne 
miejsce na stałej ekspozycji muzealnej.

Komisarz wystawy Renata Paryzek 
wprowadziła gości w klimat wystawy, któ
ra powstała w ścisłej współpracy z komen
dą hufca. Podziękowała też współpracow
nikom, którzy dokonali selekcji bogatego 
materiału oraz przygotowali jego oprawę 
A leksandrze G rabiec, A leksandrze  
Brachman i Marii Budny-Malczewskiej.

Głównym elementem wystroju pierwszej 
sali jest wielki Krzyż Harcerski z lipowego 
drewna, którego renowacji dokonał w mu
zealnej pracowni Krzysztof Dublewski. Za
prezentowano tu także dokumentację począt
ków harcerstwa, ponadto lata 1923-1939 - czyli 
okres najbujniejszego rozwoju tej organizacji, 
ze szczególnym wyeksponowaniem sylwet
ki kapelana harcerzy ks. Emila Drobnego,

75-lecie ligockiego harcerstwa

Tego trzeba zazdrościć
Jedną z najbardziej zasłużonych harcerskich 

wspólnot rybnickich była drużyna w Ligocie. 
Kiedy w 1923 roku zakładała ją nauczyciel
ka ligockiej szkoły podstawowej Maria Kos
tecka, Ligota była jeszcze odrębną wsią, przy
łączoną do Rybnika w 1926 roku. Zbiórki 
harcerskie odbywały się w szkolnej klasie. 
Ligoccy harcerze urządzali wspólne wyciecz
ki, uczyli się harcerskich pieśni, wystawiali 
polskie sztuki teatralne, uprawiali sport. Byli 
zawsze wyróżniającą się drużyną rybnickie
go hufca ZHP. Ich działalność nie zanikła tak
że podczas drugiej wojny światowej i okupa
cji hitlerowskiej. Harcerze z Ligoty działali 
w konspiracji w ramach “Szarych Szeregów”, 
rozbudowując swoją organizację o nowe za
stępy w Chwałowicach i Gotartowicach. 
Opiekowali się rodzinami uwięzionych, ra

towali od spalenia polskie książki. Nawiązali 
też kontakty ze Związkiem Walki Zbrojnej a 
potem z Armią Krajową.

Po wojnie odnowicielem ligockiej drużyny har
cerskiej był druh Wincenty Grodoń wraz z czte
rema kolegami, a pierwsze zbiórki odbywały się 
w lauhie jego domu. Mimo trudnych, powojen
nych czasów, tamtejsi druhowie prowadzili swych 
podopiecznych zgodnie z tradycją harcerską lat 
międzywojennych, zwracając baczną uwagę na 
wychowanie w duchu patriotyzmu poprzez dzia
łalność teatralną, sport i organizowanie obozów. 
Skupiono się też wokół problemu budowy wła
snej siedziby. W 1946 roku ligoccy harcerze 
otrzymali w darowiźnie od rodziny Wawocznych

grunt w Ligocie przy ulicy Zakątek, gdzie po
stanowili wybudować harcówkę. Latem bi
wakowali w lesie na granicy Ligoty i Bogu-

Dzisiejszy wygląd ligockiej harcówki, którą harce
rze sami wybudowali w latach 1946-1949.

Tel. 42-28-825 0

a także czas okupacji oraz lata powojenne, 
które zamyka przyjęcie ZHP w szeregi Mię
dzynarodowej Organizacji Skautingu. Hi
storię 75-lecia ukazano poprzez dokumen
ty, listy, fotografie, legitymacje, odznacze
nia, dyplomy, wydawnictwa i kroniki har
cerskie, proporce, sztandary i eksponaty po
czty harcerskiej. Specjalne miejsce poświę
cono sylwetce hm. Józefa Pukowca - patro
na rybnickiego hufca. Możemy też obejrzeć 
współczesny mundur instruktorki ZHP. 
Wchodząc do drugiej sali znajdziemy się w 
samym środku harcerskiego obozu z miej
scem na ognisko, totemami i innymi atry
butami obozowego życia. Salę trzecią po
święcono najmłodszym - zuchom, a znaj
dziemy w niej m.in. Order Uśmiechu, któ
ry na wniosek rybnickich harcerzy otrzy
mała Klara Szymańska (patrz “GR” z lipca 
br.).

Hufiec Ziemi Rybnickiej tworzy około 
1200 harcerzy i zuchów nie tylko z Rybni
ka, ale również z Żor i kilku okolicznych 
gmin.

- Młodzież i dzieci wciąż do harcerstwa 
się garną - mówi komendantka hufca Tere
sa Knura. - Po każdej akcji letniej, która 
obejmuje również dzieci niezrzeszone, mamy 
wielu chętnych do wstąpienia do organiza
cji. Cały problem tkwi w kadrze, której cią
gle nam brakuje. Chętnie korzystamy z po
mocy członków kręgów seniora.

Wystawa uświadamia wszystkim, a szcze
gólnie majmłodszym, rolę, jaką harcerstwo 
odegrało w patriotycznym wychowaniu 
młodzieży i jaką pełni dziś.

Druga część obchodów 75-lecia Hufca 
ZHP w Rybniku odbyła się 19 września. 
Mszę św. w intencji harcerzy odprawił 
w bazylice ks. abp Damian Zimoń, na Ryn
ku wystąpili "Słoneczni", a wieczorem 
w SP 34 zapłonęło harcerskie ognisko.

Ir/

szowic, pracując na budowie swej harcówki. 
Prace ukończono w lipcu 1949 roku i budy
nek nadawał się do użytku, choć jeszcze przez 
kilka następnych lat wykańczano poszczegól
ne pomieszczenia: salę, garderobę i scenę. Do 
najbardziej zasłużonych przy budowie har
cówki należał współautor kroniki ligockiego 
harcerstwa Benedykt Kotyrba, który pełnił 
funkcję kierownika organizacyjno-gospodar- 
czego, a także wielu innych ligockich harce
rzy.

Budowa harcówki była najbardziej inte
grującym wydarzeniem w dziejach drużyny. 
Niewiele drużyn miało szczęście budowania 
swojego harcerskiego domu “od zera”. I tego 
ligockim harcerzom trzeba nie tylko gratulo
wać, ale i zazdrościć!

szoł

Polska rodzina z Kazachstanu iuż w komplecie

By nadzieje się spełniły...

Tui po przyjeździe do Rybnika. Na zdjęciu od lewej: dr Maria Kufa-Skorupowa, Julia, Polina, 
Eugenia, Stefania Rawicka, Siergiej z Walerką, Władysław i Wieńczysław. Zdj.: szoł

Sobotni letni ranek 11 wrze
śnia w Domu Opieki Społecz
nej na Żużlowej.

W hollu dr Maria Kufa-Skorupowa odpo
wiedzialna za sprawy opieki społecznej w Za
rządzie Miasta, kierowniczka domu Stefania 
Rawicka, jej zastępczyni Danuta Wimmer, 
portierka. Co chwila któraś z pań wychodzi na 
podjazd i rozczarowana wraca. - Na razie nic... 
Nastrój niepokoju się udziela. - Przecież po
winni być już dwie godziny temu. Wreszcie 
za pięć dziewiąta są! Żółtawy mercedes - bus 
podjeżdża przed dom. Panie łapią przygoto
wane kwiaty, wielką lalę, wózek-zabawkę, 
pudło ze słodyczami. Goście nieco oszołomie
ni wysiadają z samochodu. Słowa powitania, 
łzy wzruszenia...

W ten sposób kolejna, ostatnia już część 
9-osobowej rodziny Zinkowskich, Polaków 
z Kazachstanu, po prawie pięciu dniach 
podróży znalazło się u celu - w Rybniku. Przy
pomnijmy: w odpowiedzi na apel Senatu RP, 
28 grudnia 1994 roku Rada Miasta podjęła 
uchwałę o przyjęciu w gminie jednej polskiej 
rodziny z Kazachstanu. W 1996 roku przyje
chała seniorka rodu - Maria Zinkowska z cór
ką Julią, której syn już studiował w Polsce. 
Na początku ubiegłego roku dołączył do nich 
brat Julii Władysław z żoną Raisą - Rosjanką,

których dzieci również już były w Polsce 
- syn w seminarium duchownym, córka 
w zakonie. Dziś zarówno Julia z matką, 
jak  i Władysław z żoną mają własne mie
szkania i pracę.

Po dalszą część przybyłej pociągiem rodzi
ny - brata Wieńczysława, jego żonę Polinę, 
ich córkę Eugenię z mężem Siergiejem i 5-let- 
nią Walerką, pojechała Julia i syn Wieńczy
sława i Poliny - Aleksander, studiujący filo
logię polską w Przemyślu. Oczywiście wiel
ka lalka i wózeczek przeznaczony był dla 
małej Walerii, która ma zapewne największe 
szanse na całkowite zaadaptowanie się w no
wych warunkach. Babcia Maria żyła cały czas 
nadzieją, że zobaczy wnuczkę Natalię i pra
wnuczkę Walerkę. Doczekała tej chwili...

Teraz trzeba będzie załatwić formalności 
w Urzędzie Wojewódzkim, które sprawią, 
że Zinkowscy, z dowodem osobistym w kie
szeni, będą mogli poczuć się obywatelami na
szego kraju. Jesteśmy im to winni... Julia zdra
dziła, że jej brat Wieńczysław tak się wyraził 
w czasie kilkugodzinnej podróży z Warsza
wy do Rybnika. - Dostałem się z piekła do 
raju...To zbyt może emocjonalne wyrażenie, . 1 
bo przecież nasze życie rzadko zda się nam 
rajem, pokazuje jednak odczucia tych ludzi.
Byłoby dobrze, żeby choć w części ich nadzie
je się spełniły...

W.Różańska

i Tel. 42-28-825
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Księgarnia 
na starej farze!

Katolickie wydawnictwo “Księgarnia św. Jacka” z Katowic, posiada na terenie 
całego Śląska około 15 księgarń. Jedna z nich od 1981 roku mieściła się w Ryb
niku przy ulicy Powstańców Śl. “22”. W tym roku właściciele kamienicy odmówili 
księgami dalszego wynajmowania lokalu. Księgarnia św. Jacka nie zniknęła jed
nak z naszego miasta. Przeniesiono ją do budynku “starej fary” przy ulicy ks. 
Brudnioka. Nowe lokum jest bardzo dobrze widoczne z parkingu przy “starym 
kościele”, a najłatwiej z centrum dojść tu pasażem z ul. Sobieskiego. Nową sie
dzibę odwiedził w sierpniu i poświęcił ks. arcybiskup Damian Zimoń.

Przy okazji poświęcenia księgarni św. Jacka, ks. abp Damian Zimoń zwiedził takie wystawę 
w MBP poświęconą sylwetce i działalności ks. prałata Konrada Szwedy.

/szoł/

Rybnik jaki jest, każdy widzi...
Złożyły się na nią zdjęcia 10 fotografów 

związanych z Rybnikiem oraz Klubem Foto
graficznym “f-16”, autorów dwuczęściowe
go albumu “Rybnik”. Niektóre z prezentowa
nych na wystawie fotografii zaistniało już w 
tymże albumie, niektóre się w nim nie zmie
ściły. Pokazują one Rybnik (...) w założeniu 
prawdziwy, w rzeczywistości trochę upiększo
ny, co zrozumiałe, bo przecież każdy kocha 
swoje miejsce na ziemi (...), napisał J. Lub
czyński we wstępie do wysmakowanego gra
ficznie, a opracowanego przez Krzysztofa 
Pietrka i Marka Wawrzyniaka z Pracowni 
Architektury i Grafiki “top PROJECT” pro
gramu wystawy. Przypomnijmy, że pracow
nia ta jest również realizatorem wspomnia
nego albumu, tu dokonano także wyboru fo
tografii spośród 1,5 tysiąca proponowanych. 
A wybrani to: Krzysztof Cembala - specja
lista od pejzażu, Zenon Głowala - członek 
Fotoklubu RP, laureat m.in. Grand Prix Foto- 
klubu RP Starachowice ’97, Adam Hiltaw- 
sky - członek Fotoklubu RP, najchętniej fo
tografujący również pejzaż, Zenon Keller - 
fotoreporter "Nowin", najbardziej doświad-

czony w grupie, preferujący fotografię pra
sową, Janusz Jurcimierski - z upodobaniem 
fotografujący... muzykę, Katarzyna Obłoń- 
czyk - jedyna kobieta w grupie, chętnie foto
grafująca krajobrazy i przyrodę. Daniel Ra
czyński - najmłodszy w stawce, student łódz

Autorzy wystawy prawie w komplecie.

kiej “Filmówki”, zajmujący się przede wszy
stkim fotografią reklamową, Marian Rost- 
kowski - członek Jastrzębskiego Klubu Fo
tograficznego "Niezależni" i Fotoklubu RP, 
Henryk Tkocz - najbardziej utytułowany w 
grupie, członek Międzynarodowej Federacji 
Sztuki Fotograficznej, Wacław Troszka - 
dziennikarz “Nowin”, najodważniejszy - by 
zdobyć atrakcyjne zdjęcia z remontu wież ba
zyliki wspiął się na sam ich szczyt. Fotogra
fuje również sport.

Wystawę, którą w Rybniku oglądać będzie
my do końca miesiąca, zobaczą być może rów
nież mieszkańcy innych miast. Ixl

Zdj.: szoł

- To je s t dobra wystawa. Nie muszą się je j  wstydzić ani autorzy, ani orga
nizatorzy. M oże być pokazana w każdym m ieście Polski - powiedział uznany 
fotografik Jerzy Lubczyński, podsumowując swój krótki wstęp przed otwar
ciem ekspozycji fotografii w Galerii Teatru Ziemi Rybnickiej.

Tel. 42-28-825
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Łatwiej napisać czego na 
festynie w ostatn i wakacyj
ny weekend na paruszowiec- 
kich błoniach nie było, niż wy
liczyć wszystkie atrakcje, ja 
kie organizatorzy czyli mia
sto i Radio ’90  FM, rybni- 
czanom zaserwowali.

Szerzej o festynie na stronie 18.

Mimo niepewnej aury w festynie wzięło udział kilkanaście tysięcy łudzi.

Koniec lata
nad *

Rybniczanie przybyli na festyn całymi rodzinami. Zdjęcia: Zenon Keller, Marek Szołtysek

Największa atrakcja dla najmłodszych - Wesołe Miasteczko
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Przed nami...
* ...po mocno ogórkowym sezonie urlopo

wym szereg imprez kulturalnych, z któ
rych najważniejsze to XXIX Rybnickie 
Dni Literatury (omówienie obok).

* Klub Energetyka 25 września o godz. 
12.00 proponuje spektakl “Metamorfozy ” 
Teatru 3/4 ZUSNO - reklamowany jako 
widowisko dla dzieci od lat 3 do 103.

* W tymże dniu w hollu górnym i dolnym 
KE otwarcie wystawy nestora fotografi
ki polskiej Edwarda Hartwiga (89 lat!) 
z lat 20., 50., 60. i 90. naszego wieku. 
Artysta zapowiedział swój przyjazd. 
Równocześnie do obejrzenia przeniesio
na z Warszawy kolekcja prac V Fotogra
ficznych Mistrzostw Polski ’98, na któ
rych rybniczanka Anna Foltynowicz- 
Koterska - zdobyła zloty medal i puchar 
prezesa Warszawskiego Cechu Fotogra
fów za fotogram pt. “Cyganka”. Klub Fo
tograficzny “f-16” pokaże także dziesięć 
najlepszych prac swoich współpracowni
ków.

* 30 września Teatr Ziemi Rybnickiej za
prasza na spektakle Studia Teatru “Test” 
z Warszawy: o godz. 8.00, 11.00 i 12.30 
“Sklepy cynamonowe ” wg prozy Bruno 
Schulza oraz o godz. 9.40 “Mały ksią
żę ”  Antoine’a de Saint - Exupery’ego - 
oba dla młodzieży szkolnej.

* 27 września na estradzie przed TZR  
odbędzie się pożegnalny koncert nie
dzielny w wykonaniu zespołów folklo
rystycznych “Józefinki” i “Rojanki” 
oraz chóru “Seniorzy” z Boguszowie.

