
Otwarcie Domu Samopomocy 
Społecznej dla Dzieci

W sobotę, 11 maja nastąpiło uroczys
te otwarcie Domu Samopomocy 
Społecznej dla Dzieci, fundacji „Sig
num Magnum” , mającej służyć swą 
działalnością charytatywną na rzecz 
dzieci specjalnej troski.

Punktualnie o godzinie 10,30 prze
cięli wstęgę: Prowincjał DAMIAN 
SZOJDA i prezydent Rybnika JÓZEF 
MAKOSZ. Po krótkim nabożeństwie 
pomieszczenia domu poświęcił ks. bp. 
CZESŁAW DOMIN. Obowiązki gos
podarza pełnił rzeczywisty gospodarz 
tej placówki, ojciec OSKAR PUSZ
KIEWICZ.

Na tej skromnej, ale jakże sympaty
cznej uroczystości, będącej ukorono
waniem wysiłków wielu osób zaan
gażowanych w powstanie i funkcjono
wanie tego ośrodka, zjawili się również 
goście zagraniczni: delegacja z Holan
dii, przedstawiciel „Caritasu” ze 
Stanów Zjednoczonych oraz siostry za
konne z Rumunii, które właśnie do 
Rybnika przyjechały podpatrzeć jak 
wygląda w Polsce praca charytatywna. 
Byli również obecni przedstawiciele 
zakładów wspomagających swą po
mocą to przedsięwzięcie.

Odnowione wnętrza nieco wiekowe
go budynku przy ulicy Dworek 
wyglądały doprawdy imponująco. 
W jadalni pełniącej również 
funkcje świetlicy zobaczyć można było 
wystawę obrazującą dziesięć lat 
działalności tzw. „Krucjaty Niepokala
nej” . (wack)

O paszportach prawie wszystko
Normalność powoli wkracza w co

dzienne życie Polaków. Ostatnio 
nastąpiły poważne zmiany w polityce 
paszportowej. Rybnicki Oddział Wy
działu Paszportowego Urzędu Wo
jewódzkiego jest obecnie miejscem, 
gdzie załatwiamy sprawy paszportowe. 
Pani Alina Kostiuk, kierowniczka od
działu informuje mnie, że organizacyj
nie biuro paszportowe nie jest już 
częścią Rybnickiej Komendy Policji 
mimo, że w dalszym ciągu mieści się na 
jej terenie.

Rzecz jasna, jak było do przewidzenia, 
nie ma żadnych oficjalnych informacji 
dotyczących nowych paszportów; rybni
cki oddział otrzymał niedawno paczki 
zawierające pokaźną ilość dokumentów 
w starej wersji, a zatem obywatele 
Rzeczpospolitej Polskiej w dalszym 
ciągu otrzymywać będą paszporty Pol
skiej Rzeczpospolitej Ludowej...

Czas oczekiwania na paszport wyno
si w Rybniku do jednego miesiąca. Od 
7 kwietnia br., każdy starający się o pa
szport otrzymuje go obligatoryjnie na 
dziesięć lat. Dokumenty wystawione 
przed tym terminem zachowują ważność. 
Po upływie określonego w nich terminu 
należy złożyć wniosek o nowy paszport

By otrzymać paszport, ten dziesięcio
letni, należy złożyć wypełniony kwes
tionariusz paszportowy, który otrzy
mać można w biurze paszportowym 
w godzinach urzędowania, dwa zdjęcia 
paszportowe (lewy półprofil nieretu
szowany - mogą być kolorowe),znaczek 
skarbowy za cztery tysiące złotych oraz

dowód uiszczenia opłaty paszportowej 
w wysokości 300.000,-zł.na konto 
Urzędu Wojewódzkiego. Wpłaty tej 
można dokonać w każdym urzędzie 
pocztowym wpłacając tę kwotę na kon
to:

NBP - O/Katowice 27036-309419- 
223-1 z dopiskiem: opłata paszportowa.

Opłata zniżkowa wynosi 150.000,- 
zł i mają do niej prawo: emeryci, re
nciści, inwalidzi, osoby przebywające 
w domach pomocy społecznej lub opie
kuńczych, kombatanci, ofiary represji 
wojennych i okresu powojennego, oso
by m ałoletnie do lat 16, młodzież 
szkół dziennych i studenci studiów stac
jonarnych.
NIE PŁACIMY WIĘC JUŻ ZA 
KAŻDY KOLEJNY ROK 
WAŻNOŚCI PASZPORTU, A WNOSIMY 

 JEDNĄ OPŁATĘ ZA WYDA
NIE DOKUMENTU.

Dzieci do 16-go roku życia mogą być 
wpisane w paszport matki lub ojca. 
Jeżeli wniosek o paszport składa osoba 
niepełnoletnia konieczna jest zgoda 
obojga rodziców.

Tak oto wyglądają nowe zasady wy
dawania paszportów, powoli przypomi
nające te które obowiązują w cywilizo
wanym świecie. Okazuje się jednak, iż 
w samych przepisach sporo jest jeszcze 
luk i niejasności, dotyczących przy
padków szczegółowych. Miejmy nad
zieję, że i one zostaną wkrótce jedno
znacznie sprecyzowane, o czym infor
mować będziemy na bieżąco.

(wack).

ZIMNO
Od piątku 17 maja, zgodnie z decyzją 

sztabu Wojewody Katowickiego, 
w całym województwie przestały grzać 
kaloryfery. Spowodowało to protesty 
i interwencje mieszkańców w spółdziel
niach mieszkaniowych i w Urzędzie 
Miejskim, bowiem wiosenna aura 
straszy jesiennym chłodem i mimo 
końca maja w mieszkaniach jest zimno. 
Wiceprezydent MARIAN ADAM
CZYK interweniował w tej sprawie 
w Urzędzie Wojewódzkim. Dzwonił 
także do władz sąsiednich miast - Wo
dzisławia i Żor oraz Urzędu Rejonowe
go w Rybniku, aby również wsparły 
starania u wojewody.

Sieć ciepłownicza mogła przystąpić 
do ponownego ogrzewania mieszkań, 
gdyż wstrzymano się z rozpoczynaniem 
remontów. W poniedziałek 20 maja, na 
naradzie u wiceprezydenta Mariana 
Adamczyka podjęto decyzję o roz
poczęciu ogrzewania mieszkań.

Jeżeli wojewoda nie zgodzi się na 
wznowienie ogrzewania - może odmówić 
przekazania dopłat do ciepła. Wówczas 
miasto i spółdzielnia mieszkaniowa po
niosą pełne koszty ogrzewania mieszkań. 
Trudno jednak było zgodzić się na 
pozostawienie mieszkańców w zimnych 
domach i ryzykować awarię sieci elekt
rycznej spowodowanej dogrzewaniem 
mieszkań piecykami elektrycznymi.
(jak)

CIEPŁO

Kolonie
charytatywne

„Wszystko, co byście chcieli, żeby 
wam ludzie czynili i wy im czyńcie”. 
Specjalny ośrodek Szkolno-Wychowa
wczy organizuje w czasie najbliższego 
lata kolonie charytatywne dla dzieci 
niepełnosprawnych. Weźmie w nich 
udział ok.75 wychowanków Szkoły Ży
cia SOSW oraz Ośrodka Rehabilitacyj
no-Leczniczego im. Jana Pawła II w Ry
bniku. Kolonie organizowane są w ter
minie od l.VII. do 13.VIII. w pięknej 
beskidzkiej wiosce - w Zawoi. Organi
zatorzy kolonii starają się zdobyć 
niezbędne do przeprowadzenia akcji 
fundusze.

Jedną z form jest sprzedaż cegiełek: 
„Lato Niepełnosprawnych”. Cegiełki 
sprzedawane będą w rybnickich 
szkołach przez księży katechetów. Nie 
mają ne określonej wartości - rozpro
wadzane będą na zasadzie wolnych 
datków.

Wśród młodzieży, która wykupi ce
giełki i dostarczy je do Ośrodka przy 
ul. Mikołowskiej 21 w Rybniku, z poda
niem na odwrocie swoich danych, roz
losowane zostaną nagrody. Wyniki loso
wania podamy w GAZECIE RYBNI
CKIEJ pod koniec czerwca.

Jednocześnie podajemy numer konta, 
na który przyjmowane są wpłaty od 
osób, które zechcą wesprzeć niepełnosp
rawne dzieci.
CARITAS DIECEZJI KATOWICE

KOLONIE CHARYTATYWNE 
RYBNIK

PKO II/O Katowice 
2752870-1691-132

(jak)

DZIECIOM

W DNIU ICH ŚWIĘTA

ŻYCZYM Y A BY DOROŚLI

ZROBILI DLA NICH

COŚ WIĘCEJ, NIŻ KUPNO

KOLEJNEJ ZABAWKI

REDAKCJA

Informacje o imprezach z okazji
Międzynarodowego Dnia Dziecka na
str. 6.



OGŁOSZENIA
DROBNE

Zaginęła panienka rasy aireda
leterrier, czarna - podpalana. 
Nagroda ! Telefon 225-78

Sprzedam działkę ogrodniczą 
z altanką zagospodarowaną 
pow.400 m2 przy ul. Racibors
kiej. Tel. 248-59 po godz.20-tej.

Sprzedam domek jednorodzin
ny w Rybniku - tel. grzecz
nościowy 22-899 po 15-tej.

Malowanie reklam, szyldy, de
koracje witryn sklepowych. 
Rybnik,Szafranka 4 - tel. 22- 
848

Meble stylowe i starocie: 
skup/sprzedaż. Galeria „Pod 
Manekinem” Rybnik, Po
wstańców 6

Zarząd Miasta 
informuje

W związku z nieporozumie
niami wokół treści uchwały na 
temat terenów górniczych 
KWK „Chwałowice”, publiku
jemy wspomnianą Uchwałę 
Rady Miasta w jej dosłownym 
brzmieniu.

red.

U chw ała Nr 129/XVI/91 Ra
dy Miasta Rybnika z dnia 24 
kwietnia 1991 roku.

