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W Boguszowicach Starych

Poza granicę własnej miedzy...
Coroczne spotkania 

przedstawicieli Zarządu Mia
sta z mieszkańcami po
szczególnych dzielnic Ryb
nika stały się ważnym ele
mentem życia społecznego 
w naszym mieście. W środę 
14 kwietnia remiza strażacka 
w Boguszowicach Starych 
wypełniła się po ostatnie 
rzędy krzeseł. Na spotkanie 
z prezydentem Józefem MA
KOSZEM, wiceprezydenta
mi Marianem ADAMCZY
KIEM i Michałem ŚMI
GIELSKIM, dyrektorem 
Zakładu Gospodarki Miesz
kaniowej  Janem
PODLEŚNYM, radnymi 
dzielnicy: Michaliną WIE
CZOREK, Zygmuntem LA
MPARTEM i Grzegorzem 
PIECHĄ przybyło ponad 
dwustu mieszkańców Bogu
szowic.

Zebranie prowadził prze
wodniczący Rady Dzielnicy 
Jan MURA. Obecni byli 
także komisarz Maria 
ŚWIENTY, „szef,, miejsco
wego komisariatu policji 
oraz z-ca komendanta 
Straży Miejskiej Andrzej LI
SOWSKI.

Jan Mura poinformował 
zebranych o wydatkach oraz 
inwestycjach, jakie w ciągu 
ostatniego roku Urząd Mia
sta „wyłożył,, na rzecz tej 
dzielnicy. Wśród najważnie
jszych należy przypomnieć 
wyasfaltowanie ulicy Na
lazków i Anieli Krzywoń, re
mont części ulicy Boguszowi
ckiej, remont przedszkola, 
budowę kolektora sanitarne
go z oczyszczalni ścieków

„Więcej takich spotkań z władzami m iasta" 
z  sali

w Kłokocinie w kierunku 
dzielnicy czy budowę nowej 
nawierzchni ulicy Sztolnio
wej. Wszystkie wydatki na 
rzecz Boguszowic Starych 
opiewają na sumę ponad 9 mi
liardów 300 milionów zło
tych.

Działalność Społecznego 
Komitetu Telefonizacji Bo
guszowic, Gotartowic 
i Kłokocina zreferował Ta
deusz JANYGA. W  ciągu 
półtora roku, do września 
1992 do nowej sieci telefoni
cznej podłączono na terenie 
tych dzielnic 525 abonentów 
indywidualnych oraz 14 
przedsiębiorstw. Sukces!

Jan NOGŁY przedstawił 
problematykę gazyfikacji 
dzielnicy, z którą od końca 
1986 roku boryka się 
Społeczny Komitet Gazyfikacji

lilii
padały g łosy 

Foto: wack
Gazyfikacji Boguszowic Starych. 
Od października ub. roku 
wykonano ok. 85 procent 
gazociągu, który przewiduje 
podłączenie do sieci 316 bu
dynków. Po przejściu z gazu 
koksownicznego na bardziej 
wydajny gaz ziemny, na 
przełomie lat 92/93 istnieje 
możliwość oddania położonej 
już w Boguszowicach Starych 
części gazociągu począwszy 
od trzeciego kwartału br. 
Później pozostaną do 
podłączenia 32 budynki, co 
wymaga dalszych nakładów 
pracy i pieniędzy.

Stan bezpieczeństwa 
w dzielnicy omówiła komi
sarz Maria ŚWIENTY. 
Trzeci stopień zagrożenia 
dzielnicy pozwala jej miesz
kańcom spać spokojnie, co 
nie znaczy, że młoda kadra

policjantów użala się na 
brak pracy. Jak wszędzie, 
tak i tutaj zdarzają się 
włamania, kradzieże, pobi
cia i rozboje, narasta pro
blem przestępczości wśród 
nieletnich /mimo jej ogólne
go spadku aż o 30 procent 
w ostatnim roku/. Policja ma 
problem z niewystarczającą 
ilością paliwa dla swojego po
loneza, który musi 
„obsłużyć,, rozległy teren 
całych Boguszowic, Kłoko
cin, Gotartowic, Paruszow
ca, Ligoty, Piasków i Ka
mienia!

Zastępca komendanta 
Straży Miejskiej w Rybniku 
przedstawił zadania i służbę 
swoich podwładnych. Inspe
ktor Straży, który musi dbyć 
o czystość posesji prywat
nych i państwowych, w tym 
o właściwe gospodarowanie 
śmieciami i odpadami, już od 
kwietnia br. będzie miał teren 
działania ograniczony do 
Kłokocina i Boguszowic Sta
rych, więc jego praca stanie 
się bardziej widoczna dla mie
szkańców tych dzielnic. 
A praca to niełatwa, bo pole
ga na przełamywaniu głębo
ko zakorzenionych w naszej 
mentalności, a nie najlep
szych nawyków. Prosty 
przykład z dyskusji podczas 
tego spotkania: mimo że 
gołębie pocztowe wyjadają 
plony z je j pola, m ieszkanka  
Boguszowic woli, by ten 
problem załatwiły służby 
miejskie. Po co samemu  
narażać się na spór 
z sąsiadem? A choćby 
przyszło tysiąc strażników, 
to nie podołają wszystkim 
drobnym konfliktom lokal
nym. Tysiąc? Wszak mamy 
ich w Rybniku na razie tylko 
trzydziestu... na ponad 140-
tysięczne miasto!

c. d. na str. 4

Cztery dni - od 2 do 
5 kwietnia br. - trwał fi
nałowy etap OGÓLNOPO
LSKIEGO KONKURSU 
CHÓRÓW SZKOLNYCH 
A’CAPELLA w Bydgosz
czy. Zgromadził on 38 naj
lepszych zespołów chóral
nych z całej Polski - od szkół 
podstawowych poczynając, 
na studiach nauczycielskich 
kończąc! W tak silnej kon
kurencji drugi rok z rzędu 
najlepszym spośród żeńskich 
chórów licealnych w Polsce 
okazał się zespół śpiewaczy 
„Bel Canto,, z I Liceum 
Ogólnokształcącego im. Po
wstańców Śląskich w Rybni
ku. Chór, który od pięciu lat 
prowadzi Lidia MARSZO
LIK, po raz drugi wyśpiewał 
najwyższe szkolne wyróżnie
nie śpiewacze, tzn. nagrodę 
ZŁOTEGO KAMERTO
NU!

Zespół tworzy ok. 
sześćdziesiąt uczennic klas 
od 1 do 4. Ich wyprawa po 
„złote runo,, wiodła m.in. 
przez Sanktuarium Matki 
Boskiej w Licheniu, gdzie 
rybnicki chór podczas mszy 
świętej śpiewał pieśni religij
ne. Sobotni występ w finale

" Złoty Kamerton" 
znów u nas

"

konkursu składał się z pięciu 
pieśni, w tym obowiązkowe
go preludium i fughetty Ma
rka Jasińskiego, zaś w nie
dzielę palmową chórzystki 
odwiedzały bydgoską bazy
likę Najświętszej Marii Pan
ny. Niedzielne popołudnie 
wypełniły występy chórów

rywalizujących z rybniczan
kami o muzyczne laury, była 
więc okazja słuchać, podpat
rywać i porównywać 
umiejętności innych ze swoi
mi.

Wreszcie nadszedł ponie
działek - dzień największych 
wzruszeń. Zarówno przesłuchania

przesłuchania konkursowe, jak i fi
nał odbywały się w budynku 
Filharmonii Bydgoskiej,
o którym znawcy muzyki 
mówią, że posiada najwspa
nialszą akustykę w Europie. 
Konkursowe jury tworzyło 
dziewięciu znawców chórali
styki i dyrygentów pod prze
wodnictwem prof. Jana 
SZYROCKIEGO, dyrygen
ta chóru Politechniki Szcze
cińskiej - szeroko znanego 
autorytetu muzycznego. 
Nasz region reprezentował 
prof. Jan WÓJTACHA 
z Akademii Muzycznej 
w Katowicach.

Gdy ogłoszono radosny 
dla nas werdykt - wzruszenie
i duma ze wspaniałego 
osiągnięcia u części młod
szych chórzystek objawiły 
się także w postaci łez... 
Szczęście, że trofeum ze 
złota, więc - nierdzewne! 
Oby „Złoty Kamerton,, 
wspaniale stroił głosy 
dziewcząt z „Powstańców,, 
jeszcze wiele lat.

A co najbardziej cieszy? 
Fakt, że wspaniałe tradycje 
śląskiej chóralistyki wciąż 
żyją i owocują! Właśnie 
u nas.

/g w /

W  numerze:
★  Budżet miasta ’93
★  ’’Koło Fortuny" 

od środka 
’’Sukces gospodarczy"

Z wojewodą 
o przyszłości regionu
W środę 14 kwietnia w sali 

Urzędu Rejonowego w Ryb
niku odbyło się spotkanie 
wojewody katowickiego 
WOJCIECH CZECHA 
i dyrektorów poszcze
gólnych działów Urzędu 
Wojewódzkiego z przewod
niczącymi rad i zarządów 
gmin rejonów rybnickiego 
i wodzisławskiego. Na zor
ganizowanym z inicjatywy 
wojewody spotkaniu mowa 
była o opracowywanym stu
dium funkcjonalno - prze
strzennym Ziemi Rybnickiej 
i planie zagospodarowania 
przestrzennego, mającym 
w założeniu zintegrować wa
rtości naturalne, przyrodni
cze danego obszaru z war
tościami kulturowymi. Pro
blem zaczyna się właśnie na 
poziomie gmin, które opra
cowywują bądź już opraco
wały własne plany zagospo
darowania przestrzennego 
swojego terenu; może się 
okazać, że w przypadku 
różnic wobec planu ogólne
go, trzeba będzie dokony
wać poważnych poprawek.

czy realizowanych na terenie 
gmin przez władze sa
morządowe.

Wojewoda nie ustosunko
wał się do tej wypowiedzi. 
Wcześniej nie dopuścił do 
głosu wiceprezydenta Ryb
nika Mariana ADAMCZY
KA, zajmującego się właśnie 
problemami dróg i komuni
kacji, twierdząc, że do 
udziału w spotkaniu zaprosił 
jako gospodarz jedynie prze
wodniczących rad
i zarządów. Spotkanie 
mające być początkiem całej 
serii jemu podobnych, ze 
względu na swą ogólniko
wość, nie spełniło oczekiwań 
zebranych.

W dalszej części przedsta
wicielom gmin udzielono, 
krótkiej informacji o możli
wości lokowania odpadów, 
a także o rozszerzeniu umo
wy pomiędzy „Telekomuni
kacją Polską,, S.A. a firmą 
„Siemens,, o rybnicką strefę 
numeryczną. Prace nad jej 
unowocześnieniem roz
poczną sią prawdopodobnie 
wiosną przyszłego roku,

Wojewoda W. Czech wychodzi 
Rejonowego.

Wojewoda przedstawił 
również zarys nowego roz
wiązania systemu dróg 
o znaczeniu międzynarodo
wym na terenie Górnego 
Śląska, opartego na budo
wie dwóch wielkich obwod
nic wokół aglomeracji kato
wickiej i rybnickiej. Prezy
dent Rybnika Józef MA
KOSZ wyraził swoje zasko
czenie i obawy związane 
z tym nowym projektem, 
stawiąjącym pod znakiem 
zapytania celowość wielu 
dotychczasowych przed
sięwzięć już zrealizowanych

 po spotkaniu z gmachu Urzędu 
Foto: wack

ewentualnie kilka miesięcy 
wcześniej.

Ostatni punkt oficjalnego 
programu spotkania
poświęcony był zagadnie
niom reformy administracji 
publicznej tzw. reformy po
wiatowej. Wojewoda zade
klarował pomoc i współu
dział z gminami.

Na koniec rozmawiano 
o problemach nurtujących 
ludność całego Górnego 
Śląska: zbyt wysokiej cenie 
gazu, wzrastającemu bezro
bociu oraz restrukturyzacji 
górnictwa i jej skutkach.

Tekst i foto: wack

Kto pierwszy, ten lepszy
Teatr Ziemi Rybnickiej dla czytelników „GR,, przygoto

wał kolejną N IE S P O D Z IA N K Ę  - bezpłatne, dwuosobowe 
zaproszenie na „N O C N Ą Z M IA N Ę  B L U E S A " . Impreza  
odbędzie się ju ż  dziś - 1 6  kwietnia o godz. 18. W ystąpią  
legendy tego gatunku muzycznego: M A R T Y N A  
JA K U B O W IC Z  i T A D E U S Z  N A L E P A . W ystarczy za
dzwonić lub zgłosić się do redakcji i podać swoje nazwisko.

1GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5



Budżet miasta na rok 1993
Rada Miasta ustaliła na 1993 
rok budżet, który ujęty jest 
w sposób syntetyczny 
w uchwale opublikowanej na 
tej samej stronie „Gazety,,. 
Szczegóły budżetu, zawarte 
w załącznikach do uchwały, 
przedstawione są w układzie 
klasyfikacji budżetowej, co 
dla osób nie związanych z fi
nansami gminnymi może być 
mało czytelne. Dlatego też, 
zamiast publikowania
załączników do uchwały, po
dajemy to omówienie, które 
ma Czytelnikom przybliżyć 
problematykę finansów Mia
sta.
1. Budżet opiera się na 
własnych dochodach miasta

miasta, głównie podatkowych, 
na udziałach we wpływach 
z podatków zbieranych 
przez budżet państwa 
(Urzędy Skarbowe) oraz na 
subwencji z budżetu 
państwa, niemal w całości 
przeznaczanej na u trzy m a
nie szkół podstawowych. 
Udział we wpływach z poda
tku dochodowego od osób 
fizycznych wynosi 15% tych 
wpływów z całego 
województwa, rozliczanych 
na poszczególne gminy pro
porcjonalnie w stosunku do 
liczby mieszkańców. Dla 
Rybnika będzie to w 1993 r. 
suma około 87 mld zł. 
Udział we wpływach z podatku

podatku dochodowego od osób 
prawnych (przedsiębiorstw, 
spółek) wynosi 5%. 
W budżecie miasta na 1993 
rok zaplanowano z tego ty
tułu kwotę 22 mld zł. Poda
tek od nieruchomości płacą 
indywidualni posiadacze 
gruntów i budynków (9,5 
mld zł) oraz osoby prawne 
(78 mld zł). Podobnie jest 
z podatkiem od środków 
transportowych - indywi
dualni posiadacze pojazdów 
zapłacą ok. 10,5 mld zł, 
a osoby prawne - 3,5 mld zł. 
Wśród innych podatków 
i opłat lokalnych, 
zasilających budżet miasta, 
są między innymi wpływy :