* Inny wymiar kultury zaprezentuje kolej
ny “Tydzień Francuski” w Rybniku 
w dniach 28.09. - 4.10. (program na 
stronie obok)

* Przez wrzesień i październik potrwa 
wystawa w rybnickim Muzeum z okazji 
75-lecia istnienia Hufca ZHP im. hm. 
Józefa Pukowca w Rybniku (omówie
nie na str.10).

* 26 września w DK w Niedobczycach i 
parku wypoczynkowym, festyn z okazji 
780-lecia Niedobczyc, w programie m.in. 
zepół Lady Pank, godz. 20.00,

* Od 2 września w TZR wystawa fotogra
ficzna “Rybnik 1998”, od 15 września w 
sali baletowej TZR wystawa pokonkur
sowa dziecięcych prac plastycznych pt. 
“Przyroda w muzyce

/gw/
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Już od dawna afi
sze ¡nformujq rybni- 
czan o programie te
gorocznych, XXIX 
Rybnickich Dni Lite
ratury. Tym razem - 
po Gdańsku, Po
znaniu i Wrocławiu 

zaproszono 
przedstawicieli kra
kowskich środowisk 
twórczych: literatów, 
plastyków, muzyków, 
aktorów.

A oto, co w programie RDL wy
daje się nam najistotniejsze, mimo 
że 4 niekiedy - nie trafiło na afisz.

Na Uście zaproszonych pisarzy, 
znajdują się głośne nazwiska (nic 
nie szkodzi, że to jeszcze nie lau
reaci Nobla): prozaik i felietonista 
Jerzy Pilch - nominowany do Na- 
grody Nike ’98 - czy jeden z twór
ców nurtu Nowej FaU w poezji pol
skiej - Julian Kornhauser. Stani
sław Stabro - inny nowofalowiec 
- łączy własną twórczość poetyc
ką z krytyką i zajęciami historyka 
literatury. Teresa Walas - znaw
czyni literatury - stała się znaną 
osobowością telewizyjną po tym,

0 literaturze, piwie...
1 toksycznych rodzicach

jak pomogła dźwigać Wisławie 
Szymborskiej trudy sławy zwią
zane z Nagrodą Nobla. Jerzy Ja- 
rzębski to bodaj najwybitniejszy 
dzisiaj znawca polskiej prozy 
współczesnej. Dorota Terakow- 
ska i Beata Ostrowicka - autorki 
książek dla dzieci i młodzieży - za
mykają tę godną reprezentację śro
dowiska literackiego. Na stronę 
plusów trzeba organizatorom za
pisać fakt, że w ofertach spotkań 
autorskich rozesłanych do szkół 
wymieniono tematy zapropono
wane przez pisarzy i literaturo- 
znawców, co ułatwi nauczycielom 
wybór. Wiadomo już, że odbędą 
się dwa otwarte spotkania  
w MBP - z Teresą Walas (5 paź
dziernika o godz. 17.00) i Jerzym 
Pilchem (6 października o godz. 
14.00). W niedzielę, dzień inau
guracji imprezy, od godz. 14.00 
przed teatrem lub w hoUu biblio
teki (co zależy od aury) będzie 
trwał kiermasz książek krakow
skich oficyn wydawniczych. Ry
szard Rodzik, twórca radiowego 
magazynu Uterackiego, poprowa
dzi warsztaty literackie dla wszy
stkich piszących “do szuflady”

M IK I! DIII I.IM W
Niedziela, 4 października
Galeria Teatru Ziemi Rybnickiej, godz.
15.30
Otwarcie wystawy tkaniny artystycznej i ma
larstwa Danuty Kowalskiej, Iwony Sasiuk i 
Ewy Krasickiej.

Teatr Ziemi Rybnickiej, godz. 17.00 
Uroczysta inauguracja XXIX RDL.
Koncert Filharmonii Krakowskiej pod dyrek
cją Tomasza Bugaja, sohsta: Adam Mako- 
wicz. W programie: G.Gershwin - “Ameryka
nin w Paryżu”, Koncert fortepianowy F-dur.

Poniedziałek, 5 października
Miejska Biblioteka Publiczna w Rybniku,
godz. 11.30
Spotkanie z Anną Dymną.

Teatr Ziemi Rybnickiej, godz. 17.00 i 19.00 
“Wznowienie” - spektakl autorstwa i w reży

serii Macieja Wojtyszki w wykonaniu akto
rek Teatru Starego z Krakowa: Anny Dymnej 
i Aldony Grochal.

Wtorek, 6 października 
Sala kameralna TZR, godz. 18.00 
Wieczór Galicyjski prowadzą Leszek Mazan 
i Mieczysław Czuma z tygodnika "Przekrój" 
Oprawa muzyczna: zespół instrumentów  
dętych.

Środa, 7 października 
Miejskie Biblioteka Publiczna, godz. 10.00 
Spotkanie z Jerzym Fedorowiczem, dyrek
torem Teatru Ludowego z Nowej Huty, w pro
gramie wykład na temat pracy z trudną mło
dzieżą i grupami uzależnień, ilustrowany ka
setami video.

Teatr Ziemi Rybnickiej, godz. 18.00 
“Toksyczni rodzice” - spektakl w wykona-

T o\
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Tyri/.fcrf francuski
Jak już informowaliśmy na przełomie września 

i października odbędzie się kolejny “Tydzień Francu
ski”, który pozwoli rybniczanom raz jeszcze zetknąć 
się z francuską kulturą i ....gastronomią.

W poniedziałek 28 września o godz. 16.00 nastąpi otwarcie wysta
wy francuskiego malarstwa na jedwabiu. We wtorek 29 września o godz. 
11.00 na Rynku zagrają zespoły “St. Raphaël” i “Bandas”. Zespół muzy
ki kameralnej “Concertistes” złożony z nauczycieli muzyki, będziej kon
certował w IV LO. Wieczorem o godz. 19.30 w restauracji “Olimpia” w 
Kamieniu pierwszy wieczór kulinarny z daniami kuchni regionalnej. Im
preza ma charakter ogólnodostępny, a bon będzie można zakupić w MO- 
SiR w Kamieniu. W środę 30 września o godz. 9.00 znów zagrają na 
Rynku francuskie zespoły muzyki popularnej, a o 18.00 drugi koncert 
zespołu “Concertistes” w szkole muzycznej. Również w czwartek 1 paź
dziernika zespoły “St. Raphaël” oraz Bandas” o godz. 14.00 zagrają na 
Rynku. W tym dniu o godz. 19.30 w “Olimpii” - drugi wieczór kulinarny, 
tym razem francuska kuchnia narodowa. O 19.00 - koncert “Concerti
stes” w Klubie Energetyka.

Z francuskimi gośćmi pożegnamy się 3 października. Na Rynku 
przed południem jeszcze raz zagrają francuskie zespoły muzyczne, 
zaś o 16.00, również na Rynku, degustacja francuskich win i innych 
produktów (cena biletu - 5 zł). /r/

Chór im. A. Mickiewicza 
z wizytą na Kahlenbergu

(9 października o godz. 10.00 w 
TZR). Miłośnicy literatury pięknej 
powinni więc być usatysfakcjono
wani.

Głównym bohaterem inaugura
cji RDL będzie pianista jazzowy 
Adam Makowicz, który tak pięk
nie łączy w swojej biografii Ryb
nik, Kraków i... świat. Tegoroczne 
RDL zamkną wspólnym koncer
tem Grzegorz Turnau i grupa 
“Pod Budą”. Zatem muzyczna 
klamra dla smakoszy.

Ze literaci nie gardzą piwem - 
wiadomo (nie wiadomo tylko, co 
starsze: trunek czy belles letres?). 
Będzie okazja posmakować obu 
tych przypraw życia w towarzy
stwie wybitnych znawców c.k. Ga
licji - Leszka Mazana i Mieczy
sława Czumy - pod niebłahym 
pretekstem rozmów o... dzielnym 
wojaku Szwejku. Gości spotkania 
czekają liczne niespodzianki. Wi
wat browar z Warki!

Wielbicieli talentu Anny Dym
nej czeka podwójna radość: spo
tkanie z aktorką w bibliotece, a 
później spektakl na scenie TZR. 
Później Jerzy Fedorowicz, twór

ca telewizyjnej “Zadymy”, chyba 
najżywszego programu poświęco
nego współczesnej młodzieży 
w ostatnich latach, przedstawi wy
kład o pracy z młodzieżą “trudną”. 
Młodzież i... nauczyciele mile wi
dziani. A wieczorem spektakl pt. 
“Toksyczni rodzice ”  Inki Dowlasz, 
inspirowany bestsellerem Susan 
Forward w wykonaniu zespołu Te
atru Ludowego z Nowej Huty.

Kraków - jak zwykle - propo
nuje nam kulturę wysoką, ale też 
większość tegorocznych imprez 
jest adresowana do publiczności 
wymagającej i poszukującej. Co 
nie znaczy, że tzw. przeciętny 
konsument kultury musi się po
czuć zagubionym w którymkol
wiek z wymienionych przez nas 
punktów programu RDL. Nawet 
widowisko kabaretowe pt. “WKo- 
pydłowie wielkie zmiany ” (z cyklu 
“Spotkanie z balladą ”) - ¡adreso
wane do szerokiej grupy widzów 
- może dać do myślenia. Lecz to 
chyba normalne, że spotkania 
z kulturalną stolicą Polski zo
bowiązują.

Grzegorz Walczak

Do kraju tego, gdzie kruszynę
chleba

podnoszą z ziemi przez uszanowanie 
dla darów nieba - tęskno mi Panie

Te wyśpiewane słowa stanowią 
istotę koncertów organizowanych 
przez Oddział Śl. PZChiO na Kah
lenbergu w Wiedniu. Pod koniec 
sierpnia również chór im. A. Mic
kiewicza pod kierownictwem arty
stycznym Wacława Mickiewicza, 
działający przy Domu Kultury  
w Niedobczycach, miał przyjemność 
uczestniczyć we mszy św. i koncer
tować w kościele św. Józefa na wzgó
rzu Kahlenberg.

Chór rozpoczął mszę św. utworem 
"Gaudę Mater...", a następnie wykonał

kilka innych, w tym przyjęty owa
cyjnie fragment z opery “Nabucco” 
G. Verdrego. Dyrygent Wacław Mic
kiewicz miał powody do pełnej sa
tysfakcji zarówno ze swojego wkła
du pracy jak i chórzystów, którzy 
usłyszeli wiele wyrazów uznania za 
wykonanie utworów poruszających 
do głębi serca każdego Polaka.

Oprócz wzgórza K ahlenberg 
chórzyści zwiedzili stary Wiedeń, 
a także czeski Ołomuniec i stolicę 
Słowacji Bratysławę. Stałym miej
scem pobytu chóru  była  m ała 
miejscowość przygraniczna Lan- 
zhot w C zech ach , gdz ie  chór 
u św ie tn ił swym śpiew em  w ie
czorną mszę i był bardzo serdecz
nie oklaskiwany.

niu Teatru Ludowego z Nowej Huty
Powtórzenie spektaklu w czwartek 8 października godz.
9.00 i 11.00

Piątek, 9 października
Teatr Ziemi Rybnickiej, godz. 9.30 i 11.30 
“Trzy świnki - bajka dla dzieci - Teatr “Groteska” z Krako
wa
godz. 20.00
Spotkanie z Balladą pt. “W Kopydłowie wielkie zmiany” - 
widowisko teatralno-kabaretowe

. .  ..

Sobota, 10 października 
Teatr Ziemi Rybnickiej, godz. 18.00 
Koncert zespołu “Pod Budą” i Grzegorza Turnaua

W ramach RDL w Miejskiej Bibliotece)
Publicznej o godz. 17.00 października zo
stanie otwarta wystawa grafiki Triennale 
100 Miast. Organizatorzy - Stowarzyszenie 

liędzynarodowe Triennale Grafiki - chcą 
e z 75 państw pokazać w 100 miastach.

To\



Wybory samorządowe '98

MONITOR WYBORCZY
Zanim zagłosujesz

W niedzielę 11 października wybieramy radnych
Już w niedzielę 11 października wybory do samorządu miasta i województwa. Nasz głos zadecyduje 

o tym, kto przez kolejne cztery lata sprawować będzie władzę w naszym mieście oraz reprezentować 
Rybnik w Sejmiku Województwa Śląskiego.

Programom poszczególnych komitetów wyborczych poświęcamy sporo miejsca na kolejnych stronach wkład
ki wyborczej. Sądzimy, że pomoże to potencjalnym wyborcom wybrać listę, z którą w jakiś sposób się identy
fikują.

Przed samymi wyborami warto także zapoznać się z paroma ogólnymi zasadami, które mogą okazać się 
pomocne podczas samego technicznego aktu glosowania.

Wybory do samorządu gminnego i wojewódzkiego odbywają się wg zasad:
•  powszechności (prawo wybierania ma każdy obywatel polski, który w dniu wyborów ma ukończone 18 lat)
•  równości (każdemu wyborcy przysługuje jeden głos)
•  bezpośredniości (wybieramy radnych spośród kandydatów zgłoszonych w okręgach wyborczych)
•  tajności (w lokalu wyborczym są stworzone warunki, zapewniające tajność głosowania).

Głosowanie w Rybniku odbywać się będzie w lokalach 70 obwodowych komisji wyborczych.
Idąc na wybory należy zabrać ze sobą dowód osobisty lub inny dokument stwierdzający tożsamość. 
Wyborca nie umieszczony w spisie wyborców zostanie przez komisję dopisany do spisu i dopuszczony 

do udziału w głosowaniu, jeżeli udokumentuje, iż stale zamieszkuje na terenie danego obwodu głosowa
nia, a urząd miasta potwierdzi, że osoba ta jest wpisana do rejestru wyborców w mieście.

Od obwodowej komisji wyborczej otrzymamy dwie karty do głosowania: zawierać one będą listy kandy
datów na radnych - do Rady Miasta Rybnika, a także Sejmiku Województwa.

Na karcie do głosowania zamieszczona została także zwięzła informacja o sposobie głosowania, należy 
jeszcze raz dokładnie się z nią zapoznać, aby nie popełnić pomyłki w głosowaniu.

Wybierając radnych do Rady Miasta Rybnika wyborca głosuje tylko na jedną listę kandydatów, 
stawiając znak “X” w kratce z lewej strony obok nazwiska jednego z kandydatów z tej listy, przez 
co wskazuje jego pierwszeństwo do uzyskania mandatu. Oddając zatem swój głos na daną osobę, 
opowiadamy się za ugrupowaniem, które ona reprezentuje i chcemy, by przez najbliższe 4 lata wła
śnie to ugrupowanie sprawowało władzę w naszym mieście.

W wyborach do Sejmiku Województwa wyborca głosuje tylko na jedną listę kandydatów, stawiając 
znak “X” w kratce z lewej strony obok nazwiska jednego z kandydatów z tej listy, przez co wskazuje 
jego pierwszeństwo do uzyskania mandatu.

Lokale wyborcze będą otwarte od godz. 6.00 do 20.00

I



LISTA nr 

WIEDZA

DOŚWIADCZENIE

KOMPETENCJE

OTWARTOŚĆ
Opowiadamy się za praworządnością, odpowiedzialnością, rozsądkiem, 
dialogiem i tolerancją w życiu naszego regionu, a obecność radnych So
juszu Lewicy Demokratycznej w Radzie Miasta Rybnika to najlepsza gwarancja:
- współpracy ze wszystkimi ludźmi dla wspólnego dobra,

- dbałości o równomierny rozwój wszystkich dzielnic,

- rozważnego gospodarowania finansami publicznymi,

- rozwoju gospodarczego miasta - więcej miejsc pracy,

- zapewnienia młodzieży miejsc do nauki, pracy i wypoczynku,

- bezpieczeństwa publicznego w mieście,

- dokończenia budowy szpitala w Orzepowicach,

- usprawnienia komunikacji i infrastruktury miasta,

- dbałości o życie kulturalne i sportowe.

Nasi kandydaci na radnych reprezentują wiedzę, doświadczenie i otwartość 
w działaniu społecznym.

Wśród kandydatów do Rady Miasta są przedstawiciele różnych zawodów, młodzi i 
starsi wiekiem, są to fachowcy, ludzie oddani pracy, chcą służyć naszej lokalnej 
społeczności.

