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Czas
refleksji...
Czas w ielkopostnego o czek iw an ia  jest przykładem  

jak relig ijna tradycja w p isuje się u nas w  rytm przyro
dy, która za zw y cza j, w raz ze  św iętem  Zm artw ychw sta
nia, budzi się do życia . Szare p rzedw iośn ie  sprzyja  
w yciszeniu , dzięki któremu radość z  nadejścia W ie l
kiej N o cy  m oże być w iększa i głębsza.

M ies ięczny  cykl w y d aw n iczy  naszej gazety sprawia, 
że następny num er w y jd z ie  ju ż  po świętach W ie lk a 
nocnych, nie będzie  w ięc  o kazji, by z ło żyć  życzen ia  
tuż przed n im i. Jesteśmy jednak z W a m i, nasi D ro dzy  
C zyte ln icy  - za rów n o  w  ch w ili refleksji p rzedśw iątecz
nej, jak  w  radosnym czasie Zm artw ychw stan ia.

Przed nami dwa wydarzenia 
muzyczne wpisujące się w nastrój 
wielkopostnego oczekiwania:
4 kwietnia o godz. 16.30 w bazylice 
św. Antoniego z mszą Charlesa Gouno
da wystąpi chór i orkiestra Filharmonii 
Opolskiej, pod batutą francuskiego dy
rygenta Didiera Tallpain.

D zień  później, w  n iedzie lę  5 kwietnia 
w  kościele oo. m isjonarzy koncert kw ar
tetu sm yczkow ego Akademos, który za 
p rezen tu je  kw arte t J. Haydna Siedem 
ostatnich słów  Chrystusa. P o c zą te k  
godz.15.30

Zapraszam y!

Kuźni (2).

❖  Fragmenty drogi krzyżowej wykonanej techniką w itrażową w kościele św. Jadw igi na 
Nowinach (3,4).

i
❖  Omdlenie Matki Boskiej pod krzyżem na obrazie z nieistniejącej już kaplicy św. Jana 

Chrzciciela w Rybniku (5).

❖  Pieta z kaplicy bocznej w “starym” kościele (6).
Zdj. M. Szołtysek

Rybnickie piety
Okładka:

"Stary" kościół p.w. Matki 
Boskiej Bolesnej (zdj. ZKeller), 
pieta w prezbiterium tego 
kościoła, (zdj. M. Szołtysek)

Zdjęcia obok:
❖  Fragment drogi krzyżowej

w kościele w Niedobczycach 
( 1).

❖  Obraz z kaplicy w Ligockiej
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Prezydent Miasta przedłożył Radzie Miasta oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej rv Katowicach sprawozdanie 
finansowe z wykonania budżetu za 1997 rok. Stosownie do przepisów Prawa budżetowego Zarząd Miasta przed
stawia do publikacji poniższe:

Skrócone sprawozdanie finansowe z wykonania 
budżetu miasta Rybnika za 1997 rok

Obejmuje ono:
- budżet zadań własnych miasta i zadań zleconych wyrażają

cy się dochodami w wysokości 188.711.753 zł i wydatkami 
w wysokości 193.288.206 zł

- gospodarkę pozabudżetową, której przychody wyniosły 
51.446.933 zł, a rozchody 51.514.472 zł oraz

- bilans gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodar
ki wodnej, którego przychody wyniosły 4.922.352 zł zaś 
rozchody 3.377.583 zł.

1.Dochody budżetu zostały zrealizowane w 99,51% założo
nego planu. Ich struktura przedstawia się następująco:

- dochody własne 31,25 %
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu pań

stwa (w podatkach dochodowych od osób fizycznych i od 
osób prawnych) 33,83 %

- subwencja ogólna (w tym subwencja na prowadzenie szkół
podstawowych) 15,04 %

- dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań
własnych 2,02 %

- dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań
zleconych 16,94 %

- środki z państwowych funduszy celowych 0,92 %

Struktura dochodów własnych miasta w 1997 roku kształto
wała się następująco:

Wyszczególnienie Wykonanie (w zł)
I. PODATKI LOKALNE 28.284.803
Podatek rolny 228.878
- od osób prawnych 5.777
- od osób fizycznych 223.101
Podatek leśny od osób prawnych 22.420
Podatek od nieruchomości 21.046.029
- od osób prawnych 16.972.671
- od osób fizycznych 4.073.358
Podatek od środków transportowych 5.599.303
- od osób prawnych 840.724
- od osób fizycznych 4.758.579
Wpływy z karty podatkowej od rzemiosła 939.986
Podatek od spadków i darowizn 348.744
Podatek od posiadania psów 99.443
II. OPŁATY LOKALNE (targowa, administracyjna) 1.924.659
II. POZOSTAŁE OPŁATY 8.063.062
Opłata eksploatacyjna 3.699.777
Opłata skarbowa 4.363.285
IV. WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY MIENIA 9.407.735
V. WPŁYWY Z KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ 6.490.440
VI. DOCHODY JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH 2.135.862
VII. INNE DOCHODY 2.655.671

__________

Większe wpływy w stosunku do planowanych osiągnięto 
w zakresie podatku od nieruchomości oraz od środków trans
portowych od osób fizycznych, podatku od spadków i daro
wizn, od posiadania psów, opłat targowej, skarbowej i admi
nistracyjnej, a także odsetek od nieterminowo regulowanych 
należności podatkowych i od środków pieniężnych na rachun
kach bankowych.

Niższe od zaplanowanego wykonanie wystąpiło w docho
dach ze sprzedaży mienia (60,31 %), z podatku od osób pra
wnych od nieruchomości (97,38%) oraz od środków trans
portowych (93,41%) , a także w dochodach stanowiących 
udział podstawowy w podatku dochodowym od osób fizycz
nych (97,70 %).

Trudności w realizacji dochodów, w szczególności w za
kresie podatków i opłat od osób prawnych, są wynikiem sy
tuacji ekonomicznej górnictwa i innych podmiotów (głównie 
przedsiębiorstw państwowych i jednoosobowych spółek skar
bu państwa) oraz niejednoznaczności uregulowań prawnych 
w zakresie opodatkowania, powodujących konieczność od
wołań i orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego.

2. Wydatki budżetowe zostały zrealizowane w 99,05% 
zakładanego planu, co jest efektem rygorów oszczędnej go
spodarki finansowej. I tak realizacja wydatków bieżących 
wyniosła 98,73%, a wydatków inwestycyjnych 99,95%.

Wydatki inwestycyjne stanowią w strukturze budżetu mia
sta 26,4% (51.030.371 zł), zaś wydatki bieżące 73,6% 
(142.257.835 zł).

Kierunki wydatków w 1997 roku to:
1. gospodarka komunalna
2. gospodarka mieszkaniowa

42.373.705 zł

oraz niematerialne usługi komunalne 8.382.319 zł
3. oświata i wychowanie 65.520.380 zł
4. kultura i sztuka 5.882.632 zł
5. ochrona zdrowia 41.739.112 zł
6. opieka społeczna 10.043.809 zł
7. kultura fizyczna i sport 3.630.720 zł
8. administracja samorządowa 12.935.006 zł
9. pozostałe 2.780.523 zł

W ramach wydatków bieżących największe środki finanso
we przeznaczono na:

- wydatki osobowe i pochodne
(płace, ZUS, fundusz socjalny) 

- dotacje dla jednostek gospodarki
63.332 tys.zł

pozabudżetowej 30.864 tys.zł
- remonty budynków szkół, przedszkoli 

skich oraz obiektów:kultury,
i przychodni lekar-

opieki społecznej i kultury fizycznej 4.127 tys.zł

Tel. 42-28-825
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- modernizację i remonty dróg 7.650 tys.zł
- oświetlenie ulic 1.753 tys.zł
- zasiłki i pomoc w naturze (opieka społeczna) 3.915 tys.zł
- komunikację miejską 7.213 tys.zł
- restrukturyzację budynków mieszkalnych 2.162 tys.zł
- dodatki mieszkaniowe 1.563 tys.zł

Na wydatki inwestycyjne z budżetu miasta w 1997 r'. prze-
znaczono 51.030 tys.zł, w tym ze środków własnych miasta 
(26.675 tys.zł), zaś pozostała ich część została sfinansowana 
dotacjami celowymi z budżetu państwa (22.683 tys.zł) oraz 
środkami z państwowych funduszy celowych (1.672 tys.zł).

Największe nakłady inwestycyjne poniesione zostały w 
ochronie zdrowia (23.980 tys.zł), gospodarce komunalnej i mie
szkaniowej (15.092 tys.zł) oraz szkolnictwie (5.366 tys.zł).

Ważniejsze zadania inwestycyjne:
Gospodarka komunalna i mieszkaniowa.
- infrastruktura osiedla domków jednorodzinnych ul. Wierzbo

wa (848,4 mb kanalizacji sanitarnej, 1.516,8 mb kanalizacji 
deszczowej, 1.205 mb sieci wodociągowej, 7.483 mb sieci 
elektrycznej s/n i n/n) 1.280 tys.zł
w tym dotacja z budżetu państwa 510 tys.zł

- opracowanie dokumentacji technicznej dla modernizacji i roz
budowy oczyszczalni ścieków w dzielnicy Orzepowice (roz
poczęcie budowy nastąpi w II kwartale br.) 1.001 tys.zł

- gazociąg średnioprężny w dzielnicy Niedobczyce (2.750 mb
sieci gazowej w ulicach Skrzetuskiego, Zygmunta Starego, 
Zagłoby i Pod Lasem) 602 tys.zł

- kanalizacja sanitarna w dzielnicy Boguszowice Stare (ulice:
Grabowa, Dunikowskiego, Nowomiejska, Kruczkowskiego i 
Krzywoń) 235 tys.zł
w tym dotacja z budżetu państwa 50 tys.zł

- kanalizacja sanitarna i deszczowa w dzielnicy Orzepowice 
(ulice: Słoneczników, Chryzantem, Goździków i Konwalii)

295 tys.zł
w tym dotacja z budżetu państwa 100 tys.zł

- wodociąg, kanalizacja i przepompownia w dzielnicy
Chwałowice - ul. Anny Stefek 344 tys.zł

- wodociąg w dzielnicy Chwałowice - ul. Krupińskiego 47 tys.zł
- wodociąg w dzielnicy Niewiadom 379 tys.zł
- budowa ulic z kanalizacją deszczową w dzielnicy Północ (uli

ce: Jaskółcza, Sikorek, Szczygłów) 928 tys.zł
w tym dotacja z budżetu państwa 50 tys.zł

- dokumentacja i modernizacja wysypiska śmieci 655 tys.zł
- budowa ronda Zorska-Prosta-Boguszowicka 1.164 tys.zł
- budowa obwodnicy Wodzisławska-Chwałowicka 2.050 tys.zł 

(w tym rondo ul. 3-go Maja 1.253 tys.zł)
- wykup gruntów i budynków 683 tys.zł

(w tym przy ulicy M.C. Skłodowskiej 221 tys.zł)
- budynek PWiK(rekompensata gminom Knurów, Żory i Czer-

wionka-Leszczyny nakładów poniesionych w latach 1992-96 
na budowę zaplecza RPWiK) 1.000 tys.zł

- budowa ogrodzenia cmentarza 274 tys.zł

c.d. na stronie I  Monitora Miejskiego

Czujemy się coraz mniej bez
pieczni: w domu, w  miejscach publi
cznych, na ulicy.
Problem ten by ł n iedaw no 
przedmiotem debaty sejmowej, roz
ważany jest też na niższym, gmin
nym szczeblu.

Bezpieczne miasto
Jak na ostatniej sesji RM poinformował radnych Komendant 

Rejonowy Policji Hubert Hanak, Rybnik należy do najbezpiecz
niejszych miast w regionie. Co nie znaczy oczywiście, że nasza 
policja nie boryka się z powszechnymi w dziedzinie zapewnie
nia bezpieczeństwa problemami. We znaki daje się brak środ
ków na przedsięwzięcia i działania profilaktyczne. W tej sferze 
policja liczy na uspołecznienie swoich działań.

Czy nasze miasto będzie bezpieczne zależy również od nas samych.
Zdj.: szoł

Od kilku lat realizowany jest w kraju program “Bezpieczne 
miasto”, wzorowany na podobnych przedsięwzięciach na Za
chodzie, którego społeczeństwa doświadczyły analogicznych 
problemów już wcześniej. Celem programu jest przede wszyst
kim uświadamianie nam, przeciętnym obywatelom, że poprzez 
samoobronę i samoochronę istnieją możliwości zapobiegania 
czynom przestępczym. Ważne, by poprzez ścisłą współpracę 
z policją społeczeństwo włączyło się w system prewencji.

Program “Bezpieczne miasto” jest realizowany rów nież 
w Rybniku (patrz: art. ‘'Bezpieczne miasto” w numerze 6/97 
“GR’j .  Znacznym sukcesem była m.in. akcja uświadamiająca 
rybniczanom, że możliwe jest zabezpieczenie się przed “przy
stankowymi” kieszonkowcami.
- By włączyć społeczeństwo naszego miasta jeszcze intensyw
niej w system zapobiegania czynom przestępczym, a jedno
cześnie wspomóc działania policji rozpoczęliśmy starania o 
powołanie ‘‘Stowarzyszenia na rzecz bezpieczeństwa miasta 
Rybnika ” - mówi podkomisarz Sławomir Sałbut z Wydziału 
Prewencji Komendy Rejonowej Policji w Rybniku. - W Polsce

car 6

Tel. 42-28-825
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powstało już kilka podobnych organiza- I  
cji, w tym również w województwie kato- I  
wickirn. Wspólnie z naczelnikiem Wydzia
łu Prewencji KRP podinspektorem Mar
kiem Wróblem przedstawiliśmy naszą 
propozycję na ostatniej sesji Rady Mia
sta i spotkała się ona z zainteresowaniem 
radnych.

Celem stowarzyszenia byłaby m.in. I 
popularyzacja bezpiecznych form zacho
wań, przede wszystkim wśród dzieci 
i młodzieży, a także kształtow anie j 
wśród społeczeństwa świadomości pra- I 
wnej i wiktymołogicznej. Współdzia- Ś 
łając z gminą oraz policją dysponującą |  
konkretnymi planami i analizą poziomu § 
bezpieczeństwa, stowarzyszenie mogło- § 
by pełnić ważną rolę w tworzeniu bez- I 
piecznych rejonów w mieście. Dzięki 
znajomości realiów, stowarzyszenie mo
głoby też skutecznie zapobiegać czynni
kom kryminogennym.

Policja nie posiada najczęściej środków 
finansowych ani możliwości, by wyda
wać materiały propagandowe czy broszu
ry dotyczące możliwości samoobrony 
czy samoochrony i tę działalność wzię
łoby na siebie również stowarzyszenie, 
mające możliwość prowadzenia działal
ności gospodarczej. Byłoby ono finanso
wane ze składek członków - osób pry
watnych lub instytucji oraz wpłat człon
ków wspierających. Jest również możli
wość otrzymania dotacji ze środków Pha- 
re, a jako organizacja pozarządowa, sto
warzyszenie mogłoby skorzystać również 
z pomocy finansowej gminy. Stowarzy
szenie współdziałałoby z instytucjami i or
ganizacjami społecznymi, politycznymi, 
kulturalnymi, oświatowymi i sportowy
mi oraz podmiotami gospodarczymi, li
cząc zapewne, że te ostatnie nie szczędzi
łaby środków na jego działalność. Waż
ne, by w gronie członków znaleźli się lu
dzie opiniotwórczy, którzy potrafiliby po
ciągnąć za sobą innych. Kiedy zbierze się 
15-osobowa grupa inicjatywna, będzie 
można się ubiegać o rejestrację stowarzy
szenia w sądzie.

Koordynacją przedsięwzięcia zajmu
je się podkomisarz Sławomir Sałbut, 
zgłoszenia oraz wszelkie uwagi należy 
kierować do Komendy Rejonowej Po
licji, teł. 42-21091, w. 205.

Ir/

Rybnikowi potrzebna 
jest nowa obwodnica, 
która wyprowadzi 
z centrum miasta przy
najmniej część ruchu 
tranzytowego. Wiemy 
o tym od lat.

Jeszcze lepiej widać ten fakt z lotu pta
ka. Wystarczy rozłożyć plan miasta: gdy
byśmy już byli drugą Japonią, obwodni
ca mogłaby pobiec estakadami ponad 
torami kolejowymi, gdzieś na granicy 
gminy rybnickiej i jankowickiej. Ruch 
z kierunku Chałupki-Wodzisław oraz Ra
cibórz na Żory i dalej ominąłby centrum. 
Niestety, na estakady nas nie stać. Połu
dniowe granice miasta jeszcze długo będą 
terenem, pod którym wydobywać się bę
dzie węgiel, więc zapadającym się i - rów
nocześnie - miejscem składowania odpa
dów z urobku.