- 9 mld zł
- 0,6 mld zł
- 2 mld zł
- 0,5 mld zł
- 6 mld zł

- z karty podatkowej od rzemiosła
- z podatku rolnego
- z podatku od spadków i darowizn
- z podatku od posiadania psów
- z opłaty targowej
Kopalnie uiszczają tzw. opłatę eksploatacyjną, którą zaplanowano w wysokości 4 mld zł. 
Dochodami jednostek budżetowych (pkt 6 dochodów) są wpływy :
- z opłat za zajęcie pasa drogowego - 0,3 mld zł
- z opłaty parkingowej - 2 mld zł
- z opłat za wieczyste użytkowanie i dzierżawę nieruchomości - 10 mld zł
Wpływy ze sprzedaży mienia oszacowano w budżecie na 14 mld zł, co obejmuje sprzedaż :
- bazy dla Przedsięb. Wodociągów i Kanalizacji 5 mld zł
- budynków wraz z gruntami 7,3 mld zł

(m.in. ul. B. Chrobrego 15, ul. Andersa 4, ul. Zawiszy Czarnego 84, ul. Miejska 6 i 8, 
ul. Klasztorna 3, ul. Poprzeczna 41 i inne)
- mieszkań (ul. Raciborska 20/2,ul. W. Kadłubka 35) 1,7 mld zł. 
Oprócz wyżej omówionych fundusz miasta zasilają inne drobne wpływy, jak dochody własne 
zakładów budżetowych miasta, np. Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej (czynsze), Rybnic
kich Służb Komunalnych (wywóz nieczystości), przedszkoli (odpłatność rodziców za 
wyżywienie dzieci).
2. W planie wydatków budżetowych ujęto tylko wydatki niezbędne dla funkcjonowania 
miasta. Potrzeby - zwłaszcza w zakresie remontów i inwestycji - znacznie przekraczają 
aktualne możliwości budżetu. Gospodarka komunalna obejmuje następujący zakres zadań
- działalność Rybnickich Służb Komunalnych (oczyszcza- nie miasta, utrzymanie i remonty

dróg, targowiska, parkingi, szalety) - 24.280 mln zł
- oczyszczanie miasta organizowane przez Rady Dzielnic - 1.000 mln zł
- urządzenie targowisk (w centrum i Boguszowicach) - 5.000 mln zł
- utrzymanie zieleni , budowa terenów zielonych - 8.590 mln zł

w tym dla Zarządu Zieleni Miejskiej - 6.480 mln zł
- kapitalne remonty dróg - 24.750 mln zł
- oświetlenie ulic (energia, konserwacja punktów świetlnych) - 6.500 mln zł
- dowóz wody (w dzielnicach Orzepowice, Grabownia, Zebrzydowice), znaki drogowe, 
opracowania dokumentacji, zadaszenia przystanków, szczepienia psów, składki na Związki

- 6.000 mln zł
- 800 mln zł
- 5.000 mln zł 

(wsparcie czynów
- 9.500 mln zł
- 2.810 mln zł
- 23.600 mln zł

Komunalne
- diagnostyka stanu kanalizacji miejskiej
- dofinansowanie komunikacji miejskiej
- dofinansowanie budowy wodociągów i gazociągów w dzielnicach 

społecznych)
- zakupy sprzętu dla RSK i ZZM
- inwestycje komunalne - 12 zadań - ogółem

w tym :
- modernizacja oczyszczalni ścieków w Orzepowicach - 1.000 mln zł
- kanalizacja ul. Szczygłów - 1.000 mln zł
- uzbrojenie ul. Górnośląskiej (GSBM) - 7.000 mln zł
- kanalizacja osiedlowa w dzielnicy Kamień - 3.700 mln zł
- oświetlenie ul. Groborza i przyległych (sieć n/n) - 500 mln zł
- przebudowa sieci napowietrznej na kablową w dzielnicy Północ - 100 mln zł
- wodociąg w ul. Leśnej - 300 mln zł
- kolektor ul. Rajska w Boguszowicach - 1.500 mln zł
- uzbrojenie osiedla Sp. Mieszkaniowej w Rybnickiej Kuźni - 1.000 mln zł
- baza RSK ul. Jankowicka - 4.000 mln zł
- gazociąg ul. Reymonta-Górnośląska - 2.500 mln zł
- zasilanie energetyczne bazy ul. Pod Lasem - 500 mln zł
- opracowanie dokumentacji technicznej i geodezyjnej

dla przyszłych inwestycji - 500 mln zł
Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne to :
- dotacja dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej na remonty budynków mieszkalnych,
kontynuację budowy budynku mieszkalnego przejętego z RZWM „Huta Silesia,,, remont 
budynku po b. hotelu „Rybnik,, (ul. Jankowicka) - 23.300 mln zł
- plany zagospodarowania przestrzennego, gospodarka nieruchomościami

i wykup gruntów - 2.700 mln zł
- finansowanie działalności OSP - 640 mln zł
- budowa remizy OSP w Golejowie - 100 mln zł
- zakupy wyposażenia dla ZGM - 80 mln zł
- dotacje na naprawy prywatnych domów wielomieszkaniowych - 40 mln zł
W zakresie oświaty i wychowania z budżetu miasta finansowana jest bieżąca działalność :
- 34 szkół podstawowych i zespołu obsługi szkół - 88.362 mln zł
- 41 przedszkoli i zespołu obsługi przedszkoli - 34.674 mln zł
- Młodzieżowego Domu Kultury oraz 3 Ognisk Pracy Pozaszkolnej - 2.253 mln zł
- dziecięcych świetlic i stołówek szkolnych - 6.805 mln zł.

Uchwała RADY MIASTA RYBNIKA z dnia 24 marca 1993 r. 
w sprawie budżetu miasta Rybnika na 1 9 9 3 rok 
i Zarządu Miasta, RADA MIASTA RYBNIKA 

p o s t a n a w i a :
1. Ustalić budżet miasta w zakresie zadań własnych, jak następuje:
a) d o c h o d y w wysokości 
w tym:

1. udział we wpływach z podatku dochodowego 
od osób fizycznych i od osób prawnych
2. podatek od nieruchomości
3. podatek od środków transportowych
4. opłata skarbowa
5. inne podatki i opłaty lokalne
6. dochody jednostek budżetowych
7. pozostałe źródła dochodów własnych
8. subwencja ogólna z budżetu państwa 
zgodnie z zał. nr 1

b) w y d a t k i w wysokości 
w tym:

1. rolnictwo
2. leśnictwo
3. gospodarka komunalna
4. gospodarka mieszkaniowa oraz niemater. usługi komunalne
5. oświata i wychowanie
6. kultura i sztuka
7. ochrona zdrowia
8. opieka społeczna
9. kultura fizyczna i sport
10. różna działalność
11. środki do bezpośredniej 

dyspozycji Rad Dzielnic
12. administracja samorządowa
13. pozostałe wydatki 
zgodnie z zał. nr 2

383.189.210 tys. zł

109.000.000 tys. zł
87.500.000 tys. zł
14.000. 000 tys. zł
15.000. 000 tys. zł
22.100.000 tys. zł
13.500.000 tys. zł 
15.000.000 tys. zł

107.089.210 tys. zł

394.189.210 tys. zł

300
10.

117.830
26.860

156.004
24.330
12.411
15.950

9.930
430

.000 tys. zł 
000 tys. zł 
.000 tys. zł 
.000 tys. zł 
.210 tys. zł 
.000 tys. zł 
.000 tys. zł 
.000 tys. zł 
.000 tys. zł 
.000 tys. zł

400.000 tys. zł 
28.084.000 tys. zł 
1.650.000 tys. zł

2. Spłacić w 1993 r. kredyt bankowy zaciągnięty w roku ubiegłym w wysokości 14 mld zł.
3. Niedobór budżetu miasta na koniec roku 1993 ustalić w wysokości 11 mld zł.
4. Na sfinansowanie wydatków przekraczających dochody miasta zaciągnąć kredyt w kwocie 

nie wyższej niż 25 mld zł, z terminem spłaty w 1994 r.
5. Zobowiązać Zarząd Miasta do informowania Rady o zamiarze zaciągnięcia kredytu 

długoterminowego oraz do składania na każdej sesji pisemnej informacji o stanie finansów 
miasta.

6. Upoważnić Zarząd Miasta do zaciągania w 1993 r. kredytów krótko terminowych na 
bieżące finansowanie wydatków w wysokości nie przekraczającej 10 mld zł.

7. Przyjąć wyodrębnione wydatki na finansowanie zleconych miastu zadań z zakresu 
administracji rządowej oraz dotacje celowe związane z realizacją tych zadań w wysokości

8.758.941 tys. zł zgodnie z zał. nr 3.
8. Ustalić dotacje dla jednostek organizacyjnych miasta w wysokościach określonych w zał. 

nr 4.
9. Upoważnić Zarząd Miasta do dokonywania w budżecie miasta:

1. zmian w planie dochodów w ramach ogólnej ich kwoty,
2. przeniesień pomiędzy rozdziałami i paragrafami (grupami paragrafów) wydatków 

w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej,
3. zmian polegających na wprowadzaniu (w planie dochodów) dotacji celowych i (w planie 
wydatków) ich przeznaczenia zgodnego z intencją przekazującego dotacje.

10. Upoważnić Zarząd Miasta do samodzielnego zaciągania zobowiązań, nie uwzględnio
nych w budżecie, których wysokość dla jednorazowej transakcji nie przekracza 4 mld zł, 
a ogólna ich kwota 5 % budżetu.

11 .Zobowiązać Prezydenta Miasta do opublikowania informacji o budżecie miasta w prasie 
lokalnej.

12. Wprowadzić w życie niniejszą uchwałę budżetową z dniem podjęcia.

Ponadto  M iasto wspomaga finansowo :
- szkoły artystyczne (m. in. Ognisko Muzyczne i PSM) - 100 mln zł
- Poradnię Wychowawczo-Zawodową, Rodzinny Dom Dziecka przy ul. Wodzisławskiej,
Szkołę Zarządzania i Marketingu - 160 mln zł
- organizowanie kolonii i obozów dla dzieci - 200 mln zł 
Zamierzone na 1993 r. inwestycje oświatowe, finansowane w zakresie szkół wspólnie 
z Kuratorium Oświaty i Wychowania, obejmują następujące zadania, na które w budżecie 
przewidziano poniższe kwoty :
Szkoły : - Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych przy ul. Findera
- SP w dzielnicy Boguszowice - Północ
- SP 29 w Golejowie - sala gimnastyczna
- SP 13 w Chwałowicach - rozbudowa
- SP 14 w Chwałowicach - podłączenie do sieci c.o.
- zakup kotłów c.o.
- opracowanie dokumentacji dla przyszłych inwestycji 
Przedszkole w Kamieniu - adaptacja i rozbudowa

Ponadto na poważniejsze remonty budynków i usuwanie skutków awarii przeznaczono 
dla szkół - 2.000 mln zł

dla przedszkoli - 500 mln zł
Miasto finansuje 6 instytucji kultury, przydzielając im na 1993 rok dotacje w wysokości: 
Muzeum - 1.720 mln zł
Biblioteka wraz z 22 filiami w dzielnicach - 7.960 mln zł
Rybnicki Ośrodek Kultury wraz z Filharmonią - 5.090 mln zł
Mała Scena Rybnicka (ul. Kościuszki) - 1.360 mln zł

10.000 mln zł
- 6.000 mln zł
- 3.000 mln zł
- 150 mln zł
- 100 mln zł
- 200 mln zł
- 500 mln zł
- 1.000 mln zł.
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wraz z „Gazetą Rybnicką,, 
Dom Kultury w Boguszowicach 
Dom Kultury w Niedobczycach

- 1.330 mln zł
- 1.440 mln zł

Pozostałe środki w tym za
kresie przeznacza się na or
ganizację różnych imprez 
kulturalnych, wspomaganie 
stowarzyszeń i inicjatyw kul
turalnych (1.340 mln zł), fi
nansowanie działalności 
klubu „Harcówka,, w dziel
nicy Ligota oraz klubu „O
limp„ w Niewiadomiu (320 
mln zł).
Ponadto kontynuowana jest 
przebudowa ratusza w Ryn
ku, połączona z rozbudową 
(w kierunku ul. M. Curie 
Skłodowskiej) na potrzeby 
Muzeum i adaptacją kilku 
pomieszczeń dla USC. 
Połączenie dwóch funkcji 
budynku obniża koszty in
westycji i późniejszej eksplo
atacji, dając wspaniały efekt 
w postaci wystroju wnętrz 
odpowiedniego dla pamięci 
historycznej i nie mniej his
torycznych dla nowożeńców 
chwil zaślubin. W budżecie 
na to zadanie inwestycyjne 
zaplanowano 3 mld zł. Pier
wsze efekty już w roku 
bieżącym, zadanie będzie 
kontynuowane w roku 
przyszłym. Ze środków kul
tury wykonana zostanie fon
tanna na Rynku przed Ratu
szem (550 mln zł) oraz na
prawa dachu Klubu 
„Harcówka,, (250 mln zł). 
Pomimo tego, że generalnie 
ochrona zdrowia jest zada
niem państwa, dla Zespołu 
Opieki Zdrowotnej przezna
czono blisko 3 mld zł - na 
zakup lekarstw i opału oraz 
pokrycie kosztów badań le
karskich i hospitalizacji za
trzymanych przez Policję 
osób nietrzeźwych. Miasto 
jest właścicielem Ośrodka 
Leczniczo-Rehabilitacyjne
go na Nowinach. Koszty je
go działalności, finansowa
ne przez Miasto, wyniosą 
3.280 mln zł. W budżecie 
przewidziano też dopłaty do 
żłobków w kwocie 1.110 mln 
zł. W budżecie przewidziano 
5 mld zł na kontynuowanie 
budowy nowego szpitala. 
Uruchomienie tej kwoty 
uwarunkowane jest spłatą 
zaległych czynszów przez 
PKO BP. Niezbędne jest ra
dykalne przyspieszenie na tej 
budowie, która jest prowa
dzona przez Zarząd Miasta, 
choć to kompetencja or
ganów państwowych. Wo
jewódzki Wydział Zdrowia 
obiecał dać w roku bieżącym 
na tę inwestycję 20 mld zł. 
Potrzeby są 15-krotnie 
wyższe. Opieka społeczna 
z roku na rok pochłania co
raz większe środki, co wyni
ka nie tylko z procesów inf
lacyjnych, ale głównie z co
raz większych potrzeb w tym 
zakresie. Miasto jest przygo
towane do sprostania tym 
zadaniom. Znacznym ułat
wieniem, a także szansą na 
obniżenie kosztów obsługi 
potrzebujących, jest Dom 
Pomocy Społecznej przy ul. 
Żużlowej. W budynku tym 
pracuje też Ośrodek Pomocy 
Społecznej. Łącznie na DPS 
i OPS w budżecie przezna
czono 8,8 mld zł. Na zasiłki 
i pomoc w naturze oraz 
usługi opiekuńcze przewi
dziano 6,1 mld zł. Miasto 
wspiera również Dom Sa
mopomocy Społecznej dla 
Dzieci (ul. Dworek) prowadzony