Zaufajcie naszym kandydatom na radnych, a głosując wybierzcie 
jednego z nich 11 października.

Tadeusz Pruszkowski 
szef Sztabu Wyborczego SLD

n



g o d z i n y

W sympozjum “Problemy gminy górniczej na przykładzie Rybnika” w dniu 5 września br. udział wzięli: posłowie Adam Biela, Czesław
Sobierajski, minister Ochrony Środowiska Jan Szyszko, wojewoda katowicki Marek Kempski, przewodniczący NSZZ “Solidarność” nasze
go regionu Wacław Marszewski, szefowie Regionalnych Agencji Rozwoju, dyrektorzy zakładów pracy, kandydaci na radnych AWS - repre
zentujący prawie wszystkie zawody i profesje, w wieku od 18 do 65 lat, czyli młodość z doświadczeniem ! Foto : A. Porembski.

Nasz radny nie będzie bezradny!

Gwarantujemy: służebną rolę radnych ^ 
wobec wyborców oraz przyjazną obsługę  ̂
mieszkańców w urzędzie!

- uwłaszczymy mieszkańców mie
niem gminnym, aby każdy poczuł się 
gospodarzem w naszym mieście! 
Dlatego powołaliśmy do życia Oby
watelskie Towarzystwo Uwłaszcze
niowe. Już teraz tworzymy fundusz 
wspólnego inwestowania!

- stworzymy warunki do rozwoju 
przedsiębiorczości, aby przemiany w 
górnictwie nie były dotkliwe dla wie
lu rodzin! Wszelką pomocą służyć 
będą Agencja Rozwoju i Promocji 
Miasta oraz lokalny Fundusz Przed
siębiorczości.

- harmonijnie połączymy zadania 
ogólnomiejskie z potrzebami dzielnic, 
którym zapewnimy większą samo
dzielność i samorządność, wpływ na 
budżet oraz prawo do własnych do
chodów w ramach dochodów miasta!

iii



LISTA nr 7 4 \ )  M

Porozumienie dla Rybniczan £
tworzą

* Mieszkańcy Rybnika
* OZZM i W “Rybnik 90”
*UP
* PSL

RYBNICZANIE!
Oto nasza wyborcza myśl przewodnia: 

“Bezpieczeństwo ponad wszystko”
Porozumienie dla Rybniczan, to porozumienie mieszkańców miasta Rybnika zarówno tych, któ

rzy mieszkają tu od pokoleń, jak i tych, którzy przyjechali tu przed laty “za chlebem” i zapuścili 
tutaj swe korzenie. Tu żyją ciężko pracują w kopalniach lub w innych zakładach pracy. Na naszej 
liście obok tak śląskich nazwisk jak: Henner, Dera, Englert czy Machoczek, znajdziecie państwo 
także przysłowiowych polskich Kowalskich. Jest w Rybniku niewidzialna linia podziałów na tych, 
którzy mieszkali tu zawsze i tych, którzy przyjechali. My tą linię skreślamy. Stojąc ponownie 
u drzwi Europy, rezygnujemy z anachronicznych podziałów. Chcemy aby słowa, bez względu na 
akcent, miały swoją wartość, aby znaczyły to co mają oznaczać.

Drodzy państwo! Kampanie wyborcze charakteryzują się głównie tak zwaną “kiełbasą wybor
czą”. My nie obiecujemy Państwu gruszek na wierzbie, ale w Rybniku chcielibyśmy wiele zmie
nić. Głosujcie zatem na naszych kandydatów! Dotychczasowe “władze” miasta zrobiły wiele i to 
widać, chociaż nie za własne pieniądze. Nie oszukujmy się, to były nasze pieniądze, które można 
było wydać znacznie lepiej. Nadchodzące wybory tak naprawdę są walką o władzę, a zatem także 
o te nieszczęsne pieniądze, nasze pieniądze. Zaufajcie nam, podzielimy je lepiej! Mieszkamy 
wśród Was i dobrze znamy Wasze codzienne problemy.

Głosujcie Państwo na “Porozumienie dla Rybniczan”.
Naszą myślą przewodnią jest: “Bezpieczeństwo ponad wszystko”. Głosujcie na nas!

Bezpieczny dom 
Bezpieczna ulica 
Bezpieczna szkoła 
Bezpieczne miejsce pracy



Program wyborczy 
Unii Wolności

w wyborach samorządowych 1998 roku 
do Rady Miasta Rybnika

Wszystkie dzielnice tworzą nasze miasto

2.

3.

6.
7.

8.

9.
10.

11.

Pełny głos dla rad dzielnic w podejmowaniu ważnych dla 
miasta decyzji.
Sprawiedliwy rozdział środków finansowych dla dzielnic. 
Aktualizacja planu przestrzennego zagospodarowania miasta, 
z uwzględnieniem rozwiązania problemu komunikacji 
samochodowej.
Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe oraz 
dla działalności gospodarczej i przemysłowej.
Tworzenie nowych miejsc pracy, z uwzględnieniem potrzeb 
wynikających z restrukturyzacji górnictwa, kształtowanie 
szkolnictwa dla nowych rynków pracy.
Zlecenie prac firmom miejscowym.
Zapewnienie bezpieczeństwa publicznego w dzielnicach 
miasta, przeciwdziałanie patologiom społecznym.
Rozwój placówek kulturalnych i oświatowych według potrzeb 
dzielnic.
Popieranie sportu masowego i wyczynowego.
Skuteczna dbałość o środowisko. Modernizacja systemów 
grzewczych z uwzględnieniem możliwości ekologicznego 
spalania węgla.
Popieranie inicjatyw rad dzielnic, stowarzyszeń i organizacji społecznych 
dla pełnego zaspokojenia potrzeb mieszkańców miasta

11 października 1998 r.
Głosuj na kandydatów Unii Wolności

LISTA nr 8



LISTA nrRUCH
ROZWOJU
R Y B N I K A
Szanowni Mieszkańcy Rybnika!

Minęły kolejne cztery lata pracy 
odrodzonego samorządu. Naturalną 
jest rzeczą, że stawiamy sobie dziś py
tanie jak wypełniliśmy powierzony 
nam mandat. Jak wykorzystaliśmy 
Wasz kredyt zaufania i dany nam czas?

Największą naszą troską był zawsze 
harmonijny ROZWÓJ miasta. Tym zaś, 
co poczytujemy sobie za największe 
dobro, jest fakt, że ludzie w naszym mie
ście mają pracę. Zaledwie pięcioprocen
towe bezrobocie świadczy wyraźnie 
o dobrej kondycji ekonomicznej Rybni
ka. Ilość banków, dużych sieci handlo
wych, ciągle powstających nowych 
podmiotów gospodarczych i punktów 
gastronomicznych stwarza możliwość 
ciekawej pracy dla mieszkańców już nie 
tylko naszego miasta.

M łodzież po ukończeniu szkoły 
podstawowej może kontynuować na
ukę w kilkunastu szkołach średnich. 
W Centrum Inżynierskim studiuje już 
1800 studentów. Myślimy poważnie o 
filiach innych wyższych uczelni.

Pytani przed czterema laty - co uda
ło się nam się zrobić podczas pierw
szej kadencji - odpowiadaliśmy krót
ko : posprzątać miasto i uczynić je 
atrakcyjnym dla inwestorów.

Stało się ono otwartym i atrakcyj
nym miejscem, do którego napłynęło 
wiele polskiego i zagranicznego kapi
tału. To wszystko było podstawowym 
celem, który wspólnie udało się nam 
zrealizować.

Patrząc dziś na Rybnik pełen kolo
ru i światła, z radością możemy po
wiedzieć, że cel został osiągnięty, że 
zapoczątkowany rozwój trwa.
Ale to wszystko nie jest nam dane raz 
na zawsze. I nie dzieje się samo.

Ten ciągły, korzystny rozwój wyma
ga wielkiego zaangażowania ogrom
nej liczby instytucji, armii kompetent
nych urzędników. W życiu nie chodzi 
tylko o dobre pomysły, trzeba umieć 
i chcieć je zrealizować !

Cokolwiek by o nas nie powiedzieć, 
to na pewno nie można odmówić nam 
skuteczności. Dysponując zgodnym 
poparciem Rady, mogliśmy zająć się 
pracą nie tracąc energii na partyjne 
spory, koalicyjne układy czy wymu
szone kompromisy. W ten sposób Ruch 
Rozwoju Rybnika postawił przede 
wszystkim na rozwój i na współdzia
łanie wielkiej rzeszy ludzi w tworze
niu nowego wizerunku miasta.

To właśnie ten Rybnicki Ruch Roz
woju wziął całkowitą odpowiedzial
ność - z Waszego mandatu - za rozwój 
naszego miasta. Wasze głosy były na
szymi instrukcjami. Ruch Rozwoju 
Rybnika ma swoją centralę w Rybni
ku. To Wy jesteście na co dzień na
szymi recenzentami.

Dlatego dzisiaj pytamy się Was po
nownie - czy chcecie Państwo, abyśmy 
dalej wspólnie zmieniali nasze miasto?

Czy chcecie na kolejne cztery lata 
powierzyć nam swój mandat?

Celem naszym i programem jest 
kontynuowanie przemian, które obser

wujecie Państwo od ośmiu lat. Na dzi
siaj jest to ukończenie szpitala, oczy
szczalni, budowa obwodnicy śródmiej
skiej, socjalne budownictwo mieszka
niowe i ochrona naszego środowiska.

Pytamy również, czy widzicie Pań
stwo inną, pełną 45-osobową ekipę, 
która ma lepszy pomysł na rozwój mia
sta i która w sposób odpowiedzialny 
poprowadzi nasz ukochany Rybnik?

Która cele i dążenia dzielnic potrafi 
wbudować w strategię miasta jako ca
łości -jako jednego organizmu?

Jeżeli uważacie Państwo, że powie
rzony nam mandat wypełniliśmy su
miennie i uczciwie, zaufajcie nam po
nownie. Nie wierzcie hasłom o potrze
bie zmiany, dla samej tylko zmiany.

*

Oczywiście nie wszystko jest już 
zrobione i gotowe. Ostatnie wydarze
nia z policją pokazały, że niektórzy 
metodą siły chcą zastraszyć lokalny 
samorząd. Zapominają jednak, że sa
morząd to nie budynek władz samo
rządowych - to my wszyscy.

To od nas zależy, czy w mieście 
będziemy mieć czysto i ładnie. Ale 
od nas też zależy przede wszystkim 
czy w swoim mieście będziemy się 
czuć bezpiecznie. Od nas również za
leży jak będzie funkcjonowała poli
cja, bo bez społecznego wsparcia - 
bez wsparcia samorządu - jest ona 
bezsilna.

Nie wahaj się! To się samo nie zrobi. Dołącz do nas i zagłosuj
na kandydatów R u ch u  R o z w o j u  R y b n i k a .



Przedstawiamy kandydatów
do Rady Miasta Rybnika zgodnie z rejestracją dokonaną 

przez Miejską Komisję Wyborczą

W okręgu wyborczym nr 1 obejmującym 6 mandatów 
zarejestrowano 5 list kandydatów 

Granice okręgu: Śródmieście, Północ w granicach ulic: 
Kpt. Janiego, Żużlowa, Pod Wałem, Sybiraków, tor kole
jowy, rzeka Nacyna, Raciborska, Kotucza, część ul. Bu
dowlanych, rzeka Nacyna i Ruda

L ista  nr 1 SO JU SZ U  
TYCZNEJ

L E W IC Y D E M O K R A

1. BUJAK Jan lat 72 zam. Rybnik
2. FILIPIAK Władysław lat 60 zam. Rybnik
3. DZIEŻOK Andrzej lat 49 zam. Rybnik
4. BOBROWSKI Piotr lat 54 zam. Rybnik
5. JASZEK Andrzej lat 50 zam. Rybnik
6. KRASKA Grażyna lat 39 zam. Rybnik
7. SOROCZAN Zbigniew lat 52 zam. Rybnik
8. BREJZA Jerzy lat 55 zam. Rybnik
9. ROŻEK Jerzy lat 55 zam. Rybnik
10. IMIOLCZYK Krystian lat 43 zam. Rybnik
11. PYTLIK Leon lat 67 zam. Rybnik
12. KUCZERA Henryk lat 49 zam. Rybnik

Lista nr 2 KOMITETU WYBORCZEGO AKCJI WY
BORCZEJ “SOLIDARNOŚĆ”
1. FUDALI Adam lat 47 zam. Rybnik
2. DEJA Jadwiga lat 54 zam. Rybnik
3. MUSIOŁ Piotr lat 45 zam. Rybnik
4. FILAK Olgierd lat 31 zam. Rybnik
5 .WALICZEK Genowefa lat 53 zam. Rybnik
6. KONKOL Lesław lat 25 zam. Rybnik
7. WAWRZYCZEK Marian lat 42 zam. Rybnik
8. RYSZKA Zygmunt lat 55 zam. Rybnik
9. MACHEJ Zbigniew lat 46 zam. Rybnik
10. POREMBSKI Antoni lat 63 zam. Rybnik

11. MURA Jacek lat 42 zam. Rybnik
12. GRABIEC Jadwiga lat 53 zam. Rybnik

Lista nr 7 POROZUMIENIE DLA RYBNICZAN
1. SKORUPA Leszek lat 44 zam. Rybnik
2. KAMIŃSKA Marta lat 40 zam. Rybnik
3. WĘGRZYK Tadeusz lat 30 zam. Rybnik
4. OBUCHOWICZ Andrzej lat 46 zam. Rybnik
5. ENGLERT Mariusz lat 41 zam. Rybnik
6. PYSZNY Katarzyna lat 20 zam. Rybnik

Lista nr 8 UNII WOLNOŚCI
1. SENTYCZ Maria lat 43 zam. Rybnik
2. PASZEK Karol lat 58 zam. Rybnik
Ruch Autonomii Śląska*
3. DUBLEWSKI Krzysztof lat 50 zam. Rybnik
4. RDUCH Jan lat 62 zam. Rybnik
Ruch Autonomii Śląska* 
5. POPRAWSKI Marek lat 42 zam. Rybnik
6. WĄCIRZ Grzegorz lat 30 zam. Rybnik
7. MYŚLIWIEC Krzysztof lat 36 zam. Rybnik
8. BIELOWSKI Krystian lat 51 zam. Rybnik
9. BEDNARCZYK Cezary lat 32 zam. Rybnik
10. GRZELKA Mieczysław lat 46 zam. Rybnik
11. GUTKOWSKI Eugeniusz lat 47 zam. Rybnik
12. CWALINA Genowefa lat 47 zam. Rybnik

Lista nr 9 RUCHU ROZWOJU RYBNIKA
1. GAWLICZEK Józef lat 59 zam. Rybnik
2. KUFA-SKORUPA Maria lat 60 zam. Rybnik
3. PLISZ Zdzisław lat 30 zam. Rybnik
4. ROJEK Andrzej lat 39 zam. Rybnik
5. ŚMIGIELSKI Michał lat 46 zam. Rybnik
6. TROJAN Kazimierz lat 47 zam. Rybnik

_______ ____________________



W okręgu wyborczym nr 2 obejmującym 5 mandatów 
zajrestrowano 5 list kandydatów 

Granice okręgu: Gotartowice, Kamień, Kłokocin, Ligo
ta, Paruszowiec.