I tak, chcąc nie chcąc, zeszliśmy na zie
mię. Rybnik stać obecnie jedynie na ob
wodnicę od skrzyżowania Raciborskiej 
z Budowlanych, przez Wodzisławską 
i Jankowicką, do wiaduktu pod torami

PKP, który prowadzi w kierunku Prostej i 
dalej - Żorskiej oraz w kierunku ulicy 
Chwałowickiej. Gdy taka obwodnica po
wstanie, odciąży ona część Wodzisław
skiej /od wiaduktu do ronda na skrzyżo
waniu z Reymonta/, ulicę Reymonta, po 
części także Kościuszki i Powstańców 
Śląskich o 30 procent obecnego natę
żenia ruchu. Ruch z kierunku Wodzisła
wia i Raciborza na Gliwice i Katowice 
zostanie “wyrzucony” północną częścią 
nowej obwodnicy poza Nowiny, przedłu
żeniem ulicy Budowlanych w kierunku 
Orzepowic i Wielopola. Nowa obwodni

ca połączy szerokim lukiem W odzi
sławską i Raciborską z Gliwicką i Mi- 
kołowską.

Takie są plany. A ich realizacja? Istnie
je już pełna dokumentacja odcinka ob
wodnicy od skrzyżowania Raciborska- 
Budowlanych do ronda u stóp wiaduktu 
przy dworcu PKS. Trzy opasłe teczki. 
W roku bieżącym powstanie pierwszy 
odcinek obwodnicy - od ronda do ulicy 
Jankowickiej. Mówiąc ostrożnie, zosta
nie on wykonany na tyle, na ile starczy 
środków w kasie miasta. Oczywiście, ten 
pierwszy etap budowy obwodnicy nie
wiele zmieni w kwestii natężenia ruchu 
w centrum. Poprawa będzie odczuwalna 
dopiero wtedy, gdy nowa jezdnia połą
czy ul. Wodzisławską z wiaduktem. Ale 
na to trzeba będzie poczekać przynajmniej

Szczęśliwie dobiega końca problem ogródków działkowych, przez które ma przejść obwodnica...
Zdj.: szoł

i Tel. 42-28-825
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A m e ry k a ń s k a  p iz z a , k u rc z a k i z 
K e n tucky , ch iń sk ie  je d z e n ie , i r 
la n d zk ie  p iw o  - R ybnik sta je  się, 
jeśli o ku finaria  chodzi, coraz ba r
dziej kosmopolityczny.

W  rynkowej kamienicy pod "14", któ
ra przechodzi gruntowny remont (na 
zdj.), już niedługo, bo na przełomie 
maja i czerwca, otworzy podwoje re
stauracja Pizza Hut na 200 osób, a koło 
hali Makro będzie można zjeść kurczaki 
"po amerykańsku" w  restauracji sieci 
KFC.

A  już teraz, bo oficjalne otwarcie 
odbyło  się 7 m arca, w yp ić  można 
prawdziwego Guinessa, w  p raw dzi
wym irlandzkim pubie pod nazwą Cel- 
tic Pub na Rynku. Właściciele wykorzy

stali piwnicę, zachowując jej łukowe 
sklepienia, wydobywając przy okazji 
piękno starej cegły. Wnętrze, dzięki sta
rym fotografiom, witrażom i innym cel
tyckim elementom zyskało prawdziw ie 
irlandzki charakter. W  Celtic Pubie bę
dzie można usłyszeć od czasu do cza
su najbardziej irlandzki z polskich ze
społów - Carrantuohill, który uświetnił 
oficjalne otwarcie.

W  Krakowie w  obrębie Rynku i kilku 
przyległych uliczek istnieje ponad 100 
różnych, "piwnicznych" lokali. Przycią
gają one klientów, a przede wszystkim 
turystów klimatem i różnorodnością 
oferty. Jest nadzieja, że również Ryb
nik, na swoją własną skalę, wykorzy
sta krakowskie doświadczenie.

do 1999 roku. Później rok, dwa i odci
nek Wodzisławska-Raciborska również 
zostaną połączone. Przy sprzyjających 
warunkach finansowych ma Rybnik szan
sę powitać nowe tysiąclecie południową 
częścią nowej obwodnicy! Ostrożności 
sformułowań nigdy jednak za wiele. Trze
ba bowiem pamiętać, że środki własne 
gminy nie wystarczą na wykonanie takiej 
inwestycji. Konieczne są dotacje z budżetu 
państwa - wszak ma powstać nowa jez
dnia, łącząca dwie drogi wojewódzkie, 
arteria, która ma uratować centrum Ryb
nika przed drogowym zawałem.

Większość kosztów nowej inwestycji to 
same koszty budowy drogi. Pozostają je
szcze regulacje własnościowe. Budowę tej 
obwodnicy, jej potrzebę, przewidzieli już 
dawno temu miejscy planiści - i chwała im 
za to. Tereny pod nią zostały zarezerwo-

wane w planach przestrzennego zagospo
darowania miasta. Ale każda parcela, przez 
którą ma przebiegać droga, to osobny pro
blem. Miasto chce przejmować prywatne 
tereny w dobrej atmosferze, dotrzymując 
prawideł rynkowych. Podstawą negocjacji 
finansowych z właścicielami terenów pry
watnych jest wycena biegłych rzeczoznaw
ców. W kilku przypadkach rozmowy takie 
jeszcze trwają.

Szczęśliwie dobiega końca problem 
ogródków działkowych, przez które ma 
przejść nowa jezdnia. Ponieważ zde- 
komponowałaby ona zielony kompleks, 
działkowicze woleli zrezygnować z ca
łości tego terenu. Oczekiwana jest decy
zja Krajowego Zarządu Ogródków Dział
kowych o likwidacji działek w tym miej
scu. Na mocy umowy z Wojewódzkim
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Najważniejsza sesja 
RM w roku
Za kilka dni, 25 marca odbędzie się 

najważniejsza w roku, bo absoluto- 
ryjna sesja Rady Miasta.

Głosując nad absolutorium dla Zarzą
du Miasta, radni dokonają oceny jego 
działań w minionym roku. Wypowiedzą 
się także na temat wykonania budżetu 
w roku ubiegłym oraz jego projektu na 
1998 rok. Z dokumentami tymi zapo
znali się wcześniej na posiedzeniach po
szczególnych komisji.

Pomoc dla organizacji 
pozarządowych

Powołana uchwałą Rady Miasta ko
misja konsultacyjno-opiniująca do 
spraw wniosków o udzielenie pomocy 
finansowej organizacjom pozarządo
wym informuje, że termin ich składania 
upływa z dniem 31 marca br.

Komplety dokumentów potrzebnych do 
wypełnienia wniosków można odbierać w 
Biurze Rady Miasta w Urzędzie Mia
sta przy ul.Chrobrego 2.

Stutysięczny abonent

W marcu br. Zakład Telekomunikacji 
w Rybniku podłączył do sieci 100-ty- 
sięcznego abonenta. Ilość jest więc im
ponująca, teraz czekamy na jakość... I

Przemoc wobec 
dzieci

W Klubie Energetyka 21 marca odbę
dzie się konferencja nt. przemocy. Spo
tkanie poprowadzi dr med. Jacek Kor
decki, prezes fundacji “Nadzieja” w Ło
dzi. Konferencja obejmie wykład i dys
kusję dotyczące przemocy wobec dzieci 
ze szczególnym uwzględnieniem prze
mocy seksualnej.

Biuro poselskie 
posła ROP
Biuro poselskie posła RP Adama Wę- 

drychowicza (Ruch Odbudowy Polski) 
jest czynne w każdy piątek w godz. 
od 16.00 do 18.00 na Placu Wolności 7.

T i __h n  n o  q o s
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Wyższe
dofinansowanie

przedsięwzięć
ekologicznych

W lutym br. miasto wprowa
dziło korzystne zmiany do regu
laminu dofinansownia moderni
zacji systemu ogrzewania budyn
ków mieszkalnych i mieszkań ze 
środków Gminnego Funduszu 
Ochrony Środowiska.

Głównym celem przedsięwzięcia pozo
staje oczywiście ograniczenie niskiej 
emisji poprzez stworzenie podstaw eko
nomicznych dla stosowania paliw eko
logicznie czystych oraz pieców na pali
wa stałe o odpowiednim ateście energe
tycznym i ekologicznym. Do korzysta
nia z dofinansowania uprawnieni są mie
szkańcy Rybnika - właściciele domów 
mieszkalnych oraz najemcy mieszkań 
w budynkach wielorodzinnych, którzy 
zdecydują się na modernizację istnieją
cego systemu ogrzewania. Dofinansowa
nie obejmuje pokrycie części kosztów in
westycji polegającej na przystosowaniu 
kotłowni do ogrzewania energią elek
tryczną, gazem, olejem opałowym, po
mpą ciepła, energią cieplną z sieci c.o. 
lub piecami na paliwo stałe posiadający
mi odpowiedni atest energetyczno-eko- 
logiczny.

Ogólna kwota dofinansowania nie 
może przekaraczać 1.900zł, zaś w przy- 
paku zakupu kotła na paliwo stałe - 950zł. 
Fundusz w całości pokrywa koszt grzał
ki elektrycznej do istniejących pieców ka
flowych i część, nie więcej jednak niż 
460zł, kosztów jej montażu. Zasady te 
dotyczą modernizacji realizowanych od 
1 stycznia br., a datą decydującą jest data 
faktury zakupu urządzenia.

Miasto dofinansowuje również budo
wę przydomowych oczyszczalni ście
ków. Udział środków z GFOS może 
w tym przypadku wynosić maksymalnie 
50% wartości inwestycji, ale nie więcej 
niż 2.300 zł.

Szczegółowe informacje w Wydziale 
Ochrony Środowiska UM, ul. Chrobre
go 2.

12 marca w SP 11 odbył się etap mię
dzyszkolny, do którego wystawiono 
3-5-osobowe drużyny. Do etapu dru
giego przejdzie około 30 uczniów, 
z których zostanie wyłonionych 7 fina
listów. Zmierzą się oni ze sobą 6 kwiet
nia w Miejskiej Bibliotece Publicznej, 
a zwycięzca będzie reprezentował Rybnik 
w etapie regionalnym, którego finał zo-

biorącymi w nim udział.
Miejskie i regionalne konkursy eko

logiczne są tylko jedną z form edukacji 
ekologicznej, która stanowi główne za
danie statutowe PKE. Koło rybnickie 
jest również organizatorem tzw. warszta
tów ekologicznych prowadzonych na te
renie Parku Krajobrazowego “Cyster
skie Kompozycje Krajobrazowe Rud
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R uszyła kolejna, czw arta edycja konkursu ekologiczne
go dla uczn iów  klas V II i V III szkól podstaw ow ych  - 
Eko-R ybnik ’98.

stanie rozegrany w Teatrze Ziemi 
Rybnickiej w Dniu Ziemi, czyli 22 
kwietnia.

Pomysłodawcami konkursu byli Han
na i Marian Dudkowie, inicjatorzy po
wstania rybnickiego koła Polskiego Klu
bu Ekologicznego. Od początku zajmu
ją się oni również stroną merytoryczną 
konkursów, przeprow adzonych we 
współpracy z władzami samorządowy
mi naszego miasta, szczególnie Wydzia
łem Edukacji i Wydziałem Ochrony Śro
dowiska, a w przypadku etapu regional
nego - również z okolicznymi gminami

Pomimo apeli, wypalanie traw to wciąż powszechny proceder.
To zdjęcie zrobiliśmy już w tym roku.

Zdj. szol

Wielkich” dla uczniów szkół podstawo
wych. Program warsztatów obejmuje ca
łodzienny pobyt w Rudach, gdzie dzie
ci otrzymują porcję wiedzy z historii, ge
ografii i biologii, z elementami nauki o 
regionie, zaś w części drugiej prowadzo
na jest typowa edukacja ekologiczna w 
terenie. Dzieci poznają zasady współi
stnienia człowieka z przyrodą, stykają z 
rzadkimi gatunkami fauny i flory, uczą 
się szacunku do wszystkich form życia. 
Koszty warsztatów dla klas IV sa pokry
wane częściowo przez miasto.
- Zdarza się, że poprzez dziecko docie
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ramy z edukacją ekologiczną do doro
słych - mówią Hanna i Marian Dudko
wie. -A wiadomo, że tylko podniesienie 
świadomości ekologicznej społeczeń
stwa gwarantuje poprawę stanu śro
dowiska naturalnego. Jest to jednak 
proces bardzo kosztowny i długotrwa
ły. Dlatego cenimy sobie pomoc finanso
wą samorządów.

W ygląda na to, że najlepiej pod 
względem ekologicznym wyedukowa
nymi dziećmi w Rybniku są uczniowie 
SP 9, w której rybnickie koło Polskie
go Klubu Ekologicznego ma swoją sie
dzibę. - Na przerwie drzwi do nas pra
wie się nie zamykają - mówi Hanna 
Dudek. - Dzieciaki przychodzą, by w 
luźnej atmosferze posłuchać naszych 
“opowieści ekologicznych”, a w za
mian dostają małe upominki w posta
ci pocztówek czy kolorowych kartek. 
Kilka takich zdobyczy uprawnia do 
otrzymania wydawnictwa o tematyce 
ekologicznej. Każda motywacja je s t  
dobra, by poszerzyć wiedzę dziecku na 
ten temat... Może dzięki temu któregoś 
dnia uda się dziecku np. zawstydzić ro
dziców, wypalających corocznie trawy, 
bo dzieci już wiedzą, że to grozi nie 
tylko pożarem, ale niszczy wszystko co 
w glebie żyje...

Po ilości czarnych, wypalonych ob
szarów widać, że nasza świadomość 
ekologiczna jest wciąż bardzo niska. 
Członkowie PKE próbują to zmienić 
również poprzez seminaria i prelekcje 
naukowców i fachowców z różnych 
dziedzin, organizowane nie tylko dla 
środowisk nauczycielskich, ale wszy
stkich, które wyrażą tą formą eduka
cji zainteresow anie. Propagują też 
materiały służące edukacji ekologicz
nej. Hanna - fizyk i Marian - pedagog 
Dudkowie są np. autorami interesują
cej pozycji pt. W harmonii z przyro
dą, opracowanej dla uczniów klas VII 
jako materiał pomocniczy do progra
mu edukacji ekologicznej. W tej no
wocześnie zredagowanej książeczce 
znajdziem y minimum wiedzy, jaką j 
każdy z nas na temat ekologii powi- j 
nien posiadać.

Miejmy nadzieję, że dzięki systema
tycznej edukacji ekologicznej następ
nym pokoleniom uda się wstrzymać de
gradację środowiska, w którym przyj
dzie im przecież żyć.

W. Różańska

O, jak i fajny kapelusz - 
drobny pięciolatek z krę
conym i w łosam i zaintere
sował się m oim  nakryciem  
głow y, zd jęty m  w hallu  
now ej s ied z ib y  Z esp o łu  
O gnisk W ychow aw czych  
przy ul. Chrobrego. Stro
ił za b a w n e  m in y , k ied y  
w łożyłam  m u kapelusz na 
głowę. Zw yczajne, pogod
ne dzieck o . A le to ty lko

- Przewijające się przez nasz hotelik dzie
ci, a od 1993 roku było ich prawie 250, 
mają za sobą wiele złych doświadczeń - 
mówi dyrektorka ZOW Halina Sacha.
- Jedne obserwowały rozpad rodziny spo
wodowany alkoholizmem, były bite, mal
tretowane, inne wykorzystywano seksu
alnie, niektóre z tych powodów uciekały 
z domu. Jeszcze inne wymagały opieki ze

I  względu na chorobę matki lub skrajne 
■ ubóstwo. Niewielki procent to dzieci osie

rocone, czekające na wyjaśnienie swojej 
sytuacji. Z niektórymi rodzice po prostu 
sobie nie radzili... Większość tych dzie
ciaków jest niedostosowanych społecz
nie, z zaburzeniami zachowania i pro
blemami emocjonalnymi. Często są też 
przewlekle chore. Ośrodek pełnił i peł
ni nadal funkcję... pogotowia opiekuń
czego.

Zaadaptowane, dzięki środkom miasta 
pomieszczenia przy ul. Chrobrego robią 
dobre wrażenie. Jest przestronnie, ale 
domowo. Warunki, w porównaniu z sie
dzibą na Żużlowej, zdecydowanie sie 
poprawiły.

Halina Sacha uważa, że każda palców
ka opiekuńcza, choćby najlepsza, jest

złem koniecznym. Naturalnym środo
wiskiem dziecka jest rodzina, dlatego 
ideą ZOW jest, by wychowankowie wra
cali do niej jak najszybciej. W Rybniku 
udaje się to w ponad 50 procentach. Kie
dy jednak rodzina nie wypełnia prawi
dłowo swoich funkcji wychowawczych, 
trzeba ją w tym wspomóc. Ma temu służyć 
m.in. nowa forma opieki wprowadzana
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pozory...

Dziecka prawo
do życia w rodzinie

Każda palcówka opiekuńcza, choćby najlepsza, jest złem koniecznym...
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W  dobrym zdrowiu i kondycji zastali urodzinowi go
ście najstarszą mieszkankę Rybnika Annę Skrzypiec 
z Orzepowic, która obchodziła swoje 102 urodziny!