prowadzony przez o. Oskara Pusz
kiewicza OFM i Fundację 
„Signum Magnum,, (w 
budżecie - 50 mln zł) Stale 
trwają prace adaptacyjne 
i modernizacyjne budynku 
Domu Pomocy Społecznej 
przy ul. Żużlowej. Na 1993 r. 
przewidziano wybudowanie 
szybu dźwigu za ok. 1 mld zł. 
Kultura fizyczna i sport to 
w Rybniku przede wszyst
kim Miejski Ośrodek Sportu 
i Rekreacji. Pod tą nazwą 
kryje się cały szereg 
obiektów, głównie ich kom
pleks w dzielnicy Kamień, 
ale także otwarte baseny - 
„Ruda,, przy ul. Gliwickiej 
oraz w Chwałowicach, kryta 
pływalnia wraz z salą gim
nastyczną przy ul. Po
wstańców. Łącznie na finan
sowanie tych wszystkich za
dań i utrzymanie obiektów 
miasto przeznacza w 1993 r. 
kwotę 3.280 mln zł. Ponadto 
z budżetu finansowane jest 
upowszechnianie kultury fi
zycznej, polegające na orga
nizowaniu czy wspomaga
niu organizatorów imprez 
sportowych oraz dotowaniu 
Młodzieżowego Klubu Spo
rtowego. Basen „Ruda,, jest 
aktualnie „odmładzany,, - 
trwają prace remontowo- 
modernizacyjne o charakte
rze inwestycji, której koszt 
wyniesie ok. 2 mld zł. W pro
gramie inwestycyjnym jest 
także kontynuowanie budo
wy ośrodka „Bushido,, na 
Nowinach; wartość robót 
łącznie ze spłatą zobowiązań 
TKKF za 1992 r. zamknie 
się w tym roku kwotą 3 mld 
zł. Różna działalność obej
muje zadania w zakresie 
obrony cywilnej (130 mln 
zł), dotację dla inkubatora 
przedsiębiorczości (100 mln) 
oraz dotacje dla różnych or
ganizacji społecznych zwra
cających się o pomoc do 
Miasta (200 mln zł), Rady 
Dzielnic otrzymają do swej 
bezpośredniej dyspozycji 
ogółem 400 mln zł, z prze
znaczeniem na pokrycie 
kosztów działalności, akcję 
charytatywną, dotowanie 
lokalnych organizacji 
i wspieranie ich inicjatyw. 
Administracja samorządo
wa to utrzymanie budynków 
Urzędu, opłacenie 220 pra
cowników (w tym 30 funkc
jonariuszy Straży Miejskiej), 
pokrycie kosztów realizacji 
zadań (wyposażenie, druki, 
papier, środki czystości itp.). 
Wydatki związane z działa
niem Urzędu Miasta to 
25.517 mln zł. Koszty 
związane z pracą Rady Mia
sta, jej Komisji oraz Zarządu 
Miasta zamkną się kwotą 
2.135 mln zł. Składki z tytułu 
przynależności Miasta do 
Związków (Gmin Górnego 
Śląska i Miast Polskich), 
a także na rzecz Sejmiku 
Samorządowego wyniosą 
łącznie 423 mln zł. Pozostałe 
wydatki objęte budżetem to 
świadczenia na rzecz Policji 
(300 mln zł) i Państwowej 
Straży Pożarnej (350 mln zł). 
Na obsługę kredytów zare
zerwowano w budżecie 
kwotę 1 mld zł.
3. Różnica pomiędzy pla
nem wydatków i planem do
chodów (niedobór bu dżetu) 
wynosi 11 mld zł. Niedobór

ten powiększa spłacony 
w styczniu i lutym br. kredyt 
bankowy zaciągnięty w osta
tnich dniach ubiegłego roku. 
Stąd też zachodzi koniecz
ność zaciągnięcia w 1993 r. 
kredytu, nie większego jed
nak niż 25 mld zł. Może też 
wystąpić, szczególnie w dru
gim półroczu, przejściowy 
brak środków finansowych. 
W takich wyjątkowych przy
padkach zaciągane mogą 
być kredyty krótkotermino
we (płatnicze) jednorazowo 
do 10 mld zł. Zarząd Miasta 
stosuje taką politykę, aby 
zaciąganie kredytu było 
ostatecznością, aby koszty 
obsługi kredytu były jak naj
niższe, a także, aby efekty 
rzeczowe robót inwestycyj
nych przekraczały koszty 
obsługi kredytu. Wstrzyma
nie zadania inwestycyjnego 
przynosi najczęściej znacz
nie większe straty finansowe 
niż jego szybkie realizowa
nie, choćby nawet przejścio
wo z kredytu bankowego.
4. Oprócz zadań własnych, 
których finansowanie przed
stawiono w pkt. 1 i 2, Miasto 
realizuje zadania zlecone 
wynikające z ustaw lub po
rozumień z organami admi
nistracji państwowej. Środki 
przyznane z budżetu 
państwa na realizację zadań 
zleconych (np. opieka 
społeczna - 6,2 mld zł, ad
ministracja - 2,2 mld zł) nie 
wystarcza ją, szczególnie 
w zakresie administracji, na 
sfinansowanie pełnych 
kosztów ich realizacji. 
W 1993 r. Miasto dopłaci 
z własnych środków do rea
lizacji zadań zleconych ok. 
2,6 mld zł.
5. Budżet Miasta na 1993 r. 
wydaje się być - w naszej 
ocenie - budżetem realnym, 
choć z jednej strony nie 
ujmuje wszystkich potrzeb 
(bo musiałby być dwu lub 
trzykrotnie wyższy), a z dru
giej strony zawiera element 
niepewności. Jest nim brak 
stabilizacji finansowej kilku 
dużych podatników - przed
siębiorstw państwowych. 
W chwili obecnej podatnicy 
ci zalegają wobec budżetu 
Miasta ponad 20 mld zł. Od 
tego, czy przedsiębiorstwa te 
pokonają własne trudności 
i spłacą zadłużenia wobec 
Miasta, w znacznym stopniu 
zależy wykonanie zadań 
przewidzianych w uchwale 
budżetowej. Budżet Miasta 
Rybnika na 1993 r. jest jed
nak przede wszystkim 
budżetem nadziei. Nadziei na 
to, że trudności i Miasta, 
i wszystkich podmiotów na 
jego terenie działających zo
staną pokonane. Nadziei na 
to, że efektem naszych 
wspólnych wysiłków będzie - 
może powolny, ale stały i wi
doczny - postęp. Nadziei na 
to, że wszyscy mieszkańcy, 
wszystkie podmioty gospoda
rcze włączą się - na miarę 
swoich możliwości - do reali
zacji wspólnych zadań Mias
ta. Jest wiele priorytetów in
westycyjnych, na czele 
których staje nowy szpital. 
W tej sprawie jednak w od
powiednim czasie Prezydent 
Miasta - wspólnie z Radą 
i Zarządem Miasta -zwróci 
się do Rybniczan ze stosow
nym apelem.

Z A R Z Ą D  M I A S T A  R Y B N I K A  
o g ł a s z a

u s t n y  p r z e t a r g  n i e o g r a n i c z o n y
na sprzedaż wolnych lokali mieszkalnych znajdujących się w budynku wielomieszkaniowym 

położonym w Rybniku - dzielnicy NIEDOBCZYCE przy ul. Kadłubka 35 wraz z ułamkową 
częścią domu i urządzeń, które stanowią własność Gminy Miasta Rybnik oraz oddaniem 
w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu stanowiącego parc. nr 1291/25 km 4 obr. 
Niedobczyce o powierzchni 1980 m2 zapisaną w kw 2194.

Pierwsza opłata za użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu stanowić będzie 15 
procent ustalonej ceny gruntu.

1. PARTER: mieszkanie nr 1: 2 pokoje, kuchnia, łazienka, przedpokój pow. użytkowa
51.70 m kw., cena 106.502.000.-zł. Opłata roczna za 174 m kw. gruntu tj. 88/1000 cz.: 
121.800.-zł. Pierwsza opłata wynosi: 1.827.000.- zł

2. PARTER: mieszkanie nr 2: 1 pokój, kuchnia, łazienka, przedpokój, pow. użytkowa 
44,00 m2, cena 90.640.000.-zł.

Opłata roczna za 149 m kw. gruntu tj. 75/1000 cz.: 104.300.-zł. Pierwsza opłata wynosi:
1.565.000. -zł

3. PARTER: mieszkanie nr 3: 2 pokoje, kuchnia, łazienka, przedpokój pow. użytkowa
54.30 m kw., cena 111.858.000.-zł.

Opłata roczna za 182 m2 gruntu tj. 92/1000 cz.: 127.400.-zł. Pierwsza opłata wynosi:
1.911.000. -zł

4. PARTER: mieszkanie nr 4: 2 pokoje, kuchnia, łazienka, przedpokój, pow. użytkowa
50.70 m2, cena: 104.442.000.-z ł. Opłata roczna za 170 m2 gruntu tj. 86/1000 cz. 119.000.-zł. 
Pierwsza opłata wynosi: 1.785.000.-zł.

5. I PIĘTRO: mieszkanie nr 7: 2 pokoje, kuchnia, łazienka, przedpokój, pow. użytkowa
53.70 m kw., cena: 118.140.000.-zł . Opłata roczna za 180 m kw. gruntu tj. 91/1000 cz.:
126.000. -zł. Pierwsza opłata wynosi: 1.890.000.-zł

6. I PIĘTRO: mieszkanie nr 8: 1 pokój, kuchnia, łazienka, przedpokój, pow. użytkowa
39.30 m kw., cena 86.460.000.-zł

Opłata roczna za 133 m kw. gruntu tj. 67/1000 cz.: 93.100.-zł. Pierwsza opłata wynosi:
1.397.000. -zł

7. I PIĘTRO : mieszkanie nr 9: 2 pokoje, kuchnia, łazienka, przedpokój, pow. użytkowa:
55.70 m kw., cena 122.540.000.- zł.

Opłata roczna za 188 m2 gruntu tj. 95/1000 cz.: 131.600.-zł. Pierwsza opłata wynosi:
1.974.000. -zł

8. II PIĘTRO: mieszkanie nr 15: 2 pokoje, kuchnia, łazienka, przedpokój, pow. użytkowa,
53.70 m2, cena: 118.140.000.-zł. Opłata roczna za 180 m2 gruntu tj. 91/1000 cz.: 126.000.-zł. 
Pierwsza opłata wynosi: 1.890.000.-zł.

9. II PIĘTRO: mieszkanie nr 16: 1 pokój, kuchnia, łazienka, przedpokój, pow. użytkowa:
39.30 m kw., cena 86.460.000.-zł. Opłata roczna za 133 m2 gruntu tj. 67/1000 cz .: 93.1000.-zł 
Pierwsza opłata wynosi: 1.397.000.-zł.

10. II PIĘTRO: mieszkanie nr 17: 2 pokoje, kuchnia, łazienka, przedpokój, pow.
użytkowa: 55,70 m kw., cena : 122.540.000.-zł. Opłata roczna za 188 m kw. gruntu tj. 95/1000 
cz.: 131.600.-zł . Pierwsza opłata wynosi: 1.974.000.-zł.

11. III PIĘTRO: mieszkanie nr 23: 2 pokoje, kuchnia, łazienka, przedpokój, pow. 
użytkowa: 53.70 m kw., cena 118.140.000.-zł. Opłata roczna za 180 m2 gruntu tj. 91/1000 cz.:
126.000. -zł Pierwsza opłata wynosi : 1.890.000.-zł

12. III PIĘTRO: mieszkanie nr 24: 1 pokój, kuchnia, łazienka, przedpokój, pow. 
użytkowa: 39,30 m kw., cena 86.460.000.-zł. Opłata roczna za 133 m kw. gruntu tj. 67/1000 
cz.: 93.100.-zł. Pierwsza opłata wynosi: 12.397.000.-zł

13. III PIĘTRO: mieszkanie nr 25: 2 pokoje, kuchnia, łazienka, przedpokój, pow. 
użytkowa: 55,70 m kw., cena: 122.540.000.-zł. Opłata roczna za 188 m kw. gruntu tj. 95/1000 
cz.: 131.600.-zł. Pierwsza opłata wynosi: 1.974.000.-zł.

14. III PIĘTRO: mieszkanie nr 26: 2 pokoje, kuchnia, łazienka, przedpokój, pow. 
użytkowa: 53,70 m2, cena: 118.140.000.-zł. Opłata roczna za 180 m kw. gruntu tj. 91/1000 
cz.: 126.000.- zł. Pierwsza opłata wynosi: 1.890.000.-zł

Bliższych informacji udziela Naczelnik Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami 
Urzędu Miasta Rybnika - tel. 22364. Oględziny mieszkań w dniu 26 kwietnia 1993 r. godz. 10 -
13.00. Przetarg odbędzie się w dniu 29 kwietnia 1993 r. o godz. 10.00 w sali nr 37, I piętro 
budynku Urzędu Miasta w Rybniku przy ul. B. Chrobrego 2.

Uczestnicy przetargu winni wpłacić wadium w kwocie 30 mln zł na dane mieszkanie 
w kasie Urzędu Miasta Rybnika najpóźniej do dnia przetargu godz. 9.30.

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od 
zawarcia umowy notarialnej w wyznaczonym terminie.

Dodatkowo należy wpłacić koszt organizacyjny przetargu w wysokości 50 tys. zł.
Zarząd Miasta Rybnika zastrzega sobie prawo odstąpienia w każdej chwili od przetargu 

bez podania przyczyn.
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Poza granicę własnej miedzy...
c. d. ze str. 1

W czasie trwania dyskusji wy
jaśniło się, j ak wiele stosunkowo 
drobnych spraw jest do załat
wienia na miejscu, w Radzie 
Dzielnicy, bez udziału władz sa
morządowych z Ratusza. Za po
stulat częstszych zebrań Rady 
Dzielnicy jedna z boguszowicza
nek otrzymała gorące brawa od 
całej sali! Tu rozstrzygnie się 
w przyszłości, którą ulicę czy 
chodnik remontować, gdzie po
winny stanąć kosze na śmieci.

Fatalny stan nawierzchni ulicy 
Kolberga - wiodącej do miejs
kiego wysypiska śmieci - prezy
dent Makosz obiecał zaraz po 
spotkaniu zbadać osobiście. 
Własny śmietnik to wielki zysk 
dla miasta, nie zamierzamy się 
nim z nim dzielić. Trzeba to tylko 
umieć właściwie
zagospodarować!

Prezydent Adamczyk uspo
koił zebranych: przez najbliższe 
lata śmietnisko miejskie nie 
będzie powiększane, nie będzie 
też żadnej wycinki drzew w jego 
pobliżu. Za to pojawi się na nim 
kompaktor, czyli urządzenie do 
ubijania śmieci /w  stosunku 10 
: 1, więc bardzo wydajne/.