L ista  nr 1 SO JU SZ U  L E W IC Y  
TYCZNEJ

D E M O K R A -

1. HANAK Andrzej lat 50 zam. Rybnik
2. WYGLENDA Ingeborga lat 57 zam. Rybnik
3. MĘŻYK Tadeusz lat 42 zam. Rybnik
4. BUCHTA Bożena lat 42 zam. Rybnik
5. KONARZEWSKA Stanisława lat 48 zam. Rybnik
6. NOWAK Gabriel lat 45 zam. Rybnik
7. SOBIK Piotr lat 21 zam. Rybnik
8. SZMIDT Tomasz lat 39 zam. Rybnik

Lista nr 2 KOMITETU WYBORCZEGO AKCJI WY
BORCZEJ “SOLIDARNOŚĆ”
1. ZMARZŁY Alojzy lat 49 zam. Rybnik
2. OSTRZOŁEK Jerzy lat 50 zam. Rybnik
3. BOCHENEK Jan lat 39 zam. Rybnik
4. ŚPIEWOK Tadeusz lat 65 zam. Rybnik
5. PUKOWIEC Bronisław lat 39 zam. Rybnik
6. ZAIK Jan lat 43 zam. Rybnik
7. KUSKA Leszek lat 38 zam. Rybnik
8. DZIWOKI Józef lat 48 zam. Rybnik
9. KOBYLEC Mieczysław lat 51 zam. Rybnik

Lista nr 7 POROZUMIENIE DLA RYBNICZAN
1. SPLEŚNIAŁY Krystian lat 51 zam. Rybnik
2. ZIMOŃ Aleksandra lat 22 zam. Rybnik
3. KROCZEK Zbigniew lat 40 zam. Rybnik
4. URBANIAK Bożena lat 40 zam. Rybnik
5. DERA Marcin lat 20 zam. Rybnik

Lista nr 8 UNII WOLNOŚCI
1. LISZKA Jan lat 51 zam. Rybnik
2. WOLNIK Grzegorz lat 34 zam. Rybnik
3. KONSEK Stanisław lat 38 zam. Rybnik
4. CZECH Aleksandra lat 43 zam. Rybnik
5. KUŚ Stanisław lat 47 zam. Rybnik
Ruch Autonomii Śląska*

6. KOBIAŁKO Henryk lat 38 zam. Rybnik
7. TARABURA Tomasz lat 31 zam. Rybnik
8. SZABOŃ Kornelia lat 41 zam. Rybnik

Lista nr 9 RUCHU ROZWOJU RYBNIKA
l.K U ŚK A  Alojzy lat 61 zam. Rybnik
2. MAKOSZ Józef lat 46 zam. Rybnik
3. STAJER Stanisław lat 40 zam. Rybnik
4. SZCZYRBOWSKI Piotr lat 40 zam. Rybnik
5. SZYNOL Urszula lat 54 zam. Rybnik

W okręgu wyborczym nr 3 obejmującym 7 mandatów 
zajrestrowano 6 list kandydatów 

Granice okręgu: Boguszowice

L ista  nr 1 SO JU SZ U  L E W IC Y  D E M O K R A 
TYCZNEJ
1. KUSZ Piotr lat 53 zam. Rybnik
2. SADANOWICZ Ryszard lat 45 zam. Rybnik
3. ZAWADZKI Wiesław lat 54 zam. Rybnik
4. MORGAŁA Andrzej lat 49 zam. Rybnik
5. UNDEROWICZ Karol lat 58 zam. Rybnik
6. MATCZAK Jan lat 42 zam. Rybnik
7. OLEŚ Tomasz lat 23 zam. Rybnik
8. ŻYŁA Mieczysław lat 46 zam. Rybnik
9. KACZOR Jan lat 44 zam. Rybnik
10. GEMBALCZYK Stanisław lat 44 zam. Rybnik
11. MOTYKA Maurycy lat 22 zam. Rybnik
12. FOŁTYNA Marek lat 43 zam. Rybnik
13. MACH ACZ Kazimierz lat 44 zam. Rybnik

Lista nr 2 KOMITETU WYBORCZEGO AKCJI WY
BORCZEJ “SOLIDARNOŚĆ”
1. KARWOT Andrzej lat 43 zam. Rybnik
2. KONKOL Marian lat 45 zam. Rybnik
3. OLEŚ Roman lat 58 zam. Rybnik
4. KŁOSEK Bronisław lat 45 zam. Rybnik
5. WASZECKI Andrzej lat 51 zam. Rybnik
6. KOZAKIEWICZ Maciej lat 40 zam. Rybnik
7. TWARDOWSKI Marek lat 28 zam. Rybnik
8. FOJCIK Zofia lat 47 zam. Rybnik



9. SZADA Marian lat 38 zam. Rybnik W okręgu wyborczym nr 4 obejmującym 5 mandatów
10. OSTRZAŁEK Arkadiusz lat 32 zam. Rybnik zajrestrowano 5 list kandydatów
11. KRZOS Wincenty lat 57 zam. Rybnik Granice okręgu: Chwalowice, Popielów, Radziejów,
12. KACZMARCZYK Cezary lat 33 zam. Rybnik Meksyk
13. SZULIK Paweł lat 64 zam. Rybnik
14. STĘCHŁY Janusz lat 37 zam. Rybnik L ista  nr 1 SO JU SZ U  L E W IC Y D E M O K R A -

TYCZNEJ
Lista nr 7 POROZUMIENIE DLA RYBNICZAN 1. ZAJĄC Andrzej lat 49 zam. Rybnik
1. ADAMSKI Tomasz lat 36 zam. Rybnik 2. ACHTELIK Irena lat 58 zam. Rybnik
2. LOKAJ Jerzy lat 38 zam. Rybnik 3. KOZIELSKA Józefa lat 49 zam. Rybnik
3. SZTAJER Edward lat 34 zam. Rybnik 4. MACHULIK Henryk lat 44 zam. Rybnik
4. KRAWCZYK Jerzy lat 32 zam. Rybnik 5. RZEPECKI Zbigniew lat 37 zam. Rybnik
5. REMIARZ Leszek lat 34 zam. Rybnik 6. MIROSŁAWSKI Jacek lat 25 zam. Rybnik
6. KIRKIEWICZ Grażyna lat 39 zam. Rybnik 7. JURECZKO Czesław lat 51 zam. Rybnik
7. NOWAK Andrzej lat 45 zam. Rybnik

Lista nr 2 KOMITETU WYBORCZEGO AKCJI WY-
Lista nr 8 UNII WOLNOŚCI BORCZEJ “SOLIDARNOŚĆ”
1. FRANKE Eugeniusz lat 50 zam. Rybnik 1. FRELICH Jerzy lat 57 zam. Rybnik
2. JANKOWSKI Grzegorz lat 39 zam. Rybnik 2. SKOTNICZNY Andrzej lat 39 zam. Rybnik
3. SZWEJKOWSKA Danuta lat 42 zam. Rybnik 3. SMYCZEK Maria Jolanta lat 51 zam. Rybnik
4. TUREK Zdzisław lat 48 zam. Rybnik 4. ŚWITAŁA Piotr lat 46 zam. Rybnik
5. GÓRY WODA Leszek lat 32 zam. Rybnik 5. WOJACZEK Andrzej lat 46 zam. Rybnik
6. GAWENDA Janusz lat 42 zam. Rybnik 6. RUPIK Hubert lat 65 zam. Rybnik

7. JARZYNA Joachim lat 62 zam. Rybnik
Lista nr 9 RUCHU ROZWOJU RYBNIKA 8. HORABIK Władysław lat 51 zam. Rybnik
1. KACZMARCZYK Jan lat 43 zam. Rybnik 9. DZIWOKI Antoni lat 58 zam. Rybnik
2. KOZOK Piotr lat 55 zam. Rybnik 10. SZCZEPANEK Tadeusz lat 50 zam. Rybnik
3. KRISTOF Henryk lat 47 zam. Rybnik
4. MURA Jan lat 49 zam. Rybnik Lista nr 7 POROZUMIENIE DLA RYBNICZAN
5. PIECHA Grzegorz lat 40 zam. Rybnik 1. HENNER Marek lat 52 zam. Rybnik
6. PRZELIORZ Stanisław lat 49 zam. Rybnik 2. BORECKI Józef lat 48 zam. Rybnik
7. WRZOŁ Alicja lat 39 zam. Rybnik 3. KALWAR Zbigniew lat 43 zam. Rybnik

4. BABINA Marek lat 37 zam. Rybnik
5. REK Maciej lat 32 zam. Rybnik

Lista nr 10 STOWARZYSZENIE - ZALEŻNI OD
WOLI WYBORCÓW Lista nr 8 UNII WOLNOŚCI
l.D Y R CZ Zdzisław lat 41 zam. Rybnik 1. OCHWAT Tadeusz lat 59 zam. Rybnik
2. WRÓBEL Zbigniew lat 45 zam. Rybnik 2. WYSTUB Janina lat 45 zam. Rybnik
3. DYRCZ Dorota lat 37 zam. Rybnik 3. SMOLKA Paweł lat 28 zam. Rybnik
4. EICHLER Andrzej lat 48 zam. Rybnik DFK*
5. RZEPA Jan lat 47 zam. Rybnik 4. PTASZYŃSKI Stanisław lat 65 zam. Rybnik

5. GETLER Eugeniusz lat 42 zam. Rybnik
6. CZYŻ Lucjan lat 61 zam. Rybnik



Lista nr 9 RUCHU ROZWOJU RYBNIKA
1. GAJDA Zygmunt lat 54 zam. Rybnik

2. KOGUT Jerzy lat 49 zam. Rybnik

3. KOTAS Adam lat 35 zam Rybnik

4. KUFEL Ryszard lat 47 zam. Rybnik

5. TOMICZEK Jan lat 77 zam. Rybnik

W okręgu wyborczym nr 5 obejmującym 6 mandatów 
zajrestrowano 5 list kandydatów 

Granice okręgu: Niedobczyce, Niewiadom

L ista  nr 1 SO JU SZ U  L E W IC Y  D E M O K R A 
TYCZNEJ

1. KORZENIOWSKI Bolesław lat 51 zam. Rybnik
2. POJDA Paweł lat 53 zam. Rybnik
3. KOTOWICZ Maria lat 60 zam. Rybnik
4. LUKAS Stefan lat 59 zam. Rybnik
5. PYSZ Grzegorz lat 46 zam. Rybnik
6. JAŚKO Małgorzata lat 51 zam. Rybnik
7. BUJOK Jerzy lat 56 zam. Rybnik
8. OCHOJSKI Bogdan lat 47 zam. Rybnik
9. PLANTOWSKI Włodzimierz lat 40 zam. Rybnik
10. WOŹNIAK Ryszard lat 47 zam. Rybnik
11. WOJCIECHOWSKI Krzysztof lat 39 zam. Rybnik

Lista nr 2 KOMITETU WYBORCZEGO AKCJI WY
BORCZEJ “SOLIDARNOŚĆ”

1. RYSZKA Henryk lat 54 zam. Rybnik
2. ADAMCZYK-DUDEK Maria lat 45 zam. Rybnik
3. FAJKUS Roman lat 46 zam. Rybnik
4. CZAJA Ewa lat 44 zam. Rybnik
5. WENCEL Joachim lat 55 zam. Rybnik
6. LEONARSKA Jadwiga lat 47 zam. Rybnik
7. SIELSKI Norbert lat 55 zam. Rybnik
8. MITKO Marceli lat 50 zam. Rybnik
9. GRZEGORZYCA Elżbieta lat 45 zam. Rybnik
10. NACZYŃSKI Michał lat 45 zam. Rybnik
11. SMOLKA Maria Zofia lat 64 zam. Rybnik
12. SZCZYRA Maksymilian lat 62 zam. Rybnik

Lista nr 7 POROZUMIENIE DLA RYBNICZAN

1. MACHOCZEK Zbigniew lat 44 zam. Rybnik
2. ŚMIEJA Izabela lat 27 zam. Rybnik
3. WOŹNICZKA Jerzy lat 48 zam. Rybnik
4. ANCKIEWICZ Józefa lat 43 zam. Rybnik
5. DULKO Danuta lat 37 zam. Rybnik
6. WĘGIERSKI Franciszek lat 48 zam. Rybnik

Lista nr 8 UNII WOLNOŚCI

1. DEGENHARDT Bronisław lat 50 zam. Rybnik
2. JUZEK Grzegorz lat 49 zam. Rybnik
3. PAWLICZEK Piotr lat 50 zam. Rybnik
4. OTAWA Czesław lat 48 zam. Rybnik
5.CYRAN Andrzej lat 47 zam. Rybnik
6. GAWLICZEK Renata lat 41 zam. Rybnik
DFK*
7. OLEŚ Andrzej lat 42 zam. Rybnik

Lista nr 9 RUCHU ROZWOJU RYBNIKA

l.BED NORZ Longin lat 69 zam. Rybnik
2. DOBROWOLSKI Czesław lat 49 zam. Rybnik
3. NIESPODZIANY Adam lat 29 zam. Rybnik
4. PANICZEK Elżbieta lat 40 zam. Rybnik
5. SZWEBLIK Antoni lat 44 zam. Rybnik
6. WAJNER Czesław lat 41 zam. Rybnik

W okręgu wyborczym nr 6 bejmującym 5 mandatów 
zajrestrowano 5 list kandydatów 

Granice okręgu: Smolna, Zamysłów w granicach ulic: 
Zamiejska, W. Witosa, Pod Lasem, Głucha, Grunwaldz
ka, Dąbrówki, południowa część ul. Zebrzydowickiej, 
Ściegiennego, Raciborska i rzeka Nacyna

L ista  nr 1 SO JU SZ U  L E W IC Y  D E M O K R A 
TYCZNEJ

1. LENERT Stanisław lat 50 zam. Rybnik
2. MÓRG AL A Henryk lat 58 zam. Rybnik
3. DURDZIŃSKI Janusz lat 37 zam. Rybnik

__________________________ _______________________________



4 . RĘKAS Józef lat 53 zam. Rybnik
5. LASKOWSKI Kazimierz lat 43 zam. Rybnik
6. KOZUBSKI Jacek lat 33 zam. Rybnik
7. VORREITER Jolanta lat 45 zam. Rybnik
8. GŁOGOWSKI Jan lat 57 zam. Rybnik
9. PIERCHAŁA Tadeusz lat 44 zam. Rybnik
10. SOPEL Henryk lat 43 zam. Rybnik

Lista nr 2 KOMITETU WYBORCZEGO AKCJI WY
BORCZEJ “SOLIDARNOŚĆ”

1. JASZCZUK Stanisław lat 41 zam. Rybnik
2. CENDROWSKI Jan lat 51 zam. Rybnik
3. STULA Andrzej lat 43 zam. Rybnik
4. BANASIAK Tadeusz lat 58 zam. Rybnik
5. CHRZANOWSKI Jan lat 60 zam. Rybnik
6. GIMPEL Edward lat 45 zam. Rybnik
7. BULA Maria lat 51 zam. Rybnik
8. KONKOL Szymon lat 29 zam. Rybnik
9. MEDALION Zbigniew lat 35 zam. Rybnik
10. PERENC Eugeniusz lat 44 zam. Rybnik

Lista nr 7 POROZUMIENIE DLA RYBNICZAN

1. DUCZKOWSKI Stanisław lat 39 zam. Rybnik
2. WITKOWSKI Gerard lat 44 zam. Rybnik
3. PYCHYŃSKI Ireneusz lat 43 zam. Rybnik
4. JACEWICZ Janusz lat 25 zam. Rybnik
5. MAZURKIEWICZ Krzysztof lat 49 zam. Rybnik

Lista nr 8 UNII WOLNOŚCI

1. HANAK Stanisław lat 61 zam. Rybnik
Ruch Autonomii Śląska*
2. ORCZYK Mirosław lat 32 zam. Rybnik
3. KUBIS Krzysztof lat 40 zam. Rybnik
4. SŁUPIK Jerzy lat 44 zam. Rybnik
DFK*
5. WOŹNIKOWSKI Rafał lat 32 zam. Rybnik
6.ORZEŁ Marek lat 33 zam. Rybnik
7. KAMIŃSKI Wojciech lat 30 zam. Rybnik

Lista nr 9 RUCHU ROZWOJU RYBNIKA

1. BOREK Walter lat 55 zam. Rybnik
2. CYRAN Józef lat 57 zam. Rybnik
3. KLOCH Bogdan lat 29 zam. Rybnik
4. KONSEK Andrzej lat 48 zam. Rybnik
5. SALAMON Kazimierz lat 38 zam. Rybnik
W okręgu wyborczym nr 7 obejmującym 6 mandatów 

zajrestrowano 5 list kandydatów 
Granice okręgu: Nowiny, Zachód w granicach ulic: Ko- 
tucza, Zebrzydowicka, Chabrowa, Gajowa od Łącznej, 
Św. Józefa, Topolowa