Stanowisko Rady Miasta 
Rybnika do Programu Ochro
ny Terenów Górniczych KWK 
„Chwałowice” na lata 1991 - 
1995.

Na podstawie art.18 ust. 1 
w związku z art. 7 ust. 1 pkt. 
1 ustawy z dnia 8 marca 1990 
roku o samorządzie terytorial
nym (Dz. U. Nr 16, poz. 95 
z późniejszymi zmianami) - na 
wniosek Komisji Ekologicznej

Laboratorium fotograficzne
ul. Wawelska 7, Rybnik

-poniedziałek, środa, czwartek - godz. 15.00 - 17.00
- wtorek,piątek - godz. 9 - 11,00 
wykonuje:
a) - obróbkę filmów zakładowych i amatorskich, UT
- zdjęcia reportażowe (śluby, szkoły, przedszkola) i w domu klienta
b) przyjmie współprace z zakładami.

Przedsiębiorstwo Państwowej 
Komunikacji Samochodowej 

w Rybniku, ul. Jankowicka 7
ogłasza przetarg nieograniczony 

na sprzedaż:
autobusu m-ki Autosan H/9-21, Nr rej. KAF 
860 E, rok produkcji 1982,stopień zużycia 80 %, 
cena wywoławcza 40.000.000,-zł.
Przetarg odbędzie się w 7 dniu roboczym na terenie 
przedsiębiorstwa o godz. 10,00, licząc dzień ogłoszenia 
jako pierwszy. Pojazd można oglądać w dniu przetargu 
w godz. od 8 - 10,00. Przystępujący do przetargu winni 
wpłacić wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej 
w dniu i miejscu przeprowadzenia przetargu do godz.
10,00.

Przedsiębiorstwo zastrzega sobie prawo do unieważnie
nia przetargu bez podania przyczyny.

Dyrektor inż. Jerzy Siwica.

RADA MIASTA UCHWALA

1. Do czasu uzyskania przez 
KWK „Chwałowice” technicz
nych możliwości zabezpiecze
nia powierzchni ziemi przed 
wpływami eksploatacji górni
czej maksymalnie do drugiej 
kategorii szkód górniczych, na
leży wstrzymać eksploatację 
pod zabudowę mieszkalną 
w dzielnicy Ligota.

2. Nie akceptuje się przedsta
wionego przez KWK „Chwało
wice” zakresu oddziaływania 
eksploatacji na teren Mośnik. 
Zobowiązuje się KWK 
„Chwałowice” i KWK „Ry
mer” do zastosowania takich 
rozwiązań technicznych i tech
nologicznych eksploatacji, 
które zagwarantują niepo
większanie aktualnie istniejące
go zalewiska o dalszą powierz
chnię wynoszącą 2,5 ha (numer 
WS 10/IV).

UCHWAłA Nr 132\XVII\91 
Rady Miasta Rybnika 
z dnia 30 kwietnia 1991 r.

w sprawie ustalenia wysokości 
opłaty za pobyt dzieci w przed
szkolu.

Rada Miasta postanawia:
1. wprowadzić od dnia 
1 września 1991 r. odpłatność 
za pobyt dzieci w przedszko
lach

2. wysokość miesięcznej opłaty 
wynosi 150 tys. zł (niezależnie 
od odpłatności za posiłki, 
których stawka uzależniona 
jest od ilości posiłków w przed
szkolu)

3. Od odpłatności zwolnione są 
dzieci 6-letnie z oddziałów „ze
rowych”

4. Zarząd ustali zasady zwal
niania z opłat, w tym za 
wyżywienie w sytuacjach życio
wo uzasadnionych.

Listy
do redakcji

Czy w Rybniku jest profilaktyka
fluorkowa ?

W opracowaniu Wojewódzkiej Stacji 
Sanitarno-Epidemiologicznej w Kato
wicach pt.: Zanieczyszczenie atmosfe
ry, Katowice, 1988 podano, że powiet
rze w miejscowościach Rybnickiego 
Okręgu Węglowego jest między innymi 
skażone fluorem.

Na całym obszarze ROW-u stężenie 
fluoru przekracza normę 2-4 razy.

Źródłami zanieczyszczenia powiet
rza fluorem są miejscowe emitory jak 
również transgraniczny przypływ za
nieczyszczeń z Karwińsko-Ostrawskie
go Okręgu Przemysłowego w Czecho-
Słowacji.

Fachowcy wiedzą, że z wszystkich 
niezbędnych dla człowieka pier
wiastków śladowych fluor charaktery
zuje się najwęższym marginesem bez
pieczeństwa, który dzieli niezbędną dla 
ustroju ilość tego pierwiastka od ilości 
powyżej której występują objawy szko
dliwego działania.

Zawartość 1 mg/litr fluoru w wodzie 
do picia zapobiega próchnicy zębów, 
a powyżej tej ilości może spowodować 
między innymi niekorzystne zmiany 
w zębinie i w tkance kostnej. Dotyczy to 
zwłaszcza dzieci.

W skażonym fluorem środowisku 
należy się liczyć z dodatkowymi po
rcjami fluoru, które pochłania nasz 
organizm przekraczając dzienną porcję 
niezbędną dla normalnego funkcjono
wania organizmu i jego stanu. W tej 
sytuacji należałoby się zastanowić nad 
zasadnością stosowania przez miesz
kańców naszego regionu, a zwłaszcza 
dzieci krajowych i zagranicznych „profi
laktycznych” past do zębów z zawar
tością fluoru. Na naszym rynku pasty 
z fluorem są dość powszechne, a re
klama na tubkach zachęca kupujących 
do nabycia właśnie past z fluorem.

Przypuszczam, że służby medyczne 
także zachęcają w ramach edukacji me
dycznej do stosowania past z fluorem. 
Np. pasta „Fluorodent” produkcji Le
chii-Poznań zawiera 0,13% wolnego 
fluoru w postaci monofluorofosforanu 
sodowego.

Wobec powyższych wątpliwości 
zwracam się tą drogą do Terenowej 
Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej 
w Rybniku o przedstawienie swojego 
stanowiska w sprawie masowej i indyw
idualnej profilaktyki fluorkowej w na

szym regionie, skażonym związkami 
fluoru.
Informacja ta byłaby niezbędna dla 
mieszkańców całego regionu ROW-u.

Z poważaniem 

Inocenty Wieczorek

PORADY PRAWNIKA.
W każdy CZWARTEK, od godz. 15,00 do 17,00 w siedzibie „Gazety 
Rybnickiej” dyżuruje prawnik, który BEZPŁATNIE udziela porad naszym 
Czytelnikom. Pytania i sprawy można przedstawić telefonicznie lub 
osobiście, a także nadsyłać listy z dopiskiem „Porady prawne”.
Nasz adres: 44-200 Rybnik,ul.Kościuszki 54, tel.288-25.

28825

GAZETA RYBNICKA. Ukazuje się od 17 sierpnia 1919 roku, wydawana w okresie międzywojennym przez Michała Franciszka Kwiatkowskiego, a redagowana od 1927 do 1939 przez Ignacego 
Knapczyka. OBECNIE: dwutygodnik samorządowy. Numer indeksu: 359-823.
Redaguje zespół w składzie: redaktor naczelny- EUGENIA PLUCIK, z-ca naczelnego redaktora- MAREK SZOŁTYSEK, sekretarz redakcji - WIESŁAWA RÓŻAŃSKA, redaktor techniczny •
Ha l in a  Ko w a l c z y k .
Skład komputerowy : MARIA LENERT, EWA GAWLIK-PUSTOŁKA, ILONA STANICZEK, GRZEGORZ MILEJ „PLASTOGRAF", Piasta 7, Rybnik. Fotografie: Jolanta Maciejewska. 
Druk: Zakład Poligraficzny „Tompol” Orzesze-Zawiść, ul. Pszczyńska 50.
Adres redakcji: 44-200 RYBNIK, UL. KOŚCIUSZKI 54, p.16, tel.288-25. Biuro czynne od godz. 9,00 do 15,00.
Wydawca: RYBNICKI OŚRODEK KULTURY (na zlecenie ZARZĄDU MIASTA).
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych. Zastrzegamy sobie prawo skracania tekstów i zmiany tytułów. Za treść ogłoszeń redakcja nie odpowiada.

GAZETA RYBNICKA



RACIBORSKA
NAUCZKA

W połowie maja, w czwartek około 
dziesiątej rano, na raciborskim rynku 
zaobserwować można było normalne, 
choć niecodzienne zjawisko. Normalne, 
bo usuwano nieprawidłowo parkujące 
samochody, a niecodzienne, gdyż czyn
ność ta wzbudziła ogromne emocje 
u przechodniów.

Zaczęło się całkiem niewinnie. 
Dwóch młodych, niechlujnie ubranych 
ludzi podjechało nieco zdezelowanym 
samochodem na rejestracjach celnych, 
a o ich specjalnej misji świadczyć miał 
„kogut” na dachu. Po chwili rozpoczęli 
nakładać nieprawidłowo stojącego 
Opla na specjalny wózek, a wówczas 
zainteresowani przechodnie rozpoczęli 
debatę:

- Ostawcie go w spokoju !
- Czemu małego fiata wpierw nie 

weźmiecie !
- Najpierw zmieńcie swoje rejestra

cje, co wy Niemcy jesteście ?
- Za to że przyjechał z Niemiec...
- Kto wam pozwolił ?
- Porządek musi być, niech go biorą,
Wyzwiska padały coraz gęściej i to

z obu stron. Poruszano nawet aspekt 
narodowościowy.

Wreszcie przyjechała policja ostro 
usuwając z jezdni gapiów. Niewiele to 
pomogło, gdyż przejazd był zataraso
wany źle stojącym Oplem, samocho
dem usuwających, Nyską w kolorze 
blue i przejeżdżającymi pojazdami, 
z których każdy zwalniał, a nawet przy
stawał, gdyż kierowcy też chcieli zoba
czyć co się dzieje.

Całe zajście trwało około pół godziny, 
dla właściciela Opla jeszcze dłużej (i 
bardzo drogo),ale przez ten czas można 
było wiele nauczyć się.