Liczne pytania o kanalizację 
dzielnicy /przecież nie tylko tej/  
sprowokowały wypowiedź prezy
denta Makosza w sprawie oczy
szczalni ścieków dla całego Ryb
nika. Ten wielki problem wyma
ga gruntownej analizy. Przepro
wadzą ją specjaliści z Francji, co 
potrwa całych rok. Analiza zde
cyduje o kształcie oczyszczalni, 
o jej kosztach i dopiero wtedy 
kanalizacja poszczególnych 
dzielnic miasta będzie mogła na
brać bardziej realnych wy
miarów. Jednak koszty takiego

Już od kilku miesięcy rze
sze widzów gromadzi przed 
ekranami nowy teleturniej 
o geometryczno-filozoficz
nym tytule „Koło Fortuny,, 
/w dowolnym tłumaczeniu 
„obok fortuny,,/. Pod kura
telą gadatliwego Wojciecha 
PIJANOWSKIEGO i mniej 
już gadatliwej, lecz dobrze 
ułożonej Magdy MASNY, 
wykonującej bez zwłoki po
lecenia pryncypała, uczestni
cy teleturnieju rywalizują 
o wspaniałe nagrody. Tur
niejowe emocje za sprawą

uzdrowienia gospodarki ście
kowej,, będą olbrzymie, a o jaki
chkolwiek terminach trudno 
dzisiaj mówić.

Na koniec zostawiłem kon
kret: już w tym roku ruszy budo
wa szkoły w Boguszowicach. 
Dwuletnie starania władz mias
ta o wyjaśnienie sprawy 
zadłużenia dawnej inwestycji 
oświatowej przyniosły
rozwiązanie: stary projekt jest 
już modernizowany, wierzycieli 
udało się przekonać do rezyg
nacji z odsetek od ponad 20- 
miliardowego długu.

Pięć i pół miliarda da Kurato
rium Oświaty i Wychowania 
w Katowicach, 3 miliardy da mia
sto i wreszcie ruszą prace nad, 
tak tutaj potrzebną, szkołą. 
W br. planuje się wykonanie 
robót za 10 miliardów i być może 
już pierwszego września 1994 r. 
zostanie oddanych kilkanaście 
nowych sal lekcyjnych, jeszcze 
bez basenu i sali gimnastycznej. 
Najważniejsze, że spadek po la
tach minionych - impas nie
możności - został wreszcie 
przełamany, w czym wielka 
zasługa - co podkreślał prezydent 
Makosz boguszowickich rad
nych: Michaliny Wieczorek 
i Zygmunta Lamparta.

Z wypowiedzi mieszkańców 
Boguszowic i przedstawicieli 
władz samorządowych miasta 
wybrałem z konieczności tylko 
niektóre, moim zdaniem naj
ważniejsze wątki. „Więcej ta
kich spotkań" - padały głosy 
z sali. To spotkanie okazało się 
lekcją myślenia w kategoriach 
wybiegających poza granicę 
własnej miedzy, dzielnicy czy na
wet miasta. W kategoriach dob
rze pojętego ogólnospołecznego 
interesu.
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programu. Czasami
oglądając teleturniej zasta
nawiamy się, jak to wygląda 
od strony wewnętrznej, jak 
wygląda realizacja. Z takim 
pytaniem zwróciłem się do 
dwóch uczestników „Koła 
Fortuny,,: Ireneusza BLA
ZY z Boguszowic i Sta
nisława PĘDZIAŁKA
z Niewiadomia, których 
namówiłem na krótką roz
mowę:

Redakcja: - Jak doszło do 
tego, ze wzięliście udział w teleturnieju

Bezrobotni są wśród nas. 
Wykaz Rejonowego Urzędu 
Pracy w Rybniku w dniu 
1 kwietnia br. wymienia ich 
5279 /w  tym 3944 kobiety/. 
Osób zarejestrowanych 
w urzędzie i nie posia
dających prawa do pobiera
nia zasiłku dla bezrobotnych 
jest 3311 /w  tym 2446 ko
biet/. RUP obejmuje swym 
zasięgiem oprócz miasta Ry
bnika także okoliczne gmi
ny: Gaszowice, Jejkowice, 
Kornowac, Leszczyny, Lys
ki, Ornontowice i Świerkla
ny. Na całym tym obszarze 
zarejestrowanych jest 7738 
bezrobotnych, a wśród nich 
większość /5 8 1 2 / to kobie
ty.

Większość bezrobotnych 
to robotnicy, którzy utracili 
pracę z powodu zwolnień 
grupowych. Najliczniejsza 
ich część to ludzie od 18 do 
44 roku życia, a więc w okre
sie największej efektywności 
zawodowej. Są przeważnie 
po zawodówkach lub jedy
nie z wykształceniem pod
stawowym. Więcej niż poło
wa spośród nich już ponad 
rok pozostaje bez pracy!

W zasadzie - jak wynika 
z wykazów i statystyk - pro
blem bezrobocia mężczyzn 
w naszym regionie jest mar
ginalny. Istotniejsze dzisiaj 
jest pytanie: co zrobić z ko
bietami, które kiedyś praco
wały w państwowym handlu 
i spółdzielczości, gastrono
mii lub trudniły się krawiect
wem? Ostatnio znów ich 
przybyło z powodu zwolnień 
grupowych w rybnickiej 
Spółdzielni Mleczarskiej, 
PGR-ze w Leszczynach, czy 
spółce remontowo-budow
lanej w Kłokocinie. Brak jest 
perspektyw na ich ponowne 
zatrudnienie. Kiedyś przyj
mowała je Huta „Silesia,, - 
dzisiaj jest na odwrót. Pole 
manewru niemal nie istnieje.

Akademia Ekonomiczna

„Koło Fortuny"
z in nej stro n y

cennych nagród stają się też 
udziałem widzów. Konkur
sowe poczynania uczest
ników teleturnieju częściej 
wprowadzają nas - widzów 
w zakłopotanie z pewną 
dozą politowania, niż w za
chwyt nad lotnością 
umysłów. Nie wszyscy są je
dnak tak odporni na tego 
typu przewrotne i kuszące 
atrakcje, by ograniczyć swój 
udział tylko do roli widza. 
Po kolejnej wielkiej wygra
nej postanawiają sami za
jrzeć fortunie głęboko 
w oczy. Ci dla twórców tele
turnieju, a właściwie ich fi
nansowej kondycji, są naj
ważniejsi.

Aby mieć szansę wzięcia 
udziału w tym teleturnieju, 
należy jak naprędziej wy
pełnić otrzymany test elimi
nacyjny i wysłać na konto 
„Koła Fortuny,, 150.000 zł. 
Testy zostają bardzo 
dokładnie sprawdzone i do
piero najlepsze z nich /trze
ba uzyskać odpowiednią 
ilość punktów/ biorą udział 
w losowaniu, z którego dro
ga prowadzi prosto do tele
wizyjnego studia. Jeżeli 
uczestnik nie zdbędzie odpo
wiedniej ilości punktów, to 
ponownie otrzymuje nowy 
test i wpłacając kolejne 
150.000 zł staje znów przed 
szansą. Tym, którym się uda 
przejść przez sito, pozostaje 
tylko czekać na zawiadomie
nie o terminie nagrywania

teleturnieju?

Ireneusz BLAZY: - Stasia 
znam już od szkoły średniej, 
ponieważ chodziliśmy do je
dnej klasy w I LO w Ryb
niku. Od dawna spotykamy 
się całymi rodzinami i bar
dzo często robimy wspólne 
wypady pod namioty. Pew
nego dnia oglądaliśmy tele
turniej „6x49„ i po jego za
kończeniu postanowiliśmy 
wysłać nasze zgłoszenia do 
tego teleturnieju. W okresie 
oczekiwania na odpowiedź 
sporo trenowaliśmy, gdyż 
w tym turnieju wszystko za
leżało od celności. W odpo
wiedzi na nasze zgłoszenie 
otrzymaliśmy testy do nowe
go turnieju, którego nazwa 
była nam nieznana. Szybko 
wypełniliśmy je i wysłaliśmy.

Red.: - Co było dalej?

I.B.: - Dwa tygodnie
później otrzymaliśmy zawia
domienia, z których wyni
kało, że obydwaj dostaliśmy 
się do całkiem nowego tele
turnieju, a mianowicie do 
„Koła Fortuny,,. Staszek 
w jeden z październikowych 
poniedziałków otrzymał te
legram z Warszawy, aby 
następnego dnia stawił się 
w studiu. Ja natomiast 
miałem trochę więcej czasu 
na przygotowanie się do realizacji

realizacji programu.

Red.: - Jak wygląda test, 
od którego tak wiele zależy?

Stanisław PĘDZIAŁEK:-
Testy są co miesiąc inne 
i zmienia się też co pewien 
czas ich punktacja. Test 
składa się jak gdyby z dwóch 
części. Pierwsza jest związa
na z określeniem własnego 
charakteru, natomiast 
w drugiej części trzeba się 
wykazać znajomością ojczy
stego języka. Jest sporo za
dań dotyczących tworzenia 
nowych wyrazów. Bardzo 
często przychodzą do mnie 
osoby z prośbą o pomoc 
w rozwiązywaniu tego testu, 
co bardzo chętnie czynię.

Red.: - Jak wygląda reali
zacja programu?

I.B.: - Nagrywanie moje
go programu trwało prawie 
3 godziny, co dla uczest
ników i realizatorów było 
bardzo męczące. Uczestnicy 
w wielu przypadkach nie 
znali do końca regulaminu, 
co stwarzało dodatkowe 
problemy. W ciągu jednego 
dnia nagrywano pięć pro
gramów. Kolejność po
szczególnych trójek jest 
z góry ustalona i nie można 
jej zmieniać. Podobnie jest 
z ustawieniem zawodników 
w poszczególnych trójkach. 
Bardzo wiele zależy nie tylko
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Klub pracy? 
Warto spróbować!

z Katowic prowadzi właśnie 
badania rynku pracy w na
szym regionie. Gdy ankiety 
wrócą z zakładów pracy, być 
może dowiemy się, czy na
leży oczekiwać
w najbliższym czasie nowych 
zwolnień grupowych, ile zo
stanie utworzonych nowych 
miejsc pracy, czy wśród nich 
znajdzie się praca dla kobiet. 
Pracownicy urzędu spodzie
wają się, że wyniki badań 
pomogą przynajmniej we 
wskazaniu kierunków prze
kwalifikowań zawodowych.

Do tej pory łatwiej było 
przekwalifikować mężczyzn, 
łatwiej - w ich przypadku - 
przewidzieć było potrzeby 
rynku pracy. Dla nich wciąż 
są oferty. Stąd po kursie pa
laczy c.o. jesienią ub. roku 
10-ciu mężczyzn od razu 
znalazło zatrudnienie. Dwie 
15-osobowe grupy
skończyły kurs brukarzy. 
Znajdą oni zatrudnienie 
w firmach prywatnych oraz 
przy robotach publicznych 
w Leszczynach i w Rybniku. 
Od 1 kwietnia 26 osób za
trudniono przy pracach in
terwencyjnych w Rybnickich 
Służbach Komunalnych. Po 
15 kwietnia znajdą oni za
trudnienie przy budowie 
dróg. A że wynagrodzenie 
przy robotach publicznych 
jest w zasadzie refundowane 
przez Urząd Pracy, ich two
rzenie wydaje się być korzyst
ne dla gmin samorządowych. 
Również dlatego, że fundusz 
opieki społecznej /niemała 
przecież i rosnąca część 
budżetu miasta/ z zatrudnie
niem bezrobotnego traci po
tencjalnego lub rzeczywiste
go „klienta,,.

Wśród kursów przekwali
fikowujących wymieńmy je
szcze kurs w zawodzie bla
charz - dekarz. 15 bezrobot
nych jest przygotowywa
nych do tego zawodu przez 
ZDZ oraz Spółdzielnię 
„Oświata,, w oparciu
o umowę z Urzędem Pracy.

Od sierpnia ub. roku
działa w Rejonowym 
Urzędzie Pracy JOBCLUB 
/„Klub Pracy,,/. Prowadzą 
go dwie specjalnie przeszko
lone osoby i jest to jedyna 
tego typu instytucja w na
szym regionie. Przykładowo 
- nie ma go ani w Jastrzębiu, 
ani w Żorach. W małych 
8-10 osobowych grupach 
prowadzone są zajęcia z bez
robotnymi - pełny cykl zajęć 
stanowi 6 spotkań odbywa
nych raz w tygodniu. Do 
końca lutego zajęcia KLU
BU PRACY objęły prawie 
pięćdziesięciu bezrobot
nych, którzy po 3 miesiącach 
pobierania zasiłku nie 
zdołali znaleźć pracy.

Działalność KLUBU jest 
nastawiona na przywracanie 
bezrobotnych na rynek pra
cy. Tu poznają oni sposoby 
aktywnego poszukiwania 
pracy. Przełamują fatalizm
i apatię - psychologiczne 
konsekwencje bezrobocia - 
jakie zwykle stają się 
udziałem człowieka odsu
niętego bez własnej woli od 
pracy po mniej więcej półro
cznym okresie czasu.

W ystarczy wsłuchać się 
w ich g losy: N abra łam  więcej 
pewności siebie... N auczyłam  
się w idzieć siebie 
z pozytyw nej strony... S tałam  
się bardzie j odważna. N ie  
zwracam uwagi na poniżające

odpowiedzi... N abra łam  
świadomości, że n ik t  m i nie 
rob i lask i, bo jestem  w p racy  
potrzebna.

Uczestnictwo w zajęciach 
KLUBU jest dobrowolne.
I choć nie zapewnia oferty 
pracy, to uczy - jak ją zdobyć 
samodzielnie. Zajęcia obej
mują m.in. technikę prowa
dzenia rozmów z pracodawcą 
osobiście, przez telefon czy za 
pośrednictwem pism. Bezro
botni uczą się dobrej prezen
tacji, autoreklamy, poznają 
różne możliwości poszukiwa
nia pracy - a są to nie tylko 
ogłoszenia w prasie czy 
urzędzie, lecz przykładowo - 
rozsyłanie ofert, telefony do 
znajomych, zakładów pracy, 
wykorzystywanie wszelkich 
kontaktów nieformalnych 
/bardzo skuteczne!/

I co najważniejsze - po
znawanie problemów ludzi 
będących w identycznej sytu
acji - uświadamia, że nie tyl
ko ja jeden jestem „na mar
ginesie życia,,. Budzi się ak
tywność, ba, „rywalizacja,, 
w ilości podjętych prób zna
lezienia pracy i - efekt 
główny - WIARA W SIE
BIE. Zajęcia KLUBU PRA
CY obejmują coraz więcej 
osób i odbywają się 6 razy 
w tygodniu. Każdy chętny 
może zgłosić się do pokoju 
107 w godz. od 9.00 do 14.00. 
Telefon, oferty składane do 
biura pracy, adresy innych 
biur pracy czy zakładów 
pracy - są na miejscu. No 
i praktyczne ćwiczenia, przy
gotowujące do aktywnego po
dejścia do swoich problemów. 
Na początku marca z 49 
osób, które wzięły udział 
w zajęciach Klubu Pracy, 39 
osób już pracę znalazło! Czy 
przesadzę, jeśli powiem, że 
w ten sposób stresujący sta
tus bezrobotnego, ów „mar
gines życia,,, może stać się 
fascynującą przygodą? War
to, ba należy spróbować!
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od posiadanej wiedzy, ale 
także od szczęścia, od przy
padku i od współzawod
ników. Wiele razy powtarza 
się niektóre sceny, a przed 
samym finałem jego uczest
nik ćwiczy jak się zachowa, 
gdy odgadnie hasło finało
we, a jak jeśli nie odgadnie. 
Ekipa, która cały program 
realizuje, jest bardzo miła. 
Studio /znajdujące się 
w Wytwórni Filmów Doku
mentalnych w Warszawie/ 
jest wynajmowane. Aby jak 
namniej płacić za wynajęcie, 
ekipa stara się jak najszyb
ciej zrealizować program, co 
nie najlepiej wpływa na ucze
stników teleturnieju.