W spóln ie z sędziwą solenizantką toast za jej dalsze lata 
w  zd ro w iu  w zn ie ś li p rezydent Józef Makosz, sekre
tarz M iasta Daniela Lampert, szefowa USC Elżbieta 
Sojka oraz przedstawiciele Rady D zie ln icy  z przew odni
czącym Jerzym Widerą, którzy w  im ieniu wszystkich m ie
szkańców  naszego miasta z ło ż y li je j serdeczne gra tu
lacje i przekaza li kw ia ty  oraz upom ink i.

N ajw idocznie j klimat w  Orzepowicach sprzyja d ługo
wieczności, bo żyje tu sporo osób w  bardzo sędziwym 
w ieku. Wśród nich siostra pani Anny, 94-letnia Maria, nie
dawno zaś w  w ieku 87 lat odszedł ich brat Emanuel.

Panią Anną opiekuje się od lat bratanica Urszula, o w ie 
kowej mieszkance nie zapom inają też przedstaw icie le 
Rady Dzieln icy.

Pani Annie po stokroć zdrowia życzy również "Gazeta
Rybnicka". „

Zdj.: szoł
mm ■WffiWB

Dziecka prawo
do życia w rodzinie
9 ^ a
przez ZOW, a mianowicie tzw. doradz
two rodzinne, w ramach którego po 
odebraniu niepokojącego sygnału, za
grożony patologią dom odwiedzi psy
cholog i pedagog. Rzecz w tym, by sy
gnały te docierały nie tylko od peda
goga szkolnego, ale również od osób z 
tego samego środowiska - krewnych, 
znajomych, sąsiadów, samych dzieci. 
Anonimowy i intymny kontakt z pra
cownikami terenowymi powinien być 
dla rodzin łatwiejszy od wizyty w ośrod
ku. Im interwencja będzie szybsza, tym 
większe są szanse dziecka na uniknię
cie sieroctwa społecznego.

Są oczywiście sytuacje, kiedy powrót 
dziecka do biologicznej rodziny jest nie
możliwy. Rybnicki ZOW przygotowuje 
program rozwoju zastępczej opieki ro
dzinnej, czyli tzw. rodzin kontrakto
wych. Trudno bowiem zaprzeczyć, że 
w porównaniu z zastępczym, ale jednak 
środowiskiem rodzinnym, wielki dom 
dziecka musi przegrać. Dyrektor Hali
na Sacha wierzy również, że dzięki pie
niądzom z kontraktu regionalnego uda

Obwodnica m ożliw ości
się zorganizować tzw. “grupy usamo
dzielnienia”, które pozwolą dzieciom j  
z rodzin patologicznych na start w do
rosłe życie dzięki wyposażeniu ich 
w niezbędne umiejętności z zakresu za
sad współżycia społecznego, życia w ro
dzinie i prowadzenia gospodarstwa do
mowego.

Halina Sacha nie zgadza się z po- I 
wszechną opinią, że efekty pracy z dzieć
mi i rodzinami zagrożonymi patologią są 
niewymierne. Tego, że wszystko można 
wyliczyć i krok po kroku dążyć do celu 
dla dobra dziecka nauczyła się w czasie i; 
kilkumiesięcznej praktyki w USA w Pit- 
tsbourgh International Children and 
Families Institute. Dowodem na to, I 
że nauka nie poszła w las jest nie tylko 
certyfikat wiszący w jej gabinecie, ale i f  
próby przełożenia amerykańskich do
świadczeń na nasz grunt. Ich podstawą 5 
jest przekonanie, że każde dziecko ma r 
prawo do życia w rodzinie zapewniają- |  
cej mu warunki fizycznego, psychicz
nego i emocjonalnego rozwoju. By zaś I 
wsparcie z zewnątrz było efektywne, I 
trzeba być jak najbliżej tej rodziny, w jej 
własnym środowisku.

W. Różańska 
Zdj.: M. Szołtysek

14 cgfl
Zarządem Ogródków Działkowych gmi
na Rybnik zobowiązała się zwrócić mu 
koszty budynku świetlicy i wiaty, zaś pło
ty , dróżki, wodociągi i inne elementy ist
niejącej tu infrastruktury miasto odbudu
je w innych kompleksach ogródków po
łożonych na terenie Rybnika. Ci z dział- 
kowiczów, którzy chcieliby kontynuować 
swoje hobby, otrzymają działki gdzie in
dziej oraz odszkodowania za utracone ele
menty zagospodarowania swojego ogród
ka. W przyszłości na przejętym po ogród
kach terenie można będzie planować nowe 
obiekty. Pomyślano nawet o wykorzysta
niu przejętej zieleni, która ozdobi inne 
miejsca w mieście.

Na odcinku Jankowicka-Raciborska 
służby miejskie mają pełne rozeznanie 
co do własności terenów pod drogę. Za
ledwie kilka budynków trzeba będzie 
wyburzyć lub tylko wysiedlić, aby nie 
ponosić kosztów zabezpieczeń, jakie 
musiano by zapewnić ich mieszkańcom 
w nowym otoczeniu. Powstaje obwodni
ca może nie na miarę marzeń, ale z pew
nością na miarę rybnickich możliwości.

Grzegorz Walczak

rr ^ i  a o  q q  q  o  g.
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Stanisław Kmiecik zdradził technikę swojej twórczości.

Stanisław Kmiecik urodził się w 1971 roku bez obu rąk. 
Jego talent odkryto w dzieciństwie w czasie ćwiczeń wy
rabiających zdolności ruchowe nóg. Tworzy prześwietlo
ne słońcem akwarelowe i olejne pejzaże i jest dziś uważa
ny za jednego z najzdolniejszych w kilkunastoosobowej 
grupie artystów związanych ze Stowarzyszeniem AMUN, 
które jest ogniwem ogólnoświatowego związku z siedzi
bą w Lichtensteinie.

Na wernisaż przybyła również młoda gliwiczanka Kata
rzyna Warachim. Uległa wypadkowi w wieku 10 lat, poru
sza się na wózku, maluje ustami. - Maluję, bo lubię, piszę bo 
muszę - mówi Kasia, która interesuje się również poezją i te
atrem. W swoich wierszach pokazuje całą gamę uczuć, któ
rych sama doświadczyła: od rozpaczy po nadzieję. Pogodna 
i roześmiana chętnie dzieli się tajemnicami swojego warsz
tatu. Obrazki są nieduże, bo unieruchomienie na wózku ogra
nicza rozmiary prac. Nic za to nie ogranicza jej wyobraźni. 
Kasia maluje wszystko co jej w duszy gra!

Na wystawie możemy również obejrzeć prace innych AMUN- 
owców: Ireneusza Betlewicza, Jadwigi Markur, Krzysztofa Ko
sowskiego, Jolanty Borek-Unikowskiej, Józefy Łaciak, Moni
ki Kamińskiej, Jerzego Omelczuka, Łucjana Matula i Piotra 
Pawłowskiego - rzecznika prasowego AMUN-u. Z reprodukcja
mi ich prac zetknęliśmy się już niejednokrotnie, a to za sprawą 
Wydawnictwa AMUN z Raciborza, które wysyła do naszych do
mów kalendarze i kartki okolicznościowe i generalnie dba o inte
resy artystów, organizując plenery i wystawy ich prac.

Kasia Warachim nie tytko maluje, jest również poetką...
Zdjęcia: M. Szołtysek

Na rybnickiej wystawie, która potrwa do 26 marca, 
możemy zobaczyć oryginały i przekonać się, że talent 
plastyczny tkwi nie w rękach, ale w głowie, a przede 
wszystkim w sercu.

Ir/

B osa stopa w pudle peł
nym  p asteli n ieom yln ie  
trafia na odpow iedni ko
lor - czerw ień, róż, biel, 
z ie le ń . N ie  m ija  k w a 
drans, a na papierze roz
kw ita  p astelow y  b uk iet  
kw iatów. - To dla wszyst
kich rybniczan. Nie wie
działem, że Rybnik jest tak 
ładnym miastem - zw raca  
się twórca rysunku do za
fa scyn ow an ych  w id zów  
przybyłych do galerii Te
atru Ziem i Rybnickiej na  
w ernisaż w ystaw y A rty
stów  M alujących U stam i 
i N ogam i.

M alow ane
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“Dobranoc** 
na dobranoc

- To był jeden z najlepszych, jeżeli nie 
najlepszy, koncert jazzowy na Malej Sce
nie - mówili bywalcy jazzowych imprez
0 występie tria High Bredjazz Trio czy
li Wojciecha Karolaka, Piotra Barona
1 Zbigniewa Lewandowskiego, jaki od
był się w ostatnim dniu karnawału.

Muzyka zespołu przywodziła na pa
mięć klimat jazzowych klubów lat ’60, 
mimo to standardy takie jak April in Pa
ris, ln a mellotone czy Myfunny Valenti
ne zabrzmiały niezwykle świeżo. Na bis 
usłyszeliśmy jazzową transkrypcję pięk
nej melodii Jerzego Wasowskiego Dobra
noc znanej z “Kabaretu Starszych Pa
nów”. Zatrzymała ona nawet najbardziej 
śpieszących się do domu...

Koncert potwierdził od dawna znany 
fakt, że w Rybniku jazzu się słucha naj
lepiej na Małej Scenie.

Ponownie w Kinie 
Premierowym TZR!

Rekordowy
“T itan ic”

Titanic - najnowsza filmowa wersja 
morskiej tragedii z początku wieku, bije 
wszelkie rekordy. Rekordowe były ko
szty, rekordowa jest liczba widzów.

W rybnickim Kinie Premierowym na 
ponad 30 seansach w lutym film obejrza
ło 18730 osób, to jest absolutnym rekor
dem frekwencyjnym. W porównaniu z tą 
liczbą blado wypadają największe prze
boje ubiegłego roku - Kiler - 5989 wi
dzów i Zaginiony świat - 6196.

Kino Premierowe w ub. roku odwie
dziło dokładnie 81990 widzów, najlep
szym zaś miesiącem był wrzesień z licz
bą 13568 widzów.

Dzięki Titanikowi rok bieżący będzie 
zapewne należał do najlepszych. Film 
ten ponownie od 13 marca gości na 
ekranach Kina Premierowego. Będzie 
go można oglądać do 2 kwietnia na jed
nym seansie dziennie. (Dokładny har
monogram seansów w rubryce “Na ekra
nach” na str. 18.).

Rybnickie Centrum Kultury wspólnie 
z wchodzącym w jego skład Biurem Kon
certowym, zaprezentowało, nie tylko 
zresztą na scenie TZR, ale również w ryb
nickich kościołach i na kameralnych spo
tkaniach w hallu Muzeum, niezwykle 
urozmaicony program. Nie było miesiąca 
bez koncertu satysfakcjonującego przynaj
mniej część melomanów. Dwukrotnie 
wystąpiła renomowana orkiestra symfo
niczna z Ostrawy, (wypadając, nota bene, 
zdecydowanie lepiej w rodzimym repertu-

szyła Bielska Orkiestra Salonowa.To 
wszystko na dużej scenie.

W kościele oo. misjonarzy pięknie za
brzmiał Chór Cerkiewny Filharmonii 
Wrocławskiej, zaś Mszy Kreolskiej w wy
konaniu zespołu Varsovia Manta wysłu
chaliśmy dwukrotnie: w kościele MB Bo
lesnej i św. Jadwigi na Nowinach. Wyda
rzeniem był występ Chóru Synagogi pod 
Białym Bocianem z Wrocławia w sali ryb
nickiego Urzędu Rejonowego.

Cieszy, że było czego posłuchać, cieszy

Frekwencja na im
prezach muzycz
nych była wyjątko
wo wysoka

arze z Dworzakiem

Opera Rossiniego "Cyrulik Sewilski" była trzecią jaką obejrzeliśmy 
w TZR w tym sezonie. Zdj.: szoł

i Smetaną w rolach 
głównych niż w 
programie straus- 
sowskim); obejrze
liśmy trzy opery:
Nabucco, Carmen 
i Cyrulik Sewilski - 
wszystkie w inscenizacji Opery Bytom
skiej; z orkiestrą Filharmonii Zabrzańskiej 
zaprezentował się znakomity rodzinny 
team Salwarowskich; wysłuchaliśmy 
Czterech Pór Roku Vivaldiego w wyko
naniu Bielskiej Orkiestry Kameralnej ze 
świetnym i utytułowanym, choć niezwy
kle skromnym skrzypkiem rosyjskim Wik
tor Kuzniecowem; lżejszą, bo operetko
wą muzyką uroczyła nas prawdziwa gwia
zda Grażyna Brodzińska, której towarzy

też, a nawet zdumiewa niezwykle wyso
ka frekwencja na niemal wszystkich 
koncertach. Potwierdził się fakt, że naj
większą publiczność przyciąga znane 
nazwisko - czy to kompozytora czy soli
sty. Rzecz w tym, że ściągnięcie znanego 
nazwiska czy dobrej, na wysokim pozio
mie orkiestry, jest bardzo kosztowne. 
Organizatorzy, mający przecież ograniczo
ne, pochodzące z budżetu miasta środki, nie
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Wieszcz 
zbyt trudny?
Obchody Roku Mickiewiczowskiego 

- przypomnijmy: mamy rok 200-lecia 
urodzin wieszcza - wpłynęły na kształt 
corocznego konkursu recytatorskiego 
dla uczniów szkół podstawowych.

W sali Biblioteki Miejskiej stanęło do 
konkursu 35 uczniów. Młodsi deklamo
wali najczęściej baśnie i bajki, starsi mieli 
do wyboru: utwór poetycki Mickiewicza, 
fragment prozy science-fiction lub wspo
mnienia wielkich podróżników. Domino
wały jednak utwory Mickiewicza - nie
łatwe, a regulamin nakazywał wyjść poza 
obowiązkowy kanon lektur.

Do etapu rejonowego zakwalifikowa
no pięć dziewcząt z Rybnika, dwoje ucze
stników z Żor, również dwoje z Leszczyn 
i po jednej przedstawicielce Przegędzy i 
Stanowic. Na marcowe popisy do Kato
wic jury zdecydowało wysłać (podajemy 
wg kolejności zajętych miejsc) Darię 
Ciesielską (SP6, Rybnik), Martynę Ku- 
czerę (SP Stanowice), Pawła Kontnego 
(SP1, Żory), Piotra Kielecha (SP2, Lesz
czyny) oraz Olę Pisarską (SP22, Rybnik). 
Tylko dwoje z nich - Martyna z Roman- 
tycznością oraz Paweł z Rękawiczką (Schil-

W połowie lutego br. w Liceum Sióstr 
Urszulanek w Rybniku odbył się etap 
rejonowy trzeciego już Konkursu Wie
dzy Biblijnej.

Wzięło w nim udział 102 uczniów 
wyższych klas szkół podstawowych 
z Rybnika i okolic. Organizatorem kon
kursu są władze oświatowe i diecezjalne, 
zaś animatorem całości rybniczanin Ja
nusz T\im - doradca metodyczny d/s nau
czania religii. Natomiast w przygotowa
niu młodzieży do konkursu pomagali ka
techeci i księża uczący religii w poszcze
gólnych szkołach.

Tematem tegorocznego konkursu były 
Dzieje Apostolskie, czyli księga Nowe
go Testamentu, opowiadająca o począt
kach Kościoła w pierwszych 30 latach po 
zmartwychwstaniu i wniebowstąpieniu 
Chrystusa. Pierwsze miejsce w rybnic
kim etapie zajął Tomasz Kus z Czucho- 
wa. - Moim zdaniem - mówi Tomek - 
pytania nie były trudne. Najpierw był etap 
pisemny, a następnie 15 osób dostało się 
do ustnego. Trafiły mi się dobre pytania i 
odpowiedziałem. Otrzymałem 55 punk
tów, co dało mi pierwsze miejsce. W na
grodę oprócz dyplomu dostałem magne
tofon i książki. Żeby wygrać przeczyta-

lera) - zdołało udźwignąć ciężar wieszcze
go słowa. A szkoda!

/gw/
* * *

W Szkole Podstawowej nr 34 odbył 
się natomiast, drugi już, miejski kon
kurs recytatorski dla młodszych dzie
ci.

Wzięło w nim udział 50 uczniów 
z dwudziestu szkól, a rangę konkursu 
podnosił fakt, że laureaci zakwalifikowali 
się do konkursu wojewódzkiego.

Dzieci recytowały utwory związane 
z czterema porami roku. W tym klimacie 
utrzymana też była wystawa prac pla
stycznych, a nastrój dopełniała muzyka 
Vivaldiego.

Konkursowi towarzyszyły duże emo
cje i silna konkurencja, zwłaszcza wśród 
drugoklasistów. Najlepiej swoje wiersze 
zaprezentowały: Anita Woźniak (SP 13), 
Monika Mołdrzyk (SP31) i Iwona Bana
szek (SP 18). Żadne jednak dziecko nie 
wyszło bez nagrody. Każdy uczestnik 
otrzymał pamiątkowy dyplom, książkę 
oraz kilka szkolnych drobiazgów, a na 
zakończenie soczek i kołaczyk.

Organizatorami konkursu były nauczy
cielki nauczania początkowego z SP 34 
Teresa Konsek i Miła Krowicka.