Jeżeli i w naszym mieście władze 
zechcą taką formę karania wprowadzić
- moim zdaniem należy :
- wyznaczyć dostateczną liczbę miejsc 
parkingowych;
- osoby usuwające muszą się odpowied
nio prezentować i lepiej aby samochód 
miały na krajowych rejestracjach;
- usuwać pojazdy tylko stamtąd, gdzie 
naprawdę blokują ruch, w innych przy
padkach wystarczy mandat.

Rayman

RADA MIASTA OBRADUJE
Nadzwyczajne spotkanie z Yves Duchar
me, radnym z kanadyjskiego miasta 
Hull

Yves Ducharme jest kanadyjczykiem 
w średnim wieku, z wykształcenia pra
wnikiem i działa jako radny w 60-
tysięcznym mieście Hull, które leży nie
daleko Ottawy, we francuskojęzycznej 
prowincji Quebec. Prowincja ta liczy 
6 mln mieszkańców i zajmuje powierz
chnię około dziesięciokrotnie większą 
od Polski (!).

Radny Y. Ducharme został do Ryb
nika „porwany” na 4 godziny przez 
prezydenta Józefa Makosza w drodze 
z międzynarodowej konferencji w Ka
towicach (zorganizowanej przez 
Związek Miast Polskich)do Pragi czes
kiej. Było to w czwartek, 16 maja 
w godzinach wieczornych. Rybniccy ra
dni mieli zatem możliwość dowiedzieć się
o pracy i charakterze działania analogi
cznej instytucji samorządu miejskiego 
w Kanadzie. Padało wiele konkretnych 
pytań, które pokazały, iż filozofia pra
cy naszej rady niczym istotnym nie 
różni się od swojej północnoamerykańskiej

 koleżanki. Różnice jedynie są 
ilościowe. Po prostu Kanada ma lepsze 
możliwości finansowe i nie boryka się 
z tak podstawowymi i nierozwiązanymi 
problemami jak woda, kanalizacja, 
gaz, ekologia, drogi... Rzecz sprowadza 
się jak zwykle do pieniędzy: budżet tego 
miasta na jednego mieszkańca w skali 
roku wynosi około 1060,-USD zaś 
w Rybniku tylko ok. 100,-USD.

Wiele pytań rybnickich radnych 
wypływało niewątpliwie z chęci naucze
nia się i lepszego poznania charakteru 
pracy analogicznej instytucji 
w państwie, które nigdy nie przeżyło 
tragedii realnego socjalizmu. Sam zaś 
gość, ze względu na ograniczone ramy 
czasowe swego pobytu w Rybniku, nie 
mogąc odpowiedzieć na wszystkie py
tania, zapowiedział, iż każdy problem 
z jakim zwrócimy się do rady miasta 
Hull zostanie opracowany i wysłany na 
adres rybnickiego samorządu. Gość 
nasz miał świadomość, iż młodym sa
morządom w Polsce potrzebna jest po
moc z zagranicy w postaci konfrontacji
i konsultacji z bardziej doświadczony
mi instytucjami tego typu. Na pytanie

dlaczego podjął trud przyjazdu do Polski,   Adam Fudali złożył na ręce gościa 
 radny Yves Ducharme odpowiedział,   z Kanady pozdrowienia dla 600.000 

 że "jesteśmy członkami tej samej   Polaków zamieszkałych na drugiej 
ziemi”. półkuli naszej wspólnej planety.

Na zakończenie spotkania radny Marek Szołtysek

Jak to na spotkaniu MKK  
z prezydentem było

„Mniej szkodzi impet jawny niźli złość 
ukryta”. Tymi słowami I. Krasickiego 
chciałoby się podsumować spotkanie 
MKK z prezydentem miasta, J. Mako
szem, które odbyło się w poniedziałek 
13 maja. Ale tylko chciałoby się... Im
petu, bowiem, było wiele, ale i złości 
sporo...

Spotkanie od początku zdomino
wała grupa opozycyjna w Radzie Miej
skiej, pod przewodnictwem J. Frelicha, 
kierownika Urzędu Rejonowego w Ryb
niku, który zadał pytanie zasadnicze: 
„czy może istnieć opozycja obecnie, 
gdy jest ona zwalczana moralnie i fizy
cznie, dowodem czego jest likwidacja 
Komisji Samorządności ?” .

Nikt opozycji nie zwalcza - od
powiedział prezydent J. Makosz - a Ko
misja Samorządności podała się do 
dymisji sama”.

Dalsze zarzuty opozycji pod adresem 
prezydenta przerywa gospodarz zebra
nia, Ryszard Jaworski, przypominając 
o celu spotkania, jakim jest przedsta
wienie swoich bolączek władzom mias
ta przez przewodniczących Komisji 
Zakładowych „Solidarności” . Dysku
sja dotyczy więc, dyżurnej już, kwestii 
przedszkoli, czystości miasta (obecnie 
20 więźniów sprząta miasto), rozwiąza
nia miejsc parkingowych (przygotowa
no dotychczas 1500 miejsc), straży pre
zydenckiej (nie dla ochrony prezyden
ta, lecz porządku w mieście i bezpie
czeństwa obywateli),problemów WPK, 
ochrony środowiska, mieszkań kopal
nianych, eksploatacji złóż KWK 
„Chwałowice” pod Ligotą itd. Decyzje 
Rady Miejskiej szczegółowo przedsta
wia „GR”, więc nie o nich dziś będzie.

Będzie o sztuce panowania nad 
własnymi nerwami i słowami, oraz nie 
tyle o zasadności, lecz formie ataku. To 
prawda, że prezydent Makosz lubi pa
tetyczne sformułowania typu : „kiedy

dawałem duży wywiad do telewizji, to 
powiedziałem...” , by za chwilę stwier
dzić ,,-nie wolno siać demagogii” , czyli 
rzucać wielkie słowa w małej, co by 
nie rzec polityce... Co do opozycji, to 
potrzebna ona jest zawsze, wręcz 
niezbędna. Przysłuchując się jednak 
atakom tej opozycji chciałoby się zadać 
pytanie o cel jej działania a także kon
struktywny czy też destruktywny cha
rakter jej veta.

W normalnym świecie, obowiązują 
powszechnie przyjęte formy kontaktów 
obywatela z przedstawicielami władzy 
; oficjalnie okazuje się szacunek, znając 
granice poufałości koleżeńskiej.

Panowie radni, należało dać możli
wość wypowiedzenia się przedstawicie
lom MKK, przecież wy możecie (i mam 
nadzieję, że to robicie) dyskutować na 
sesjach Rady Miejskiej...

Panie radny Cz., nie łapie się prze
chodzącego prezydenta za rękaw, wy
krzykując: „ty,ty napisz wszystko w tej 
swojej gazecie” .

No i o kim można tu źle napisać, 
skoro to złe, to także pana wychowa
nie?. Dlaczego „Gazeta Rybnicka” ata
kowana jest z taką wściekłością przez 
ludzi, którzy stając do kampanii wybo
rczej w ubiegłym roku szczycili się tym, 
że mają swoją gazetę ?.

To prawda, że Polak jest najlepszy 
w walce: w budowaniu - grają już tylko 
partykularne interesy. Ale czy sami 
musimy dawać argumenty 
„obrońcom” uciśnionych ? Na spot
kaniu tym (myślę, że podobne było ono 
do innych) nie tylko impetu (potrzeb
nego) ale i złośliwości (zbytecznej) było 
co niemiara.

Może więc osobiste animozje, jak 
słusznie zauważył przedstawiciel KZ 
z Jankowic, zostawić w domu, by nie 
zakłócały widzenia spraw publicznych 
i społecznych. (log)

BUDŻET MIASTA - SPRAWOZDANIE ZA ROK 1990
a / dochody własne - 
86.949.017 tys. zł (73,9%) 
b / dotacje z budżetu wo
jewódzkiego - 27.695.981 
tys. zł (23,5%) 
c /  nadwyżka budżetowa 
z roku 1989 - 3.047,000 
tys. zł (2,6%)

a / wydatki bieżące - 
77.323.671 tys. zł (72,3%) 
b / wydatki na inwestycje - 
20.218.618 tys. zł (18,9%) 
c /  wydatki na kapitalne 
remonty - 9.459.790 tys. zł 
(8,3%)

PREZYDENT MIASTA RYBNIKA działając w myśl art.61 ust.2, 
Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku, o samorządzie 
terytorialnym ogłasza sprawozdanie z wykonania budżetu 
miasta za rok 1990.

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE 
MIASTA RYBNIKA ZA 1 9 9 0 ROK

I. DOCHODY BUDŻETU MIASTA ogółem : 117.691.998tys.zł 
w tym:
1. podatek obrotowy i dochodowy - 43.639.073 tys. zł 37,1
2. podatek od nieruchomości - 16.846.417 tys. zł 14,3
3. podatek drogowy - 1.196.659 tys. zł 1,0
4. podatek od wynagrodzeń - 10.693.346 tys. zł 9,1
5. podatek wyrównawczy - 2.922.945 tys. zł 2,5
6. podatek od spadków i darowizn - 253.914 tys. zł 0,2

7. podatek od płac - 5.198.940 tys. zł 4,4
8. opłata skarbowa - 4.427.788 tys. zł 3,8
9. inne podatki i opłaty - 1.769.935 tys. zł 1,5
10. dotacja z Urzędu Wojewódzkiego - 27.695.981 tys. zł 23,5
11. nadwyżka budżetowa z 1989 r. - 3.047.000 tys. zł 2,6

II. WYDATKI BUDŻETU MIASTA ogółem : 107.002.079 tys. zł 

w tym:
1. leśnictwo - 5.602 tys. zł -

- opłata leśna - 3.005 tys. zł
- zakup drzew i krzewów - 2.597 tys. zł

2. gospodarka komunalna - 12.179.064 tys. zł 11,4
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Urodził się 18 lipca 1929 roku 
w Rybniku. Był „średnim” z trójki 
dzieci IGNACEGO KNAPCZYKA

 - redaktora, a później wydaw
cy „GAZETY RYBNICKIEJ”. 
Od urodzenia do 1937 roku miesz
kał w budynku przy ul. Boczna Ło
ny (obecnie Kraszewskiego), 
w którym mieściła się redakcja 
i drukarnia „Gazety Rybnickiej” .