Red.: - W teleturnieju 
można wygrać bardzo wiele 
cenny nagród.

S.P.: - Nagrody są na
prawdę wspaniałe, ale wy
grać je nie jest tak łatwo. 
Główna nagroda na dany 
turniej jest już z góry ustala
na. Jeżeli w ciągu dwóch 
turniejów nagroda główna 
nie zostanie wygrana, to jej 
właścicielem zostaje kierow
nictwo „Koła Fortuny,,, 
które ma prawo do jej sprze
daży. Jeśli chodzi o zakupy 
w sklepie „Koła Fortuny,,, 
to każdy uczetnik teleturnie
ju otrzymuje identyczny, 
dwustronicowy wykaz arty
kułów, które można zaku
pić. Taka lista jest ważna 
w ciągu pięciu programów 
i najlepiej mają się ci, którzy 
biorą udział w realizacji pier
wszego teleturnieju, ponie
waż mogą kupować najlep
sze towary, natomiast ci, 
którzy występują w ostatnim 
programie, nie mają zbyt 
wielkiego wyboru w sklepie, 
z którego najlepsze towary

zostały już wykupione.

Red.: - Jak wygląda spra
wa odbioru nagród?

I.B.: - W ciągu dwóch ty
godni od realizacji progra
mu każdy uczestnik, który 
wygrał jakąś nagrodę lub za
kupił ją w sklepie otrzymuje 
z Warszawy potwierdzenie 
wygranej i do 30 dni ma się 
po nią zgłosić do Warszawy. 
Nagroda pocieszenia, która 
wynosi 1.000.000 zł., jest 
przekazywana przekazem 
pocztowym, regulaminowo 
do 2 tygodni. W moim przy
padku tę nagrodę otrzy
małem dopiero na początku 
marca, czyli po 6 miesiącach.

Red.: - Jednemu z panów 
udało się awansować do fi
nału.

S.P.: - Tym szczęśliwcem 
okazałem się ja, choć Irek też 
był blisko - zabrakło mu 
kilku sekund. Szkoda tylko, 
że nie odgadnąłem tego fi
nałowego hasła, a byłem tak 
blisko. Hasło brzmiało: 
PTASZARNIA, a ja powie
działem PTASIARNIA.

Red.: - Jaka zachowuje się 
publiczność?

I.B.: - Na widowni znaj
dują się rodziny uczestników 
teleturnieju oraz grupa 
młodzieży. Dowodzi nimi 
pan Wojtek, który ma dwie 
tabliczki z napisami: BRA
WO i UUU... i w zależności 
od sytuacji pokazuje jedną 
z tabliczek, no i widownia 
odpowiednio reaguje.

Red.: - Dziękuję za roz
mowę

MARCIN TROSZKA

N ie  upadli 
- g o to w i  
do lo tu

Nowy sezon lotniczy 
w Aeroklubie Rybnickiego 
Okręgu Węglowego roz
poczęła 4 kwietnia br. Kon
ferencja Lotno-Techniczna, 
na której prezes Aleksander 
Sewiński i dyrektor A. ROW 
Leon Starzyczny przedsta
wili i omówili działalność ae
roklubu za 1992 r. oraz za
mierzenia na sezon lotniczy 
1993 r.

W ubiegłym sezonie w A. 
ROW działały sekcje: samo
lotowa, szybowcowa, spa
dochronowa i modelarstwa 
lotniczego. Powstała nowa 
sekcja motolotniowa, otwa
rto ogólnodostępną stację 
benzynową.

Mając świeżo w pamięci 
tragiczny pożar w Rudach, 
wspólnie z Dyrekcją Lasów 
Państwowych utworzono lo
tniczą bazę dla ochrony 
przeciwpożarowej kom
pleksów leśnych. Dwa heli
koptery MI-2 i cztery Dro
madery będą patrolowały 
obszar od Rybnika przez Ol
kusz, Radomsko i Oławę.

A. ROW zaprasza do od
wiedzin i korzystania ze spa
cerów podniebnych.
Równocześnie prosi o roz
wagę przy poruszaniu się po 
lotnisku, a rodziców o zwra
canie uwagi na rozbawione 
dzieci, aby nie podchodziły 
niebezpiecznie blisko do sa
molotów.

J. STACHURA

GAZETA RYBNICKA, TEL. 28825



Apel Wielkanocny
Już od dwudziestu lat Stu

dio Teatralne działające przy 
Zespole Szkół Ekonomiczno- 
Usługowych w Rybniku or
ganizuje przedstawienia 
o tematyce świątecznej i reli
gijnej. Programy, oparte na 
zdarzeniach biblijnych lub 
świątecznych zwyczajach lu
dowych z różnych stron Pol
ski, mają wprowadzić widza 
w wielkanocny bądź bożo
narodzeniowy nastrój. Dla
tego w tradycji zespołu, 
złożonego z uczniów szkoły, 
a kierowanego przez wiele 
lat przez Janusza MAJEWS
KIEGO i Krystynę NO
WACKĄ, przyjęło się nazy
wać te okolicznościowe spe
ktakle - apelami.

W długiej historii zrealizo
wano również: Moralność 
Pani Dulskiej,,,
„ Ś w i ę t o s z k a , , ,  
„Pigmaliona,,, „Platonowa,,

i wiele innych przedstawień. 
Ponadto we współpracy 
z Sądem dla Nieletnich or
ganizowano bale, zabawy 
i występy dla dzieci nie przy
stosowanych społecznie.
Przy tej okazji powstały: 
„Królowa śniegu,,,
„Krzesiwo,,, „Rumcajs,,, „O 
krasnoludkach i Sierotce 
M arysi

W Wielką Środę na Małej 
Scenie Rybnickiej odbyła się 
premiera pantomimy zaty
tułowanej „Bóg stworzył 
człowieka na obraz i podo
bieństwo swoje,,. Nad tym 
przedstawieniem pracowali 
poza uczniami: Irena BER
NACKA - choreograf, Kry
styna NOWACKA - scena
rzysta i scenograf. „Apel 
Wielkanocny,, będzie wysta
wiany na Małej Scenie także 
po świętach.

A. ŁUKASIK

Pędzlem i drutem
Swetry rybniczanki Barbary 

OSIECKIEJ powstają od 1989 
roku. Od samego początku 
zwracają na siebie uwagę pań, 
które przymierzają je, a potem 
noszą, ale i tych, które zajmują 
się robieniem na drutach. Jedne 
i drugie ulegają artystycznej 
oryginalności i bezpretensjonal
nej elegancji swetrów. Kiedy 
w grudniu ubiegłego roku „Twój 
styl,, opublikował artykuł 
poświęcony ich autorce, zaczęły 
do niej napływać listy z całego 
kraju, nawet zza oceanu. Poza 
licznymi propozycjami
współpracy, pojawiły się także 
podziękowania za... duchowe 
wsparcie. Przykład B. Osieckiej 
wiele kobiet odebrało jako nobi
litację „babskiego dziergania,,, 
a jej konkretne projekty przyjęły 
za wzory daremnie poszukiwane 
w wyspecjalizowanych magazy
nach. Tu warto nadmienić, że 
B. Osiecka wygrała konkurs na 
sweter sezonu, zorganizowany 
przez magazyn mody „Magda,,.

Początkowo z pomocą męża, 
projektanta kilku pierwszych 
rękodzieł, a potem paru dzie
wiarek, pani Barbara wykonała 
ich grubo ponad setkę. Swetry 
opuszczające jej pracownię znaj
dują nabywców w Monachium 
i we Frankfurcie, a w kraju 
miejscem gdzie są najczęściej 
prezentowane jest galeria sztuki 
w Głogówku koła Opola, pro
wadzona przez paryżankę De
nisę Cuberową.

W lutym ub. roku B. Osiecka 
rozpoczęła interesującą
współpracę z artystą malarzem, 
Zbigniewem Kozikowskim. 
Wstępem do tej współpracy było 
wyjaśnienie sobie, że 
„przebieranie drutami,,
i „machanie pędzlem,, to podob
ne czynności, mogące posiadać 
jednakowy cel.

Z. Kozikowski jest absolwen
tem wydziału malarstwa krako
wskiej ASP. Jego prace od lat 
znajdują się na rynku sztuki, 
mają swoich amatorów w Po
lsce, Stanach Zjednoczonych, 
Kanadzie i krajach Europy Za
chodniej. Urodził się w Gdyni, 
skąd w 1968 roku przeniósł się 
wraz z rodziną do Rybnika. 
I choć po przeżytym tu

ćwierćwieczu czuje się rybnicza
ninem, w jego pracach prze
ważają motywy morskie, a osta
tnie pozostają pod wpływem 
podróży po Stanach Zjednoczo
nych.

Wspólne doświadczenia osta
tniego roku sporo wniosły do 
pracowni obojga twórców. Po
wstały wprawdzie tylko trzy 
swetry tematyczne, wzorowane 
na wcześniej wykonanych ob
razach, ale tak samo ważne po
zostają mniej namacalne efekty. 
Otóż wzajemnie podpatrywana 
i komentowana praca stała się

Wypowiadający się na te
mat Śląska, często 
popełniają te same, stare 
błędy: mówi się o zniemczo
nej gwarze, o śląskiej pustyni 
kulturalnej, o Reichu jako 
raju,...

Twierdzenie, że na Śląsku 
bardzo wiele osób /zwłasz
cza starszych/ nosi niemiec
kie imiona przedstawiane 
jest jako zarzut, a trudno jest 
z takimi tezami dyskutować. 
Czy z faktu, że jakiemuś po
czciwemu człowiekowi dali 
na chrzcie Reinhold czy 
Manfred, wyciągnąć można 
jakieś wnioski? Przed kilko
ma laty np. w RFN pano
wała moda na Sonje, Tanje 
i Katje, czego wcale nie 
łączono z rusyfikacją tego 
kraju. A czyż w całej Polsce 
brakuje „włoskich,, Wiolett 
czy „francuskich,, Żanet 
i Żizel? Ostatnio spotkałem 
nawet kilkuletniego rybnic
kiego Elvisa, który bynaj
mniej nie jest wyrazem na
szej amerykanizacji, lecz 
muzycznych gustów swych 
rodziców. Tak więc nie radzę 
wyciągać zbyt daleko 
idących wniosków o ludzia- 
chach na podstawie ich 
imion, gdyż prawda z tego 
płynąca nie jest większa niż 
gazetowe horoskopy czy 
wróżenie z kart lub fusów. 
Faktem jest jednak, że 
w niektórych okresach władze

Klara, Rufin 
i inni

ABECADŁO
RZECZY

ŚLĄSKICH

władze niemieckie na Śląsku 
nakłaniały do nienadawania 
imion wielkich polskich 
świętych, np. Stanisław czy 
Wojciech. W praktyce nie 
odnosiło to zbyt wielkich 
skutków. Podobnie bezsku
teczna była akcja „poloniza
cji Ślązaków,, po 1945 roku, 
np. próba zmiany imienia 
Wilhelmowi Szewczykowi 
na „Wiesław,,.

Generalnie można powie
dzieć, że nosimy imiona nie 
polskie, nie germańskie, nie 
słowiańskie, nie romańskie 
czy jakieś inne, lecz takie,

jakie podobały się naszym 
rodzicom. A w różnym okre
sie podobało się co innego. 
Gusta te były jedynie kont
rolowane wiedzą o świętych 
imiennikach, którzy mieli 
przecież być patronami na 
całe życie. By zapoznać się 
z „ładnymi,, modnymi imio
nami, nadawanymi rybnic
kim dzieciom ponad pół wie
ku temu, przeszedłem się na 
cmentarz. Wzdłuż głównej 
alei od ul. Kotucza do 
krzyża, napotkałem
następujące imiona ludzi 
urodzonych w latach 1880 -

1930: Klara, Katarzyna, He
lena, Maria, Anna, Regina, 
Prakseda, Rita, Halina, Ger
truda, Weronika, Marta, 
Krystyna, Hildegarda, Jad
wiga, Renata, Teresa, Fran
ciszka, Małgorzata, Domi
cela, Klementyna, Waleria, 
Anna, Alicja, Febronia, 
Konstantyna, Wiktoria oraz 
Rufin, Jerzy, Paweł, Józef, 
Sylwester, Edward, Felicjan, 
Jakub, Czesław, Zygmunt, 
Wit, Stanisław, Wincenty, 
Antoni, Walter, Alojzy, Ro
man, Emanuel, Florian, 
Emil, Henryk, Amand, Ru
dolf, Tomasz, Konstanty, 
Jan, Adolf, Wojciech, Al
bert, Władysław, Ryszard, 
Ludwik, Feliks, Leonard, 
Stefan, Wojciech i Wilhelm.

Odczytując te imiona tru
dno dopatrzeć się jakiejś re
guły, czy można wyciągnąć 
jakieś narodowe czy świato
poglądowe wnioski?

Z tymi imionami jest po
dobnie jak z przedwojenną 
architekturą na Śląsku. Była 
ona wyrazem zgermanizo
wania czy mody na solidną 
i nowoczesną budowlę? Ale 
o tym już innym razem. 

MAREK SZOŁTYSEK

i zgrabnych modelek ubranych 
w niepowtarzalne swetry nie 
możemy oglądać w Rybniku.

W. Gombrowicz, odma
wiając malarstwu miana sztuki, 
dla poparcia swego zdania przy
woływał argumenty odnoszące 
się do czasu i ruchu - a konkret
nie - ich nieobecności

Barbara Osiecka / siedzi/ 
swoich obrazów i modelek.

ciekawsza, wzrosła jej intensyw
ność, pojawiły się także nowe 
inspiracje, w czym duży udział 
mają odmienne tworzywa i fun
kcje gotowych dzieł.

Ważne jest i to, że razem 
zaczęli wystawiać swoje prace. 
Wernisaż, jaki miał miejsce 
w marcu w raciborskiej „Strze
sze,,, był dla malarza pierwszym 
od dziesięciu lat publicznym po
kazem dorobku ostatniego 
okresu. Wcześniej rezygnował 
z tej formy prezentacji i - jak 
przyznaje - bez namowy ko
leżanki prędko by się na nią nie 
zdecydował. W planach są już 
kolejne pokazy i wystawy, tym 
razem w Krakowie. Wypada 
żałować, że barwnych płócien

18.04.1993 r.