B i b l l f
łem “Dzieje Apostolskie” około 10 razy
- stwierdził Tomek. Dziewczyny, które 
zajęły siedem następnych miejsc były 
bardzo zdziwione: - My czytałyśmy tę 
księgę tylko trzy razy! Są wśród nich trzy 
rybniczanki: Patrycja Chowaniec ( 5 
miejsce, SP 12) z Zebrzydowic, Agata 
Tworkowska (2 miejsce, SP 16) i Beata 
Kąsek (6 miejsce, SP 18) z Boguszowie. 
Wszyscy oni zakwalifikowali się do na
stępnego etapu - diecezjalnego, który 
odbędzie się 20 kwietnia br .
- Konkurs zyskuje sobie z roku na rok 
coraz większą rangę - mówi Janusz Tum.
- W ubiegłym roku w rybnickim etapie 
brało udział 87 osób, w tym roku już 102. 
Konkurs pogłębia znajomość i ukazu
je  wartość Pisma Świętego, pogłębia 
wiarę oraz pobudza do większego za
interesowania i aktywności na lek
cjach religii.

(szoł)

W Galerii rybnickiego Muzeum 
otwarto wystawę prac plastycznych 
pacjentów Państwowego Szpitala 
dla Nerwowo i Psychicznie Chorych.

Została ona zorganizowana przy 
współudziale szpitalnej Galerii Pod Wie
żą oraz pracowni artoterapii kierowanej 
przez Andrzeja Obuchowicza, który jest 
również autorem koncepcji całości eks
pozycji nazwanej “Na styku”.

Wyrażenie twórczy niepokój w wypad
ku tej wystawy wydaje się być wyjątkowo 
na miejscu. Prace powstały bowiem z lę
ków, doznań, nastrojów i emocji przeży
wanych silniej i głębiej. Są w nich cząstki 
niełatwych życiorysów, odbijają przycho
dzące i odchodzące fale choroby.

- Takie przedsięwzięcia są próbą innego 
spojrzenia na Gliwicką 33, niosą przesła
nie, by przed osądem zastanowić się i zro
zumieć - powiedziała na wernisażu dyrek
tor szpitala dr Maria Pociecha-Leśniak.

Efektu terapii przez sztukę prowadzo
nej przez A. Obuchowicza nie można roz
patrywać tylko w kategoriach medycznych, 
ale również artystycznych. Prace pacjen
tów rybnickiego szpitala były wystawiane 
nie tylko w rodzimej Galerii Pod Wieżą, 
ale również w Czechach i Niemczech, zdo
bywając m.in. w Bielefeld nagrody.

- Malowanie wycisza mnie i łagodzi 
emocje - mówi Renata, była pacjentka 
szpitala i autorka kilku prac prezentowa
nych na wystawie. Wspólnie z kolegami 
Renata -absolwentka szkoły teatralnej- 
wprowadziła uczestników wiernisażu 
w nastrój kilkoma poetyckimi piosenkami.

- Wizyta na oddziale w czasie zajęć 
artoterapeutycznych była dla mnie dużym 
przeżyciem. Dzięki temu i tej wystawie 
rozumiem więcej... powiedziała komisarz 
wystawy Aniela Przeliorz.
Wystawa potrwa do 14 kwietnia.

/r/
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Rybnik
kulturalny

Z a  n a m i..
•  ...recital fortepianowy Mayako Kato (Ja
ponia) w rybnickim Muzeum.
•  Premiera Teatru Wodzisławskiej Ulicy 
- “Ślub ” W.Gombrowicza w adaptacji i re
żyserii Doroty Nowak - na Małej Scenie 
Rybnickiej.
•  12 i 13 marca eliminacje rejonowe VIII 
Festiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej w 
TZR i - także 1.03. - eliminacje do XIV 
Przeglądu Kabaretów PAKA w Klubie 
Energetyka.

P r z e d  n a m i...

•  ...Spektakle dla uczniów na scenie TZR: 
18 marca “Emigranci ” S. Mrożka - gra
ją aktorzy scen krakowskich; 19 marca - 
“Bał bajek” Teatru “Bagatela” z Kra
kowa; 23 marca - “Ania z Zielonego 
Wzgórza” w wykonaniu Sceny Polskiej 
teatru w czeskim Cieszynie.
•  20 marca w KE Leszek Piskorz ze Sta
rego Teatru w Krakowie o godz. 19.00 
przedstawi “Pamiętnik wariata ” M. Go
gola.
•  25 marca, godz. 18.00 w hallu Muzeum 
recital fortepianowy Wojciecha Koguta, 
odbywającego studia podyplomowe w 
Stuttgarcie. W programie Haydn, Chopin, 
Prokofiew.
•  29 marca o godz. 17.00 w TZR koncert 
Tytusa Wojnowicza z zespołem.
•  30 marca Daniel Olbrychski zaprasza 
młodzież na program recytatorsko-muzycz- 
ny połączony z promocją najnowszej książ
ki znanego aktora; TZR - godz. 10.00.
•  Do końca marca można nadsyłać utwo
ry poetyckie i teksty piosenek na konkurs 
ogłoszony przez redakcję “Plamy”. Te
mat: “Wazelina”.Notabene:“Plama” nr 3 
przynosi ciekawy blok tekstów poetyc
kich, prozatorskich, krytycznych oraz no
tatki kulturalne, wywiady i recenzje po
święcone wydarzeniom artystycznym.
•  W KE wystawa fotogramów Johna 
Richarda Law (Anglia) - tradycyjnych 
i wykonywanych techniką cyfrową - fa
scynujące!

/gw/

Klub Energetyka już po raz 
drugi zaprosił utalentowanych, 
młodych ludzi do udziału W Ogól
nopolskim Festiwalu Piosenki 
Artystycznej Rybnik ’98.

Siedemnastka uczestników, w większo
ści laureatów innych festiwali, pochodzi
ła ze wszystkich stron Polski - od Star
gardu Szczecińskiego i Suwałk, przez

Szczytno, Olkusz, Puławy, Lublin, Kra
ków do Gliwic i Bielska Białej i wielu 
jeszcze innych miejscowości. Po pierw
szym dniu, w którym wystąpili laureaci 
organizowanego również w klubie Po
jedynku na słowa, do stawki dołączyli 
rybniczanie: Karina Abrahamczyk 
z Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługo- 
wych i Adrian Antosz z Zespołu Szkół 
Mechaniczno-Elektrycznych.

Obok Jana Poprawy, Stefana Brzo
zowskiego i Janusza Muszyńskiego 
w skład jury wchodził znany rybnicki 
muzyk Czesław Gawlik: - Poziom ar
tystyczny imprezy był na pewno nie niż
szy niż w roku ubiegłym. Bez zarzutu była 
również jej strona organizacyjna. Wystę
powali amatorzy, ale już nagrodzeni 
i świadomi własnych możliwości. Nie
które interpretacje były bardzo ciekawe, 
młodzież zaskakiwała użyciem nowych 
oryginalnych środków wyrazu i różnorod
nością propozycji. W tekstach przeważa
li klasycy - Gałczyński, Jasnorzewska-

Pawlikowska, ale śpiewano również do 
tekstów np. Garcii Lorki, a także wła
snych. Szkoda tylko, że publiczności było 
mniej niż w roku ubiegłym, kiedy to festi
wal debiutował. A szkoda, bo było czego 
posłuchać. Sytuacja ta stanie się zapew
ne tematem do przemyślenia dla organi
zatorów...

Zdecydowanym zwycięzcą, zdobywcą 
Grand Prix, został Jarosław Chojnacki
ze Szczytna, nagrodzono również: Ane

tę Ryncarz z Bielska-Białej, Magdale
nę Orłowską z Suwałk, Beatę Czarnec
ką z Krakowa, Katarzynę Kozak z Pu
ław i Joannę Rusakowicz ze Stargardu 
Szczecińskiego.

Każdy festiwalowy dzień kończył się 
recitalem “gwiazdy”: ubiegłorocznego 
laureata rybnickiej imprezy Wojciecha 
Brzezińskiego, zespołu “Czerwony Tu
lipan” oraz dwukrotnej laureatki Festi
walu Piosenki Aktorskiej we Wrocławiu 
Iwony Konieczkowskiej, która zastąpi
ła zapowiedzianą, a nieobecną z powo
du choroby Stanisławę Celińską. Impre
zę zakończył recital zadomowionego już 
na dobre w Polsce związanego ze środo
wiskiem krakowskim, znanego również 
m.in. choćby z serialu “Ekstradycja”, 
Aloszy Awdiejewa.

Organizatorom życzymy, by za spra
wą festiwalu, Rybnik stał się ważnym 
dla tego typu twórczości miejscem na 
artystycznej mapie naszego kraju.

Ixl

Pojedynek m  piosenkę

Laureat Grand Prix Jarosław Chojnacki w otoczeniu również nagrodzonych 
koleżanek. Zdj. : M. T.
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M O NITO R MIEJSKI
Zarząd Miasta Rybnika ogłasza

konkurs na stanowisko dyrektora
w następujących placów kach ośw iatow ych:

•  Przedszkola
- Nr 15 w Rybniku-Boguszowicach, Oś. Południe 58b
- Nr 35 w Rybniku-Orzepowicach, ul. Łączna 7
•  Szkoły podstawowe
- Nr 11 w Rybniku, ul. Hibnera 25
- Nr 26 w Rybniku-Niewiadomiu, ul. G. Morcinka 14
- Nr 29 w Rybniku-Golejowie, ul. Komisji Edukacji Narodowej 29
•  Szkoły ponadpodstawowe
- 1 Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców SI. w Rybniku, 

ul. Kościuszki 41
- Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Rybniku-Bogu

szo wicach, ul. Małachowskiego 145
•  Młodzieżowy Dom Kultury w Rybniku, ul. Broniewskiego 23

Do konkursu przystąpić mogą osoby spełniające wymogi okre
ślone w Rozporządzeniu MEN z dnia 31 stycznia 1996 r. 
w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać osoby zaj
mujące stanowiska dyrektorów oraz inne stanowiska kierow
nicze w poszczególnych typach szkół i placówek opubliko
wanym w Dz.U. Nr 20 z 1996 r. poz. 91 (do wglądu w Wy
dziale Edukacji).

Oferty kandydatów zawierające:
1. Życiorys z opisem pracy pedagogicznej
2. Dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe:
- wykształcenie
- odbyte kursy
- specjalizację zawodową

3. Ocenę pracy z ostatnich 5 lat, które wystawiają:
- dla nauczycieli - dyrektorzy szkół
- dla dyrektorów szkół - organ nadzorujący szkołę
- dla pozostałych kandydatów - kierownik zakładu pracy

4. Zaświadczenie o stanie zdrowia
5. Koncepcję kierowania pracą szkoły
należy składać w Wydziale Edukacji UM Rybnika, ul. 3 Maja 
27 (pok.9) w kopertach opisanych imieniem, nazwiskiem oraz 
nazwą placówki w terminie do dnia 30 marca 1998 r.

Skrócone sprawozdanie finansowe...
dokończenie ze strony 5 Gazety Rybnickiej

Inwestycje oświatowe.
- ukończenie budowy nowej Szkoły Podstawowej Nr 36 o 21 salach

lekcyjnych w dzielnicy Boguszowice-Osiedle 4.374 tys.zł 
w tym dotacja z budżetu państwa 500 tys.zł

- modernizację kotłowni węglowych na ogrzewanie gazowe 
w Szkole Podstawowej Nr 5 ul.Różańskiego i Nr 6 w dzielnicy 
Zamysłów oraz Zasadniczej Szkole Rolniczej 612 tys.zł 
w tym środki WFOSiGW oraz Fundacji EkoFundusz 363 tys.zł

- dobudowę klatki schodowej (ewakuacyjnej) w modernizo
wanym budynku przy ul.Kościuszki 55 gdzie uruchomione 
są Warsztaty Terapii Zajęciowej dla Osób Niepełnospraw
nych oraz Poradnia Pedagogiczno-Psycholgicznal50 tys.zł

- likwidację kotłowni węglowej i wykonanie stacji wymien
ników ciepła i przyłącza do miejskiej sieci centralnego ogrze
wania w Przedszkolu Nr 1 ul. Kościuszki 71 tys.zł
w tym środki WFOSiGW oraz Fundacji EkoFundusz 36 tys.zł

Inwestycje ochrony zdrowia i opieki społecznej.
- budowa nowego szpitala - poza środkami państwa (21.050 

tys.zł) miasto wydało 300 tys.zł.
1 Z darowizn osób fizycznych i prawnych na ten cel w ubie

głym roku uzyskano 3.015 tys.zł, z tego firmy MAKRO 
CASH AND CARRY oraz REAL po 1.500 tys.zł każda

-budowa kotłowni oraz adaptacja i modernizacja budynku Przycho
dni Rejonowej w dzielnicy Paruszowiec-Piaski (558 tys.zł)

-modernizacja systemu grzewczo-technologicznego (sieci 
i kotłowni) w Państwowym Szpitalu dla Nerwowo i Psy
chicznie Chorych przy ul.Gliwickiej (1.705 tys.zł w tym środ
ki z WFOSiGW oraz Fundacji EkoFundusz 1.105 tys.zł). Za
kończenie modernizacji przewiduje się w sierpniu br.

? -dokończenie prac adaptacyjnych i zakup wyposażenia Śro
dowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami 
psychicznymi w dzielnicy Niedobczyce przy ulicy gen. An
dersa oraz zakup samochodu osobowego (483 tys.zł w tym

1

I dotacje z budżetu państwa 373 tys.zł)

I
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Inwestycje z zakresu kultury fizycznej.
- basen kryty ul. Powstańców (dokumentacja dla wykonania wen

tylacji basenu oraz stropu dachowego budynku) 313 tys.zł
- Ośrodek “Bushido” (zabudowanie windy i drzwi automa

tycznych) 132 tys.zł
w tym środki z PFRON 67 tys.zł

Ponadto kontynuowano rozbudowę gmachu Urzędu Miasta 
(3.000 tys.zł), a współudział w finansowaniu remontu budyn
ku Sądu Rejonowego (Zamek) wyniósł 1.000 tys.zł.

3. Nie przewidzianym wydatkiem w 1997 r. było finansowa
nie kosztów akcji przeciwpowodziowej i usuwania skutków 
lipcowej powodzi powstałej w wyniku wylania rzek Nacyna 
i Ruda, a także kataklizmu na cmentarzu komunalnym. Ko
szty związane z walką z żywiołem oraz usuwaniem skutków 
powodzi wyniosły łącznie 2.857.162 zł. Zaangażowanie środ
ków własnych miasta wyniosło 2.201.919 zł, zaś na pozo
stałe wydatki otrzymano dotacje celowe z budżetu państwa 
(534.400 zł), środki z funduszy celowych (55.083 zł), a tak
że pieniężne darowizny od osób fizycznych i prawnych 
(65.760 zł), w tym zaprzyjaźnionych miast Dorsten, Maza- 
met, Eurasburg i St. Christol oraz firmy Tenneco.

Największe środki finansowe zostały przeznaczone na:
- odbudowę, odmulanie i konserwację rowów melioracyjnych

oraz wymianę przepustów 401 tys.zł
- remonty dróg i urządzeń drogowych 574 tys.zł
- budowę wodociągu w ul. Rybackiej

(dz. Rybnicka-Kuźnia) 217 tys.zł
- remonty placówek oświatowych 191 tys.zł
- remonty i odgrzybienie oraz uzupełnienie księgozbioru bi

bliotecznego bibliotek w dz. Zamysłów
i Paruszowiec - Piaski 278 tys.zł

- pomoc socjalną dla osób i rodzin
poszkodowanych przez powódź 232 tys.zł

- cmentarz komunalny (odkażenie i odwodnienie terenu, za
bezpieczenie skarpy przed ponownym osunięciem, formo
wanie wspólnej mogiły) 506 tys.zł

4. Oprócz zadań własnych, miasto realizowało zadania z 
zakresu administracji rządowej zlecane miastu z mocy ustaw 
i porozumień z Wojewodą oraz zadania własne przejęte z 
ustawy o dużych miastach. Zadania zlecone obejmowały 
głównie opiekę społeczną (zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i 
pomoc w naturze, specjalistyczne usługi opiekuńcze), dota
cje dla szkół przyzakładowych i prywatnych, pomoc dzie
ciom w rodzinach zastępczych i własnych, lecznictwo otwar
te specjalistyczne oraz administrację. Zadania własne z usta
wy o dużych miastach obejmowały w szczególności lecz
nictwo ambulatoryjne (przychodnie rejonowe), szkolnictwo 
ponadpodstawowe oraz drogi wojewódzkie i krajowe.

5. Rok budżetowy 1997 zamknął się niedoborem (nadwyżka 
wydatków nad dochodami) w kwocie 4.576.453 zł, tj. niż
szym od zakładanego o 930.868 zł, na co składają się głów
nie nie wykonane wydatki (1.860.211 zł).

Dla zapewnienia ciągłości realizacji budżetu zaciągnięto

kredyt bankowy, który z końcem roku wyniósł 9.243 tys.zł. 
Łącznie w 1997 r. miasto korzystało z kredytu przez 13 dni. 
Kredyt zaciągnięty w dniach 30 i 31 grudnia 1997 r. spłaco
no po 10 dniach. Koszty obsługi bankowej kredytu wyniosły 
w 1997 r. zaledwie 12.316 zł, natomiast oprocentowanie 
wolnych środków na rachunkach bieżących i rachunkach 
lokat terminowych oraz wpływy z bonów skarbowych przy
niosły miastu dodatkowe dochody w kwocie 1.952 tys.zł, 
uwidocznione łącznie w poz. VII tabeli - inne dochody.