L ista  nr 1 SO JU SZ U  L E W IC Y  D E M O K R A 
TYCZNEJ
1 .PRUSZKOWSKA Barbara lat 46 zam. Rybnik
2. ZIĘBA Kazimierz lat 43 zam. Rybnik
3. KULAK Witold lat 50 zam. Rybnik
4. PETTERS Krzysztof lat 47 zam. Rybnik
5. BOBROWSKA-MIROSŁAWSKA

Monika lat 20 zam. Rybnik
6. MAJERSKA Bogusława lat 42 zam. Rybnik
7.BERNADZIK Artur lat 22 zam. Rybnik
8. KLIMANEK Maria lat 44 zam. Rybnik
9. PASTERNAK Mirosław lat 35 zam. Rybnik
10. RZACZEK Zygmunt lat 57 zam. Rybnik
11. SADANOWICZ Bogusław lat 41 zam. Rybnik
12. DOMAGAŁA Zbigniew lat 61 zam. Rybnik

Lista nr 2 KOMITETU WYBORCZEGO AKCJI WY
BORCZEJ “SOLIDARNOŚĆ”
1. ZIMON Ireneusz lat 40 zam. Rybnik
2. KLUCZNIOK Jan lat 49 zam. Rybnik
3. URBANEK-CHOŁUJ Ewa lat 46 zam. Rybnik
4. STOCHAJ Zygmunt lat 69 zam. Rybnik
5. PAROL Barbara lat 50 zam. Rybnik
6. SULMA Zdzisław lat 43 zam. Rybnik
7. RUPIŃSKI Wojciech lat 33 zam. Rybnik
8. KOWALSKA Jadwiga lat 55 zam. Rybnik
9. ZAGOCKI Czesław lat 48 zam. Rybnik
10. CZOSNECKA-BENDARZ

Wiesława lat 44 zam. Rybnik



11. SOBCZYK Wojciech Artur lat 18 zam. Rybnik Lista nr 2 KOMITETU WYBORCZEGO AKCJI W1
12. SZYMIK Robert lat 22 zam. Rybnik BORCZEJ “SOLIDARNOŚĆ”

l.NIEW ELT Romuald lat 58 zam. Rybnik
Lista nr 7 POROZUMIENIE DLA RYBNICZAN 2. MANDRYSZ Wiktor lat 47 zam. Rybnik
1. GÓRNIASZEK Joanna lat 41 zam. Rybnik 3. ŚWIERCZYNA Hubert lat 45 zam. Rybnik
2. GOMOLA Krystian lat 55 zam. Rybnik 4. DEJA Stefan lat 58 zam. Rybnik
3. BRODA Janina lat 48 zam. Rybnik 5. JANIK Grzegorz lat 33 zam. Rybnik
4. PŁÓCIENNIK Paweł lat 29 zam. Rybnik 6. NOWAK Antoni lat 61 zam. Rybnik
5. BIELACKI Sławomir lat 35 zam. Rybnik 7. LAZAR Jerzy lat 47 zam. Rybnik
6. POLCIK Roman lat 56 zam. Rybnik 8. MIRECKI Grzegorz lat 38 zam. Rybnik

9. JAKÓBCZYK Teresa lat 50 zam. Rybnik
Lista nr 8 UNII WOLNOŚCI 10. RORAT Jan lat 37 zam. Rybnik
1. BRONOWSKI Wojciech lat 61 zam. Rybnik
2. WYLEŻYCH Krzysztof lat 49 zam. Rybnik Lista nr 7 POROZUMIENIE DLA RYBNICZAN
3. BUCHTA Andrzej lat 40 zam. Rybnik 1. DERA Arkadiusz lat 43 zam. Rybnik
4. GĘBORSKI Lech lat 48 zam. Rybnik 2. WENERSKI Andrzej lat 29 zam. Rybnik
5. KONIECZNY Andrzej lat 38 zam. Rybnik 3. BAŁANDIN Janina lat 52 zam. Rybnik
6. FAJKIS Katarzyna lat 33 zam. Rybnik 4. KARDASZYŃSKI Witold lat 59 zam. Rybnik
7. PLUTOWSKI Jacek lat 50 zam. Rybnik 5. SZAKIEWICZ Tadeusz lat 36 zam. Rybnik
8. OLEŚ Jacek lat 32 zam. Rybnik

Lista nr 8 UNII WOLNOŚCI
Lista nr 9 RUCHU ROZWOJU RYBNIKA 1. PIECHA Edward lat 47 zam. Rybnik
1. KONOPKA Zdzisław lat 51 zam. Rybnik 2. PAINTA Daniel lat 47 zam. Rybnik
2. KOWALSKI Lech lat 40 zam. Rybnik 3. ZUBIK Marian lat 42 zam. Rybnik
3. RYSZKA Ewa lat 40 zam. Rybnik 4. PARMA Zbigniew lat52 zam. Rybnik
4. STOKŁOSA Krystyna lat 52 zam. Rybnik 5. KOBER Romuald lat 52 zam. Rybnik
5. SZYDŁO Marian lat 44 zam. Rybnik DFK*
6. TROJAN Krystyna lat 41 zam. Rybnik 6. ANIOŁ Jerzy lat 59 zam. Rybnik

7. WZIĘTEK Ireneusz lat 32 zam. Rybnik
W okręgu wyborczym nr 8 obejmującym 5 mandatów 8. WALLA Bernard lat 49 zam. Rybnik

zajrestrowano 5 list kandydatów 9. FRYSTACKI Henryk lat 43 zam. Rybnik
Granice okręgu: Chwałęcice, Golejów, Grabownia, Orzepo-
wice, Rybnicka Kuźnia, Stodoły, Wielopole, Zebrzydowice Lista nr 9 RUCHU ROZWOJU RYBNIKA

1. BERGER Roman lat 72 zam. Rybnik
L ista  nr 1 SO JU SZ U  L E W IC Y D E M O K R A - 2. BOŁOZ Franciszek lat 47 zam. Rybnik
TYCZNEJ 3. GAWLICZEK Edward lat 62 zam. Rybnik
1. CHEŁCZYŃSKI Zbigniew lat 50 zam. Rybnik 4. HOLA Alojzy lat 49 zam. Rybnik
2. OLSZAK Zenon lat 44 zam. Rybnik 5. IBROM Józef lat 47 zam. Rybnik
3. JARZĄBEK Irena lat 47 zam. Rybnik
4. PIETRZAK Ewa lat 50 zam. Rybnik
5. BIEDZKI Jan lat 52 zam. Rybnik
6. JANTAS Stanisław lat 49 zam. Rybnik
7. ACHTELIK Roman lat 50 zam. Rybnik * poparcie

XII _______ ___________________________



Wrzesień 1998 GAZET CK A
- Cieszę się, że wiele ludzi z kręgów biznesu 

czuje potrzebę poznania i stosowania zasad 
savoir-vivre’u - pow iedział am basador 
Edward Pietkiewicz, prowadzący semina
rium zorganizowane przez Izbę Przemysło
wo-Handlową ROP w boguszowickiej “Ma- 
rancie” dla średniej i wyższej kadry zarządza
jącej firmami. - Jestem na takie szkolenia za
praszany kilka razy w miesiącu w różnych 
miastach Polski. Mile zaskoczyła mnie

Wiwat dafrm
o b y c za je !

organizacja oraz możliwości restauracji 
“Maranta ” - powiedział sędziwy, bo 89-let- 
ni ambasador wiedzący o dobrych obyczajach 
wszystko.

W seminarium wzięło udział ponad 30 pre
zesów, dyrektorów, menedżerów i... sekreta
rek rybnickich firm i przedsiębiorstw, którzy 
zdają sobie sprawę, jak wiele w prowadzeniu 
interesów zależy od kultury osobistej i umie
jętności dostosowania zachowania, a również 
i stroju, do sytuacji. Ambasador zdecydowa
nie preferuje kulturę europejską, a jego wy
kłady były żywe i pełne anegdot.

- Z mniejszym stresem będziemy przyjmo
wać zagranicznych kontrahentów oraz orga
nizować oficjalne spotkania - mówią "absol
wenci" kursu. Ixl

Przyjęcie szkoleniowe: cóż też ambasador Pietkiewicz zrobi z serwetką? Zdj.: szoł

Nie próżnowali latem członkowie rybnic- 
ko-żorskiej grupy folkowej Carrantuohill.

Zespół wystąpił przed 150-tysięczną pu
blicznością na Przystanku Woodstock, odbie
rając z rąk Jurka Owsiaka “Złotego Bącz- 
ka” za drugie m iejsce w “zakręcan iu” 
fanów w poprzedniej edycji “P rzystan 
k u ...” . D w ukrotnie zespół zaprezen to 
wał się w K rakow ie na 12 E uropejskim  
Spotkaniu Bractw  S trzeleckich .

Coraz lepiej znana w kraju grupa, miała 
okazję wreszcie wystąpić w Rybniku, a to na 
Festynie Farskim w Boguszowicach oraz fe
stynie Real’a.

Natomiast w październiku na festiwalu fil
mów telewizyjnych “Nipcom” w Cannes 
odbędzie się promocja 3-minutowego frag
mentu filmu, będącego próbką przygoto
wywanej w Studio Filmów Rysunkowych 
w Bielsku-Białej serii pod roboczym tytu
łem “Tristan i Izolda” z muzyką zespołu “Car- 
rantuohill”. Nie będzie to pierwsza obecność

muzyki zespołu w Cannes, bowiem w 1992 
roku Polskie Radio w Katowicach z firmą Pa
radox prezentowało dwa utwory z pierw
szej płyty na targach muzycznych MIDEM. 
W listopadzie zespół rozpocznie nagrywa
nie 6 płyty CD.

Lato z
Carrantuohill

Zespół Carrantuohill ze ",Złotym Bączkiem"

75-lecie pracy dydaktyczne) 
ss. urszulanek

Serviam !
Służyć Bogu, Kościołowi, rodzi

nie i społeczeństwu - to symbolika 
urszulańskiej odznaki. W paździer
niku siostry urszulanki w Rybniku 
obchodzić będą jubileusz 75-lecia 
pracy dydaktyczno-wychowawczej.

Obecność ss. urszulanek w naszym mie
ście wiąże się z faktem powrotu Górnego 
Śląska do Macierzy. Już 3 września 1922 
roku ówczesny burmistrz miasta Władysław 
Weber zwrócił się z prośbą do sióstr urszu
lanek w Krakowie, aby zechciały otworzyć 
w Rybniku polską szkołę. Po latach germa
nizacji otwarcie placówki oświatowej wy
chowującej w duchu religijnym i patriotycz
nym było palącą potrzebą.

22 sierpnia 1923 roku z Krakowa przy
były cztery zakonnice, a już 10 września 
rozpoczęła się nauka w szkole powszech
nej. Takie były początki...

Później urszulańska szkoła musiała się 
zmierzyć z naszą historią najnowszą, w efek
cie czego liceum zostało zlikwidowane w 1953 
roku. Najdłużej w niesprzyjającym klima
cie politycznym, bo do 1962 roku, przetrwa
ły prowadzone przez siostry Zasadnicza 
Szkoła Gastronomiczna i Technikum Ga
stronomiczne.

Szkołę udało się reaktywować za sprawą 
ks. biskupa Herberta Bednorza w 1982 
roku, a więc również w trudnym czasie, bo 
w stanie wojennym. Czym dzisiaj jest dla 
uczennic ta szkoła, niech świadczą słowa 
jednej z niedawnych absolwentek: - Pamię
tam, że pod koniec pierwszego roku nauki 
miałam wrażenie, że otaczają mnie nie 
uczennice, siostry zakonne i nauczyciele, a po 
prostu domownicy (...) Nie była to szkoła su
rowa - była wymagająca, lecz jednocześnie 
bardzo ciepła i obdarowująca.

Uroczystości jubileuszowe odbędą się 
21 października br. Jubileuszowej mszy 
św. w bazylice przewodził będzie ks. abp 
Damian Zimoń. Część artystyczna będzie 
miała miejsce w Teatrze Ziemi Rybnic
kiej, następnie absolwentki i zaproszeni 
goście spotkają się w gmachu szkoły przy 
ul. 3 Maja.
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Abecadło
rzeczy śląskich

Herby, godła dynastyczne zna
ne były w Europie już w XII 

wieku. Bardzo często umieszczano 
w nich orła, uchodzącego za sym
bol siły i odwagi, a także sprawie
dliwości i mądrości.

Orła upodobali sobie również książęta ślą
scy, piastowscy władcy Polski, a król Bolesław 
Chrobry umieścił go nawet na swych mone
tach. Pierwszy znany wizerunek orła jako go
dła książąt śląskich znajduje się na pochodzą
cej z 1222 roku pieczęci księcia górnośląskie
go Kazimierza I. Orzeł pojawił się także na 
pieczęci księcia dolnośląskiego Henryka II 
Pobożnego z 1224 roku. Jednak dolnośląski 
orzeł był nieco inny - miał biegnącą wzdłuż 
skrzydeł przepaskę w kształcie półksiężyca z 
małym krzyżem pośrodku. Górnośląskie i dol
nośląskie orły różniły się między sobą elemen
tami na piersiach i skrzydłach, a przede wszy
stkim barwą. Mówiąc krótko, książęta dolno
śląscy, wzorując się w XIII wieku m.in. na cze
skich Przemyślidach i saskich Wettynach, wy
brali sobie czarnego orła ze srebrną przepaską 
na złotym tle. Natomiast książę górnośląski 
Kazimierz I, podczas wyprawy krzyżowej do 
Ziemi Świętej w 1217 roku, miał okazję zapo
znać się z heraldyką francuską, z której zaczerp
nął barwy dla swego herbu. Wpływom fran
cuskim zawdzięczamy więc, że górnośląski

Orły ze
śląskich herbów

orzeł jest koloru złotego na błękit
nym tle. Należy również wspo
mnieć, że górnośląski książę opol
ski Bolko IV Stary w 1389 roku do
dał swemu orlu złotą koronę. Tak 
ozdobiony orzeł, wzorowany na 
godle Królestwa Polskiego, sugero
wał, że mimo obcych wpływów po
litycznych, Górny Śląsk jest nadal 
częścią polskiej kultury i tradycji.
Ukoronowany orzeł miał też przy
pominać, że Piastowie górnośląscy 
mają królewski rodowód i pomimo 
trudnego położenia nie wyzbyli się 
ambicji odzyskania pełnej niezawi
słości.

Wzruszający i godny przypo
mnienia jest gest księcia opolskie
go Jana Dobrego, który, umiera
jąc w 1532 roku, nadał w testa
mencie znak górnośląskiego orła 
wszystkim obywatelom i instytu
cjom na tej ziemi, działającym dla 
jej dobra i sławy (!). Wiele osób 
twierdzi, że istnieje tylko jeden 
śląski orzeł - czarny. Komu więc 
powyższy tekst wyda się niewia
rygodny, to odsyłam do książki 
Małgorzaty Kaganiec, Rodowód 
herbu śląskiego, Katowice 1991.

Marek Szołtysek Orły górnośląskie wymalowane na sklepieniu kaplicy 
piastowskiej w kościele opolskich franciszkanów.

Przy okazji sięgania w głąb harcer
skich dziejów wymienia się cztery źródła, 
które doprowadziły do powstania ruchu 
harcerskiego w Polsce: angielski skau
ting, stowarzyszenie “Eleusis”, Towarzy
stwo Gimnastyczne “Sokół” oraz Związek 
Młodzieży Polskiej “Zarzewie”. Pierw
szym dokumentem organizującym pol
skie harcerstwo jest “Rozkaz dzienny...” 
wydany we Lwowie 22 maja 1911 roku, 
powołujący pierwsze cztery polskie dru
żyny skautowe. Chociaż był to je 
szcze czas zaborów, ruch ten rozrósł 
się szybko na wszystkie ziemie pol
skie i skupiska polonijne na emigracji.