IMIĘ I NAZWISKO

ADRES

i Zbigniew Kozikowski wśród

Foto: wack

w skończonym dziele. Propozy
cja B. Osieckiej i Z. Kozikows
kiego, choćby w zupełnym ode
rwaniu od intencji i przewrotnej 
logiki Gombrowicza, właśnie na 
ruch i czas każe zwrócić uwagę. 
Statyczne, w potocznym tego 
słowa rozumieniu, przedstawie
nie, ujęte w ramy obrazu i przy
porządkowane miejscu wyzna
czonemu przez wbity w ścianę 
gwóźdź - dzięki przeniesieniu 
w dziedzinę sztuki użytkowej 
nabiera nowych jakości. Ta 
oczywistość warta jest pod
kreślenia, gdyż przedstawienio
we walory malowanego i dzier
ganego, zdominowane przez 
barwę, są dosyć bliskie.

Doświadczenie z raciborskie
go wernisażu podpowiada, że 
podjęty przez rybnickich 
twórców eksperyment dosko
nale się sprawdził. W oczekiwa
niu na wystawę zorganizowaną 
w naszym mieście, B. Osieckiej 
i Z. Kozikowskiemu życzymy 
dalszych sukcesów.

A. ŁUKASIK

Rybnik dawniej 
i dziś

W poniedziałek 5 kwiet
nia w galerii TZR otwarto 
wystawę. Tym razem jej 
współorganizatorem jest 
Muzeum w Rybniku, które 
udostępniło swoje zbiory re
produkcji zdjęć Rybnika 
z początków XX wieku, 
gdyż wystawa nosi tytuł 
„Rybnik na dawnej 
i współczesnej fotografii,,. 
Obok nastrojowych starych 
czarno-białych fotografii 
dawnego, minionego Rybni
ka oglądać można na barw
nych fotogramach jego 
współczesne oblicze. Jest 
ono bardziej ciasne i chłod
ne, choć wiele architektoni
cznych motywów łączy te 
dwie urbanistyczne epoki. 
Ten diachroniczny charak
ter wystawy dodaje jej doda
tkowej wartości i sugeruje 
pytanie o to, co będzie 
można zobaczyć na podob
nej wystawie, zorganizowanej

zorganizowanej, dajmy na to, za lat kil
kanaście. Przestrzeń tchnąca 
ze starych fotografii i jej do
tkliwy brak na tych 
współczesnych musi zanie
pokoić uważnego widza.

Część współczesna wysta
wy powstała niejako przy 
okazji ukazania się fotogra
ficznego minialbumu „Ryb
nik,,, wydanego w ubiegłym 
roku staraniem Urzędu 
Miasta. Autorem prac jest 
artysta fotografik nie będący 
mieszkańcem Rybnika, Je
rzy  MĄKOWSKI,
współpracujący z muzeum 
od dłuższego czasu. Ukazuje 
on nasz Rybnik w sposób 
bardzo specyficzny, nie 
bojąc się deformowania rze
czywistego obrazu, ale to 
trzeba już zobaczyć na 
własne oczy. Wystawa czyn
na będzie w ciągu dwóch naj
bliższch miesięcy.

Tekst i foto: wack

Wystawę otwiera E. Bimler-M ackiewicz Foto: wack

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5

23 kwietnia o godz. 19.00 
na Małej Scenie Rybnickiej 
odbędzie się I Wiosenny Bal 
Jazzowy. W zamierzeniach 
organizatorów tej imprezy 
miałaby ona na stałe wejść 
do repertuaru Małej Sceny 
i odbywać się wiosną i jesie
nią każdego roku.

Na najbliższej wykonaw
cami będą muzycy jazzowi 
z Rybnika i nie tylko... a jej 
atrakcyjność powiększy na 
pewno możliwość wypicia 
piwa.

Swój udział w organizacji 
imprezy ma „Ger-Pol Brau
erei,,, który wspomógł ją fi
nansowo.

/A.Ł. /

Reguiem Gabriela Faure 
w kościele

Królowej A postołów
We wtorek 20 kwietnia 

w kościele p.w. Królowej 
Apostołów OO. Misjonarzy 
prowadzona przez Wiktora 
DMUCHOWSKIEGO or
kiestra Filharmonii Ziemi 
Rybnickiej, wraz z chórem 
i solistami, wykona „Requi
em,, Gabriela FAURE.

Początek koncertu, na 
który organizatorzy zapra
szają wszystkich
melomanów, o godz. 18.00.

/w ack/
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ZARZĄD MIASTA INFORMUJE
ZARZĄD MIASTA RYBNIKA 
ogłasza przetarg nieograniczony

na stawkę miesięczną czynszu za 1 m kw. powierzchni użytkowej 
na działalność handlowo-gospodarczą.

Adres 
lokalu

Kościuszki 59 
Młyńska 4 
Pl. Wolności 
/okrąglak/
Raciborska 20 
Wodzisławska 4 
Zamkowa 8

Bliższych informacji udziela naczelnik wydziału lokalowego 
Urzędu Miasta Rybnika, tel. 24-168. Przetarg odbędzie się 20 
kwietnia 1993 r. o  godz. 10.00 w sali nr 37 na I piętrze budynku 
Urzędu Miasta Rybnika, ul. Chrobrego 2. Vadium wynoszące 5 mln 
zł za jeden lokal należy wpłacić w kasie Urzędu Miasta Rybnika 
najpóźniej w dniu przetargu do godz. 9.30.

Dodatkowo wpłacić należy koszt organizacyjny przetargu w wy
sokości 50 tys. zł za jeden lokal. Zastrzegamy sobie prawo nie 
skorzystania z ofert bez podania przyczyny.

Pow. lokalu Wizja Godz. Stawka
m kw. lokalu wyjść.

za 1 m kw

84,50 13.04. 9-11 80 tys. zł
80,50 14.04. 9-11 35 tys. zł
53,70 19.04. 9-11 80 tys. zł

91,00 15.04. 9-11 80 tys. zł
16,30 15.04. 9-11 80 tys. zł
405,10 19.04. 9-11 20 tys. zł

SZKOŁA ZARZĄDZANIA I MARKETINGU 
W RYBNIKU

UL. KOŚCIUSZKI 54 - TEL./FAX 28-617
OGŁASZA NABÓR NA I ROK 3-LETNICH STU

DIÓW ZAWODOWYCH W ROKU AKADEM. 1993/94 
NA KIERUNKACH:

- zarządzanie przedsiębiorstwem i finanse
- marketing i promocja handlowa.

Podania kandydatów /n a  obowiązujących uniwersalnych 
drukach podań o przyjęcie na stud ia / przyjmowane będą od 
31 maja do 30 czerwca br. w sekretariacie szkoły /budynek 
Politechniki Śląskiej, ul. Kościuszki 54, parter, pokój nr 5/.

Wymagane dokumenty:
- świadectwo maturalne
- wypełniony i potwierdzony pieczęcią szkoły druk poda

nia
- świadectwo zdrowia
- 3 fotografie
- 2 koperty ze znaczkiem na list polecony.

Przewidywany termin egzaminów wstępnych - pierwsza 
dekada lipca /termin dokładny podany zostanie w czerwcu/.

Format egzaminów wstępnych identyczny jak na inne 
kierunki studiów ekonomicznych w pozostałych uczelniach.

Egzaminy wstępne obejmują pisemny egzamin z:
- matematyki
- geografii gospodarczej Polski i świata
-języka zachodniego /francuski, angielski i niemiecki - do 

wyboru/
UWAGA!
Szczegółowe informacje w sekretariacie szkoły, gdzie 

nabyć można zestawy ubiegłorocznych testów i zadań eg
zaminacyjnych oraz szczegółowy plan studiów.

KRONIKA POLICYJNA

Za miedź za kratki
7 kwietnia pracownicy Straży 

Przemysłowej kopalni „Chwa
łowice,, zatrzymali na gorącym 
uczynku mężczyznę, który 
skradł miedź z kabla energetycz
nego. Złodziej został osadzony 
w areszcie policyjnym.

Babska kolizja
6 kwietnia na ulicy Wo

dzisławskiej kobieta kierująca 
fiatem 126p w czasie 
wyjeżdżania z posesji nie udzie
liła pierwszeństwa przejazdu 
nadjeżdżającemu „maluchowi,, 
kierowanemu przez inną przed
stawicielkę płci pięknej. W wy
niku wypadku obrażeń doznała 
kobieta kierującą tym drugim 
fiatem.

Włamanie po złoto
10 kwietnia w Jankowicach 

w łamano się przy pomocy dopa
sowanych kluczy do domu jed
norodzinnego przy ul. Nowej. 
Złodziej po splądrowaniu 
I piętra skradł 3 złote pierścion
ki wartości 600 tys. zł.

Święta w areszcie
11 kwietnia o godz. 3.25 zmo

toryzowany patrol policji za
trzymał na gorącym uczynku 
sprawcę włamania do kawiarni 
„Sandra,,. Policja odzykała 
w całości łup wartości 500 tys. zł.

Motocyklem w słup
11 kwietnia o godz. 20.50 na 

ul. 1-Maja kierujący motocyk
lem Jawa zjechał na lewą stronę 
jezdni i uderzył w metalowy 
słup.

W wyniku wypadku doznał

złamania sklepienia czaszki.

Chcieli polewać?
12 kwietnia o godz. 1.20 

w klubie „Proxima,, skradziono 
wąż strażacki o wartości 1 mln 
zł. Sprawcy nie zdążyli go użyć 
do obchodów śmigusa - dyn
gusa. Po przeszukaniu terenu 
przez policję zostali zatrzymani.

„Lany,, poniedziałek
12 kwietnia o godz. 10.30 na 

ulicy Górnośląskiej został pobi
ty mieszkaniec ul. Wrębowej. 
W wyniku pobicia doznał zła
mania nosa oraz innych potłu
czeń. Poszkodowany wskazał 
policji nazwisko napastnika.

Świąteczna zabawa
12 kwietnia o godz. 11.30 na 

ul. Lompy w Boguszowicach 
w pobliżu kościoła młodzi 
chłopcy wybili szybę w zapar
kowanym tam fordzie sierra. 
Straty powstałe w wyniku lej 
„zabawy,, wyniosły 10 mln zł. 
Tego samego dnia wybito szybę 
w drzwiach wejściowych do 
kwiaciarni przy ul. Wodzisławs
kiej. Tym razem szkody ocenio
no na 50 tys. zł.

Złodziejski zajączek
W nocy z 10 na 11 kwietnia 

dokonano kradzieży w budynku 
jednorodzinnym w Dzimierzu. 
Złodziej wszedł przez uchylone 
okno /pozostawione zapewne 
dla zajączka?/ i skradł kurtkę 
skórzaną wraz z paszportem, 
prawem jazdy, kartami kredyto
wymi oraz dowodem rejestra
cyjnym samochodu alfa romeo. 
Zginął także aparat fotograficz
ny Canon, 800 marek niemiec
kich i 500 tys. zł. „Zajączek,, 
nieźle się obłowił - łączne straty 
wyniosły 35 mln zł.

W raz ie  p o t r z e b y

FUJICOLOR
EKSPRES 

Rybnik, 
Reja 2

Wywoływanie negatywów, również typu POCKET 
i wykonywanie odbitek w czterech formatach 

na dwóch rodzajach papieru.
Terminy od 1 do 24 godzin. Ceny konkurencyjne. 

"Dziś fotografujesz - dziś masz zdjęcia"

w

PORADY PRAWNIKA - w środy 
Dyżury prawnika,

udzielającego bezpłatnie porad prawnych 
w środy, w godz. od 15.00 do 17.00 

w siedzibie naszej redakcji, tel. 288-25.

Szkoła Zarządzania i Marketingu w Rybniku, 
ul. Kościuszki 54 pragnie zawiadomić wszystkich potencjal
nych kandydatów, którzy będą się ubiegali o przyjęcie do 
naszej szkoły lub na inne uczelnie ekonomiczne, że wy
chodząc naprzeciw ich życzeniom zamierza uruchomić 

KURS PRZYGOTOWAWCZY 
Zajęcia z matematyki, języka angielskiego i francuskiego 

trwałyby przez 4 tygodnie /łączny wymiar zajęć z każdego 
z przedmiotów - 24 godziny/.

Termin rozpoczęcia zajęć - początek czerwca 1993 roku. 
Orientacyjna maksymalna odpłatność za uczestnictwo 

w kursie wyniesie 1 mln zł /za oba przedmioty/.
Zgłoszenia osobiste będą przyjmowane w siedzibie szkoły 

do końca maja br. Ilość miejsc ograniczona, decyduje 
kolejność zgłoszeń.

Oddam
za

darmo

Oddam za darmo 
małego półrocznego pies
ka i wózek głęboki dzie
cięcy w dobrym stanie - 
zamszowy, koloru brązo
wego: Jolanta Bąk, ul. Gli
wicka 66/58 Rybnik
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RYBNICKA
G A Z E T A

Ż u żlo w y  kon ku rs „G R
Na poprzedni nasz konkurs, 

(mecz UNIA Tarnów - ROW 
Rybnik) nadeszło wiele propo
zycji. W 7 przypadkach typowa
no zwycięstwo rybnickiego zespołu

6

zespołu w pozostałych UNII. 
W rzeczywistości UNIA poko
nała ROW 56:34. Najbliżsi wy
niku byli Janusz KIZIAK i Raj
mund FUCHS (wytypowali wynik

nik 55:35). W losowaniu los 
uśmiechnął się do Rajmund FU
CHSA i on może odebrać w re
dakcji trzy bilety na imprezy 
żużlowe, odbywające się na sta
dionie przy ulicy Gliwickiej, 
ufundowane przez KS ROW.

Kolejny konkurs dotyczy niedzielnego

POGOTOWIE RATUNKOWE - nr tel. 999, 23-666 
POLICJA - nr tel. 997, 21-091
STRAŻ MIEJSKA - nr tel. 27-254 w godz. 6.00 do 22.00 
STRAŻ POŻARNA - nr tel. 998, 28-867 
POGOTOWIE GAZOWE: 55-37-91, 55-37-56, 55-38-28, 
55-38-87
POGOTOWIE ENERGETYCZNE: 210-71 
POGOTOWIE WOD.-KAN.: 236-81, 261-92, 266-47 
POGOTOWIE CIEPŁOWNICZE: 249-56, 246-45 
INFORMACJA:
PKS - 22-242 PKP - 23-009 WPK - 21-820 
POSTÓJ TAXI: 236-60, 286-60
NOCNY DYŻUR APTEK: od 16 kwietnia do 22 kwietnia od 
godz. 20.00 do 8.00 „Apotheca Pacis„, ul. Broniewskiego 23

PR Z EC E N Y
Taniej można kupić:

* swetry w „Dawidzie,, 
przy ul. Chrobrego

N ow e sklepy
Ostatnio o tw ar ły  

podwoje trzy now e  

sklepy:

sklep jubilerski „Auro
pol„ przy ul. Reja

„Segma„ przy Kościu
szki 64, sklepik z ciuchami 

„Auto - części,, przy 

Wieniawskiego 1 K.

* ciuchy w „Merkurym,,, 
w Rynku

* również ciuchy /tańsze 
o 40 - 50 proc./ w sklepie 
przy ul. Powstańców 12

* kurtki dziecięce przy Powstańców
Powstańców 16a /k osztowały 
po 315 tys., teraz kosztują po 
250/. K.