6. Gospodarka pozabudżetowa obejmuje zakłady budżetowe, 
środki specjalne, instytucje kultury i gospodarstwa pomoc
nicze (warsztaty szkolne).
Jednostki gospodarki pozabudżetowej pokrywają koszty swo

jej działalności - obok dotacji z budżetu miasta - przychoda
mi własnymi (z odpłatności, z działalności usługowej itp.), 
które w 1997 roku wyniosły 20.582 tys.zł, w tym między 
innymi z czynszów i usług Zakładu Gospodarki Mieszkanio
wej - 9.413 tys.zł, usług Rybnickich Służb Komunalnych i 
Zarządu Zieleni Miejskiej - 3.836 tys.zł, z działalności Miej
skiego Ośrodka Sportu i Rekreacji - 1.744 tys.zł, przedszkoli 
- 1.598 tys.zł, Miejskiego Domu Pomocy Społecznej - 618 
tys.zł, a także środków specjalnych i gospodarstw pomocni
czych - 1.798 tys.zł oraz instytucji kultury - 1.448 tys.zł.

Ponadto bezpośrednio z budżetu miasta sfinansowano zakupy 
inwestycyjne dla zakładów budżetowych w łącznej kwocie 1.644 
tys.zł, w tym m.in. dla Rybnickich Służb Komunalnych - 1.072 
tys.zł, Zarządu Zieleni Miejskiej - 276 tys.zł, Miejskiego Domu 
Pomocy Społecznej - 92 tys.zł i placówek kultury - 138 tys.zł.

7. Dochodami gminnego funduszu ochrony środowiska i go
spodarki wodnej były głównie udziały we wpływach ekolo
gicznych za gospodarcze korzystanie ze środowiska nalicza
nych przez Wojewodę Katowickiego (3.587 tys.zł) oraz wpła
ty za wycięcie drzew, kary za przekroczenie dopuszczalnych 
norm w środowisku i odsetki od środków na rachunku ban
kowym (1.335 tys.zł).

Środki tego funduszu w kwocie 3.378 tys. zł wydano na:
- likwidację niskiej emisji (modernizacja kotłowni w placów

kach oświatowych i służby zdrowia, budynkach mieszkal
nych administrowanych przez ZGM, budynkach indywi
dualnych) 1.467 tys.zł

- gospodarkę wodno-ściekową (kontynuacja budowy kolekto
ra “B”, dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni 
ścieków) 582 tys.zł

- gospodarkę odpadami (modernizacja i rozbudowa wysypi
ska odpadów komunalnych, dofinansowanie utylizacji od
padów poszpitalnych) 734 tys.zł

- urządzanie i utrzymanie terenów zieleni miejskiej 435 tys.zł
- edukację ekologiczną 28 tys.zł
- wykonanie programu waloryzacji przyrodniczej gminy 58 tys.zł
- opracowanie koncepcji tras rowerowych 24 tys.zł
- akcję przeciwpowodziową 36 tys.zł
- opracowanie “Masterplanu ekorozwoju miasta Rybnika” 6 tys.zł
- zakup sorbentów i sprzętu do likwidacji nadzwyczajnych za

grożeń środowiska 8 tys.zł
Pozostałość środków funduszu w kwocie 2.462 tys.zł prze

chodzi do wykorzystania na rok następny.



1)
na w ykonanie sieci gazowej rozdzielczej i sieci 

w odociągow ej na terenie Rybnickiej Strefy  
Ekonom icznej przy ul. Pod L asem  w Rybniku

Roboty współfinansowane będą z Programu Phare - RAPID. 
Termin realizacji: 30 listopada 1998 
Wadium: 5.000,00 zł.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia /25 zł/ można 
odebrać w siedzibie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej ul. 
3 Maja 12, pok. 13 lub za zaliczeniem pocztowym. 
Uprawniony do kontaktów z oferentami: Beata Gałeczka, tel. 
036/42-26036, w. 48, pok. 13, w godz. 7.00 - 15.00.
Oferty należy składać w siedzibie ZGM ul. 3 Maja 12, pok. 11. 
Termin składania ofert upływa dnia 6.04.1998, godz. 15.00. 
Otwarcie ofert nastąpi dnia 7.04.1998 o godz. 10.00 w sie
dzibie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej, ul. 3 Maja 12, pok. 4. 
Postępowanie prowadzone będzie bez zastosowania preferen
cji krajowych /zgodnie z umową zawartą pomiędzy Rządem 
Rzeczypospolitej Polskiej a Unią Europejską/. Postępowanie 
nie zostało poprzedzone wstępną kwalifikacją.
W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na 
podstawie art.19 i art.22 ust.7, spełniający warunki zawarte 
w art.22 ust.2 ustawy o zam.publ. oraz warunki dodatkowe: 
spełniają wymogi określone w specyfikacji istotnych warun
ków zamówienia.
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:
- cena - 70 proc.
- wiarygodność ekonomiczna - 10 proc.
- doświadczenie i przygotowanie techniczne oferenta - 20 proc

2)
na w ykonanie stacji transform atorow ej w raz z 

lin ią napow ietrzną 20 kV  oraz w ykonanie sieci 
kablow ej rozdzielczej n .n. z ośw ietleniem  zew nę
trznym  na terenie Rybnickiej Strefy E konom icz
nej przy ul. Pod L asem  w R ybniku.
Roboty współfinansowane będą z Programu Phare - RAPID. 
Termin realizacji: 30 listopada 1998 
Wadium: 10.000,00 zł.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia /25 zł/ można 
odebrać w siedzibie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej ul. 3 
Maja 12, pok. 13 lub za zaliczeniem pocztowym. 
Uprawniona do kontaktów z oferentami: Beata Gałeczka, tel. 
036/42-26036, w. 48, pok. 13, w godz. 7.00 - 15.00.
Oferty należy składać w siedzibie ZGM ul. 3 Maja 12, pok. 11. 
Termin składania ofert upływa dnia 7.04.1998, godz. 15.00. 
Otwarcie ofert nastąpi dnia 8.04.1998 o godz. 10.00 w sie
dzibie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej, ul. 3 Maja 12, pok. 4. 
Postępowanie prowadzone będzie bez zastosowania preferen
cji krajowych /zgodnie z umową zawartą pomiędzy Rządem 
Rzeczypospolitej Polskiej a Unią Europejską/. Postępowanie 
nie zostało poprzedzone wstępną kwalifikacją.
W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na 
podstawie art.19 i art.22 ust.7, spełniający warunki zawarte 
w art.22 ust.2 ustawy o zam.publ. oraz warunki dodatkowe: 
spełniają wymogi określone w specyfikacji istotnych warun
ków zamówienia.
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:
- cena - 70 proc.
- wiarygodność ekonomiczna - 10 proc.
- doświadczenie i przygotowanie techniczne oferenta - 20 proc.

♦  ♦  ♦
3)

na zabudow ę 694 m b obrzeży  traw nikow ych  
6x20 cm , 875 m b kraw ężnika ulicznego 15x30 cm , 
w ykonanie 4464 m 2 nakładki jezdn i asfaltow ej gr. 
4+4 = 8 cm , 1722 m 2 chodnika z kostki brukow ej 
betonowej gr. 6 cm  na podsypce piaskow ej, 158 
m2 w jazdów  z kostki brukow ej betonow ej gr. 8 
cm na podsypce cem entow o-piaskow ej i 875 m b  
ścieku ulicznego z kostki kam iennej n ieregular
nej ułożonej w  dw óch rzędach  
Miejsce realizacji zamówienia: Rybnik, ul. Zebrzy do wieka 
Termin realizacji zamówienia: do 31.08.1998 r.
Postępowanie nie zostało poprzedzone wstępną kwalifikacją. 
Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem obowiąz
kowych preferencji krajowych.
Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówie

nia jest wniesienie wadium w wysokości 6000 zł.

♦  ♦  ♦

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać 
osobiście w Wydziale Dróg, Rybnik, ul. Gen. Hallera 10A, 
pok. 012.
Pracownikiem uprawnionym do kontaktu z oferentami jest: 
mgr inż. Władysława Lampart, tel. 036/42-23011 wew. 7204 
w godz. od 8.00 do 15.00.
W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na 
podstawie art.19 i art. 22 ust.7, spełniający warunki zawarte 
w art. 22 ust.2 ustawy o zamówieniach publicznych.
Miejsce i termin składania ofert: Rybnik, ul. Gen. Hallera 
10A, pok. 012 - Wydział Dróg w terminie do 9.04.1998 
r.,godz. 15.00. Termin i miejsce otwarcia ofert: 10.04.1998 r. 
godz. 12.00 w siedzibie zamawiającego, pok. 137.
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie w proc.:
- cena (koszt) 80 proc., wiarygodność ekonomiczna oferenta 
5 proc., doświadczenie i przygotowanie fachowe /techniczne/ 
oferenta 15 proc.

III



4)
na rem ont kapitalny ul. W ysokiej w  Rybniku

Termin realizacji: 3 miesiące 
Wysokość wadium: 4.800,00 zł
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać 
w Wydziale Dróg Urzędu Miasta Rybnika, ul. Hallera 10A, 
pok. 012.
Oferty w zaklejonej kopercie opisanej zgodnie z wymagania
mi specyfikacji należy złożyć do dnia 22.04.1998 r. do godz.
15.00 w Wydziale Dróg Urzędu Miasta Rybnika.
Przetarg odbędzie się w dniu 23.04.1998 r. o godz. 11.00 w sie
dzibie Urzędu Miasta Rybnika, ul. B.Chrobrego 2 w sali 137. 
Szczegółowe informacje dotyczące warunków zamówienia 
można uzyskać w Wydziale Dróg Urzędu Miasta w Rybniku, 
ul. Hallera 10A, tel. 42-23011 wew. 7204 w godz. od 8.00 do
15.00 od poniedziałku do piątku.

♦  ♦  ♦

5)
Zakład G ospodarki M ieszkaniow ej 
z siedzibą w  R ybniku, ul. 3 M aja 12 

ogłasza przetarg nieograniczony 
na m odernizację budynku m ieszkalnego  

przy ul.W olnej 10 (8 m ieszkań) w  Rybniku  
Termin realizacji: 31 sierpnia 1998 
Wadium: 6.500,00 zł.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia /30 zł/ można 
odebrać w siedzibie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej ul. 3 
Maja 12, pok. 17, III piętro lub za zaliczeniem pocztowym. 
Uprawniony do kontaktów z oferentami: Wiktor Mandrysz, 
tel. 036/42-26036, w. 58, pok. 13, w godz. 7.00 - 10.00. 
Oferty należy składać w siedzibie ZGM ul. 3 Maja 12, pok. 
17, III piętro.
Termin składania ofert upływa dnia 27.04.1998, godz. 15.00. 
Otwarcie ofert nastąpi dnia 28.04.1998 o godz. 10.00 w sie
dzibie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej, ul. 3 Maja 12, 
pok. 4.
Postępowanie prowadzone będzie bez zastosowania prefe
rencji krajowych (zgodnie z umową zawartą pomiędzy Rzą
dem Rzeczypospolitej Polskiej a Unią Europejską). Postę
powanie nie zostało poprzedzone wstępną kwalifikacją.
W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na 
podstawie art.19 i art.22 ust.7, spełniający warunki zawarte w 
art.22 ust.2 ustawy o zam.publ. oraz warunki dodatkowe: speł
niają wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia.
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:
- cena - 60 proc.
- wiarygodność ekonomiczna - 10 proc.
- doświadczenie i przygotowanie techniczne oferenta - 30 proc.

Zarząd Zieleni Miejskiej w Rybniku 
Dział Usług Pogrzebowych

ul. Rudzka 70B, teł. 422-89-91
informuje, że przyjmuje zlecenia klientów na

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

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

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

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

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

U rząd M iasta R ybnika  
Izba Przemysłowo-Handlowa

Rybnickiego Okręgu Przemysłowego 
organizują:

GIEŁDĘ BUDOWNICTWA 
I WYPOSAŻENIA

17-19 kwietnia 1998 r.
•  m ateriały i usługi budowlane
•  technika grzewcza i sanitarna
•  wyposażenie wnętrz i ogrodówRYBNIK

ZESPÓŁ SZKÓŁ EK0N0MICZN0-USŁUG0WYCH - Św. Józefa 30 
FILIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 - Winklera 8

Giełdzie towarzyszyć będzie wiele atrakcji: m.in. FORUM GOSPODARCZE, 
seminaria, konkursy z nagrodami dla wystawców i zwiedzających.

Zwiedzających zapraszamy w godzinach

10.00  - 18.00

IV



Kobiety dawnego Rybnika... Jakie były, czym 
zasłużyły sobie na naszą pamięć? Z całym odda
niem angażowały się w sprawy publiczne, nierzad
ko narażały na niebezpieczeństwo, bo żyły w cza
sach, że wymagały tego okoliczności. Czy my, 
współczesne rybniczanki, po
trafimy docenić ich sposób 
pojmowania służby wobec 
środowiska czy ojczyzny?

O to kilka, z wielu pięk
nych, choć niekiedy zapo
mnianych już sylwetek.

Maria Basistowa (1892-1948) była żoną znanego działa
cza narodowościowego i księgarza Maksymiliana Basisty. W 1923 
roku została przewodniczącą Arcybractwa Matek Chrześcijańskich. 
Funkcję tę pełniła przez 25 lat - do 1948 roku. Dzięki fundacji 
Arcybractwa powstał ołtarz Matki Boskiej Nieustającej Pomocy 
w kościele św. Antoniego oraz ufundowano 3 chorągwie. Nieste
ty, wszystko to zniszczył pożar w czasie działań wojennych. Po 

wojnie, w 1948 roku Arcybractwo z inicja
tywy pani Marii ufundowało jeszcze jeden 
poświęcony w maju 1948 sztandar. M. Basi
stowa przygotowała też program obchodów 
jubileuszu 25-lecia istnienia Arcybractwa, 
który przypadał na dzień 18 listopada 1948. 
Nie doczekała jednak tej daty, zmarła we 
wrześniu tegoż roku.

Eufrozyna Weberowa (1886- 
1935) była żoną burmistrza Władysława 
Webera. Działała w Towarzystwie Czytel
ni Ludowych, a w okresie plebiscytowym 
współpracowała z Polskim Komisariatem 
Plebiscytowym. Wrażliwa na ból i cierpie-

Kobiety

Maria Basistowa
Maria Tkocz

Eufrozyna Weberowa (pierwsza od lewej) 
i Jadwiga Bialowa (pierwsza od prawej)

Aniela i Wojciech Wolnikowie

Przykładem głębokiej wiary, odwagi, pracowitości i pa
triotyzmu była Rozalia Biegieszowa (1867-1947). Kiedy 
nadszedł czas powstańczego zrywu, który dawał nadzieję na 
przyłączenie Śląska do Macierzy, była już kobietą dojrzałą, 
ponad 50-letnią. Zdecydowała się jednak czynnie wspomóc po
wstańców, przewożąc, wraz z siostrą Matyldą Zimny, broń na 
linię frontu. Zresztą skład broni i amunicji mieścił się w jej 
domu. Kontynuowała swą patriotyczną działalność zakładając, 
w polskim już Rybniku, “Towarzystwo Polek”, a później fun
dując sztandar dla tej organizacji. Przez cały okres międzywo
jenny była radną Rady Miejskiej w Rybniku. Słynąc z pra
cowitości robiła przepiękne śląskie czepce, wraz z cór
ką Marią Żaczek prowadziła też jadłodajnię “Hallerczyk” 
przy ul. Jana 9.

W czasie okupacji, jako działaczka polska, narażona była na 
szykany i represje Niemców. Zmarła po wyzwoleniu, 
w 1947 roku.

nie innych założyła Komitet Opiekuńczy Pań, którego celem była 
pomoc i opieka nad chorymi i rannymi. Tuż po powrocie Rybni
ka do Macierzy zainicjowała powstanie koła Polskiego Czer
wonego Krzyża w Rybniku. Od 1922 - aż do śmierci, przewo
dniczyła zarządowi powiatowemu, zakładając koła PCK i dru
żyny sanitarne w Czerwionce, Wodzisławiu i Niedobczycach. 
Z jej inicjatywy doszło do budowy stojącego po dziś dzień bu
dynku PCK przy ul. Chrobrego 16. Wspomagała męża, wielo
letniego burmistrza w jego pracy, animując życie kulturalne w na
szym mieście. Zmarła w marcu 1935 roku.

Jadwiga Białowa (1877-1935) była żoną lekarza powia
towego Feliksa Białego. Wraz z E. Weberową była współzało
życielką Komitetu Opiekuńczego Pań oraz aktywną działacz
ką Towarzystwa Czytelni Ludowych. Przechowywała w swo
im domu księgozbiór rybnickiego koła TCL, organizując dla 
młodzieży kursy j. polskiego. Wspólnie z E. Weberową była
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Marek Szołtysek

I świyntego Piotra rady coby yno jeść rolady!
Ballada przedwielkanocna

Ludzie w  cołkij Palestynie 
Dają pozor na jedzynie 
I niy jędzom  bele czego,
Bo to przeca nic dobrego.