Od wczesnego dzieciństwa towa
rzyszy więc ojcu przy składaniu 
gazety i innych wydawnictw.

W 1937 rodzina Knapczyków 
przenosi się do wybudowanego 
przez ojca nowego domu przy 
ul. Damrota. Ukończył Szkołę 
Podstawową nr 9 w Rybniku. 
Z chwilą wybuchu II wojny świato
wej ojciec zmuszony jest do ucieczki 
ze Śląska. Ukrywa się pod zmienio
nym nazwiskiem w Generalnej Gu
berni i tam najpierw w Związku 
Walki Zbrojnej, a następnie w Ar
mii Krajowej podejmuje walkę o wo
lność Polski. Majątek rodziny Kna
pczyków zostaje skonfiskowany. 
Matka z trojgiem dzieci zmuszona 
jest do poniewierczej tułaczki.

Po wyzwoleniu Rybnika wra
cają wszyscy do swojego domu. 
Henryk kończy Liceum Ogólnok
ształcące im. Powstańców Śl. 
w 1949 r. W sierpniu 1948 UB 
aresztuje jego ojca. Po dziewięciu 
miesiącach farsy „śledztwa" 
tzw. Sąd Wojskowy skazuje go na 
6 lat więzienia - za rzekomą 
działalność wywrotową. Matka 
znów zostaje z trójką dzieci 
w połowie skonfiskowanego domu, 
bez środków do życia. W 1950 roku 
Henryk Knapczyk podejmuje stu
dia w Akademii Górniczo-Hutni
czej w Krakowie. Dla samotnej 
matki jest to zbyt duże obciążenie

(1929-1991)

finansowe i  w 1951 przenosi się do 
Gliwic, gdzie studiuje do 1956 r. na 
wydziale Przeróbki Mechanicznej 
Węgla.

Z dyplomem absolwenta gliwic
kiej uczelni rozpoczyna pracę 
w kopalni „Marcel” jako główny 
projektant w Biurze Projektów. 
Następnie w latach 1957 
- 1960 pracuje w RZPW w Ryb
niku. Od września 1960 do 
przejścia na emeryturę w 1987 r. 
związany jest z kop. „Chwałowice” 
jako Gł. Inż. d\s Jakości i Zbytu 
Węgla. Jest lubianym i cieszącym 
się wielkim autorytetem „SZE
FEM”.

W 1955 zawiera związek 
małżeński z zabrzanką, Haliną Ka
czmarek, która od tego czasu, aż do 
śmierci jest jego najlepszym przyja
cielem, najlepszą matką jego uko
chanych dzieci, najlepszą powier
niczką.

Był czołowym działaczem Klubu 
Inteligencji Katolickiej, związanym 
z nim od samego początku. W 1989 
wstępuje do Rybnickiego Komitetu 
Obywatelskiego „Solidarność" 
i działa w nim do ostatniej chwili.

W 1990 r. z grupą inicjatywną 
współorganizuje rybnickie koło 
Związku Górnośląskiego
i następnie zasiada w jego 
zarządzie.

Jesienią 1989 roku współuczest
niczy w założeniu spółki, której ce
lem było wznowienie przedwojen
nej „GAZETY RYBNICKIEJ".
Staje się w ten sposób kontynuato
rem rodzinnej tradycji.

28 kwietnia wieczorem poczuł 
się źle. Nie był jednak człowiekiem, 
który ma czas na odpoczynek. 
W niewielu wolnych chwilach re
montował swój domek w Górkach 
koło Brennej i to właśnie tam przy 
ostatnim sporządzonym przez 
żonę śniadaniu rankiem pierwsze
go maja dopadła Go śmierć...

Największą chlubą jego 61-let
niego życia były dzieci - syn Jerzy 
i córeczka Ewa. Mimo wielu pro
pozycji osiedlenia się na zachodzie 
nigdy z nich nie skorzystał. Zawsze 
mówił: „Tato mój był takim Wiel
kim Polakiem i ja też chciałbym 
być nim do końca...” Był nim !!!

Mało jest dzisiaj ludzi takich jak 
On. Wszystkie swoje siły i cały 
wolny czas ofiarował dla dobra 
swojego Rybnika. Miał tyle ambit
nych planów, dla zrealizowania 
których i 100 lat życia byłoby za 
mało.
Zmarł tak jak żył. Cicho i bez 
rozgłosu.

CZESŁAW GOLIŃSKI.

CZYNIĆ
LUDZI

O KWADRANS

LEPSZYMI
Wśród wielu możliwości rozwoju zaintere

sowań jakie istnieją w Teatrze Ziemi Rybnic
kiej, swoje miejsce mają także miłośnicy 
tańca towarzyskiego. Pod kierunkiem JA
NUSZA JURCIMIERSKI EGO, instrukto
ra tańca, od niedawna właściciela firmy SAP, 
już przeszło sześć lat młodzi rybniczanie 
poznają tajniki, tej dyscypliny.

MARIUSZ DOBRZYŃSKI: - Od kiedy 
datuje się twoja przygoda z tańcem?

JANUSZ JURCIMIERSKI: - Pierwsze 
kroki (taneczne oczywiście) stawiałem u ryb
nickiej nauczycielki, pani Eleonory Czempas-
Blajer. To był 1977 rok. Następnie - cie
szyński klub „Quick”, kierowany przez Ed
warda Ubrdę; był to chyba najwspanialszy 
okres mojej przygody z tańcem; poznałem 
profesora MARIANA WIECZYSTEGO
i środowisko krakowskie. Następnie zro
biłem weryfikację, ukończyłem studium ta
neczne w specjalizacji taniec towarzyski, i zdo
byłem pierwszą kategorię instruktorską.

M.D.: - W Rybniku istniał klub ’Step”...

J.J.: Na początku lat osiemdziesiątych, 
gdy z tancerza stawałem się nauczycielem, 
zebrałem absolwentów kursów tańca towa
rzyskiego III i II stopnia, i wzięliśmy udział 
w I Turnieju Tańca Towarzyskiego o puchar 
ROW-u. Była to manifestacja, która zgodnie 
z założeniem, pokazała ludziom jak można 
tańczyć. Taki był początek „Stepu” - niefor
malnego klubu, który zajął się propagowa
niem tańca towarzyskiego jako formy rozry
wki i rekreacji. Przygarnął nas, udostępniając 
nieodpłatnie salę do zajęć dyrektor TZR - 
pan W. Bronowski. Później trafiliśmy pod 
skrzydła ZDK KWK „Chwałowice”

- oczyszczanie miasta - 677.607 tys. zł
- zieleń miejska - 1.027.128 tys. zł
- oświetlenie ulic - 1.817.823 tys. zł
- remonty bieżące dróg - 745.477 tys. zł
- dotacja dla MPGKiM - 7.330.000 tys. zł
- służba porządkowa, dowóz wody - 581.029 tys. zł

3. gospodarka mieszkaniowa oraz 
niematerialne usługi komunalne - 305.097 tys. zł 0,3

- utrzymanie jednostek OSP - 20.260 tys. zł
- naprawy prywatnych domów 
wielomieszkaniowych - 47.000 tys. zł
- dopłaty do energii cieplnej 
prywatnych domów wielomieszka
niowych - 1.868 tys. zł
- plany zagospodarowania 
przestrzennego i opracowania 
urbanistyczne - 160.973 tys. zł
- operaty szacunkowe i opracowania 
geodezyjne - 74.996 tys. zł

4. oświata i wychowanie - 54.571.072 tys. zł 51,0

- płace nauczycieli i wychowawców
oraz pochodne od płac - 33.410.610 tys. zł
- wydatki rzeczowe szkół - 8.613.785 tys. zł
- przedszkola, kolonie i obozy
oraz dożywianie dzieci - 12.546.677 tys. zł

5. kultura i sztuka - 1.121.000 tys. zł 1,0

- dotacja na fundusz rozwoju 
kultury

6. ochrona zdrowia - 22.028 tys. zł -

- stypendia fundowane dla studentów 
Śl. Akademii Medycznej

7. opieka społeczna - 2.554.290 tys. zł 2,4

- zasiłki i pomoc w naturze - 1.816.000 tys. zł
- Terenowy Ośrodek Pomocy 
Społecznej - 597.145 tys. zł
- Dzienny Dom Pomocy 
Społecznej - 139.315 tys. zł
- pozostałe wydatki - 1.830 tys. zł

8. kultura fizyczna i sport - 70.000 tys. zł -

- dotacja na fundusz rozwoju 
kultury fizycznej

9. turystyka i wypoczynek - 715 tys. zł -

- upowszechnianie turystyki

10. różna działalność - 947.433 tys. zł 0,9

- Izba Wytrzeźwień - 219.767 tys. zł
- Komitety Osiedlowe Samorządu 
Mieszkańców - 20.000 tys. zł
- budowa Ośrodka Leczniczo-
Rehabilitacyjnego w Rybniku 
(Nowiny) - 450.000 tys. zł
- pozostałe wydatki 257.666 tys. zł

11 .administracja państwowa 
i samorządowa - 5.547.370 tys. zł 5,2

- Rada Miasta, komisje - 105.490 tys. zł
- Urząd Miasta - 5.280.014 tys. zł
- akcje wyborcze - 114.381 tys. zł



W miarę zdobywania umiejętności (nabyta 
wiedza musi znaleźć ujście) pary zaczęły 
jeździć na turnieje. Pojawiły się pierwsze 
sukcesy. Otrzymaliśmy zaproszenie na WOK 
- TAN - przegląd zespołów tanecznych woj. 
katowickiego. Zajęliśmy pierwsze miejsca 
z wyróżnieniem oraz wiele dodatkowych 
nagród, wśród których było reprezentowanie 
woj. katowickiego w Radomiu na V Mistrzos
twach Polski w Tańcu Towarzyskim. W tur
nieju tym odnieśliśmy sukces, zdobywając 
pierwszą nagrodę w kategorii tańców poje
dynczych. Zaszczyty te, z których największy 
moim zdaniem, był udział w koncercie galo
wym turnieju o puchar M. Wieczystego, 
przyszły chyba zbyt szybko. Pary chciały 
tańczyć turniejowo, na własny rachunek, 
klub zaczął się rozpadać. Szkoda!