OGŁOSZENIA
DROBNE

Wynajmę kierowcę z ele
ganckim samochodem osobo

wym na ślub - 24.04.1993 r. - 

Wiadomość: tel. 28825.

U L E XPUH
tel. 392-134, tel./fax 20-278 

Os. Południe 37,44-253 Boguszowice 
Czynne: od 9.00 - do 17.00

prowadzi sprzedaż ratalną 
bez poręczycieli i bez pierwszej wpłaty

sprzętu RTV, AGD, zestawów do odbioru relewizji 
satelitarnej, kamer video wszystkich typów, 

elektronicznych klawiszowych instrumentów muzycznych. 
Linię kredytową obsługuje Górnośląski Bank 

Gospodarczy SA - filia Boguszowice.

MINI GIEŁDA
Ceny z bieżącego tygodnia

M I Ę S O schab woł. ex. szynka wp. got.

Powstańców 16 54 58 93

PIOTROWSKI 53,8 61,5 101,1

Delikatesy, ul. Miejska 55 54 110

O W O C E jabłka pomarańcze banany

Powstańców 24 8-9 14 21

św. Jana 13 8 15 20

Miejska 3 8 17 22

S P O Ż Y W C Z E masło cukier jajko

RYNKOWY 8,5 9 1,4

D e lika tesy , ul. M ie jska 9 9,5 1,5

H E R M E S 8,5 9,5 1,5

W A L U T Y dolar marka korona czeska

P o w s ta ń c ó w  8 1 6 5 0 0 /1 6 7 0 0 1 0 0 0 0 /1 0 1 5 0 5 6 0 /5 8 0

D e lika te sy , ul. M ie jska 1 6 4 5 0 /1 6 6 0 0 1 0 0 5 0 /1 0 1 6 0 5 7 0 /5 8 5

H E R M E S 1 6 4 5 0 /1 6 5 8 0 1 0 0 5 0 /1 0 1 5 0 5 7 5 /5 8 5

dzielnego meczu ROW - Mora
wski Zielona Góra 8 kwietnia. 
Początek meczu o godz. 15.00, 
a kupony z propozycjami wrzu
cać można do redakcyjnych 
skrzynek do pół godziny przed 
rozpoczęciem meczu. /w ack /

KUPON KONKURSU ŻUŻLOWEGO "GR"
ROW RYBNIK MORAWSKI Z. G.

wpisz ilość punktów X
GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5
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Trzeba wziąć się w garść
Pogoda po raz kolejny spła

tała figla i raz już przekładany 
mecz z POLONIĄ Bydgoszcz, 
który miał być rozegrany 
w Wielki Czwartek, został od
wołany. Taka decyzja sędziego 
nie wszystkim się podobała; 
Władysław Gollob stwierdził, iż 
została podjęta zbyt wcześnie, 
choć gdy na kilka minut przed 
godziną 16.00 /o  tej porze roz
począć miał się mecz/ znów 
zaczął padać deszcz, przyznał, 
że była słuszna.

Żużel ma być widowiskiem, 
a co to za widowisko, gdy 
żużlowcy walczą z błotem i włas
nym motocyklem, by się na nim 
utrzymać. Inna sprawa to bez
pieczeństwo zawodników. Po 
groźnych kraksach, jakie miały 
miejsce na początku sezonu, 
każdy arbiter poważnie się za
stanowi zanim dopuści do me
czu na grząskim torze; na nim 
przecież spoczywa odpowie
dzialność za ewentualne wypa
dki, których przyczyną byłby 
stan nawierzchni toru. Zmart
wiony był Sam Ermolenko, 
który już po raz drugi nadarem
no przyjechał do Rybnika. Czy 
w środę, kiedy to odbyć ma się 
zaległy mecz, przyjedzie znowu?

Rybnickim żużlowcom 
przyszło więc rozegrać już drugi 
mecz wyjazdowy. Ich rywalem 
była UNIA Tarnów, która do 
meczu przystąpiła bez kontuz
jowanego Piotra Leśniowskie
go, wzmocniona jedynie 
Węgrem BOSZORMENYI, 
który, po swym pierwszym 
występie w barwach UNII, ze
brał niezbyt pochlebne recenzje. 
Nadzieje na zwycięstwo były 
duże, skończyło się jednak wy
soką porażką rybniczan 34 : 56! 
Po wysokiej porażce UNII na

własnym torze ze Spartą wyda
wało się, że jest to drużyna, 
której pokonanie leży w zasięgu 
możliwości rybniczan. Nic z te
go, w Tarnowie jeździli słabo, 
popełniając na torze zbyt wiele 
błędów taktycznych. Już po kil
ku pierwszych wyścigach wia
domo było, którędy trzeba 
jeździć. Cała nieomal UNIA 
jeździła na łukach pod płotem 
i to dawało efekty. Niektórzy 
nasi zawodnicy jakby na 
przekór trzymali się kurczowo 
krawężnika. Czy nie było niko
go, kto zwróciłby im na to 
uwagę? Zauważyli to kibice, 
tym bardziej powinien zareago
wać trener i kierownik drużyny. 
Nie wiem czego kibice spodzie
wali się po Filipie BERGE, ale to 
właśnie on, wygrywając jako pie
rwszy w drużynie w tym sezonie 
wyścig, pokazał jak trzeba na 
tym torze jeździć. Na pierwszym 
łuku 7 wyścigu postawiło w po
przek motocykl Mirosława KO
RBELA, dobił do niego Węgier 
i rybniczanin został z biegu wy
kluczony. Filip Berge na starcie 
powtórzonego wyścigu star
tując z czwartego pola miał Bo
szormenyiego z lewej strony na 
pierwszym polu. Filip wystrzelił 
spod taśmy jak z procy i na 
pierwszym łuku był już na pro
wadzeniu, które później musiał 
oddać Węgrowi. Filip ruszył 
w pościg i na ostatnim łuku 
brawurowo zaatakował po 
zewnętrznej, meldując się na 
mecie pół koła przed zaskoczo
nym Węgrem; było trochę prze
pychanki, zwłaszcza na ostatniej 
prostej, ale wszystko skończyło 
się dobrze. Był to najciekawszy 
wyścig meczu. Udało się 
również wygrać Dariuszowi 
Fliegertowi, który w Tarnowie

jeździł już nieco lepiej niż we 
Wrocławiu.

Dobrze spisał się również 
młodszy z braci Fliegertów - 
Krzysztof; po dwóch startach 
miał na swym koncie 4 punkty 
i nie wiedzieć czemu zastąpił go 
w kolejnym starcie jeżdżący tre
ner Bronisław KLIMOWICZ, 
który niestety punktu nie zdo
był. Ale największe zdziwienie, 
nawet wśród tarnowskich ki
biców, wywołała inna decyzja 
trenera, który do ostatniego po
jedynku meczu w miejsce Filipa 
BERGE wystawił jako rezerwę 
taktyczną Dariusza Fliegerta. 
Najbardziej zdziwiony był sam 
Filip. Cóż to miało zmienić? 
W całym meczu jeździł on bar
dzo bojowo i ambitnie i na coś 
takiego nie zasłużył. A może 
znów jedynego w drużynie ob
cokrajowca zaczyna się trakto
wać jak zło konieczne i daje się 
zarobić „swoim,, zawodnikom? 
To do niczego nie prowadzi, 
chyba, że komuś zależy na tym, 
by francuskiego żużlowca wyle
czyć z ambicji i waleczności. 
Bronisław Klimowicz musi się 
zdecydować, czy chce być trene
rem, czy zawodnikiem. W żużlu 
nigdy nie zdawali egzaminu 
jeżdżący trenerzy; tu jak na 
dłoni widać kto ile zdobywa 
punktów. Trudno wypracować 
sobie autorytet, gdy zdobywa 
się 0 punktów. Szczególnie jeśli 
było się kolegą z drużyny. Nie 
posądzam Bronisława KLIMO
WICZA, broń Boże, o złą wolę. 
Wierzę, że ściganie się na torze 
to wielka frajda, jeśli robiło się

to przez wiele lat, to trudno się 
z tym rozstać. Trzeba jednak 
podjąć męską decyzję: albo jed
no albo drugie. Decyzje trenera, 
który przy ustalaniu składu bie
rze siebie pod uwagę, zawsze 
będą budziły wątpliwości. 
Myślę, że trzeba zrobić miejsce 
następnym, tym którzy mogą, 
a właściwie powinni się czegoś 
nauczyć. Trzeba patrzeć 
w przyszłość, a ta, jak na razie, 
nie rysuje się zbyt wesoło, 
z młodzieżą jest kiepsko, a spoj
rzyjmy na nękany kłopotami 
zespół Morawskiego; dwudzies
tolatek Tomasz KRUK w me
czu przeciwko POLONII Byd
goszcz startuje pięć razy i zdoby
wa 6 punktów. U nas dobrze 
jeżdżącego młodzieżowca zdej
muje się po dwóch startach. Coś 
tu jest nie tak.

Rybnickiej drużynie brakuje 
wspólnego sportowego ducha 
waleczności. Nie tak dawno po 
pucharowym meczu piłkarskim 
LEGIA - GKS wracałem na 
Śląsk autobusem razem 
z drużyną GKS-u Katowice. 
Słyszałem rozmowy piłkarzy 
młodszych i starszych. Tam 
czuło się, że jest to drużyna, 
zespół, który razem wiele może. 
Z Tarnowa też, dzięki uprzej
mości prezesa klubu Henryka 
Tomaszewskiego, wr acałem ra
zem z rybnicką drużyną /pewnie 
po raz ostatni?/. Po wysoko 
przegranym meczu głupawym 
humorem tryskała młodsza 
połowa duetu mechaników No
wak - Piontek. Byłem zażeno
wany, że jadący razem z nami
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młodzi chłopcy ze szkółki słu
chać muszą chamskiej paplani
ny. W takim towarzystwie 
żużlowcy młodszego pokolenia 
ogłupną do reszty, w myśl zasa
dy stosowanej przez komu
nistów: z wielokrotnie powta
rzanego kłamstwa zawsze coś 
zostanie...

A może by tak panowie me
chanicy wzięli się do roboty? 
Przed rokiem Antoni Skupień 
nie mógł w Rybniku na „GM-
ie„ objeździć jednego meczu, za
wsze coś się psuło. Na początku 
sezonu jakiś mechanik z Często
chowy poskładał mu z trzech 
„GM-ów" jeden silnik i co? Ano 
nic, Antek przejeździł już na nim 
trzy mecze, zdobył sporo 
punktów i jakoś nic się nie psuje. 
Nieudolność czy zła wola ryb
nickich mechaników? Skupie
niów nie ma już w drużynie, 
a efekty są widoczne. Co tu dużo 
gadać, z drużyny w której panu
je znakomita atmosfera nie od
chodzi się tak łatwo, jak zrobili 
to Antoni i Eugeniusz. Ktoś po 
ich odejściu powiedział: nie ma 
ludzi niezastąpionych...
Czyżby???

Obawiam się, że w rybnickiej 
drużynie knowania, podchody 
i nieformalne grupy mają sporą 
tradycję. Trzeba z tym 
skończyć. Sportowcy dojrzeć 
muszą do profesjonalizmu, 
muszą być sportowcami 
w pełnym tego słowa znaczeniu, 
jadą przecież na jednym wózku. 
W drużynie trzeba mieć do sie
bie zaufanie i szanować siebie 
nawzajem, w przeciwnym razie 
jest to tylko pusta nazwa, a efek
ty będą marne. Nie będzie też 
zadowolenia z tego co się robi. 
skoro rywalem będzie zawodnik 
tej samej drużyny. Spójrzmy na

TU R Y STY K A

drużynę z Zielonej Góry. Na jej 
przykładzie najlepiej widać, ja
kie efekty daje właściwa kon
solidacja drużyny. Oni, choć 
nękają ich nieszczęścia, są po 
prostu nieobliczalni, mogą po
konać każdego, nawet mistrza 
Polski, tak jak to było w wiel
kanocny poniedziałek. Razem 
jest się zawsze silniejszym niż 
z osobna.

Zbudowanie i właściwe usta
wienie drużyny to nie lada sztu
ka i wielkie wyzwanie dla każde
go trenera. Wiem, że interesy 
mechaników czy zawodników 
są często sprzeczne, ale trener 
musi być suwerenem i sam pode
jmować decyzje, które przecież 
w przypadku żużla dość łatwo 
ocenić. Trenerski chleb nie jest 
łatwy, ale skoro się go wybrało, 
trzeba być konsekwentnym.

W niedzielę 18 kwietnia
o godz. 15.00 rybniczanie 
zmierzą się z drużyną Moraws
kiego Z.G.. Zielonogórski 
zespół jest obecnie poważnie 
osłabiony, ale niech mnie licho, 
jeśli będzie to dla ROW-u łatwy 
mecz. „Falubaz., zawsze w Ryb
niku jeździł bardzo dobrze.

Dla rybniczan to już ostatni 
dzwonek. Czas zacząć wygry
wać. Być może brakowało na
szej drużynie lego jednego me
czu na własnych śmieciach, 
przetarcia i swobody na torze. 
W niedzielę się okaże, ile jes
teśmy warci. Trzy dni później 
zaległy mecz z POLONIĄ Byd
goszcz /środa, godzina 16/. To 
już będzie ciężka przeprawa. 
Ilość widzów zależeć będzie od 
tego, co w niedzielę pokażą ryb
niczanie. Przed nami dwa 
ważne, oby interesujące mecze. 
Nasz zespół stać na wiele, ale 
musi się on wziąć w garść
i wznieść na wyżyny. Osobiście 
wierzę, że tak właśnie będzie.

WACŁAW TROSZKA

INDYWIDUALNE MISTRZOSTWA ŚWIATA ’ 9 3
RUNDA WSTĘPNA 1 
Ludwigslusl ID I 20.4. 
1 ARG - 2 A - 2 RUS - 2 H - 2I 
1 LAT - 1 NL - 2 SLOV - 3 D

RUNDA WSTĘPNA 2 
Tarnów /PL/ 25.4.
2 A - 2 CS - 3 RUS - 2 LAT 
2 P L - 2  UKR - 3  D

RUNDA WSTĘPNA 3 
Marmande IFI 26.4.
2 A - 3 CS - 2 F - 2 I - 2 NL 
2 PL - 3 D

RUNDA WSTĘPNA 4 
Lubljana /SLOV/ 25.4.
2 A -3  R U S - 2 F - 2 H - 2 I  
2 S L O V - 3 D

 8+1 8+1  8+1  8+1

RUNDA KWALIFIKACYJNA A 
Landshut ID I 23. 5.
8 zawodników z Rw 1 + 3 CS 
2 H - 2 PL - 1 D

RUNDA KWALIFIKACYJNA B 
Wiener Neustadt /A/ 23.5.
8 zawodników z Rw 2 + 2 CS 
2 H - 1 I - 3 PL

RUNDA KWALIFIKACYJNA C 
Gorzów Wlkp. /PL/ 23.5.
8 zawodników z Rw 3 + 3 CS 
2 RUS -3  PL

RUNDA KWALIFIKACYJNA D 
Kaposvar /H/ 23.5.
8 zawodników z Rw 4 + 2 Cs 
3 H - 1 I - 2 PL

 8+1  8+1  8 + 1  8+1
PÓŁFINAŁ KONTYNENTALNY 
Praga /C S /13.6.