Tak to już je  łod Mojżesza,
Gdy narodu cało rzesza 
Szła z Egiptu bez pustynio 
I niy stykło im jedzynio.

Dugnył Mojżysz krykom w skała, 
W iync z nij woda poleciała, 
Potym spadły: manna, ptoki,
By pojadły sie boroki!

Przepiórki im smakowały,
Trefioł sie tyż fazan mały.
Były pultoki, kurziki,
Kokoty i kokociki.

Jak już przeszli bez pustynio,
To sie sami już jedzynio 
Musieli uchować, warzyć, 
Rychtować i piyc i smażyć.

Do jodła swego prziwykli,
W iync sie czynsto kura piykli,
A jak mieli fest łochota,
To upiykli sie kokota.

Ale z czasym w Palestynie 
Blank zm iyniyli te jedzynie.
A poczamu tak sie stało? 
Tajymnica to niymało:

- Jak Ponboczka już chyciyli 
I go “Na krziż!” zasondziyli,
To sie wszyscy wylynkali,
Nawet ci co fest mu pszali.

Zrobiył tak tyż św iynty Pioter 
I zachowoł sie jak łoter.
Gdy ktoś padół: - Łon go zno! 
Pioter na to: - To niy jo!

Za te Ponboczka wyprzonie 
Piotr kokota łoroz pionie 
Głośne trzi razy usłyszoł,
W iync rozbeczoł sie i wyszoł.

Choć Ponboczek mu wyboczył 
I “papiystwym ” go uraczył,
To Piotr na sia boł wkurzony, 
Że boł tchórz jak dwa pierony.

Przeszła mu tyż blank łochota 
Na kury i na kokota.
Lodtąd niy jod łon niczego 
Kurzego i piyrzastego.

Chrześcijanom  na łobiady, 
Radziył Pioter jeść rolady, 
Zam iast tego kokociego 
Miynsa rychtig pierońskiego.

Ku roladom zaś kapusta 
modro, sos i jako kluska... 
Tak mają jeść chrześcijanie! 
Amyn czyli niych sie stanie!
- Takie godoł Piotr kozanie.

Gdy św. Piotr zaparł się Chrystusa, zapiał kur!

Słowniczek gwarowy: kokot - kogut, blank - cały, pozor - uwaga, 
bele czego - byle czego, przeca - przecież, stykło - starczyło, dugnył
- udarzył, kryka - laska, trefioł - trafił, fazan - bażant, pultok - indyk, 
kurzik - kurka, rychtować - przygotowywać, fest - bardzo, blank - cał
kiem, poczamu - czemu, Ponboczek - Pan Bóg, pszoć - kochać, łoroz
- naraz, beczeć - płakać, rychtig - dokładnie, modry - niebieski, godoł
- mówił
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Pierwsze posiedzenie nowowybranej 
Rady Miejskiej odbyło się 6 lipca 1927 
roku. Nie przybyli na nie radni niemiec
cy. Na prezesa wybrano Maksymiliana 
Basistę - wieloletniego, zasłużonego 
działacza niepodległościowego, który 
uzyskał 21 głosów.
Sekretarzem został 
Edward Karabanik 
otrzymując 19 gło
sów, jego zastępcą 
został sędzia Jan 
Jamrozik większo
ścią 20 głosów, za
stępcą sekretarza 18 
głosami wybrano 
Jana Szczeponka.
Na posiedzeniu 
Rady 19 lipca 1927 
roku zastępcą bur
mistrza wybrano ponownie Edwarda Wy- 
leżycha, który otrzymał 20 głosów, jego 
kontrkandydat Jan Bączkiewicz uzyskał 
9 głosów. Następnie przystąpiono do wy
boru 6 członków, honorowych ławników 
Magistratu. Głosowano na poszczególne 
listy wyborcze następująco: lista 1 - nie
miecka, 8 głosów, lista 2 - Rybnik cen
trum, 7 głosów, lista 3 - Rybnik Ligota, 
11 głosów, lista 4 - Rybnik Smolna, 3 gło
sy.

Rozdział mandatów do Magistratu był 
następujący: z listy 1 - niemieckiej wy
brano Arthura Trunkhardta i Antoniego 
Hergera. Z listy 2 - Rybnik centrum wy
brano Wilhelma Fojcika i Ludwika Pie- 
choczka. Z listy 3 - Rybnik Ligota wy
brano księdza proboszcza Reginka i prze

mysłowca Żurka. Wybrano również 
przedstawicieli do poszczególnych komi
sji (deputacji) miejskich. Wybór Herge
ra i Trunkhardta na ławników spotkał się 
ze zdecydowanym protestem ze strony 
zarządu miasta. Osobom tym zarzucano 

przede wszystkim 
słabą znajomość w 
mowie i piśmie ję
zyka polskiego. In
terw encję w tej 
sprawie do Śląskie
go Urzędu Woje
wódzkiego słali wi- 
c e b u r m i s t r z  
Edward Wyleżych, 
starosta rybnicki 
Troska. 7 września 
1927 roku Śląska 
Rada Wojewódzka 

odmówiła zatwierdzenia wyboru Trun
khardta i Hergera i nakazała wyznacze
nie zastępców burmistrzowi Rybnika 
Władysławowi Weberowi. Zapropono
wał on na te stanowiska ugodowo nasta
wionych do Polaków, emerytowanego 
nauczyciela Józefa Matheę, kupca Karo
la Sładkyego i Maksa Richtera. 4 wrze
śnia 192 roku Śląska Rada Wojewódzka 
zatwierdziła na niepłatnych członków 
magistratu Józefa Matheę, Karola Slad- 
kyego oraz Polaka Ludwika Wróbla, któ
ry zastąpił na stanowisku ławnika Wła
dysława Żurka, gdyż ten zrezygnował z 
mandatu wobec ujawnienia dokumentów 
świadczących iż był on karany sądow
nie.

Dariusz Prus

Ciodaly p to k i

Ptok piyrszy
Wiosnom piorą wygrzywomy 
I na zolyty lotomy.
Ptok drugi
Kożdy ptok sie w piórka stroi,
Bo sie przeca yno chwoli:
Bogatego, fest gryfnego 
I richtig przemondrzalego.
Ptok trzeci
Choć mo ptok auto, komputer...
Może być darymny futer! (fra-szoł-ka)

Dziś już ostatnia praca nagrodzona 
w  konkursie W  mojej M ałe j Ojczyźnie

Tomasz Kranc "Powroty"
(fragment)

(...) Wyszliśmy. Akademik o tej porze 
drzemał spokojnie - był to przecież śro
dek akademickiej nocy. Zziębnięci cze
kaliśmy na długiego czerwonego przy
jaciela, który miał nas zabrać i skrócić 
nasze cierpienia. Pojawił się niebawem. 
Misiak był niespokojny, pewnie teraz 
wolałby leżeć w wyrku. Nasz wrocław
ski dworzec też jakby spał. Małe ocze
kiwanie przed kasą i chwilę później by
liśmy w pociągu relacji dom-dom. Przy
najmniej dla mnie. Dla Misiaka zapew
ne nie.
- No stary... to teraz spanko. Co?
- Chyba. Słuchaj... ile pojedziemy do 
tego twojego Rybnika?
- Nie pamiętasz? Przecież już raz by
łeś.
- Coś ze trzy godziny...nie?
- Lekko ponad trzy. A co, martwisz się 
że tak długo? Szybko przeleci. Tym po
południowym podróż upływa znacznie 
wolniej.
- Dobra, dobra nie pocieszaj... ja uci
nam komara.
- A ucinaj sobie Misiak,... ucinaj.

Nie spałem. Przez cztery lata nigdy 
tak do końca nie udało mi się zasnąć. 
(...) Rozmowę zaczęliśmy gdzieś przed 
Opolem. Dzień już dawno zapukał do 
okna naszego przedziału.
- 1 jak Misiak? Znów na twój ukochany 
Górny Śląsk? Tęskniłeś prawda? - za
cząłem go drażnić.
- Jak cholera. Za tym pyłem wielkości 
gruszek. Chyba kpisz stary.
- Przecież od małego chciałeś zostać gór
nikiem. Pomyśl... pracowałbyś w kopal
ni, twoje dzieciaki byłyby dumne, że ich 
ojciec to odważny człowiek, a żonka po 
robocie gotowałaby ci pyszny śląski obia- 
dzik.
- 1 pewnie umarłbym z przepracowania. 
Nie dziękuję. Lepiej mnie nie denerwuj.
- Ba... kiedy to lubię. Jesteś wtedy za
bawny.
- A właściwie d laczego M isiak tak ci 
się ten mój Rybnik nie podoba. Co? 
Przecież już ci kiedyś tłum aczyłem , 
że te zan ieczyszczenia  to w sumie 
nie tak ie  w ie lk ie . Znaczn ie  gorzej 
jest w tych m iastach nad Rybnikiem. 
Tam dopiero dają czadu. U nas te
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KINO “PREMIEROWE” TZR
Adwokat diabła, USA, 17.03., godz. 17.00, 19.03., godz. 17.00 
Anastazja, USA, 16 - 20.03., seanse przedpołudniowe na życzenie szkół 
Titatnic, USA, 17.03., godz. 19.45; 18.03., godz. 15.30; 19.03., godz. 
19.45; 21.03., godz. 19.45; 22.03., godz. 19.45; 24.03., godz. 17.00;
25.03., godz. 17.00; 26.03., godz. 17.00; 27.03., godz. 20.45; 28.03., 
godz. 20.45; 29.03., godz. 20.30; 31.03., godz. 19.30
Lepiej być nie może, USA, 20.03., godz. 21.30; 21 - 23.03., godz. 
17.00; 24 - 26.03., godz. 20.30; 27 - 28.03., godz. 16.00; 29.03., godz. 12.30 
Kolekcjoner, USA, 27 - 28.03., godz. 18.30; 30 - 31.03., godz. 17.00 

Remanenty filmowe:
Zuchwały Beaumarchais, franc., 17.03., godz. 10.00 
Hydrozagadka, poi., 23.03., godz. 19.30; 24.03., godz. 10.00 
Księga wielkich życzeń, poi., 30.03., godz. 19.30; 31.03., godz. 10.00

Kino “APOLLO”
Gniew, poi., 17-19.023, godz. 17.15, 19,15
Flubber, USA, 20-22.03., godz. 17.00, 19.00; 23.03., godz. 17.00
Kamasutra, ind.-ang.-jap.-niem., 24-29.03., godz. 17.15, 19.30

DKF "Ekran" w kinie "Apollo"
Kamasutra, ind.-ang.-jap.-niem., 23.03., godz. 19.00 
Bandyta, poi.-franc.-niem., 30.03., godz. 19.00

Kino “ZEFIR” - DK Boguszowice
Desperatki, USA, 17-19.03., godz. 17.00, 19.00 
Anna Karenina, USA, 22-26.03., godz. 17.00, 19.00 
Anastazja, USA, 29.03.-2.04., godz. 17.00, 19.00

Kino “WRZOS” - DK Niedobczyce 
- seanse dla dzieci i młodzieży

20.03., godz. 9.00 - George prosto z drzewa, USA, 
godz. 11.00 - Teoria spisku, USA

12 «su t/L Ań,ny &cz.fryi
zawsze decydują się na niektóre przedsięwzięcia, bo bilet mu
siałby mieć zbyt wysoką, jak na możliwości naszych kieszeni, 
cenę. Słabo jeszcze działa u nas instytucja sponsorowania kultury 
przez biznes, bez czego na Zachodzie upadłoby wiele zespołów te
atralnych, orkiestr, itp. Tam przedsiębiorcy wręcz szczycą się wspo
maganiem wydarzeń artystycznych, ciesząc się, że wzruszenia i prze
życia widza czy słuchacza mogą być choć w części ich zasługą.

Już za kilka dni, 20 marca br. w Teatrze Ziemi Rybnickiej będzie
my świadkami takiego udanego mariażu biznesu z kulturą. Z okazji 
otwarcia w Bukowie, w gminie Lubomia nowego zakładu, spółka 
z zagranicznym kapitałem zaprasza specjalnych gości na koncert 
orkiestry Simfonia Varsovia pod dyrekcją Tadeusza Strugały z so
listami: Wojciechem Świtałą (fortepian) i Szymonem Krzeszow- 
cem (skrzypce). Najlepsza orkiestra kameralna w Polsce zaprezen
tuje się w programie mozartowskim. Dyrektor firmy, Michel Redo- 
ute, który od kilku miesięcy w związku z organizacją koncertu jest 
w kontakcie z Rybnickim Centrum Kultury, wybrał Mozarta, bo 
uważa, że jego muzyka jest żywiołowa, perfekcyjna, a kompozytor 
w swoich czasach uchodził za niezwykle nowatorskiego. - Tak jak 
firma, którą kieruję...dodaje.

Idea wspierania kultury przez kręgi biznesowe wydaje się być 
doskonałym przykładem rozwiązania odwiecznego dylematu mieć 
czy być. Warto przekazać część zysków, by wspomóc działalność 
kulturalną, choćby tylko dla poczucia satysfakcji, że sprawiło się 
radość innym Ir/

Kobiety tamtych lat
15 ega
inicjatorką budowy budynku PCK, co upamiętnia dziś marmu
rowa tablica w jego hallu. J. Białowa zmarła w kwietniu 1935.

Berta Grodoniowa z Brachmanów w okresie szale
jącej germanizacji organizowała patriotyczne przedstawienia te
atralne. Była niezmordowaną agitatorką powrotu Śląska do Ma
cierzy. W czasie III Powstania prowadziła kuchnię dla walczą
cych powstańców, zaś po przyłączeniu Górnego Śląska do Pol
ski nadal pracowała społecznie, udzielając się w Towarzystwie 
Polek i Matek Katolickich. W okresie okupacji z narażeniem życia 
ukrywała 6 osób pochodzenia żydowskiego.

Wychowana w patriotycznej rodzinie Aniela Wolników- 
na (1900-1957) w czasie III Powstania stworzyła drużynę sa
nitarną, biorąc udział m.in. w bitwie pod górą św. Anny. Are
sztowana w czasie okupacji spędziła 4 lata w obozie koncen
tracyjnym Ravensbriick. Po wyzwoleniu kontynuowała rozpo
czętą w okresie międzywojennym pracę w harcerstwie. Zosta
ła odznaczona m.in. Krzyżem Virtuti Militari.

Anna Stefek była przyboczną drużyny harcerek im. Królo
wej Jadwigi w Chwałowicach. W momencie wybuchu wojny 
zgłosiła się do służb sanitarnych. Działała w szarych szere
gach, Polskiej O rgan izacji W ojskow ej, a następnie 
w Związku Walki Zbrojnej. Była łączniczką i współre- 
daktorką konspiracyjnego pisma “Zryw” . Aresztowana 
przez gestapo w styczniu 1941 roku została osadzona 
w więzieniu w Cieszynie, a następnie w obozie koncentra
cyjnym w Oświęcimiu, gdzie zginęła zamordowana 25 paź
dziernika 1943 roku. W obozie koncentracyjnym zginęły je
szcze 4 osoby z jej rodziny. Dziś jej imieniem nazwana zosta
ła jedna z ulic w Chwałowicach.

Maria Tkocz i jej córki Jadwiga i Klara zaangażowa
ne były w czasie okupacji w działalność konspiracyjną. Ukry
wały poszukiwanych, roznosiły ulotki, w piwnicy ich domu 
znajdowała się radiostacja i drukarnia konspiracyjnej gazetki 
“Zryw”. W drugiej połowie 1944 roku, po wykryciu przez ge
stapo drukarni, dom został wysadzony w powietrze, a całą ro
dzinę wywieziono do obozów koncentracyjnych. Z dziesięcio
osobowej rodziny siedem przebywało w obozach, z czego sześć 
oddało tam życie. Maria z córką Jadwigą zginęły w Ra- 
vensbriick, Klarze udało się przeżyć. Po wyzwoleniu Między
narodowy Czerwony Krzyż wysłał ją do Szwecji, gdzie zmarła 
w latach 90-tych.

Na podstawie materiałów znajdujących się w rybnickim Muzeum oraz 
Dziejów domowych powiatu I. Libury i pracy Śląscy patroni rybnickich 
ulic L. Musiolika opracowała Renata Paryzek z działu historii i kultury 
regionu Muzeum.

W związku z planowaną publikacją, autorka prosi czytelników o wszel
kie informacje dotyczące zasłużonych, a zapomnianych już postaci ko
biecych związanych z naszym miastem.

Zdjęcia ze zbiorów Muzeum, repr. C. Chlubek-Adamczyk

Tel. 42-28-825
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KŁOKOCIN Krótkie dzieje 
Kłokocina

Osada Kłokocin powstała prawdopodob
nie w XIII wieku. Pierwszy raz wymienio
no ją z nazwy w ok. 1305 roku w księdze 
fundacyjnej biskupstwa wrocławskiego. Zo
stała wtedy z łacińska nazwana “Clocochi- 
na”. W XVII wieku znany jest zapis tej na
zwy jako “Klokocien”, zaś w XVIII wieku 
w zgermanizowanej formie - “Klokotschin”. 
Natomiast niektórzy mieszkańcy K łokoci
na i okolic używają jeszcze czasami bardzo 
starej wersji tej nazwy - “Kokoczyń”. Rzu
ca to światło na genezę nazwy “Kłokocin ”. 
Pochodzi ona od gwarowego słowa “kokot” 
- kogut.