M.D.: - Teraz trochę o tańcu. Jaki jego 
rodzaj preferujesz ?

J J.: Taniec towarzyski w stylu angielskim 
tj. walc angielski, tango, walc wiedeński, 
quick step, fokstrot oraz latynoamery
kańskim - samba, rumba, cha-cha, jive, passo 
doble.
Ponadto jestem gorącym miłośnikiem pol
skich tańców towarzyskich.

M.  D.: - Czy są tańce których nie lubisz ?

J. J.: Nie lubi się tego, czego się nie potrafi. 
Pewne tańce można tolerować, inne nie, ale 
w kategoriach estetycznych. Profesor Wie
czysty uczył: „tańcz tak jak lady and gentel
man”, tzn. tańcz jak dama i partner, który 
godzien jest tego, aby partnerkę obejmować 
i przez dwie, trzy minuty trzymać ją w ramio
nach. To skrystalizowało mój pogląd na 
taniec.

M.D.: - Czy taniec może być sposobem na 
życie ?

J.J.: Kurs tańca traktuję jako element wy
kształcenia współczesnego człowieka. Gdy 
człowiek upora się już z kolejnością kroków, 

przestaje mylić nogę lewą z prawą, gdy 
opanuje własne kilogramy, muzyka, która 
niesie dużą ilość informacji, stwarza przed nim 
m o ż l i w o ś c i  i n t e r p r e t a c j i. Można to 
przyrównać do gry na instrumencie. Profesor 
Wieczysty mawiał, że taniec czyni ludzi o kwa
drans lepszymi.

Ten kto trafi na kurs tańca, kto zechce 
poznać choć fragment tej dziedziny sztuki, 
zrozumie na czym ten kwadrans polega.

Rozmawiał: 
MARIUSZ DOBRZYŃSKI

Kręcenie bicza 
z plakatów

W maju centrum naszego miasta oklejone 
zostało plakatami antyaborcyjnymi. Dobry 
to środek propagowania swoich racji, tyle 
tyko, że autorom coś się pomieszało.

Na plakatach owych, Ustawa z 1956 roku 
nazwana została stalinowską. I to dużymi 
kolorowymi literami. Różne można mieć 
przekonania, ale gdy ktoś na białe mówi 
czarne to traci wiarygodność.

Ustawa owa była właśnie przejawem od
chodzenia od stalinizmu, dowodem demo
kratycznych przemian, powiewem zachod
nioeuropejskich poglądów na wolność jedno
stki. Za życia Generalissimusa , Stalina abor
cja była ostro karana.

Wygląda na to, że do tej tradycji niektórzy 
pragną powrócić. Niestety na plakatach brak 
podpisu, toteż nie wiadomo kto odpowiada 
za ten błąd. Wiadomo natom iast kto lepił - 
dwie młode dziewczyny, które na pewno nic 
nie wiedzą o tym co było stalinowskie, w cza
sach gdy ich nie było i wierzą na słowo tym, 
którzy to napisali.

RAYMAN

Roślinka czy 
zwierzynka

Podobno rośnie toto bez wody. Nie po
trzebuje słońca. Żywi się kurzem lub (w innej 
wersji) bakteriami. Ta idealna „roślinka” 
pojawiła się niedawno na rynku. Nazywa się 
Neptunus i z daleka przypomina małą pap
rotkę. Do kupienia (ceny z kwiaciarni Kon
walia) wersja standart - 23 tys. lub luk
susowa - osadzona na bambusie - 55 tys. Tyl
ko brać, najlepiej z 10, aby „połknęły” nam 
cały kurz z mieszkania.

Niestety nic z tego nie będzie. Owe roz
capierzone gałązeczki to zebrane w pęczki 
chitynowe osłonki martwych stułbiopławów - 
Zwierząt żyjących w Morzu Północnym.

A dlatego tak ładnie zielone, że sztucznie 
barwione... Można się o tym przekonać za
nurzając kawałek „roślinki” w wodzie, która 
po pewnym czasie stanie się zielonkawa.

Tak więc amatorzy rzadkich roślin, naby
wcy Neptunus z równym powodzeniem mog
libyśmy hodować pustą skorupę ślimaka! 
A do walki z kurzem ciągle najlepszy jest 
odkurzacz. (epo)

- komisje poborowe - 15.507 tys. zł
- pozostałe wydatki - 31.978 tys. zł

ABECADŁO
RZECZY
ŚLĄSKICH

Pacierz Ślązaków
Wiele prawdy jest w powiedzeniu: „Czas leczy rany”. Tak, ale 

dotyczy to głównie sfery uczuciowej i wolitywnej. Upływający 
czas studzi nasze emocje i reorientuje poglądy i nastawienia, ale 
nie może, NIE POWINIEN przeinaczać faktów.

A zjawisko takie zauważamy ostatnio, kiedy to niektórzy, 
odetchnąwszy nieco od codzienności PRL-u, skłonni są już 
chwalić „stare dobre czasy”. Podobne zjawisko można zauważyć 
w stosunku do oceny „niemieckości” na Śląsku na przestrzeni 
historii. Wielu domorosłych badaczy dziejów, spoglądając na 
problem niemiecki bez minimum wiedzy książkowej i przez 
„różowe okulary” 6-letnich Volkswagenów i świątecznych pa
czek, skłonnych jest uważać, że obecność Niemców na Śląsku 
(poza oczywiście czasem II wojny światowej) była pasmem 
dobrodziejstw dla tej ziemi... A przecież bywało bardzo różnie.

Aby jednak nie przekonywać nikogo „czczym słowem żurnalis
ty” posłużę się treścią polskojęzycznej satyry mieszczańskiej, 
powstałej na Śląsku w połowie XVIII wieku. Tekst ów znajduje się 
w zbiorach rękopiśmiennych Ossolineum, opatrzony numerem: 
Rkp. 1053, II a nosi tytuł: „Pacierz Ślązaków albo modlitwa do 
Pana Boga na Prusaków”.
Oto jej treść:
„Gromić, potłumić za to Prusowiny, Że Śląsk rujnują bez żadnej 
przyczyny. Wojsko diabelskie jak w Śląsko wkroczyło, Ozdobą 
zdarło, gdzie prawie tak było. Pruskich komputów nie chcę mieć 
u siebie, Być zawsze błędy jak niegodni w Niebie. Biorą, co mogą, 
a dosyć nie mają, Przy ciężkich trudach zażyć nam nie 
dają. Odstąpią jedni, a tu zaraz inni. Jak przyjdą, jak by im co 
winni. Królowa Pani, do Ciebie wołamy, W tym roku, gdy czynszu 
nie damy, Bo w cudzej władzy będąc już nie wiemy, Przez jaką 
kwotę wypłacać musiemy. Przy ciężkich trudach zażyć nam nie 
dają. U naszych żonek tak właśnie sypiają. I chociaż często 
widziem te niecnoty, W niewoli będąc takowe sromoty. Myślę: - do 
Piekła z tymi na mieszkanie Takowym gościom niechaj się to 
stanie. Broń Panie takiej zwierzchności nad nami, Jednostajnymi 
wołamy głosami. Zgrom Poganina, niechaj marnie zginie, Niech 
go śmierć nagła, niech, Boże, nie minie ! Gdy siły nasze słabe nie 
wystarczą, Bądź nam ratunkiem, bądź nam Boże tarczą. A o to 
jeszcze prosiemy Ślązacy: Niech idą z Śląska do Diabła Prusacy”.

Opracował: MAREK SZOŁTYSEK

16. zakupy inwestycyjne - 1.565.930 tys. zł 1,5

12. remonty kapitalne - 9.459.790 tys. zł 8,8

- dróg, chodników oraz
innych urządzeń komunalnych - 6.066.007 tys. zł 

 - szkół i przedszkoli - 3.263.783 tys. zł
- remont budynku w Kamieniu 
i adaptacja na przychodnię 
zdrowia - 130.000 tys. zł

13. inwestycje - 13.641.877 tys. zł 12,7

- Zespół Szkół Ekonomiczno-
Usługowych - 1.308.620 tys. zł
- kolektor sanitarny
„A” w Śródmieściu - 1.924.049 tys. zł
- I-sze wyposażenie Przychodni
Rejon. ul. Reymonta i ul. Górnośląska 165.000 tys. zł
- zaplecze produkcyjno-usługowe 
(baza „Pod Lasem”) - 927.300 tys. zł

 - dokumentacja przyszłościowa - 83.000 tys. zł
- spłaty kredytów na osiedlową 
infrastrukturę społeczną - 9.233.908 tys. zł

 14. czyny społeczne - 690.811 tys. zł 0,7

budowa: wodociągów, gazociągów, 
remizy OSP w Golejowie, Ośrodka 
Leczniczo-Rehabilitacyjnego dla 
dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo 
i Umysłowo w Rybniku, Ośrodka 
Sportowego „Bushido”
15. koszty wykupu gruntów - 4.320.000 tys. zł 4,1

III. NADWYŻKA BUDŻETOWA ZA ROK 1990 -
10.689.918.291,-zł

IV. ROZCHODY MIEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU 
KULTURY

ogółem - 5.295.905 tys. zł 
w tym:

- Muzeum - 448.468 tys. zł
- Miejska Biblioteka Publiczna - 2.489.341 tys. zł
- Rybnicki Ośrodek Kultury - 1.030.542 tys. zł
- Kluby kultury i świetlice - 90.073 tys. zł
- dotacje dla organizacji 
społecznych - 174.735 tys. zł
- zakupy inwestycyjne i remonty 
kapitalne - 1.044.300 tys. zł
- pozostałe rozchody - 18.446 tys. zł

V. ROZCHODY MIEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU KU
LTURY FIZYCZNEJ

ogółem - 2.718.157 tys. zł 
w tym:
- Miejski Ośrodek Sportu
i Rekreacji w Kamieniu - 2.622.744 tys. zł
- organizacja imprez sportowych 
i turystycznych - 34.413 tys. zł
- zakupy inwestycyjne i remonty 
kapitalne - 61.000 tys. zł



Miejski Ośrodek 
Sportu i Rekreacji 
w Kamieniu
koło Rybnika zaprasza dzieci z rodzica
mi na Festyn w sobotę 1.06.91 o godz. 
10,00.