Na Górnym Śląsku pierwsze drużyny 
harcerskie (skautowe) powstały 85 lat 
temu, w 1913 roku w Piekarach, Szarleju 
i Królewskiej Hucie (Chorzowie). Jednak 
lata pierwszej wojny światowej rozproszy
ły pierwsze śląskie drużyny, zatem har
cerstwo na naszych ziemiach było zmu
szone ponownie się organizować w cza

Harcerskie korzenie
sie Powstań Śląskich i Plebiscytu. Dru
ga fala organizacji harcerstwa przypada 
na rok 1920, kiedy na rzecz przyłącze
nia Górnego Śląska do Polski pracuje 
w 8 drużynach około 250 harcerek i har
cerzy. W roku następnym zaś w 127 dru
żynach harcerskich działa już 5 tys. 
członków ZHP. W tym ważnym i trud
nym dla Górnego Śląska czasie harcer
stwo przeciwdziałało skutkom niemiec
kiego terroru, dodawało otuchy urządza
jąc przemarsze przez miasta i wsie z pol
ską piosenką, organizowało przedsta
wienia teatralne i pogadanki o historii 
Polski. Prowadzono kursy pisania i czy
tania po polsku, budzono ducha polskie
go, ale także z bronią w ręku ochrania
no polskie manifestacje narodowe.

Pierwszą męską drużynę harcerską 
w Rybniku im. Adama Mickiewicza za
łożyli druhowie Piotr Pander i Maksy

milian Piełka. Drużyna ta skupiała na 
początku 80 członków, pracujących w 7 
zastępach. W tym samym okresie powsta
ły dwie drużyny na Paruszowcu: im. Za
wiszy Czarnego (męska) i Emilii Plater 
(żeńska), zaś w 1923 roku powstała dru
żyna im. Stanisława Żółkiewskiego w Li
gocie, która w tym roku obchodzi swoje 
75-lecie. Również 75 lat temu, 3 września 
1923 roku na bazie rybnickich i podryb- 
nickich drużyn, powstał Hufiec ZHP w Ryb
niku. W następnych latach, mimo trudne
go czasu drugiej wojny światowej i okre
su komunizmu, harcerskie wartości prze
trwały do dnia dzisiejszego. W przyrzecze
niu harcerskim przecież czytamy: Mam 
szczerą wolę całym życiem pełnić służ
bę Bogu i Polsce, nieść chętną po
moc bliźnim i być posłusznym Prawu 
Harcerskiemu.

szoł

■ B Tel. 42-28-825
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Koniec lata nad "Kotewką”
13"**

W ciągu dwu dni trwania imprezy pod ha
słem Pożegnanie lata nad stawem Kotewka, 
przez błonia przewinęło się lekko licząc kil
kanaście tysięcy ludzi. Poprzez morze głów 
trudno było ogarnąć wzrokiem 40 hektarowy 
rekreacyjny teren ciągnący się wzdłuż Rudy. 
Wiele działo się na ziemi, nie mniej... na wo
dzie i w powietrzu. Z ustawionej nad stawem 
estrady radiowcy “90” zachęcali do udzia
łu w konkursach oraz informowali co, gdzie 
i kiedy. Na tejże estradzie prezentowali się 
także zaproszeni goście: zespoły Universe, 
Łzy, Spectrum i Cover Band, Jarosław Wą
sik, Kabaret “Rak", a także Krystyna Gi- 
żowska i Jerzy Różycki, którzy po przedłu
żonym o kilkadziesiąt minut koncercie 
stwierdzili, że bardzo im przykro, ale za
śpiewali już wszystko i więcej piosenek nie 
znają... Na czas festynu Ruda zmieniła się w 
tor kajakowy, zaś kilkadziesiąt metrów dalej 
można było spróbować sił na rowerowym

Wspomniane w poprzedniej części artyku
łu problemy polityczne, a w szczególności 
ekonomiczne odbijały się niekorzystnie na po
łożeniu egzystencjalnym najuboższych oby
wateli miasta. Budżety domowe wobec bez
robocia, drożyzny oraz obniżek płac były bar
dzo skromne. Wielokrotnie w Rybniku i oko
licach dochodziło do zaburzeń społecznych 
w formie demonstracji oraz strajków. Nasila
ły się też zjawiska patologiczne o charakte
rze przestępczym. Akcent narodowościowy 
ulegał zaostrzeniu zwykle dopiero przy oka
zji kolejnych wyborów 
do Sejmu RP, Sejmu Ślą
skiego i samorządowych.

W działalności samorzą
du komunalnego w Ryb
niku dostrzec można rów
nież wiele pozytywnych 
stron. Na pewno był on 
pewnego rodzaju formą 
udziału obywateli w sprawowaniu administra
cji terenowej. Społeczeństwo Rybnika bezpo
średnio mogło poprzez swoich przedstawicieli

torze przeszkód, postrzelać z wiatrówki, wziąć 
udział w konkursie przeciągania liny i porzu
cać jajkiem na odległość. Nie zabrakło “we
sołego miasteczka”, były zawody konne i po
kaz skoków spadochronowych, a mistrz akro
bacji samolotowej Jacek Chmiel zmroził wi
dzom krew w żyłach wykonując beczki, kor
kociągi i śruby kilkadziesiąt metrów nad zie
mią. W spaniałym tłem dla imprezy był 
ogromny balon, który ze względu na aurę nie 
mógł, niestety, wzbić się w powietrze. Oble
gane były stoiska z “małym co nieco”, a wielki 
rożen nie nadążał z “produkcją” kiełbasek.

Na pierwszy na błoniach festyn rybnicza- 
nie, a także mieszkańcy sąsiednich gmin przy
byli całymi rodzinami. Frekwencja dowiodła, 
że ludzi ciągnie ...do ludzi, a organizowanie 
takich imprez ma sens. Pięknym zakończe
niem festynu był pokaz sztucznych ogni, któ
re malowniczo odbijały się w stawie, nazwa
nym “Kotewką” od siedliska tej chronionej 
rośliny.

wpływać na problemy społeczne, gospodar
cze i kulturalne miasta. Mimo wielu przeszkód 
Rada i Zarząd miasta mogły poszczycić się 
wieloma osiągnięciami w zakresie inwestycji 
komunalnych: budową i remontami szkół, 
rozbudową sieci elektrycznej, wodociągowej 
i kanalizacyjnej, urządzaniem terenów zielo
nych i rekreacyjnych, poprawą stanu na
wierzchni dróg i chodników i inne. Podkre
ślić należy, że wzajemne zmagania opozy
cyjnych radnych stanowiły swoistą szkołę 
samorządności. Często bowiem konieczna 

stawała się współ
praca pomiędzy 
ryw alizującym i 
frakcjam i w 
p od ejm ow an iu  
decyzji dla dobra 
miasta. Przynosiła 
ona wymierne ko
rzyści zarówno 

polskiej i niemieckiej społeczności miasta.
D. Prus 

c.d.n.

Kongres Kultury
A

na Górnym Śląsku
W dniach 26 i 27 września organizowany 

jest w Katowicach Kongres Kultury na Gór
nym Śląsku. Pierwszemu o tej randze i znacze
niu spotkaniu ludzi kultury i sztuki patronują 
Wojewoda Katowicki i przewodniczący Sejmi
ku Samorządowego Województwa Katowickie
go. Radą Programową Kongresu kieruje sena
tor Kazimierz Kutz.

Zasadniczym celem kongresu jest dokonanie 
dogłębnej oceny obecnego stanu kultury i sztu
ki w regionie oraz stworzenie zbiorowego bilan
su osiągnięć i dokonań, ale także braków i potrzeb. 
Uczestnicy będą również chcieli zdefiniować spe
cyfikę kultury i sztuki na Górnym Śląsku, bio
rąc pod uwagę wielokulturowe dziedzictwo i osią
gnięcia minionych pokoleń. Obok otwartej de
baty, działać będzie 8 zespołów problemowych, 
w tym dotyczące środowisk twórczych, instytu
cji artystycznych, towarzystw społeczno-kultu
ralnych, ośrodków upowszechniania kultury, 
muzealnictwa i ochrony zabytków, kształtowa
nia przestrzeni, edukacji kulturalnej oraz biblio
tek i czytelnictwa, w którego pracach uczestni
czyć będzie dyrektorka Miejskiej Biblioteki Pu
blicznej w Rybniku Halina Opoka.

Chodzi o bazę czy o politykę?
A błonia, które w całej sprawie odgrywają niepo

ślednią rolę - kwitną. Podobają się wszystkim - i przy
jaciołom, i wrogom prezydenta Makosza. Są ziszcze
niem długoletnich marzeń przewodniczącego Rady 
Dzielnicy Paruszowiec Andrzeja Oświęcimskiego, 
jako “zielona” inwestycja uzyskały wysoką notę sze
fów rybnickiego Koła Polskiego Klubu Ekologicz
nego państwa Dudków. Zadowoleni są mieszkańcy 
paruszowieckich familoków... Jeden z nich - Adam 
Piotrzkowski - będąc przypadkowym świadkiem de
monstracji śmieciarek “Eko” przed UM powiedział: 
Szkoda mi prezydenta, że za to co dla nas robi, jest 
“obwożony" na śmieciarach... Błonia podobają się 
nawet jednemu z prezesów “Eko” Janowi Serwotce.
I to tak bardzo, że byłby skłonny bazę przenieść, jak 
twierdzi, ale za odpowiednią cenę.

Konflikt wciąga na swoją orbitę coraz więcej ludzi 
i instytucji, racjonalne argumenty mieszają się z emo
cjonalnymi wystąpieniami. Szkoda, że na realizacji 
wspomnianej na wstępie idei zielonych błoni zacią
żył cień tego sporu.

Wiesława Różańska

Rada i Zarząd Miasta
1922-1939—

Podsumowanie
część II

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

■ P  KINO “PREMIEROWE” TZR mm
Archiwum X, USA, 25 - 27.09., godz. 18.00, 20.15, 28 - 29.09., godz. 
18.00, 30.09., godz. 18.00, 20.15 oraz od 1.10. do 8.10.
Magiczny miecz - legenda Camelotu, USA, 25 - 30.09., godz. 16.00 
oraz od 1.10. do 8.10.
Sześć dni, siedem nocy, USA, 28 - 29.09., godz. 20.15

Mała syrenka, USA, 24.09., godz. 16.15, 25 - 27.09., godz. 15.30 
Godzilla, USA, 24.09., godz. 18.00, 25 - 27.09., godz. 17.00, 19.30,

28.09., godz. 16.30, 29.09. - 1.10., godz. 17.00, 19.30 
Przeklęty, USA, 24.09., godz. 20.30 
Księga dżungli 2, USA, 2 - 8.10.
Zabójcza broń 4, USA, 2 - 8.10.
DKF “Ekran” /przy kinie Apollo/
Lumiere i spółka, franc. oraz
Między nami, mężczyznami, USA, 28.09., godz. 19.00

KINO "ZEFIR" - Boguszowice
Armageddon, USA, 24.09., godz. 17.00, 19.00
Mocne uderzenie, USA, 27.09. - 1.10., godz. 17.00, 19.00

Tel. 42-28-825



Tereny dzisiejszej dzielnicy Paruszo- 
wiec - Piaski i przysiółka Zastaw już 

w XIII wieku były częścią podrybnic- 
kiej wsi Ligota. Nazwa Piaski pochodzi 
od leżących tam piaszczystych gleb, 
Zastaw  to kolonia zlokalizowana za 
stawem i rzeką Rudą, wzdłuż dzisiejszej 
ulicy Stawowej. Natomiast nazwa Paru- 
szowiec pochodzi prawdopodobnie od 
imienia czy przydomka kogoś kto w 
tej części wsi Ligota miał swoje pole czy 
domostwo.

Tereny ówczesnej Ligoty, leżące w okoli
cach rzeki Rudy stały się z czasem znane z 
produkcji hutniczej i z wydobywania darnio
wej rudy żelaza. Tak było w Ligockiej Kuźni 
(czytaj: GR 10/1997) i na Paruszowcu. Wy
budowanie na Paruszowcu pierwszej “kuźni
cy” do wytapiania żelaza miało miejsce w 1753 
roku. Inwestorem był hrabia Emanuel Węgier
ski, który budowlę zlokalizował nad istnieją
cym już rozległym stawem, zasilanym woda
mi rzeki Rudy. Ten pierwszy obiekt hutniczy 
dał początek tzw. “zakładowi dolnemu”, który 
produkował żelazo sztabowe. W 1788 roku 
paruszowiecka huta wraz z całymi rybnickimi 
dobrami rodziny Węgierskich, kupiona zosta
ła przez króla Prus. Wydarzenie to dało zakła
dowi wspaniałe perspektywy rozwoju, gdyż 
jako własność państwa pruskiego mogła Uczyć 
na “państwowe” inwestycje i zamówienia na 
rzecz armii. Tak się też stało. W 1795 roku wy
budowano na Paruszowcu drugi - znacznie 
większy od pierwszego - piec hutniczy, co po
zwoliło na zastosowanie nowocześniejszych 
metod produkcji. Zaś w 1804 roku zburzono 
stary piec z 1753 roku, a postawiono nowy

Krótkie dzieje 
Paruszowca, 

Piasków i Zastawu

Schematyczna mapa Paruszowca (1), Piasków (2) i Zastawu (3)

piec fryszujący. Natomiast zbytem wytopio
nego żelaza zajął się Królewski Kantor Pro
duktów Górniczych. Na krótko huta przeży
wała kłopoty w latach 1807-1812, co było 
spowodowane niepowodzeniami Prus w woj
nie z napoleońską Francją. Wszystko jednak 
zmieniło się w 1812 roku, kiedy paruszowiec- 
cy hutnicy otrzymali olbrzymie zamówienia 
na produkcję amunicji dla pruskiej armii. 
W następnych latach nie brakowało też 
zamówień na gwoździe i blachę miedzia
ną i cynkową oraz inne produkty hutni
cze. W 1864 roku paruszowiecka huta zo
sta ła  k up iona  od państw a p rusk iego  
przez berlińskiego bankiera Izydora Mam- 
rotha, a potem jeszcze kilkakrotnie zmieniała 
właściciela. Cały czas jednak hutę moderni
zowano, budując m.in. walcownię i emaliemię.

^  20Linoryt z 1850 roku, przedstawiający hutę na Paruszowcu widzianą od strony Zastawu.
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W 1898 roku paruszowiecka huta zasłynęła z produkcji garnków, wtedy 
też otrzymała w nazwie słowo “Silesia”. W czasach współczesnych, 
po 1989 roku, w związku z restrukturyzacją przemysłu ciężkiego, huta 
“Silesia” zmniejsza swoją produkcję, szuka inwestorów, sprzedaje 
część swojego majątku.... Jednak mimo jej dzisiejszych bardzo po
ważnych problemów, trzeba pamiętać, że na przestrzeni ostatnich 245 
lat huta ta była “matką żywicielką” dla Paruszowca i całej okolicy. 
Ludzie znajdowali “na hucie” pracę i mieszkania na tamtejszych fa
milokach. Z pracy w hucie żyli nie tylko okoliczni mieszkańcy ale 
również przyjezdni z całego rybnickiego powiatu, a nawet z zaboru 
rosyjskiego i austriackiego. To rodziło określone problemy integra
cyjne. Mieszkańcy z familoków na Paruszowcu i Piaskach, mieszkańcy 
z domków po obu stronach Rudy, tworzyli różnorodną mozaikę. Tam 
na początku XX wieku tworzyły się polskie sokolstwa, później har
cerstwo, ale nie brakowało też postaw niechętnych Polsce, zwłaszcza 
wśród pracujących w dozorze i na innych lepszych stanowiskach 
Niemców. Zaś w latach po drugiej wojnie światowej spośród mie
szkańców tamtejszych familoków pochodziło wielu “komunistycz
nych agitatorów”.

Istotnym wydarzeniem dla omawianej dzielnicy, było przepro
wadzenie przez nią linii kolejowej na odcinku Rybnik - Katowice w 
1856 roku i odcinka kolei Rybnik - Żory w 1936 roku. I tak powstały 
dwa przystanki kolejowe “Paruszowiec” i “Piaski”. Natomiast pierw
sza szkoła, dla całej dawnej wsi Ligota mieściła się na Paruszowcu. 
Pierwsza drewniana, prawdopodobnie jeszcze z XVIII wieku, a póź
niej murowana, mieściły się w okolicach nieczynnego już basenu przy 
ulicy Mikołowskiej. Zburzono ją jednak około 1910 roku po wybu
dowaniu nowych szkół w Ligocie i w 1906 roku na Piaskach. Waż
ny też dla omawianej dzielnicy był październik 1926 roku, kiedy wieś 
Ligotę wraz z Paruszowcem, Piaskami i Zastawem przyłączono do 
Rybnika.