Nazwa taka przylgnęła więc do tej 
osady już w XIII. Może związana była 
z jakąś legendą, może podkreślała popu
larną tam hodowlę drobiu lub też była 
kpiną z biednej osady, w której kogut był 
synonimem “bogactwa”. Gdyby więc 
sztucznie uwspółcześnić nazwę “Kłoko
cin”, otrzymalibyśmy “Kogucice”.

Wszystko wskazuje na to, że Kłokocin 
od samego początku był wsią powstałą 
na prawie osiedlczym. Wieś miała zatem 
swojego pana, sołtysa lub wójta, płaciła 
dziesięcinę, a także miała beneficjum 
kościelne, będące własnością parafii, do 
której należała. A Kłokocin od swoich 
początków do niedawna jeszcze należał 
do parafii w Boguszowicach, która do 
1810 roku była w rękach rudzkich cyster
sów, a następnie księży diecezjalnych.

Głównym zajęciem i podstawą utrzy
mania mieszkańców Kłokocina było rol
nictwo, hodowla zwierząt (być może dro
biu) i hodowla ryb.. W XIII/XIV wieku 
wieś miała zapewne nie więcej niż 4 do 
5 domostw czyli ok. 35-40 mieszkańców. 
Natomiast na podstawie danych z 1788

KłOK
roku wiemy, że w Kłokocinie było 13 
gospodarzy (domostw) czyli około 100 
mieszkańców. Dla porównania, w tym 
samym czasie w Boguszowicach było ich 
ok. 200, zaś w Rybniku 1246. Jednak 
ten mały Kłokocin w drugiej połowie 
XVIII wieku był gminą z własnym her
bem. Widzimy na nim białego koguta na 
niebieskim tle, stojącego na pagórku ko
loru żółtego.

Przełomowym wydarzeniem w dzie
jach Kłokocina była budowa kopalń wę
gla kamiennego w okolicznych Chwało- 
wicach (od 1903 r.), a następnie Bogu
szowicach (od 1913 r.). We wsi osiedla 
się coraz więcej ludzi, buduje się domy, 
a nawet w 1902 roku szkołę podstawo
wą. Ten dynamiczny wpływ przemysłu 
górniczego na wieś potwierdza statysty
ka. W 1900 roku wieś liczyła 300 miesz

kańców, zaś w 1910 roku - 466. Tak więc 
w ciągu dziesięciu lat przybyło w Kło
kocinie tylu samo co w poprzednich 100 
latach mieszkańców. Byli oni w przytła
czającej większości narodowości pol
skiej. Potwierdza to spis ludności z 1910, 
w którym do polskiej narodowości przy
znało się 99 procent mieszkańców Kło
kocina (!). A były to przecież czasy gdy 
Górnym Śląskiem od wielu, wielu lat rzą
dzili Niemcy. Podobnie też mieszkańcy 
tej wsi głosowali podczas Plebiscytu 
w 1921 roku, gdzie na za Polską opowie
działo się ponad 92 procent uprawnio
nych.

Po drugiej wojnie światowej Kło
kocin stracił swą administracyjną odręb
ność. W 1962 roku stał się dzielnicą no
woutworzonego miasta Boguszowie,

T p i
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Stary drewniany kościółek św. Józefa stał w Kłoko- 
cinie w łatach 1971-1995. Przeniesiono go z Niebo- 
czów w 1971 roku, aktualnie zaś stoi w skansenie w 
Katowicach.

a następnie w 1975 roku włączono go do Rybnika. Tak jest po 
dzień dzisiejszy.

Należy też przypomnieć, że w 1971 roku do Kłokocina prze
niesiono drewniany kościółek św. Józefa z Nieboczów. W 
związku z tym w 1977 roku wieś stała się osobną parafią. Na
stępnie w 1988 roku w parafii rozpoczęto budowę nowego 
murowanego kościoła, a stary drewniany w 1995 roku prze
niesiono do skansenu w Katowicach.

Koguta w Kłokocinie, jakby prosto z herbu, spo
tkać można również dzisiaj.

W starej szkole z 1902 roku mieści się dzisiaj przedszkole.

Stawy w uroczych zakątkach Kłokocina.

Nowy murowany kościół św. Józefa w Kłokocinie rozpoczęto 
budować w 1988 roku. Przed nim widzimy ślady po przenie
sionym starym drewnianym kościele.

Tel. 42-28-825 ■ M m
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- Do najbardziej znaczących wyda
rzeń ostatnich lat w Kłokocinie - mówi 
przewodniczący Rady Dzielnicy Stani
sław Stajer - należy zaliczyć budowę, 
a następnie poświęcenie w grudniu 1994 
roku nowego murowanego kościoła pw. 
św. Józefa. Natomiast dzięki współdzia
łaniu naszej Rady Dzielnicy z władzami

Rybnika w ostatnim czasie w Kłokocinie 
przeprowadzono kilka istotnych inwesty
cji. W ostatnich dwóch latach metodą 
gospodarczą utwardzono 5 bocznych od
cinków ulicy Rycerskiej, 2 bocznych Wło
ściańskiej i boczną ulicy Komunalnej, 
łącznie około 900 metrów. Zamontowa
no też 3 punkty świetlne przy ulicy Ryb
nej, 4 przy Gospodarczej, 7przy Poligo
nowej, 4 przy Komunalnej i 4 przy par
kingu koło kościoła. W naszej dzielnicy

od 1994 roku wszyscy mają wodę - pod
kreśla St. Stajer, który oprócz kierowa
nia Radą Dzielnicy jest też wiceprzewo
dniczącym Rady Miasta Rybnika.
- Natomiast w bieżącym roku, jeśli cho
dzi o inwestycje miejskie, planujemy uzu
pełnić oświetlenie na ulicy Włościańskiej 
( około 9 lamp), utwardzenie 3 bocznych

dróg ulicy Włościańskiej, 3 - Rycerskiej i 
być może jeszcze 2 bocznych ulicy Go
spodarczej. Dzielnica liczy też - mówi 
przewodniczący - że uda się jeszcze w tym 
roku wykonać i utwardzić ok. 800 metro
wy odcinek drogi, łączący ulicę Poligo
nową z Rycerską, gdzie skierowany zo
stałby uciążliwy dla dzielnicy ruch becz
kowozów, dojeżdżających do oczyszczal
ni ścieków przy kopalni “Żory Nato
miast mieszkańcy Kłokocina spodziewa

ją się, że w kilku najbliższych latach przy 
Szkole Podstawowej nr 19powstanie sala 
gimnastyczna, dokończony zostanie 
chodnik przy ulicy Włościańskiej, w stro
nę Boguszowie (ok. 400 m), przede 
wszystkim jednak, że dzielnica zostanie 
skanalizowana.

Rada Dzielnicy Kłokocin bardzo 
dobrze współpracuje z tamtejszą parafią, 
Ochotniczą Strażą Pożarną, Kołem Go
spodyń Wiejskich, Kółkiem Rolniczym, 
Kołem Emerytów i Rencistów, Klubem 
Sportowym “Naprzód” Kłokocin, z tam
tejszymi hodowcami gołębi pocztowych 
i z zakładam i pracy, zw łaszcza 
z PTKiGK. Wspólnie organizowane są 
dożynki, zabawy, spotkania noworoczne 
z seniorami i paczki świąteczne dla dzie
ci.

Materiały dotyczące dzielnicy 
zebrał, zdjęcia i reprodukcje 

wykonał 
Marek Szołtysek

Co się dzieje 
w Kłokocinie?

❖  Kształt starej części Kłokocina 
świadczy, że była to typowa dla sło
wiańskiego osadnictwa “owalnica” z 
placem pośrodku (tzw. No wsie), gdzie 
zbierano się na gminne zebrania, a tak
że... wypasano krowy i kozy.

❖  W 1811 roku na rybnickim rynku 
miał miejsce bunt, pod hasłem wolno
ści osobistej dla chłopów. Buntowni
ków musiało rozgonić wojsko. Wśród 
demonstrantów było kilku chłopów z 
Kłokocina.

❖  Pierwszą szkołę podstawową w Kło
kocinie wybudowano w 1902 roku, a 
jej dyrektorem został Jan Winkler. Na
tomiast drugą szkołę oddano do użytku 
w 1965 roku. Przedszkole zaś wybudo
wano w 1968 roku, a rozbudowano w 
1988 roku.

❖  Pierwszy raz Kłokocin połączono li
nią autobusową z Rybnikiem w 1958 
roku. Wtedy też zbudowano pierwszy 
przystanek.

❖  Dzisiejszą dzielnicę Rybnika - Kło
kocin, zamieszkuje około 2,5 tys. mie
szkańców, z czego 80 procent w do
mach jednorodzinnych, zaś pozostali 
w wielorodzinnych domach, wybudo
wanych tam m.in. w związku z plano
waną budową fabryki domów.

❖  Z Kłokocina do centrum Rybnika jest 
8 km, do Świerklan 5,5 km, do Żor 8 
km.

❖  Anna Szendzielorz i Zofia Mościc
ka są autorkami pięknej rękopiśmienn- 
nej “Kroniki Kłokocina”.

Uwaga konkurs! 
Niedobezyce w wierszu, 

piosence i fotografii
Przypadający na rok bieżący ju 

b ile u sz  7 8 0 -le c ia  N iedobczyc , 
dzielnica ta chce uczcić m.in. kon
kursem  na w iersz lub p iosenkę 
o N iedobczycach oraz okoliczno
ściowym  konkursem  fo tograficz
nym.

Organizatorem  obu konkursów 
jest Dom Kultury w Rybniku-Nie- 
dobczycach, gdzie pod numerem 
telefonu 7398185 można otrzymać 
szczegółowe informacje.

Termin nadsyłania prac na oba 
konkursy upływa 15 kwietnia br.

r —■ — — — — —  — — — — — i  
Warsztaty krawieckie |

Liceum Zawodowego w Zespole |  
Szkół Budowlanych w Rybniku, |  

ul. Świerklańska 42 polecają 
drobne usługi krawieckie | 

U nas najtaniej! |

- r. 4«. r -1 Tel. 42-28-825
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Sportowcy u prezydenta P. Karlsson w RKM-ie
W ostatnich dniach lutego na Małej Scenie rybniccy sportowcy spotka

li się z prezydentem Józefem Makoszem, wiceprezydentem Józefem 
Cyranem oraz członkinią Zarządu Miasta Marią Kufa-Skorupową, od
powiedzialną m.in. za sport i rekreację. Już w roku ub. prezydent J. Ma
kosz wyraził chęć spotkania się ze wszystkimi sportowcami, co do tej 
pory uniemożliwiała zbyt mała, jak na takie potrzeby, sala posiedzeń ryb
nickiego magistratu. Tym razem było więcej miejsca, a także więcej atrak
cji. W czasie spotkania miały miejsce pokazy szermierki, karate, a także 
pokaz żonglerki w wykonaniu piłkarzy "Rymera" Niedobczyce.

Najlepszym sportowcem Rybnika ubiegłego roku został zawodnik Ae
roklubu Rybnickiego Jerzy Makula, który otrzymał nagrodę w wyso
kości 4 tys. zł. W uznaniu dobrych wyników, nagrodę w wysokości 15 
tys. zł przyznano też sekcjom pływackiej i żeglarskiej Energetyka Ryb
nik.

Cotor Cap W play off!
Dzięki wygranej z Włókniarzem w Białymstoku rybnickie ko- 

szykarki zapewniły sobie udział w play offach, a przede wszystkim 
pozostannie w przyszłym sezonie w gronie pierwszoligowców.

I
£

W ostatnim spotkaniu II etapu przeciwko drużynie Włókniarza, w ryb
nickim zespole, po przerwie spowodowanej kontuzją kolana, wystąpiła Ka
tarzyna Kruczyńska, a Dze Ose, która ma jeszcze założony na ręce gipsowy 
opatrunek, w najbliższych dniach także powróci na boisko.

W I kolejce play off koszykarki Color Cap-u spotkają się z liderem roz
grywek po II etapie Fotą Portą Gdynia, a walka toczyć się będzie do trzech 
zwycięstw. Koszykarską ekstraklasę opuszcza Włókniarz Białystok, a Per- 
fopol Starachowice szansy na pozostanie w I lidze szukać będzie w bara- 
żach z wiceliderem 13 ligi.m Zakończyli sezon
Występujący w III lidze koszykarze MKKS Rybnik zakoń- 

czyli kolejny sezon ligowy.
Z dorobkiem 30 punktów w końcowej tabeli uplasowali się na 8 miej

scu, a trener zespołu Czesław Grzonka podsumowując sezon powiedział: 
- Osiem zwycięstw jakie odnieśliśmy w ciągu sezonu to niewiele, ale od 
samego początku borykaliśmy się z kontuzjami. W pierwszej fazie  rozgry
wek graliśmy bez czołowego snajpera Marcina Sroki, poza tym trzech za
wodników obecnie studiuje i nie zawsze mogli występować w ligowych po
tyczkach i stąd tak niewielki dorobek ligowych zwycięstw.

»
•N

•KI

Trzecim  zagranicznym  zaw o
dnikiem  w drużynie R K M  R yb
nik został Szw ed Peter K arlsson.

Po ciężkich i długotrwałych negocjacjach 
obie strony doszły jednak do porozumie
nia i uczestnik Grand Prix ’97 w nadcho
dzącym sezonie bronić będzie barw ryb
nickiej drużyny. Tymczasem żużlowcy roz

poczęli już tareningi na torze, na który wcześniej 
nawieziono ponad 100 ton granitu. Pierwszy ligo
wy mecz rybniccy żużlowcy rozegrają 5 kwietnia 
w Częstochowie, natomiast wcześniej 21 marca na 
rybnickim torze w spotkaniu spamngowym spo
tykają się z Unią Leszno, a 28 bm. ze Stalą Rze
szów. W spotkaniach tych w rybnickiej drużynie 
wystąpią prawdopodobnie M. Lemon i P. Karls
son.

O kolejne m edale w zbogacili 
klubow ą kolekcję dżudocy P olo
nii Rybnik.
Tym razem z Mistrzów Śląska juniorów 
z medalem złotym powrócił D. Mosler, 
ze srebrnym B. Piontek, a z brązowym 
M. Walendzewicz i A. Remiarz.

Artur Kej za, najlepszy rybnicki dżu- 
doka, piąty zawodnik Mistrzostw Euro
py, weźmie udział w połowie marca 
w Turnieju W arszawskim, zalicza
nym do międzynarodowych turniejów 
kat. A, trzy  ty g o d n ie  p óźn iej na 
podobny turniej wyjedzie do Holan
dii, a w maju weźmie udział w Mistrzo
stwach Europy, które tym razem zostaną 
rozegrane w Hiszpanii.

"Powroty"
dokończenie ze strony 17
parę kopalń, niewinnych hałd, nie za
duża koksownia. Przecież nie jest tak
źle.
- Nie jest tak źle? Daj spokój. Ja w ogóle 
nie wiem, co ty w tym twoim Rybniku 
widzisz? Wracasz do niego i wracasz... 
po co? Do tego smrodu?
- Wiesz Misiaczku coś ci powiem, bo 
znamy się jak stare konie. Mogę cię w 
sumie zrozumieć. Masz rację. Chwała

ci za to. Ale to że tak często mnie tu 
ciągnie, wynika z rzeczy, której ty nigdy 
nie załapiesz. Widzisz, tutaj wbrew po
zorom żyją ludzie, żyją moi krewni. To 
tutaj biegałem po łąkach, chodziłem do 
szkoły, pierwszy raz się zakochałem. Tu
taj, nie gdzie indziej. Dla mnie hałda to 
nie tylko kupa zasyfionej ziemi. To też 
kawałek krajobrazu, i to pięknego krajo
brazu. Nawet, wyobraź sobie te komi
ny, które teraz widzisz, wiesz co powo
dują... że czuję się spokojny. Bo jestem

u siebie. To jest cholernie swojskie. Czu
jesz bluesa?
- Nie, nie czuję. Hałda i piękno. Też mi 
para. Jesteś chyba trochę za senty
mentalny. Wyrzuć to z siebie i nie baw 
się w sentymenty, bo to ogranicza czło
wieka.
- Te sentymenta Misiak, to cząstka 
mnie. Może i mnie ograniczają, ale to 
do tej ziemi zawsze będą wracał i za
wsze będzie sprawiało mi to przyjem
ność. Proste, prawda? (...)

Tel. 42-28-825
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W śród autorów  praw idłow ych rozw iązań  
krzyżów ki rozlosujem y dw a bony tow arow e  

w artości 50 zł każdy, ufundow ane przez

K lub M iędzynarodow ej Prasy i Książki GS3P&K 
Rybnik, ul. Sobieskiego 18.