W programie m.in. wiele atrakcyj
nych gier i zabaw z nagrodami, konkur
sy rodzinne, przejażdżki konne, zawo
dy kajakowe.

Od godz. 15,00 przewidziano część 
artystyczną, gdzie wystąpi m.in. orkies
tra dęta z Rybnickich Zakładów Na
prawczych PW, zespół dziecięcy „Przy
goda” oraz zespół wokalno-muzyczny.

W tym samym dniu zapraszamy dzie
ci i młodzież na krytą pływalnię w Ryb
niku o godz. 10,00, gdzie odbędzie się 
finał w pływaniu na 50 i 100 m o PU
CHAR PREZYDENTA MIASTA 
RYBNIKA.

Dla dzieci śpiewa Sylwia.

Ciesząca się dużym powodzeniem 
i zasłużoną renomą 13-letnia wokalist
ka S Y L W IA , ma już na swoim koncie 
6 nagranych kaset, dziesiątki kon
certów na estradach kraju, w radiu 
i telewizji, a obecnie przygotowuje 
długogrającą płytę.

Przedsezonowe informacje zamiesz
czone na naszych łamach brzmiały 
obiecująco: przejście żużlowców na za
wodowstwo, posiłki prosto z Ligi Brytyj
skiej, przesiadka z czeskich Jaw na 
włoskie GM-y, wszystko to miało być 
zapowiedzią walki o czołowe lokaty 
w żużlowej ekstraklasie. Tymczasem po 
pięciu kolejkach ROW Rybnik zamyka 
tabelę z zerowym dorobkiem punkto
wym, co gorsza patrząc na indywidual
ne poczynania poszczególnych zawod
ników, sytuacja wygląda równie niedo
brze: żadnemu rybniczaninowi nie 
udało się w meczu ligowym zdobyć 
więcej niż 10 punktów, nie mówiąc już 
o tym, iż na 73 ligowe wyścigi in
dywidualnie zwyciężyli tylko w 21. 
Czarę goryczy dopełnił mecz przegrany 
na własnym torze z zespołem beniamin
ka, UNIĄ Tarnów, a prasowe artykuły 
pełne były sensacyjnych doniesień z Ryb
nika, potęgujących i tak spory już fer
ment. W chwili obecnej drużyna jest 
kompletnie rozbita i w efekcie prezen
tuje znikomą doprawdy wartość bo
jową.

Przyczyny tej trudnej sytuacji są 
złożone; zacznijmy jednak od samego 
początku. Po raz kolejny terminarz roz
grywek został tak ułożony, iż rybnicza
nie rozpoczynali ligowe zmagania od 
dwóch meczy wyjazdowych - w Gorzo
wie i Bydgoszczy, a że kapryśna aura 
uniemożliwiła rozegranie meczu 
z UNIĄ Leszno w planowanym ter
minie, do pierwszego meczu przystąpili 
mając za sobą trzy, dość gładko prze
grane mecze wyjazdowe, co miało nie
bagatelne znaczenie psychologiczne.

Brytyjskie posiłki z Oxfordu, mające

Z okazji Międzynarodowego Dnia 
Dziecka Sylwia wystąpi w Teatrze Zie
mi Rybnickiej.

Zapraszamy w sobotę, 1 czerwca o go
dzinie 10,00; 13,00; i 17,00. Towarzy
szyć jej będą inni wykonawcy oraz 
zespół „Wawele” , a koncerty prowa
dzić będą Zofia Czernicka i Marek 
Gajewski z TV Warszawa. W progra
mie przewidziane są konkursy i zaba
wy, a dla zwycięzców nagrody za kilka 
milionów złotych.

Dochód z imprez przekazany zosta
nie na rzecz Towarzystwa Przyjaciół 
Dzieci.

Serdecznie zapraszamy

ZARZĄD
MIASTA

INFORMUJE
Zarząd Miasta Rybnika 

44-200 Rybnik, ul. B. Chrobrego 2

ogłasza przetarg nieograniczony na 
stawkę miesięczną czynszu za 1 m kw. 
pow. użytkowej lokalu użytkowego na 
działalność handlowo-gospodarczą. 
Adresy lokali: Kościuszki 59 (pow. 
84.52); Zawadzkiego 7 (pow. 140.0).

WIZJA OBU LOKALI - DNIA 12 
CZERWCA OD 10 - 12,00

Bliższych informacji udziela Wydział 
Lokalowy Urzędu Miasta Rybnika tel. 
255-31.

Przetarg odbędzie się w dniu 17 czerw
ca 1991 r. o godz. 10-tej w sali nr 37 
I piętro w budynku Urzędu Miasta Ryb
nika, ul. B. Chrobrego 2
WADIUM WYNOSI 5 MLN ZŁ., 
które należy wpłacić w kasie Urzędu 
Miasta najpóźniej do dnia przetargu, 
godz. 9,30. Dodatkowo wpłacić należy 
koszt organizacyjny przetargu, 
godz.9,30. Dodatkowo wpłacić należy 
koszt organizacyjny przetargu w wyso
kości 10 tys. złotych.

Ponadto informuje się, że 
w tut. Urzędzie Miasta na tablicy 
ogłoszeń Wydziału Lokalowego umie
szczona jest lista lokali użytkowych do 
zagospodarowania w formie ofert.

Piekary 1991: Przyjmijcie EWANGELIĘ PRACY
Zamęt ideologiczny drugiej połowy 

XIX wieku, nasilenie się kwestii 
społecznej i gwałtowne dyskusje po
między samymi katolikami na tematy 
społeczne, a także na tematy obecności 
Kościoła w życiu społecznym  i samej 
katolickiej nauki społecznej, skłoniły 
papieża Leona XIII do ogłoszenia serii 
encyklik: Immortale Dei-1885 r., Liber - 
tas - 1888 r., Sapientiae Christianae - 
1890 r., Rerum novarum 1891 r. i Gra
ves de communi - 1901 r.

Encykliki te zawierały szereg 
przesłanek i tez, z których można było 
skonstruować system katolickiej nauki 
społecznej aktualny dla owych czasów. 
Na szczególną uwagę zasługuje encyk
lika RERUM NOVARUM, mówiąca 
o położeniu robotników, w której pa-

papież ukazał istotę kwestii społecznej 
owych czasów i podał środki jej roz
wiązania. W encyklice tej papież nie 
tylko wziął w obronę robotników, ale 
także zapalił zielone światło dla kato
lików, dopingując ich do praktycznego 
zajęcia się działalnością społeczną. Była 
to również zachęta dla rozwoju katolic
kiej nauki społecznej i odczytywania 
ducha i znaków czasów.

Dzisiaj Kościół ma również obo
wiązek i prawo wypowiadania się 
w sprawach społecznych. Ewangelia, 
Dobra Nowina jest skierowana do całego 
człowieka, a zatem do człowieka jako 
członka społeczności ludzkiej, do czło
wieka, któremu przez pracę dane jest 
i zadane czynienie sobie świata podda
nym.

Tegoroczna pielgrzymka mężczyzn 
do Piekar Śląskich, ten religijno-
społeczny ewenement na skalę świa
tową - odbyła się w niedzielę 26 maja. 
Spotkanie to wypadające w roku, 
będącym 100 rocznicą ukazania się 
społecznej encykliki RERUM NOVA
RUM, odbyło się pod hasłem: PRZYJ
MIJCIE EWANGELIĘ PRACY. Tym, 
którzy nie brali udziału w dorocznej, 
wielotysięcznej, górnośląskiej pielgrzy
mce, polecamy bliższe zapoznanie się 
z omawianymi tam problemami po
przez lekturę GOŚCIA NIEDZIEL
NEGO z 2 czerwca br.

MAREK SZOŁTYSEK

być znaczącym wzmocnieniem, okazały 
się tylko nieco egzotycznym dodatkiem, 
zwłaszcza Dean Barker. Także Martin 
Dugard, w założeniach mający być za
wodnikiem rozstrzygającym o losach li
gowych pojedynków, nie spełnił pokłada
nych w nim nadziei, poddając tym sa
mym w wątpliwość swą przydatność dla 
zespołu, co w przypadku finalisty 
ubiegłorocznych mistrzostw świata 
uznać trzeba za sporą niespodziankę.

Konsekwencją pojawienia się zawo
dników zagranicznych w drużynie było 
zaostrzenie wewnętrznej konkurencji 
o miejsce w składzie. Dla trenera Jerze
go Gryta, szkoleniowca doświadczone
go, był to jednak problem, z którym 
zetknął się tak naprawdę po raz pierw
szy. Jeszcze przed rokiem sprawą pozo
stającą do ustalenia była tylko kwestia, 
który zawodnik w składzie podstawo
wym, a który na rezerwie. Przy słabej 
zazwyczaj postawie rybnickich młod
zieżowców, zawodnicy rezerwowi i tak 
zapewnione mieli minimum dwa starty.

W tym sezonie sytuacja radykalnie się 
zmieniła; trener, który jest przecież tylko 
człowiekiem stanął w sytuacji, kiedy 
z dwóch zawodników mógł wybrać tylko 
jednego. Sytuacja ogólna jak i cechy 
charakteru trenera, których nie sposób 
zmienić, sprawiły, że brakowało nieraz 
konsekwencji, a co za tym idzie, jawnie 
określonych zasad, tych samych dla 
wszystkich zainteresowanych, bez 
względu na opinię czy ich sponsorów. 
Długoletnia znajomość trenera z zawod
nikami tylko komplikowała i tak już 
trudną sytuację.

Konkurencja o miejsce w składzie 
drużyny na kolejny mecz sprawiła, że

sami zawodnicy zaczęli patrzeć na sie
bie, jak na konkurentów, co nie zawsze 
prowadziło tylko do zwiększenia inten
sywności treningów.