Przełomową inwestycją ostatnich lat jest ustanowienie w 1989 
roku parafii i budowa kościoła p.w. św. Jana Sarkandra na Paruszow
cu, który jest kościołem parafialnym dla mieszkańców Paruszowca, 
Piasków i Zastawu. Budowniczym kościoła i aktualnym proboszczem 
jest ks. Henryk Groborz, który ściśle współpracuje z Radą Dzielnicy.

W ostatnich latach, mimo powolnego podupadania huty “Silesia”, 
dla Zastawu, Piasków, a zwłaszcza dla Paruszowca otwarły się nie
spodziewanie nowe perspektywy rozwoju. Z jednej strony, nie bez 
pomocy władz miasta, w dawnych budynkach huty ulokowało się kil
ka bardzo dobrze prosperujących zagranicznych przedsiębiorstw jak 
“Tenneco Automotive” czy “Rettig”. Z drugiej strony tereny te mają 
szansę stać się wzorem ekologicznego zagospodarowania zdegrado
wanej przemysłem śląskiej rzeczywistości. Początkiem tych prac jest

Widok na Zastaw od strony stawu.

realizowana budowa 
błoni, które stają się 
terenem  rekreacyj
nym dla całego mia
sta, a ujmowane były 
w planach pracy RD 
od co najmniej 10 lat. 
Tym samym ziściły 
się marzenia jej dzia
łaczy. Również szare 
i stare familoki mają 
tam szansę stać się 
domami o wyższym 
standardzie.

Generalny remont jednego zfamiloków na 
Piaskach przy ulicy Wolnej.

Piaskownica na Piaskach.

Mini rondo przy ulicy Stawowej.

Tel. 42-28-825
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Nasza dzielnica obejmuje Paruszowiec, Piaski i Zastaw i li
czy około 4300 mieszkańców - mówi Andrzej Oświęcimski, od 
1987 roku przewodniczący Rady Dzielnicy, której nowa siedziba 
znajduje się w SP 3 przy ul. Wolnej 17, (tel. 42-350-07). - Do 
naszych najważniejszych inwestycji w ostatnich dwóch latach 
należy utwardzenie ulicy Ptasiej, Za Torem, czterech bocznych 
ulicy Wolnej, ulicy Ogrodowskiego wraz z chodnikami oraz fra g 
mentu chodników wzdłuż ulicy Wolnej (od szkoły do ul. Konop
nickiej). Zamontowano też ok. 20 punktów świetlnych przy ulicy 
Starej, przy łączniku ulicy Stawowej z Za Torem oraz przy biblio
tece i ośrodku TKKF. Ustawiono też betonowe kosze przy ulicy 
Stawowej, Przemysłowej, Za Torem i Sadowej. Zmodernizowano

wodociągi przy ulicy Wolnej, Wroniej, Studziennej i Starej oraz 
zamontowano rozmównice telefoniczne przy ulicy Mikolowskiej i 
Za Torem. Natomiast, w związku ze szkodami wyrządzonymi przez 
powódź w 1997 roku, odremontowano a nawet powiększono przy 
okazji bibliotekę oraz odnowiono obiekt TKKF dobudowując za-

Stare zabudowania paruszowieckiej huty przy ulicy Przemysłowej 
i Miarki.

Juz w 1950 roku myślano o wybudowaniu kościoła na Paruszowcu, 
ale prace rozpoczęły się dopiero w 1989/1990 roku.

piecze z szatnią, salą bilardową i kawiarnią. Odremontowano też 
po powodzi kanalizację deszczową w pobliżu rzeki Rudy. Pogłę
biono tez koryto rzeki Rudy, kanału Boguszowickiego i Przegędz- 
kiego. Zrobiono i ukwiecono parkingi przy ulicy Wolnej i Prze
mysłowej. Podwyższono płot między szkołą, a torami, zmelioro
wano teren przy ulicy Stawowej, Kruczej i Sadowej, a także - pod
kreśla przewodniczący RD A. Oświęcimski - zamontowano sy
gnalizację świetlną na skrzyżowaniu ulic Mikolowskiej, Stawo
wej i Wielopolskiej. Najbardziej widoczną inwestycją są oczywi
ście błonia oraz paruszowiecki staw.

Natomiast w planach mamy pozyskanie budynku na dzielni
cowy dom spokojnej starości, dalsze porządkowanie i upiększa

nie błoni, ukończenie budowy mostu i drogi 
łączącej ulicę Stawową i Przemysłową. 
Chcemy też oświetlić ulicę Starą i zmoder
nizować oświetlenie w kilku innych punktach 
dzielnicy. Mamy też w planach przygotowa
nie terenu pod budowę sztucznego lodowi
ska, rolkowiska i basenu. Aktualnie trwają 
też rozmowy nad wypracowaniem sposobu 

skanalizowania ulicy Stawowej i przyległych oraz ulicy Starejd 
przyległych. Najważniejszymi zadaniami do wykonania to remont 
ulicy Sadowej oraz budowa chodników przy ulicach Mikolowskiej 
i Słonecznej.

Na koniec należy też wspomnieć o prężnie działających w dziel
nicy baseballistach, wędkarzach, hodowcach gołębi... Rada Dziel
nicy nie zapomina też o swych seniorach i kombatantach, dla któ
rych organizauje się imprezy Z okazji świąt narodowych. Pamię
tamy również o potrzebujących dzieciach, zorganizowaliśmy tak
że turniej par małżeńskich i dyskotekę dla dorosłych, a nasz TKKF 
urządził tego lata obóz dla 40 dzieci. Organizujemy też tradycyj
ne w maju parafialne festyny. Dlatego wszystkim, którzy pomaga
ją  w pracy na rzecz naszej dzielnicy, w tym służbom miejskim, 
należą się szczere podziękowania. Osobiście chciałbym podzię
kować wszystkim kolegom z Rady Dzielnicy, którzy przyczynili się 
do realizacji tak wielu różnych przedsięwzięć - powiedział prze
wodniczący RD.

Opracował Marek Szołtysek z pomocą 
Andrzeja Oświęcimskiego i Franciszka Sycha

Co się dzieje w Paruszowcu ?

■HB mmm T>1 A 9 -7 ft- f t9 S
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Ruszyła liga
Swoje rozgrywki ligowe rozpoczęły pierwszoligowe koszy karki KKS 

COLOR CAP-HUGART Rybnik i trzecioligowi koszykarze MKKS 
Rybnik, a dwa tygodnie później batalię o ligowe punkty rozpoczną 
drugoligowe koszykarki RMKS PARTNERS Rybnik.

Koszykarki rozgrywki ligowe roz
poczęły od spotkania w Krakowie, 
gdzie spotkały się z aktualnym dru
gim wicemistrzem Polski, tamtejszą 
Wisłą. Po zaciętym pojedynku CO
LOR CAP-HUGART przegrał z Wi
słą 62-70 (32-37). Najlepszą koszy- 
karką w rybnickim zespole była zdo
bywczyni 12 pkt - Ine Ose.

Koszykarze ligowy sezon rozpo
częli od zwycięstwa. Na własnej hali 
pokonali po dogrywce AZS OPOLE 
102-93 (84-84, 49-46). Najlepszymi 
graczami rybnickiej drużyny byli A. 
Pierchała i M. Sroka, każdy z nich 
zdobył po 25 pkt.

Przed rozpoczęciem rozgrywek li
gowych wszystkie nasze koszykar
skie zespoły wzięły udział w turnie
jach. Pierwszoligowy zespół najpierw

zajął II m. w turnieju zorganizowanym we 
Wrocławiu, potem zwyciężył w turnieju 
w Obornikach Śląskich, a na zakończe
nie wzięły udział w prestiżowym turnieju 
“Zawsze z mistrzem”, w którym spotkały 
się najlepsze drużyny poprzedniego sezo
nu. Rybniczanki zakończyły turniej na 6 
miejscu i wszystkie pojedynki były bar
dzo zacięte do samego końca. W turnie
jach tych jak i w pierwszym ligowym spo
tkaniu rybniczanki wystąpiły bez kontu
zjowanej Eleny Bołdenko-Gawriłowej.

Koszykarki RMKS-u PARTNERS wy
stępowały na turnieju w Kutnie, gdzie 
zajęły drugie miejsce, zaś tydzień później 
zajęły trzecie miejsce w Gorlicach.

Koszykarze rozegrali mecze kontrolne 
z Piastem Cieszyn i rezerwami Pogoni Ruda 
Śl. oraz wzięli udział w turnieju w Byto
miu.

Na międzynarodowej arenie
Czołowi szachiści MKSz Rybnik 

końcówkę wakacji spędzili na udziale 
w zawodach organizowanych poza gra
nicami naszego kraju. Jan Adamow- 
ski zajął bardzo wysokie 9 miejsce w 
Europejskim Turnieju Juniorów do lat 
19, którzy rozgrywany był w Sasvan 
Gent w Holandii.

Inni rybniccy szachiści walczyli o punk
ty w Malmo (Szwecja), gdzie rozgrywa
ny był Międzynarodowy Turniej Sza
chowy Juniorów. Wśród juniorek 
Agnieszka Matras zajęła drugie miej
sce, a jej klubowa koleżanka Alicja 
Chmielińska trzecie, wśród juniorów 
czwarty był Adrian W iśniewski,

a szósty Bartłomiej Heberla.
Rybnicka arcymistrzyni Monika Bobrow

ska - Mirosławska powróciła z Drużyno
wych Mistrzostw Świata do lat 20 rozgry
wanych w Rio de Janeiro ze srebrnym me
dalem i jest to jej trzeci srebrny medal zdo
byty w Mistrzostwach Świata Juniorek.

Poza zmaganiami na arenach międzynarodo
wych juniorzy MKSz Rybnik w rozgrywkach 
I ligi z dorobkiem 36 pkt w ligowej tabeli upla
sowali się na 5 miejscu. W rozgrywkach tych 
punkty dla MKSz Rybnik zdobyli: M. Kule
sza 8, Adrian Wiśniewski 7,5, Agnieszka 
Matras 7, Alicja Chmielińska 6,5, B. Heberla 
4 i Piotr Stefanek 3.

0  Pracowite wakacje
Żeglarze RKS Energetyk Rybnik większość lata spędzili na wodzie. Na windsur- 

fingowych regatach o Puchar Bałtyku, które odbyły się na wodach zatoki gdań- 
skiej w klasie Aloha Paweł Piszczyk zajął trzecie miejsce, a w klasie Mistral 

Ętm Ryszard Mościcki był także trzeci.
Wśród juniorek występująca w klasie Mistral Jagna Nowak była druga. Równole- 

gle do tej imprezy rozegrano na Motławie regaty o Superpuchar Prezydentów Gdańska 
^ 7 )  i Sopotu. W klasie Aloha zwyciężył rybniczan Michał Olchawski, a w klasie Mistral 

drugi był Ryszard Mościcki.
■N Paweł Piszczyk zajął drugie miejsce w regatach o Puchar 60-lecia portu Władysła

wowo, w których 140 żeglarzy rywalizowało w 7 klasach..

q  Mały i Duży

Ź Sztafetą "Mały i duży" zakończono 
Mistrzostwa Okręgowego Związku 
Jeździeckiego w Katowicach juniorów 
młodszych, juniorów i seniorów roz
grywane na parkurze w Stodołach. 
W ciągu trzech dni przed licznie 
zgromadzoną publicznością zapre
zentowało się 120 koni, a poza kon
kursami mistrzowskimi odbyły się 
też konkursy otwarte dla jeźdźców z 
okręgu częstochowskiego, opolskiego 

i wrocławskiego.
W zawodach wystartowało kilkunastu za

wodników “Energetyka” Rybnik, organizato
ra zawodów, których poziom organizacyjny 
oceniono bardzo wysoko. Z rybnickich za
wodników najlepiej wypadł Michał Siedla- 
czek, który wśród juniorów zajął piąte miej
sce, Jan Chrzanowski zajął wśród seniorów 
7 miejsce, podobnie jak Simona Nowak star
tująca wśród juniorów młodszych.

Zdj.: szot

Speedrower
na Wawoku

W ostatnią niedzielę tegorocznych wakacji 
mieszkańcy Wawoka bawili się na lokalnym 
festynie. Najmłodsi uczestniczyli w grach 
i zabawach, trochę starsi chłopcy uprawia
jący speedrower wzięli udział w Turnieju 
o Puchar Rady dzielnicy Rybnik-Północ. 
Zawody odbyły się na nowym torze spee- 
drowerowym, który obok placu zabaw po
jaw ił się w ostatnim czasie na Wawoku. 
Zwycięzcą turnieju został Andrzej Brom- 
boszcz z Nowin, drugi był Marcin Kon
sek z Wawoka, a trzeci Grzegorz Pawli- 
czek z Zebrzydowic

T o \



N ag ro d ę  za ro z w ią z a n ie  k rzy ż ó w k i 
nr 8 z hasłem 'NIE MA DYMU BEZ 
OGNIA"- w eekend w ośrodku w ypo
czynkowym  "Sosna" w W iśle - otrzym a
ła HELENA POREMBSKA z Jejkowic. 
Zaproszenie wręczyli lau rea tce  przed- 
s tw ic ie le  sp o n so ra  - Z ak ład u  U sług  
Socjalnych PK P - Teresa R ybicka i C e
zary K oczorsk i (na zd jęc iu  - la u re a t
ka w środku).

Magiczne litery
W sześciu kolumnach pozamienialiśmy ko

lejność liter. Rozwiązaniem będzie wyraz 
utworzony z pierwszych liter prawidłowo 
ułożonych rzeczowników w ł. poj.

Rozwiązania na kartkach pocztowych pro
simy przysyłać do 9 października pod adre
sem redakcji: "Gazeta Rybnicka", Rynek 12a, 
skr. poczt. 96, 44-200 Rybnik, łub wrzucić do 
naszej "żółtej skrzynki" (ulica Kościuszki).

1 2 3 4 5 6

Nagroda główna za rozwiązanie 
Magicznych Liter 

- kolacja dla dwu osób 
w hotelu Rondo 

z noclegiem i śniadaniem
Termin do uzgodnienia ze sponsorem 

- Zakładem Usług Socjalnych PKP

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

i Książki ( 2 3 ? 5 jS.Sf> *00

Hotel

RONDO
Hotel "Rondo" położony jest w centrum Ryb
nika. Dysponuje pokojami 2,3,4  osobowy
mi o różnym standardzie.

W  hotelu znajdują się restauracja, stołówka, 
bufet, drink bar, kawiarnia.

Proponujemy usługi w zakresie noclegów, peł
nego wyżywienia grup i konsumentów indy
widualnych, organizacji imprez okoliczno
ściowych (wesela, spotkania towarzyskie) 
oraz obsługi szkoleń, narad i konferencji.

44-200 Rybnik, ul. Parkowa 2, 
tel. (0-36) 42250-81, wew. 313,393, 363 (466 fax) 

tel. kol. 988/822/313, fax 988/822/466

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

Tel. 1032/ 2575202 (wczasy), /032/ 2575622 (kolonie)

Sp. z o.o
Klub Międzynarodowej Prasy i Książki 

Rybnik, ul. Sobieskiego 18

Mark Tully, SERCE 
IN D II, Wyd. "Świat 
Książki"

Autor, dziennikarz 
BBC przez 30 lat zwią
zany z Indiami w 9 repor
tażach pokazuje kraj, 
który go zafascynował. 
Współczesność miesza 
się z tradycją, boskość 

z przyziemnością. Po prostu Indie...
♦  ♦  ♦

Michael A. Cremo, Ri
chard L. Thompson,
Ukryta historia czło
wieka. ZAKAZANA 
A R C H E O L O G I A ,
Wyd. "Arche"

Książka pokazuje na
szą prehistorię przez 
pryzmat odkryć archeo
logicznych wyrzuconych poza nawias ofi
cjalnej nauki. Ich dokładna analiza mogła
by zakłócić przyjmowany dotąd obraz dzie
jów Ziemi i człowieka. Fascynujące dzieło 
demaskujące tajemnice nauki...