8 zawodników z Rk A 
8 zawodników z Rk B

PÓŁFINAŁ KONTYNENTALNY 
Zielona Góra /P L /13.6.

8 zawodników z Rk C 
8 zawodników z Rk D

 

I  9+1

7 + 1 7 + 1

PÓŁFINAŁ ŚWIATOWY 1 
Vetlanda ISI 6.8.

PÓŁFINAŁ ŚWIATOWY 2 
Lonigo IM 24.7.

PÓŁFINAŁ ŚWIATOWY 1 +2:
7 zawodników z Półfinału kont 1 
7 zawodników z Półfinału kont. 2 
9 zawodników z Finału Overseas 
9 zawodników z Finału Skandynawskiego 
/Miejsca będą losowane/

2 x /8  + 1/ w  ty m  1 m ie js c e  d la  p rz e d s t. g o s p .

FINAŁ IMS
POCKING/D/ 29.08.1993

 8 zawodników z Półfinału Światowego 1 
+ 8 zawodników z Półfinału Światowego 2.
W tym jedno miejsce dla przedstawiciela gospodarzy.

FINAŁ SKANDYNAWSKI 
Selnajoki /S F /13.6.
2 N - 5 S - 6 D k - 2 S F  + 1 zawodnik z eliminacji

Obrońca tytułu mistrzowskiego Anglik Gary HAVELOCK

GAZETA RYBNICKA, TEL. 28825



Chodnik, będzie nowy, ale tab liczka pochodzi jeszcze sprzed re form y ortograficznej. To 

arcydzie ło sz tuk i p iśm ienniczej odkry liśm y na u licy  R ybnickiego. Foto: wack

Fatałachy z naszej szafy

Jedwab był zawsze synoni
mem elegancji, bogactwa i elita
rności. W powieściach czyta
liśmy o jedwabnych koszulach, 
koniecznie z monogramem, szy
tych na miarę, garniturach z su
rowego jedwabiu, czy /co było 
szczytem ekstrawagancji/ jed
wabnych piżamach i pościeli. 
Nota bene, zawsze w takich ra
zach zastanawiałam się, co zro
bić by taka pościel się nie 
ześlizgiwała... z delikwenta.

I proszę, od paru lat przeży
wamy prawdziwy zalew naszych 
sklepów prawdziwym jedwabiem

Jedwabne życie 
dla każdego

jedwabiem i to na naszą kieszeń. Kon
fekcja z niego szyta i dostępna 
na naszym rynku pochodzi 
przede wszystkim z Chin i jest 
niestety dość monotonna 
w swoim wzornictwie. 
Największy wybór mają pano
wie w koszulach, choć kupują je 
również panie. Było sporo ocie
planych kurtek typu parka, 
a także krótkich sportowych ku
rteczek na ściągaczach. Niewie
lki jest wybór w gatunkach jed
wabiu.

Pod znakami zodiaku

BARAN
Jesteś energiczny i ruchliwy, uważasz, że Twój czas jest zbyt cenny, 

by zajmować się życiowymi drobiazgami. Nie lekceważ ich jednak - 
diabeł siedzi przecież w szczegółach...

BYK
Nigdy nie żałujesz podjętych decyzji i to nie dlatego, że jesteś zbyt 

pewny siebie, ale dzięki dokładnemu, wcześniejszemu przemyśleniu 
problemu. Rzadko więc chybiasz, tak jest i tym razem...

BLIŹNIĘTA
Jesteś skłonny do postępowania niekonwencjonalnego i życia 

w niezgodzie z powszechnie przyjętymi normami obyczajowymi. 
Niekiedy przynosi ci to podziw otoczenia, ale teraz może doprowadzić 
do konf liktu.

RAK
Masz duże zdolności do wczuwania się w cudzą osobowość, potrafisz 

zrozumieć problemy nie tylko najbliższych. Nie odmawiaj więc rady po 
którą zgłosi się ktoś z Twego otoczenia.

LEW
Spróbuj połączyć impulsywne zachowanie ze zdrowym rozsądkiem. 

Potrafisz przecież stawić czoła w dyskusji, również w sytuacji 
prawdziwego zagrożenia.

PANNA
Na ogólnie lubisz wysuwać się na czoło, jesteś lepszym wykonawcą 

poleceń niż ci, co je  wydają. Teraz jednak staniesz przed sytuacją, 
która wymagać będzie podjęcia decyzji oraz przewodzenia w jej 
realizacji.

WAGA
Potrafisz żyć w zgodzie ze wszystkimi - warto rozwijać tę 

umiejętność, bo dobre układy z ludźmi mają dla Ciebie długotrwałe, 
pozytywne skutki.

SKORPION
Nie robisz niczego połowicznie. Plany, które mają doprowadzić do 

upatrzonego celu, są tak ryzykowne, że sam odczuwasz lęk przed tym, 
co może się wydarzyć.

STRZELEC
Masz osobliwe poczucie humoru, nie dziw się więc, że Twoje żarty 

rzadko rozśmieszają, częściej zaś rozdrażniają otoczenie. Na szczęście 
żartobliwy nastrój mija Ci szybko i wtedy można docenić Twoją 
złośliwą inteligencję.

KOZIOROŻEC
Nie lubisz spraw niedokończonych, a nikt tak nie przeżywa nawet 

drobnych, codziennych porażek jak Ty. Spróbuj poskromić nieco 
męczący nawet Ciebie rygoryzm.

WODNIK
Obowiązki zawodowe, które byłeś zmuszony wziąć na siebie, 

wyraźnie Ci „nie leżą,,. Żeby je wykonywać musisz przełamać 
naturalne skłonności, co wywołuje głęboką frustrację. Zastanów się, 
czy warto...

RYBY
Stosuj częściej w życiu zasadę ograniczonego zaufania, gdyż zbytnie 

otwarcie czyni Cię łatwym celem dla ludzi bez skrupułów, a tych dziś 
coraz więcej.

Taką jedwabną kurteczkę  
może u nas m ieć każdy, nie 
ty lko  Kevin Costner

Największym sklepowym, je
dwabnym zaskoczeniem była 
dla mnie taka powieściowa jed
wabna męska piżama, która 
czekała na amatora dobre parę 
miesięcy. I trzeba przyznać, że 
zakup taki jest sporą ekstrawa
gancją i snobizmem i to nie ze 
względu na cenę, bo ta była 
przystępna. Jedwab ma bowiem 
jedną nieprzyjemną cechę - nie 
przepuszcza powietrza, co wy
daje się odkryto dopiero nieda
wno, a konsekwencją tego od
krycia jest wykorzystanie na zi
mowe okrycia: od kurtek 
i płaszczy do narciarskich kom
binezonów.

Największą jednak furorę ro
bią na świecie mieszanki z jed
wabiem, który uszlachetnia inne 
tkaniny: len, wiskozę, bawełnę, 
a nawet wełnę. I tego niestety 
jeszcze u nas nie widać. Zaś 
powszechność takiego chińskie
go jedwabiu sprawiła, że prze
stał on być u nas synonimem 
/patrz pierwsze zdanie/. Trochę 
żal...

Wróżka

Program Telewizji Kablowej ”EF”
Piątek - 16.04.1993 
początek - 18.45
- rozstrzygnięcie konkur

su z poprzedniego tygodnia, 
magazyn publicystyczny 
„TUTAJ,,, a w nim m.in. 
relacja z pobytu grupy ryb
niczan we Francji, zaprosze
nie na wystawę fotogra
ficzną, „Olimpiada z ser
cem,, i o ...zielonym węglu 
Ludwika Holesza

- program informacyjny 
„EF„ NEWS, a w nim m.in. 
o tym, jak spędziliśmy 
święta, o zwiększonej liczbie

zachorowań na gruźlicę, 
morderstwie w Leszczynach, 
kłopotach prezydenta Raci
borza, wypalaniu traw 
wiosną

- ogłoszenie konkursu
Sobota - 17.04.1993
12.00 - powtórka piątko

wego programu
Poniedziałek - 19.04.1993
20.00-K ino H IT -  polski 

Film fab. „Janosik,, reż. Jerzy 
Passendorfer

Środa - 21.04.1993
10.00 - Kino HIT - 

powtórka filmu z ponie
działku

NASZE
PROPOZYCJE

Teatr Ziemi Rybnickiej 
16 kwietnia, godz. 10.00, 

Gabriela Zapolska: „Moral
ność pani Dulskiej„, przed
stawienie w wykonaniu Tea
tru Nowego z  Zabrza, cena 
biletu 25.000.-zł

16 kwietnia, godz. 18.00, 
„BLUMA 4„- koncert ze
społów  bluesowych
z udziałem m.in. Tadeusza 
Nalepy i Martyny Jakubo
wicz, cena biletu 90.000.-zł 

20 kwietnia, godz. 18.00, 
KONCERT SYMFONI
CZNY w wykonaniu so
listów i chóru „Resonans con 
tutti,, z Zabrza orkiestry 
symfonicznej Filharmonii 
Ziemi Rybnickiej pod batutą 
Wiktora Dmuchowskiego 
/Białoruś/, w programie 
m.in. „Requiem,, Gabriela 
Faure.

20 kwietnia, godz. 8.00 - 
14.00 i 21 kwietnia godz. 8.00 
- 18.00, miejski przegląd 
szkolnych zespołów artysty
cznych, wstęp wolny.

Mała Scena Rybnicka 
22 kwietnia, godz. 9.00, 

VII SESJA NAUKOWA 
z cyklu „Tradycje kulturowe 
i historyczne Śląska - war
tości symboliczne w sztuce. 
Sztuki plastyczne. Wstęp 
wolny.

Klub Filmowy EKRAN przy 
TZR

19 kwietnia, godz. 19.00, 
„Błędne gwiazdy Wielkiej

Niedźwiedzicy,,, film fab. 
prod. włoskiej, grają Claudia 
Cardinale, Marcello Mastro
ianni, wstęp za okazaniem 
karnetów członkowskich 
/do nabycia przed pro
jekcją/

Klub Energetyka - Rybnik
16 kwietnia, godz. 15.00, 

konkurs gier komputero
wych

17 kwietnia, godz. 14.00, 
„Wiosna,, - konkurs przyro
dniczy, godz. 17.00, koncert 
zespołu „Mister Dance" 
/Paweł Stasiak/, cena biletu
10.000, -zł

18 kwietnia, godz. 18.00,
koncert zespołów
młodzieżonych „The Parta
ment„ , „Oxide,„ „The Le
bers„

Kino ZEFIR - Boguszowice 
18 - 22 kwietnia, godz. 

17.00 i 19.00 „Psy,,, film fab. 
prod. polskiej /od lat 18/

Kino WRZOS - Niedobczyce 
18 kwietnia, godz. 17.00 - 

„Gladiator,,, film fab. prod. 
USA /od lat 15/

Kino VEGA - Żory 
16 kwietnia, godz. 17.00 

i 19.00 „Prominent,,, film 
fab. prod. USA /od lat 15/ 

1 7 - 1 9  kwietnia, godz.
17.00, „Prominent,, /j.w ./, 
godz. 19.00, „Gorzkie go
dy,,, film fab. prod. USA 
/od lat 18/

21 - 22 kwietnia, godz.
17.00, „Tak, tak,„ film fab. 
prod. polskiej /od lat 15/, 
godz. 19.00, „Gorzkie gody,,
/j.w ./

/gw/
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Ilustracje różnią się w 8 miejscach. Znajdź różnice.

Wśród czytelników, 
którzy nadeślą prawidłowe 
rozwiązanie łamigłówki do 
19 kwietnia, wylosowana zo
stanie nagroda w postaci ka
sety video ufundowanej przez 
PUH „ULEX„ z Rybnika-

Boguszowic. Rozwiązania 
prosimy przesyłać na kart
kach pocztowych na nasz ad
res: „Gazeta Rybnicka,,, Ry
bnik, ul. Kościuszki 54, lub 
wrzucać do naszych „żółtych 

, skrzynek,, (Rynek 7, Kościuszki

Kościuszki 54).
Nagrodę za rozwiązanie 

łamigłówki z „GR,, nr 13 
z dnia 2 kwietnia otrzymuje: 
Arkadiusz Mokowski, ul. Gli
wicka 79 Rybnik-Wielopole. 
Nagrodę prosimy odebrać 
w redakcji.

Pacjent przyszedł do do
chtora. Dochtór go bado 
i ciągnie nosem, potem mówi:

- Nie moglibyście się tak 
częściej kąpać?

- A dyć to robia co dzień, 
panie dochtorze!

- No to musicie ale co dzień 
ta woda zmieniać!

★  ★  ★
W szpitalu rozmawiają 

dwie pielęgniarki o młodym 
lekarzu:

- Jak on się pięknie ubiera!
- A jak szybko!

★  ★  ★
Do dochtora przyszedł 

chłop i pedzioł mu, że się 
bardzo źle czuje. Dochtór go

Śląskie
beranie

zbadoł i posłał na wszystkie 
prześwietlenia i różne dodat
kowe badania. Na drugi dzień 
już zaś ten chłop przyszedł 
a dochtór tak mu prawi:

- Posłuchają oni ino. 
W żyłach mocie wapno, w wo
reczku żółciowym kamienie, 
w nerkach piosek, w kolanie 
woda.

Jezderkusie, panie 
dochtór, jeszcze mi ino teraz 
powiedzą, że mom w worku 
cement, to sie buduja.

★  ★  ★
Roz, już zaś Antek pado 

Franckowi, że w Afryce to 
roz polowoł na lwa. Pado mu:

- Ci padom, ten lew na mnie 
świdrzy, a jo  na niego. Jo 
bliżej, on bliżej. Naroz jo na 
pięcie zwrot a lew za mną. Już 
mnie miał mieć, a tu naroz... 
ciach, obalił się i leżoł. No to 
jo paf, paf w niego i zabiłech 
go.

- Toś ty ale odważny, An
tek, jo by już chyba ze strachu 
do galot narobił?

- A coś ty myśloł? Na czym 
on sie poślizgnął?

★  ★  ★
Wchodzi zezowata baba do 

lekarza, który też ma zeza:
- Proszę wchodzić pojedyn

czo!
- Ale ja nie do pana, ino do 

tego drugiego!
★  ★  ★

Ubodzy krewni mieli boga
tego wujka. Dowiedzieli się, 
że jest umierający, więc wszy
scy przyjechali do jego domu 
i teraz zgromadzeni w pokoju 
czekają na werdykt lekarza, 
który bada chorego. Ten po
patrzył na wszystkich i spo
kojnie i poważnie powiedział:

- Czy to wszystko rodzina?
- Tak! Ale panie doktorze, 

czy jest jakaś nadzieja? - pyta 
jeden

- Żadnej! On ma tylko
grypę.

NASZ ADRES: 
44-200 Rybnik, 

ul. Kościuszki 54, pokój 16 
tel./fax 28-825

Biuro czynne 
od 9.00 do 17.00
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