Niesprzyjającą okolicznością były 
również poczynania niektórych spon
sorów, których winić trzeba przede 
wszystkim za nieumiejętność patrzenia 
na zespół jak na określoną, integralną 
całość i niezamierzone prawdopodob
nie, skłócenie między sobą samych za
wodników.

Punktem kulminacyjnym narasta
jących niedomówień i wzajemnych pre
tensji było powstanie tzw. „zawodowej 
stajni”, a w ostatnim czasie również 
prywatnego zakładu naprawy motocy
kli żużlowych, którego właścicielem zo
stał jeden ze sponsorów, a który za
jmować się miał sprzętem zawodników 
wchodzących w skład wspomnianej 
grupy, poza którą znaleźli się oprócz 
Henryka Bema, bracia Skupieniowie 
(nota bene, w chwili obecnej najskutecz
niejsi zawodnicy drużyny). Siłą rzeczy 
mniej lub bardziej formalnie zespół 
został podzielony, co doprowadziło do 
tego, iż w meczu z UNIĄ Tarnów 
każdy z żużlowców zdany był praktycz
nie tylko na siebie i swój własny sprzęt; 
w tym przypadku problem ma również 
aspekt ekonomiczny.

Sami żużlowcy spisują się na lorze 
o wiele gorzej niż przed rokiem i raczej 
trudno tłumaczyć ten fakt wyrówna
niem poziomu krajowej czołówki.

Żużel to sport ludzi twardych i zdecy
dowanych; z pewnością gdzieś między 
warsztatem a torem posypały się jakieś 
mocne, ostre słowa. Dziś już nieważne 
kto je wypowiedział i do kogo były 
skierowane. W chwili obecnej gra idzie 
o rzecz najważniejszą: nie o pierwszą 
ligę, w której bytność jest sprawą nie do 
końca przesądzoną, al e  o  d r u ż y n ę ,  
mającą tworzyć zespół w prawdziwym 
tego słowa znaczeniu, tak by za każdym 
razem stojący pod taśmą zawodnik

miał obok siebie oprócz rywali i jed
nego prawdziwego sprzymierzeńca... 
Nigdy inaczej.

Mylić się jest rzeczą ludzką, podobnie 
jak wyciągać wnioski. Limit błędów po
pełnionych przez działaczy, sponsorów 
i samych zawodników wydaje się być 
wyczerpany. Pozostaje pytanie na ile 
sami sportowcy są w stanie nawzajem 
sobie wybaczyć i spojrzeć na siebie znów 
po staremu, przezwyciężając sportowy 
i psychiczny kryzys. Z drugiej strony to 
właśnie oni mogą czuć się najbardziej 
zawiedzeni i rozgoryczeni sytuacją, 
która przerosła chyba ich aktualne 
możliwości adaptacyjne.

O tym czy uda się ocalić żużlową 
drużynę ROW-u Rybnik zadecydują 
najbliższe tygodnie. W czwartek 16 
maja obradował zarząd klubu, który 
poza przyjęciem rezygnacji Jerzego 
Gryta z funkcji trenera zadecydował:
- zatrudnić w sekcji żużlowej dwóch 
nowych trenerów nie związanych do tej 
pory z rybnickim klubem,
- reaktywować funkcję kierownika 
wyżej wymienionej sekcji,
- zmienić zasady odpłatności za zdoby
te przez zawodników punkty preferując 
zdobyte w meczach przez zespół wy
granych,
- zrezygnować ze współpracy z Deanem 
Barkerem; o ewentualnych dalszych 
stratach w barwach ROW-u Martina 
Dugarda zadecyduje kilkudniowy tre
ning Anglika na rybnickim torze przep
rowadzony jeszcze w maju na jego 
własny koszt,
- za tydzień odbędzie się kolejne ze
branie zarządu, na którym przeprowa
dzona zostanie dokładna analiza tzw. 
technicznej obsługi zespołu, a podjęte 
decyzje mają być efektem, wypły
wających z niej wniosków.

Oby tylko nie okazało się, iż na 
wszystko jest już późno !

WACŁAW TROSZKA.

GAZETA RYBNICKA



Odrębność 
we wspólnocie

Problemy wynikające z ujawnia
nia się odrębności narodowych, 
oglądane za pośrednictwem telewi
zji mogą wywołać poważne wątpli
wości wobec wszelkich manifesta
cji odrębności czy to kulturowych, 
czy religijnych czy w końcu naro
dowych.
Świat sprowadzony do pojęcia wiel
kiej wioski globalnej widzi swą 
przyszłość we wspólnocie,współpra
cy i współdziałaniu opartym na po
szanowaniu praw i interesów nawet 
najmniejszych grup społecznych.

Ale równocześnie potężna siła 
oddolnych ruchów regionalnych, 
w różnej z resztą skali uzmysławia 
niezniszczalność przywiązania do 
regionalnych wartości i tradycji.

W naszej śląskiej rzeczywistości 
problemy regionalizmu wymagają 
szczególnie dokładnego zbadania 
faktów, a nade wszystko odkłama
nia zafałszowanego od dziesiątków 
lat historii tego regionu. Pewną dozę 
wiedzy na ten temat przyniosła 
V Konferencja Naukowa z cyklu 
„Tradycje Kulturowe i  Historycz
ne Śląska” zorganizowana 17 maja 
przez filię Uniwersytetu Śląskiego, 
Rybnicki Ośrodek Kultury i Mu
zeum w Rybniku.

Tym razem cykl wykładów gru
pował się wokół tematyki 
„Społeczne wartości wspólnoty 
kulturowej i odrębności regional
nych” .

Sesja adresowana głównie do 
pracowników kultury i anima
torów działań społecznych zgro
madziła także spore grono przed

przedstawicieli nauk społecznych z Kra
kowa, Katowic, Cieszyna, Wro
cławia i Bydgoszczy.

Dyskusja, w której nie brako
wało kontrowersji, dowiodła, że 
również świat nauki traktuje pro
blemy regionalizmu jako poważne 
pole badań o ogromnym znaczeniu 
społecznym, zwłaszcza wobec wy
zwań jakimi są: idea zjednoczonej 
Europy i odzyskanie suwerenności 
przez państwa bloku wschodniego.

Z tego też względu warto przyto
czyć tematy referatów, wygłoszo
nych na tej konferencji: Europa zin
tegrowana czy pluralistyczna - 
doc. dr hab. Jerzy Damrosz; Rola 
Kościoła w tworzeniu wspólnoty 
społecznej i kulturowej (ze studiów 
nad organizacją kościelną Rybnika 
i okolic w średniowieczu) - dr Idzi 
Panic, Program jednolitości i wzaje
mności Młodego Śląska, 1922- 
1930, - dr Michał Heler, Stroje 
ludowe na Śląsku, jako jedna z form  
odrębności regionalnych - prof. dr 
hab. Barbara Bazielich, Wartości 
społeczne pracy i wykształcenia ja
ko wartość wspólnot regionalnych, 
na przykładzie Śląska - Barbara 
Żebrokowa, Świadomość regional
nej tożsamości kulturowej, na 
przykładzie Górnego Śląska - 
doc. dr hab. Irena Bukowska-Flo
reńska i Perspektywy integracji ba
dań etno-regionalnych w Europie - 
dr Janusz Sługocki, członek Rady 
Naukowej Europejskiego Centrum 
Studiów Regionalnych i Etnicznych 
w Bydgoszczy.

(em)

Fatałachy z naszej szafy
Lato w kwiatach

Być modną, to znaczy nie przeżywać 
drgawek obrzydzenia na widok kolej
nej wersji swojego własnego odzienia 
spotkanego właśnie na ulicy, w pracy 
czy w sklepie. Być modną to znaczy być 
o pół kroku do przodu przed innymi 
w odmianie swojego wyglądu. Tym 
które chcą tak właśnie czuć się tego lata 
proponujemy zanużenie się w kwia
tach.

Tegoroczna „łączka” jest niezwykle 
barwna, wzór jej jest agresywny, od
ważny i krzyczący. „Bukiet” sukienki 
wymaga oczywiście dodatków i te także 
są inne niż w poprzednich falach 
przypływu kwiecistości, bo są nimi fan
tacyjne (a raczej nostalgiczne) kapelu
sze słomkowe z piórami a la d' Artag
nan, na plecach - odważnie zestawione,

Światowe
życie

(kinomanów)

w Rybniku
Teatr Ziemi Rybnickiej zaprasza 

kinomanów na dwa wydarzenia 
filmowe; pierwsze - to film 
„Tańczący z wilkami”, błyszczący 
blaskiem 7 tegorocznych O skarów , 
film o zderzeniu dwu światów, dwu

także kolorowe chusty z ciężkiej tkani
ny, np. satyny i kolorowe buciki na 
nogach - najlepiej skomponowane 
z barwą dominującą w sukienkowej
„łączce”.

A sama sukienka ? Może być skrojo
na jak szmizjerka, może być upięta 
paskiem w tali, może być na ra
miączkach z narzuconą bluzką, może 
mieć długi lub krótki rękaw, ale musi 
być... KRÓTKA!!!

Bardziej modną będzie wtedy, gdy 
skończy się 10 cm nad kolanem, ale
i długość tuż nad kolanem będzie 
„świeża”, zwłaszcza jeśli jeszcze sukien
ka odcięta będzie w biodrach, a dół 
lekko marszczony lub fałdowany.

Życzę kwiecistych nastrojów w kwie
cistych sukienkach tego lata.

LAURA

kultur i ludziach, którzy mimo 
różnic chcą się porozumieć. Film 
ten (reż.Kevina Costnera, którego 
znamy z kreacji w sensacyjnym 
filmie „Bez wyjścia”) pokazany 
będzie w ramach Kina Premiero
wego, w dniach od 27 maja do
2 czerwca br. na seansach o godz. 
15,30 i 19,00.