♦  ♦  ♦
OKO, kwartalnik pol
skiej fotografii 
Drugi numer kontrower
syjnego magazynu poka
zującego trendy polskiej 
fotografii artystycznej. 

| Jego pojawienie się na 
rynku podzieliło środo
wisko fotograficzne, któ
re w części nie zgadza się 
na zbytnie komercjalizo

wanie tej gałęzi sztuki. Pięknie wydane pi
smo może zaszokować swoją zawartością... 

♦  ♦  ♦
Katarzyna Skrzynecka, PÓł KSIĘŻYCA
CD

Nowa płyta śpiewającej 
aktorki, na której tylko w 
4 utworach nie zaznaczył 
sie jej twórczy wkład. W 
pozostałych jest autorką 
tekstu, kompozytorką lub 
jedno i drugie. Piękna kobieta śpiewa pięk
nie o pięknych uczuciach.
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Wielka Promocja 
wanien z hydromasażem

2 1 9 8 ,- (brutto)

GABINET
MEDYCYNY PRACY

Lidia i Jerzy Kryniccy

świadczy usługi w zakresie:

* Badania profilaktyczne pracowników
- wstępne
- okresowe
- kontrolne

* Badania kierowców

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

Badania w zakładzie pracy po uprzednim  
uzgodnieniu

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

poniedziałki, środy, piątki 16.00 -17.00

BHP - CENTRUM 
TATARCZYK

Rybnik, ul. Boguszowicka 23a, tel./fax 4228730, 0-602-370179
Katowice, ul. Gallusa 5, tel./fax 2051583, 0-601-413215

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

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

i nadzoru inżynieryjno-technicznego,
- pracowników podstawowego szczebla administracyjnego 

oraz robotniczego,
- uczniów i praktykantów wszystkich specjalności,

2. Prowadzenie służby ż zakresu bhp,
3. Profesjonalne doradztwo z zakresu prawa pracy,
4. Przeprowadzenie czynności związanych z wypadkami w pracy 

lub w drodze z lub do pracy,
5. Wykonanie nakazanych przez TSSE badań środowiskowych,
6. Wykonanie obowiązkowych pomiarów elektrycznych.

i
 7. Przeglądy i legalizacja sprzętu p.poż.

Współpraca z nami owocuje bezproblemowym przebiegiem 
kontroli ze strony państwowych organów nadzoru 

nad warunkami pracy (PIP, Sanepid, UDT)

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

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

Oferujemy najniższe ceny przy najlepszej organizacji 
wykonania zlecennych czynności

Zapraszamy do współpracy - na pewno się Państwu opłaci.

Zakład Rehabilitacji 
i Odnowy Biologicznej

"RELAX"
Rybnik, ul. Piasta 21, tel. 42-26-231 

świadczy usługi w zakresie:

REHABILITACJA RUCHOWA
gimnastyka lecznicza, gimnastyka korekcyjna, masaż leczniczy, kinezy
terapia, terapia manualna, rehabilitacja poszpitalna - również w domu 
pacjenta, specjalistyczne ćwiczenia w osteoporozie i bólach kręgosłupa

ODNOWA BIOLOGICZNA
sauna, siłownia, solarium, masaże ujędrniające, wyszczuplające - anty- 
cellulitis, depilacja ciepłym woskiem, gimnastyka dla kobiet w każdym 
wieku, aerobic, stretching, zajęcia taneczno-ruchowe.

WYPOŻYCZALNIA I SKLEP 
SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO

poleca całą gamę sprzętu rehabilitacyjnego i ortopedycznego - raty.
Wypożyczalnia oferuje m.in 
kule 3,50
chodziki, balkoniki 12,00
wózki inwalidzkie 30,00
łóżka szpitalne (rehabilitacyjne) 50,00

Rybnik, ul. Piasta 21, czyn n e od  9 .00  do 21 .00 , w  soboty  od  9 .00  d o  13.00

}wypożyczenia 
za 1 miesiąc &

Tel. 42-28-825



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

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

D O  B U D O W Y  D O M U
►stropy prefabrykowane - dł. do 9,0 m, 

elementy ścienne (bloczki, pustaki), 
►płyty dachowe, belki nadprożowe, 

owe, płytki chodnikowe, 
rzeża,

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

uaowlanego, tel. (036) 73-40-526. 
Garaże prefabrykowane
•  p o je d y n cz e  i kom pleksy.

r p i y i y  u u u i u w c ,

►płyty drogowe 
►Krawężniki, o d

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

N A W I E R Z C H N I

W Ä P ^ M
W  W O R K A C H  5 0  k g
M OŻLIW OŚĆ D O STAW Y

STROP 2K

zbrojenie  
łączące  
płyta prefabrykow ana

kratownica
przestrzenna

Maksymalna rozpiętość stropu 9,0 m 

a m v

WYCENA
NIERUCHOMOŚCI
Uprawniony Rzeczoznawca Majątkowy 
mgr inż. Krzysztof URBAŃCZYK 

tel. 4 2 -3 5 -3 2 3

Układanie, cykl i nowa nie, 
lakierowanie mozaik, parkietów, 
podłóg, paneli podłogowych.

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

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

GAZETA RYBNICKA

wmmmmmmm

Karetka R
i Przewozy chorych 
na terenie kraju i zagranicą 

I Obsługa medyczna 
imprez sportowych i innych 
z lekarzem lub bez

Tel. (0-36) 43-11-321 
kom. (0-602) 496-315

Drobne usługi
krawieckie

"Hermes", Ip . na zapleczu sklepowym. 
Przyjmowanie zleceń 

w Gabinecie Kosmetycznym 
w godz. 9.00-18.00

Gabinet Kosmetyczny
D.H. "Hermes" zaprasza 

na usługi kosmetyczne 
w godz. 9.00-18.00

Ceny na każdą kieszeń.

Przedsiębiorstwo 
Wodociągów 

i Kanalizacji w Rybniku
informuje odbiorców wody, 

że z dniem 1.09.1998 r. przeniesiono 
siedzibę przedsiębiorstwa 

z ul. Górnośląskiej 19 
w Niedobczycach na ul. Pod Lasem 

obok bazy Zieleni Miejskiej.
Równocześnie podajemy nowe numery 

telefonów: Centrala 4249624, 4249613, 
4249599, fax 4226647

Wrzesień 1998

F.P.U.U. "IfEmiCttL"
produkcja X sprzedaż X montaż X

•  ża luzje  poziom e i p ion ow e
•  rolety antyw łam aniow e i teksty ln e
44-200 Rybnik, ul. Gliwicka 6, 
tel./fax 0-36/42-38-302, 
w godz. 9.00-17.00

Mirosław Wodecki
tel. dom. 43-12-541

wieczorem

Skup surowców 
wtórnych s.c.

44-206 Rybnik-Chwałowice 
ul. 1 Maja 57 (za kopalnią) 

przyjm uje:
- złom stalowy i żeliwny
- makulaturę (karton, książki, gazety)

Wysokie ceny!
Czynne: od poniedziałku do piątku 
w godz. 7.00 -15.00, tel. 7393754

Angielski, niemiecki, francuski
□  wszystkie poziom y zaawansowania
□  matura, FCE, CAE, anglistyka, 

koleg ium językowe, 
akademia ekonomiczna

□  angielski dla dzieci
□  konwersacje
□  przystępne ceny

G A M A  Studio Językowe i Księgarnia 
ul. M.C.Skłodowskiej 7 (na zapleczu Rałusza).

tel. 42-217-24, 42-219-93 wew. 23 
(pn. - pt. od 16.00 do 17.30) 

tel. 42-387-20 do 21,00, tel. kom. 0-601857411

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

Usługowa

/ m A S S p s i
S/OAD M A m m U  BC/DOk/MWCH ORAZ mO/VCZE/WWC/f

Zaprasza na zakupy
/  Boazerie panelowe - K ospan  
V  Boazerie PCV - zew nętrzne i w ew nętrzne  

im port
/  Kleje do glazury - A tlas, C eresit 
/  Sufity podwieszane 
/  Panele podłogowe - im port 
/  Kasetony, narzędzia, farby 
/  Rynny, papa, lepik

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

ADAR-EX
oferuje usługi: remonty kapitalne łazienek 

w systemach zachodnich i tradycyjnych, 
instalowanie urządzeń grzewczych 

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

Reymonta

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

25
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Wrzesień 1998 GAZETA RYBNICKA

T E L E F O N Y  A L A R M O W E
P 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 :

999 , 4 2 -2 3 -6 6 6  
998 , 4 2 -2 2 -2 7 7  
9 9 7 , 4 2 -2 1 -0 9 1  
4 2 -2 7 -2 5 4  
w godz. 6 00-2 2 00 

Pogotow ie W eteryn aryjne: 4 2 -2 2 -4 6 1  
P o g o to w ie  G a zo w e: 42-23-419 po godz
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 ro 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
Pogotowie Ratunkow e K olejowe: 4 2 -2 2 -6 3 8  
Pogotowie Ratownictwa Górniczego: 4 5 -5 1 -2 8 9  
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 -0 0 0

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

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
1 łask) "KRYZYS" - sobotnio-niedzielne, 
całodobowe dyżury psychologów: 42-26-876
(izba przyjęć szpitala psychiatrycznego, uL Gliwicka 33)

J

BEZPŁATNE PO R A D Y  PRAW NIK A 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 J

1 października przestaje istnieć Mała Scena Rybnicka przy ul. Ko
ściuszki 54. Wszystkim współpracownikom, przyjaciołom i wiernej ja z 
zowej publiczności, która w sali te j przeżyła wiele muzycznych wzru
szeń, dyrekcja i pracownicy MSR składają serdeczne podziękowa
nia. Za to, że byli.

Może spotkamy się w innym czasie, w innej sali...

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

formatach.
Terminy od 1 do 24 godzin.E K SPR E SS R ybn ik , R eja  2

4 zdjęcia paszportowe - tylko 10 z ł ,-

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

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

♦wynajęcie karawanu 
*całodobowy przewóz zwłok 
*szeroki asortyment trumien 
♦kosmetykę, ubranie i 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 konkurencyjne

i  GAZETA* 
RYBNICKA
v 13.000 

NA/CóADCi (¡RA77S/
CENY REKLAM 1 OGŁOSZEŃ: 

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

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

m m /c m  

¿ o m w m w  

n /o ją o  op
OKŁADKA (tylna - pełny kolor): 
strona ostatnia 
cała strona 
1/2 strony 
1/4 strony 
strona wewnętrzna 
cała strona 
1/2 strony 
1/4 strony

1607 zł 
803 zł 
402 zł

1435 zł 
717,5 zł 
358,75 zł

/m a m

BEZPDŚPEDM 
BEZP6ATW/CDiPDRW
RABATY:
cykl 3 emisji -10%
cykl 6 emisji -15%
cykl 12 emisji - 20%

ceny netto + 22% YAT

Biuro ogłoszeń: IMFOMAX» 
Rybnik, Rynek 12a, 

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

s

^Zastrzegamy

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

na zlecenie Rady Miasta.
REDAKTOR NACZELNA: Wiesława Różańska.

_  REALIZACJA: INFOMAA
BIURO OGłOSZEŃ: IMFOMAX, 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 ZE TA  
RYBNICKA,#

ADRES REDAKCJI: 
44-200 Rybnik 

Rynek 12a (oficyna) 
Skrytka pocztowa 96 

tel./fax 42-28-825 
Redakcja czynna 

od poniedziałku do piątku

Tel. 42-28-825



REWON

miertec

ŻORY

Zapraszamy do biura inf.-handlowego A-P :

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

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

P.P.H.-U.

Sp. z o.o.

P.P.U.H. Sp. z o.o. 
44-200 Rybnik 
ul.Wiejska 49b 

tel./fax (0-36) 42-36-233

SPRZEDAŻ HURTOWA:
44-203 Rybnik, ul. Brzezińska 50 
tel. (0-36) 42-234-50 wew. 27 
te./fax 42-234-50 wew. 28

POSIADAMY W CIĄGŁEJ SPRZEDAŻY:
Papy termozgrzewalne, izolacyjne, środki do konserwacji pap i betonów 
Technologie ocieplania budynków, wełny mineralne, styropiany 
Płyty kartonowo-gipsowe oraz elementy do montażu 
Cement, wapno, gipsy, zaprawy murarskie, kleje do glazury 
Produkty wykończeniowe i narzędzia pomocnicze

GONTY PAPOWE "MATIZOL" GORLICE OD 18,05 +7%

CENY PRODUCENTÓW

Możliwość transportu upust przy zakupach gotówkowych

Zapraszam y do współpracy firm y budowlane  

Czynne
poniedziałek - piątek od 8°° do 16°°, 

sobota od 800 do 1300

ul.Wiejska 49b 
44-200 Rybnik 

tel./fax (0-36) 42-36-233

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

Polecamy:

Panele boazeryjne na wiórze w cenie 15,90 zł brutto
Panele boazeryjne MDF w cenie 16,86 zł brutto
Panele podłogowe 11000 obr. w cenie 39,50 zł brutto

Ponadto proponujemy:

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

Zapraszam y do współpracy projektantów  
oraz firm y budowlane  

Czynne
poniedziałek - piątek od 900 do 1700, 

sobota od 800 do 1300

BIELOW SKI

Rybnik, ul. Jan a  III Sobieskiego 7

L IG T IiA  K ii YaZrTALU WIE 
¡Ja m y  -

ULA U DM ÓW i  PAŁAC6  W 
M  WIĘ&jZ Yfr! YPpP. 'W P DL9 CE

rlziem iku prom ocja j u bile pszowa -’kolekcja 
iM krpztalowych 1 obrazftW w cenie 7b zl.



K O N S U M

NOWOCZESNE 
O K N A  

■ DRZWI 
T O  M Y Brügmann

D O M I  E  s.c.

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

422 66 16

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 firm y Dierre 
a także:
Drzwi bankowe, p-pożarowe 
oraz solidne drzwi wielofunkcyjne na 
zaplecze sklepu, hurtowni, do domu. 
Stolarka aluminiowa w systemie YAVAL 
KĘTY, okna dachowe 
oraz uchylne i segmentowe, 
niemiekie bramy garażowe Novoterm

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

KLIMATYZACJA
WENTYLACJA

Autoryzacja Vitroservice Clima, Daikin, Sanyo, Electra

SYSTEMY ALARMOWE
Kontrola dostępu, telewizja przemysłowa

Koncesja MSW i A
DOMOFONY, VIDEODOMOFONY

Regionalny daeler Miwi-Urmet

Zapraszam y na targ i DOM  
w Rybniku

P U N K TY  S P R Z E D A Ż Y ^ . 4 
D ETA LIC ZN EJ I M O NTAŻU
Ś w i e r k l a n y **1 ^  ^  ^  4
ul. Żorska 28 _
tel. (036) 43*04 355. 0 6 ^ 4 5 ^ 3  4
GLIWICE
ul. Rybnicka 11
tel. (Q32) 222 0 7 ^  - ^ 0  - 
SOSNOWIEC '  ^
ul. Siankievycza 13# ^  ¿A
tel (032)66 54 33 >.>

S P R Z E B A Ż /łU a T O W A
ŚWIERKLANY
ul. 3 Maja #  J p - 0 ^
(tras^Żory - Wodzisław Ś IJ y ^ ^ L  
tel. 1036) 4304 904. 0 6 0 -*6 8  
fax (036/43 55 108 __
o p o k P  *  T f  f
ui. Oświęcimska 20
tel. (077) 5^26 5 ^  ^  ^  *

PRZEDSIĘBIORSTWO 
PRODUKCYJNO-HANDLOWO- 

USŁUGOWE 
KONSEK s.c.

OKNA I DRZWI

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

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

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

(036)455 42 15 w. 31

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

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

Poszukujemy partnerów 
handlowych

Wyrób posiada certyfikat zgodności 
nr CZ ITB 77/1996 

ze światdectwem NB nr 1025/94 
dla systemu VEKA S0FTUNE

VEKA - niemiecki profil 
Wybrałeś to co najlepsze

Zapraszamy również do naszych 
salonów sprzedaży

KTV - THOMSON. P H IL IP S . PANASONIC, SOSY 
AGD - AK DO. W HIRLPOOL. BO SCH, ZANUSSI, PO LAR. AMIGA

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

i