Drugim spotkaniem z kinem 
światowym będzie specjalny pokaz 
światowego filmu krótkometrażo
wego. Stanie się to za sprawą Kra
kowskiego Międzynarodowego 
Festiwalu Filmów Krótkometra
żowych, który kończy się 1 czerwca 
br. Obrazy, które zdobędą nagro
dy na tym festiwalu zaprezentowa
ne zostaną już 5 i 6 czerwca w 1,5 
godzinnym zestawie. Zapraszamy 
godz. 17,00 i 19,00.

(red)

NOTES DOMOWY
( ciąg dalszy ze strony 8) REJONOWA KOLUMNA TRANSP. SANITARNEGO

21145 Centrala Klasztorna
26779 Przychodnia dziecięca Orzepowicka 23911 Centrala Klasztorna
26780 Przychodnia „K” Orzepowicka 23962 Rejonowe Biuro Pracy 3 Maja
23175 Przychodnia Chwałowice 23058 Rejonowe Przedsięb. Rem. Budow. Jankowicka
26027 Przychodnia Boguszowice 28141 Riwa Cmentarna
24083 Przychodnia Chwałęcice 27566 Roln. Spółdz. Prod. „ Józefowiec” Majątkowa
21756 Przychodnia Jejkowice 24029 Roln. Spółdz. Prod., ,Zwonowice”
24417 Przychodnia Golejów 22071 Rozlewnia Wód Gazowanych Chrobrego
24064 Przychodnia Wielopole 28182 „Remont” - spółka Dąbrówki 5
22661 Przychodnia KBO A. Krajowej 28857-8 „Ruch” - centrala Kościuszki
26861 Przychodnia Popielów

RYBNICKA FABRYKA MASZYN „Ryfama”
RESTAURACJE

22671 Centrala Chrobrego
21613 Jubilatka Zebrzydowice 24261-3 Centrala Chrobrego
22130 Polonia 1 Maja
24161 Świerklaniec Sobieskiego RYBNICKI OKRĘG WĘGLOWY
22081 Teatralna Wysoka
21715 Tęczowa 3 Maja 22651 Centrala Kunickiego
23437 Spacerowa Gliwicka 21471 Centrala Kunickiego
28585 Górnośląska Wrębowa
24934 Silesia 3 Maja RYBNICKIE PRZED. BUD. INŻ.
22171 Klubowa Gliwicka
21730 Magnolia Św. Antoniego 28315 Centrala 3 Maja
22812 Wawelska Broniewskiego 28435 Centrala 3 Maja
22140 Olimpia Kamień 28162 Centrala 3 Maja

REJON BUDOWY DRÓG I MOSTÓW RYBNICKIE ZAKŁ. NAPRAWCZE

21481 Centrala Mikołowska 271146 Centrala Rymera
22152 Dyrekcja Mikołowska 27158 Centrala Rymera

REJON DRÓG PUBLICZNYCH RYBNICKIE ZAKŁ ADY
TRANSPORTU KOLEJOWEGO

25031 Centrala Jankowicka
25754 Dyrekcja Jankowicka 26227 Centrala Kłokocin

26790 Centrala Kłokocin
REJ. DYREKCJA INWESTYCJI

23764 Rzeźnia Jejkowice
27364 Centrala Kościuszki
27461 Centrala Kościuszki (ciąg dalszy nastąpi)
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Kwiaty na każdym balkonie ! K w ia ty  n a  każdym bal balk o n ie  !
PREZYDENT MIASTA RYBNIKA 

ogłasza konkurs na:

- najładniej ukwiecony balkon,
- najlepiej urządzony i utrzymany teren 
wokół budynków wielorodzinnych 
w ramach administracji spółdziel
czej, zakładowej i Przedsiębiorstwa Go
spodarki Mieszkaniowej,
- najładniej zagospodarowany teren 
wokół budynków prywatnych,
- najładniej urządzone otoczenie pawi
lonu handlowego, sklepu i witryny skle
powej.

Zgłoszenia do konkursu przyjmuje 
Wydział Ochrony Środowiska Urzędu 
Miasta (ul. Chrobrego 2, pokój 55 II 
piętro) w terminie 30.06.91 r. Przy 
zgłoszeniu wręczany będzie regulamin

konkursu.
Ustala się następujące nagrody w po

szczególnych kategoriach konkursu:

ZA NAJŁADNIEJ UKWIECONY 
BALKON:

I miejsce - 1,0 mln zł
II miejsce - 0,7 mln zł
III miejsce - 0,5 mln zł

ZA NAJLEPIEJ URZĄDZONY 
I UTRZYMANY TEREN WOKÓŁ 
BUDYNKÓW WIELORODZIN
NYCH W RAMACH ADMINIST
RACJI SPÓŁDZIELCZEJ, ZAKŁA
DOWEJ I PRZEDSIĘBIORSTWA 
GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ 
I miejsce - 5,5 mln zł

II miejsce - 3,0 mln zł
III miejsce - 2,0 mln zł
ZA NAJŁADNIEJ ZAGOSPODA
ROWANY TEREN WOKÓŁ BUDYNKÓW 

 PRYWATNYCH:

I miejsce - 2,5 mln zł
II miejsce - 2,0 mln zł
III miejsce - 1,0 mln zł

ZA NAJŁADNIEJ URZĄDZONE 
OTOCZENIE PAWILONY HAND
LOWEGO, SKLEPU I WITRYNY 
SKLEPOWEJ:

I miejsce - 0,8 mln zł
II miejsce - 0,6 mln zł
III miejsce - 0,4 mln zł

Kontrola efektów konkursu ocenia

na będzie przez powołaną Komisję, 
w oparciu o opracowany regulamin, 
w okresie od 15.08.91 do 15.09.1991 
roku.

ZARZĄD MIASTA

Od redakcji !
Obiecujemy, że również nasza gazeta 

przyłoży swoją cegiełkę do popularyzo
wania piękna wnoszonego w nasze oto
czenie przez kwiaty, parki i zieleniec.

Będziemy pokazywać najlepszych 
i najgorszych, chwalić przykłady dobre 
i ganić brudasów, niszczycieli i bałaga
niarzy. Liczymy na współpracę naszych 
Czytelników.

Rybnik ma szansę powrotu do przed
wojennej tradycji miasta zielonego i za
dbanego, ale zależy to od woli i wysiłku 
nas, jego mieszkańców. red.

KRZYŻÓWKA
Poziomo:
1. w starej podobno diabeł mieszka. 8. 
znany włoski lub piłkarski, 9. są jak 
niedobrane małżeństwo - szybko się 
rozchodzą, 11. koński krawiec, 13. Tur
cji stolica, 16. grzeczna, to ona nie jest, 
18. strzelisty styl, 19. dziadzia ogłosze
nie.

Pionowo:
2. egipskie bożki, 3. przepływa przez 
Szwajcarię, Niemcy i Holandię, 4. góry 
związane z działalnością Ignacego Do
meyki, 5. gdzie fotograf spędza jedną 
czwartą życia, 6. pogrzebowy poczęstu
nek, 7. ładnie ziemię uczesze, 10. panie 
śledziowe, 11. dawniej tym karano dzie
ci, 12. Orzeszkowej, 14. Mariusza 
w „Czterech pancernych i pies”, 15. 
prezent od niewiernej żony, 17. miał 
pierwszy na świecie ZOO.

HERA

NOTES DOMOWY

Rybnicka Książka 
Telefoniczna

21495 Parking Rzeczna
21321 „Prodryn” Korfantego
21978 Praktyczna Pani Zawadzkiego
23209 Praktyczna Pani Chrobrego
21723 Praktyczna Pani Grunwaldzka
24063 „Pamtras” - Przedsięb. Transp. M. Lipcowego
21647 „Perfect” - Spółka Cywilna Zawadzkiego

PARAFIE KATOLICKIE

23880 Królowej Apostołów Wieniawskiego
22247 Matki Boskiej Bolesnej Pl. Kościelny
23668 Św. Antoniego Św. Antoniego
22248 Św. Józefa - Franciszkanie Hallera
26720 Św. Jadwigi Kard. Kominka
21881 Misjonarze - Księża Werbiści Kościuszki
23886 Św. Teresy Chwałowice
23875 Jejkowice
24360 Golejów
21597 Zamysłów
26322 Boguszowice Stare
26535 Boguszowice Osiedle
27059 Kłokocin
26123 Orzepowice
26282 Niedobczyce
23743 Wielopole
25769 Chwałęcice
24302 Paruszowiec

INNE WYZNANIA

23882 Parafia Ewangelicka Zawadzkiego
27679 Zjedn. Kościół Ewangelicki Piasta
27842 Kościół Chrześć. Ducha Pom. Pokoju Kościelna

26921 Kościół Polsko-Katolicki Chwałowice
21522 Kościół Wolnych Chrześcijan 

PIEKARNIE

Rudzka

21029 Piekarnia - Piechoczek Chwałowice
23820 Piekarnia - Pierchała G. Hallera
23553 Piekarnia - Sobocik Stawowa
21971 Piekarnia - Gigant Żorska
21906 Piekarnia - Sklep Rynek
27132 Piekarnia Chabrowa
26286 Piekarnia

POLICJA

Boguszowice

21091-4 Centrala A. Krajowej
22271 Centrala A. Krajowej
22771 Centrala - portiernia A. Krajowej
22082 Centrala A. Krajowej
21576 Oficer dyżurny A. Krajowej
24384 Biuro paszportowe A. Krajowej
28570 Policja lokalna-posterunek

POSTÓJ TAKSÓWEK

Raciborska

23660 Postój taxi Szafranka
28660 Postój taxi Piłsudskiego
23561 Bagażówki

PRZYCHODNIE

21067-9 Specjalistyczna Był. Więźn. Pol.
22739 Specjalistyczna Był. Więźn. Pol.
22487 Przeciwgruźlicza Był. Więźn. Pol.
28805
22483

Specjalistyczna
Skórna

Orzepow. Energetyków 
Energetyków

22602 Dziecięca Hallera
22606 Nr 1 Hallera
22760 Nr 3 Hallera
23367 Dziecięca PPR 1
26582 Przychodnia Reymonta
27151 Przychodnia Reymonta
22480 Przychodnia Piasta
24079 Przychodnia dla dorosłych Orzepowicka