Nagrodę za rozwiązanie krzyżówki nr 2 z hasłem "FLIRT TO 
ZABAWA SERC"otrzymują: IRENA GRZESIK, ul. Sławików 
15a/40 oraz ANDRZEJ SZULIK, ul. 1 Maja 21, 44-206 Rybnik 
6. Bony towarowe do odebrania w redakcji przez miesiąc od daty 
ogłoszenia nazwisk zwycięzców.
Rozwiązaniem krzyżówki jest hasło, które powstanie po upo
rządkowaniu ponumerowanych liter od 1 do20.

Rozwiązania na kartkach pocztowych prosimy przysyłać do 6 
kwietnia pod adresem redakcji: "Gazeta Rybnicka ", Rynek 12a, 
skr. poczt. 96, 44-200 Rybnik, lub wrzucić do naszych "żółtych 
skrzynek" (ulica Kościuszki, Zamkowa).

Opatrywanie rozwiązania kuponem nie jest konieczne.

Apelujemy do naszych Czytelni
ków, by korespondencję wysyłaną 
na nasz adres: Redakcja “Gazety 
Rybnickiej”, 44-200 Rybnik, Ry
nek 12a, opatrywali dodatkowo nu
merem skrytki pocztowej - skr. po
cztowa nr 96, co ułatwi pracę po
czcie i zaoszczędzi drogi listono
szom. Dziękujemy!

Sp. z o.o
Klub Międzynarodowej Prasy i Książki 

Rybnik, ul. Sobieskiego 18

Bogusław Łoziński - 
LEKSYKON ZAKO
NÓW W POLSCE - in
formator o życiu konsekro
wanym, Katolicka Agencja 
Informacyjna.

Omówienie 59 wspólnot 
zakonnych męskich i 129 
żeńskich w Polsce - syl
wetka założyciela, działalność, dane liczbowe, 
zdjęcie i opis stroju zakonnego. W II części 
m.in. - świeckie instytuty życia konsekrowa
nego oraz wybrane terminy z nim związane. 

❖  ❖  ❖
Stanisław Stabryła - KSIĘGA LEGEND 

RZYMSKICH, Wyd. Na
ukowe PWN.

Autor, profesor UJ pro
wadzi badania naukowe 
nad literaturą i kulturą an
tyczną, jednocześnie pisze 
książki z pogranicza bele
trystyki i literatury nauko
wej. Jego Mitologia dla 

dorosłych była bestsellerem. Księga legend 
rzymskich to oryginalny, oparty na źródłach 
antycznych, zbiór najbardziej atrakcyjnych 
opowieści starożytnego Rzymu.

HOCHZEIT
Prawie czterystustroni- 

cowy niemieckojęzyczny 
magazyn dla wszystkich, 
których czeka ślub i wese- te r  
le. Suknie ślubne i ubiory 
męskie, bielizna, kosmety
ki, biżuteria, fryzury i inne 
akcesoria, a także okolicz- 
nościowe opowiadania.
Warto przerzucić po pod- 

i jęciu tej jednej z ważniejszych życiowych de
cyzji.

CD 100 Years of Cinema 
- Retro
The Gold Collection

Dwie płyty kompaktowe 
z największymi przeboja
mi filmowymi dawnego 
kina. Wśród wykonawców 

największe gwiazdy: Rudolph Valentino, Fred 
Astaire, Marlena Dietrich, Clark Gable, Mari- 
łyn Monroe, Sophia Loren, Marión Brando 
i wielu innych. Gratka dla kolekcjonerów.

Te.l. 4 2 -2 8 -8 2 5



GODNO&IĄ&KI 5ANK GOSPODARCZY M. - Oddział Dybnik
Oddział w Rybniku, ul. Miejska 8 
tel./fax 422-82-10, 422-82-68, 422-82-08

Górnośląski Bank Gospodarczy S.A. w Katowicach jest bankiem regionalnym o charakterze detalicznym, 
zapewniającym kompleksową obsługę małym i średnim przedsiębiorstwom.
Mając na uwadze konieczność powiększania zasięgu działalności bankowej GBG S.A. Oddział Rybnik otworzył 
nowa placówkę bankową, tj. Stacjonarną Agencję w Jejkowicach przy ul. Prusa 2.
Uwzględniając potrzebę przybliżenia podstawowych usług bankowych Agencja naszego Banku oferuje następujące 
produkty bankowe:
- przyjmowanie wniosków o otwarcie ROR
- realizacja czeków ROR i kart płatniczych GBG S.A.
- przyjmowanie wpłat na rachunki GBG S.A. i innych banków,
- przyjmowanie wniosków o udzielenie kredytów detalicznych, samochodowych i innych.

Oferta ta będzie systematycznie rozszerzana, by 
w pełni zaspokoić potrzeby całej społeczności 
gminy Jejkowice. W praktyce oznacza to przy
bliżenie banku do klienta jak również rozsze
rzenie współpracy z samorządami terytorialny
mi i uczestnictwo w przekształceniach struktu
ralnych naszego regionu.

Pierwsza Agencja Stacjonarna G.B.G. s.a. w Rybniku, 
widok na zewnątrz ...

... i wewnątrz

Wójt Gminy Jejkowice Jan Jochem wraz 
z dyr. Markiem Solarczykiem, 
przedstawicielem centrali G.B.G. s.a. 
w Katowicach dokonują otwarcia agencji

GBG S.A. - "... tu czas i pieniądze pracują dla ciebie"

Tel. 42-28-825 H H H H H
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P.P.U.H. „FABET" Sp. z o.o.
4 4 - 2 4 0  Ż o r y , u l.  B o c z n a  6
Tel (036) 73-40-500; 73-40-510  

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

D O  B U D O W Y  D O M U
►stropy prefabrykowane - dł. do 9,0 m, 
►elementy ścienne (bloczki, pustaki), 
►płyty dachowe, belki nadprożowe, 
►płyty drogowe płytki chodnikowe, 
►krawężniKi, obrzeża,

ce
►stal, wyroby stalowe, siatki zgrzewane, 

życzalnia elektronarzędzi i sprzętu
udowlanego, tel. (036) 73-40-526.

Garaże prefabrykowane
•  p o je d y n c z e  i kom pleksy.

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

N A W I E R Z C H N I

W Â W j
W W O RK AC H  SO kg
M O Ż LIW O Ś Ć  D O S TA W Y

STROP 2K
beton "  — -  __
uzupełniający /  '  ~  _

zbrojenie
łączące f  kratownica
płyta prefabrykowana przestrzenna

Maksymalna rozpiętość stropu 9,0 m

WYCENA
NIERUCHOMOŚCI
Uprawniony Rzeczoznawca Majątkowy 
mgr inż. Krzysztof URBAŃCZYK 

tel. 42-35-323

O głoszen ia drobne
■' : :V. •

Sprzedam działkę z altaną, Rybnik, 
tel. 422-68-14

KURSY - IV m
•  LO eksternistyczne
•  księgowo-podatkowy
•  wychowawców kolonii
•  angielski, niemiecki
•  BHP (na zlecenie firm)

Zapisy: Firma Oświatowa

A t i r n d i
Rybnik, ul. Korfantego 6, 
tel: 42-35-470, 42-22-969

NAPRAWA
PRALEK

A U T O M A T Y C Z N Y C H
fachowo i solidnie

tel. kom . 0 602 126 524

- łącza ADSL do 7Mb/s
- poczta e-mail
- poczta przez UUCP
- węzeł ISDN
- reklama w serwisie WWW

Z a p r a s z a m y

KONCESJONOWANY DOSTAWCA 
U S Ł U G I N T E R N E T O W Y C H

„ P I K - N E T ” S I E C I  R O Z L E G Ł E  
44-100 GLIWICE, UL. TOSZECKA 102 
TEL. (0-32) 279-96-00, FAX (0-32) 279-96-01

J l l [ &

Firma Handlowo-Usługowo-Produkcyjna "Panel" S.C.

Rybnik-Golejów, ul. Jarzębinowa 8a, 
tel./fax (0-36) hurt: 424-61-01, detal: 424-67-00

O feruje Państw u:

¿Sr panele podłogowe 
¿Sr boazerie ścienne i sufitowe PANEL 
¿Sr boazerie ścienne i sufitowe PCV 
¿S- kasetony sufitowe (import Niemcy) 
¿Sr sklejki boazeryjne technologii 

japońskiej
¿Sr kleje do płytek ceramicznych 

ATLAS, CERESIT

¿Sr ceramika łazienkowa + sanitaria 
¿Sr drzwi krajowe i importowane 
¿h rynny dachowe PCV GAMRAT 
¿Sr pokrycia dachowe BITUWELL 
¿Sr płytki ceramiczne MARAZZI, 

CER-ROL
¿Sr sufity podwieszane ARMSTRONG

oraz wiele innych materiałów budowlanych...

. ^ ê >

2 - 5% RABATU
po okazaniu kuponu 

przy zakupie dokonanym  
w naszym sklepie

25

T e l__4  7 -7 B -B  7  5S S S S S H S I



Marzec 1998 GAZETA RYBNICKA

T E L E F O N Y  A L A R M O W E
Pogotow ie R atunkow e: 
Straż Pożarna:
Policja:
Straż M iejska:

999, 42-23-666  
998, 42-22-277  
997, 42-21-091  
42-27-254  
w godz. 600-2200 

Pogotowie W eterynaryjne: 42-22-461  
Pogotow ie G azow e: 42-23-419 po godz.
1500 45-53-791
Pogotow ie E nergetyczne: 42-210-71  
Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne: 42-23-681, 
42-26-192, 42-26-647

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

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

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

T E L E F O N IC Z N E  SŁ U Ż B Y  IN F O R M A C Y JN E
Informacja: PKS 42-22-242, PKP 42-23-009,
KM 42-27-122
Informacja o numerach telefonów: 913
Nadawanie telegramów: 905
Zamawianie rozmów międzymiastowych: 900 
Budzenie telefoniczne: 900
Zegarynka: 926
Informacja i reklamacja międzymiastowa: 909

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

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

-m -----------------------—— ■— —-------------

BEZPŁATNE PORADY PRAWNIKA
w "Gazecie Rybnickiej"

W piątki w godz. 15.00 -17.00 w siedzibie naszej redakcji 
(Rynek 12a, tel. 42-28-825) 

dyżuruje prawnik udzielający bezpłatnie porad
J

f EKSPRESS 
Rybnik, Reja 2

Wywoływanie negatywów w procesie c-41 i wykonywanie 
odbitek w ośmiu formatach. Terminy od 1 do 24 godzin.

4  zdjęcia paszportowe - tylko 10 zł

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

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

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

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

Ceny konkurencyjne

G A Z E T A  
R Y B N IC K A

13.000 ^
m m o u jw m /

CENY REKLAM I OGŁOSZEŃ: 
wewnątrz numeru 

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

Ceny ogłoszeń drobnych
_________ z podatkiem VAT_______

cała strona - 840 zł
1/2 strony - 420 zł
1/4 strony - 210 zł
poniżej 1/4 strony -1,95 zł/cm2

m m /c m
¿ om w /m m

TWOJPęO OftOSZM/A
OKŁADKA (tylna -  pełny kolor): 
strona ostatnia 
cała strona - 1607 zł
1/2 strony - 803 zł
1/4 strony - 402 zł
strona wewnętrzna 
cała strona - 1435 zł
1/2 strony - 717,5 zł
1/4 strony - 358,75 zł

B& PM TM M PD PW
R A B A TY:
cykl 3 emisji -10% 
cykl 6 emisji -15% 
cykl 12 emisji - 20%

ceny netto + 22% VAT

Biuro ogłoszeń: IMFOMAX, 
Rybnik, Rynek 12a, 

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

^Zastrzegamy

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

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

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

,  GAZETA, 
RYBNICKA

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

R ynek 12a (oficyna) 
Skrytka pocztowa 96 

tel./fax 42-28-825  
Redakcja czynna  

od poniedziałku  do p ią tku
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PRZEDSIĘBIORSTWO PREFABRYKACJI GÓRNICZEJ

44-201 RYBNIK, UL. WIEJSKA 7 
teł. (036) 422-64-51-54 w. 214, fax (036) 422-21-67

P R O D U K U J E M Y :
□  kręgi betonowe o śr. 8 0 0 ,1 0 0 0 ,1 2 0 0  x 600 ze stopniami włazowymi lub bez
□  okładziny górnicze AW-12 0 ,1 0 0 ,7 5 ,5 0  Samson
□  pokrywy z otworem na właz żeliwny i bez otworu o śr. 1 0 0 0 ,1 2 0 0 ,1 4 0 0 ,1 6 0 0 ,1 8 0 0
□  rury żelbetowe podwójne zbrojenie o śr. 8 0 0 ,1 0 0 0 ,1 2 5 0 ,1 5 0 0 , dł. 1 m
□  wodościek terenowy, trylinka
□  betonity chodnikowe, szybowe, betonity SW-1, rynny trapezowe RT-50, RT-75, płyty ściekowe 

7 0 x 5 0 x 6
□  rury betonowe kielichowe ze stopką o śr. 200 do 600, dł. 1 m
□  kręgi zbrojone o śr. 8 0 0 ,1 0 0 0 ,1 2 0 0  x 600 

ze stopniami włazowymi lub bez
□  betonity klinowe pod studzienki kanalizacyjne
□  pierścienie obciążające o śr. 1530 i śr. 1330
□  obrzeża chodnikowe, płytki chodnikowe, krawężnik drogowy, 

obrzeża trawnikowe, donice skarpowe
□  płyty drogowe i skarpowe wielootworowe 100 x 75 x 12,5 cm
□  płyty drogowe pełne 300 x 90 x 15 cm
□  płyty melioracyjne 75 x 50 x 8
□  płyty oporowe 300 x 150 cm
□  płyty stropowe na garaże 299,5 x 29,5 x 11 DZK 300 x 600 x 10
□  masę betonową B-75, B-10, B-15, B-20
□  kostka brukowa
□  lance monolityczne do odsiarczania i argonowania stali
□  włazy żeliwne o śr. 600, typ ciężki, kratki ściekowe
□  oraz wszelkie inne wyroby na życzenie odbiorcy

W Y K Ł A D Z I N Y
Hurtownia „GALPEX” s.c.

Zaprasza do sklepu firm owego  
w Rybniku, PI. Kopernika 1  

(dawny PEWEX)

Oferujemy:

Wykładziny (szerokość 2,3,4,5 m), tapety, okleiny samo
przylepne, kleje, kasetony, listwy podłogowe, wycieraczki

NOWOŚĆ

Panele podłogowe „PARADOR'

Gwarantujemy:

Sprzedaż ratalną - niskie oprocentowanie 
Produkty renomowanych firm 
Profesjonalną i miłą obsługę 
Transport (do 7 km gratis)

Atrakcyjne ceny

n a jw ię k s z y  w y b ó r

te l. (0 3 6 ) 4 2 3  5 8  29, 4 2 3  58  30

Twój Bank Bliżej 
Twojego Domu

M am y zaszczyt zaprosić  
Państw a do 

nowo otwartej 
F ilii w  R y b n ik u  

p r z y  u lic y  
Z e b rz y d o w ic k ie j 30

- kredyty konsumpcyjne
- lokaty terminowe
- obsługa ROR
- pełna obsługa kasowa
- bankomat

^ P B K
Powszechny Bank Kredytowy SA 

w Warszawie
I Oddział w Rybniku, Chrobrego 8, tel. 42 270 41 

w Rybniku, Zebrzydowicka 30, tel. 42 45 301, tel/fax 42 45 302

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

Rybnik ul. Zebrzydowicka 3 (D.H. „DOMUS”) 
Jastrzębie Zdrój D.H. „KŁOS”

Szafy z drzwiami suwanymi INDECO 
znajdują swoje zastosowanie praktycznie 
w każ-dym pomieszczeniu.
Z powodzeniem można sto-sować je 
w przedpokojach, sypialniach, gardero
bach,gabinetach czy biurach.
Szeroka gama dostępnych kolorów płyt, 
luster oraz ram drzwi daje pewność, że 
drzwi INDECO będą doskonale kom
ponować się z istniejącym wnętrzem. 
Wysokiej klasy materiały oraz wykonaw
stwo gwarantują zadowolenie nawet naj
bardziej wymagających klientów.

• RATY
• MOŻLIWOŚĆ ODPISANIA OD 

PODATKU
• RABATY DLA POWODZIAN
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ŚWIERKLANY*
ul. Żorska 28 
tel. 0-90 68 33 29
G L I W I C E
ul. Rybnicka 1*i 
tel. (032) 232 07Q 
SOSNO^JEĆr

PUNKTY SPRZEDAŻY 
D E TA L i C ZNE jT M O T iT

ui. Signkiejpc z a ^  
tei. i032) m  5433

SPRZEBAŻJłURTOWA
ŚWfERKlSANY *
ul. 3 M aja i t 4  -Al .

iniertec

Ż O R Y

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

WM

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

PVC AL

Zapraszamy do biura inf.-handlowego A-P

D O M E X  s .c .

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

422 66 16

KLIMATYZACJA
WENTYLACJA

Autoryzacja V itroservice Clima, Daikin, Sanyo, Electra

SYSTEMY ALARMOWE
Kontrola dostępu, te lew izja  przem ysłowa 

Autoryzacja Techom 
Koncesja MSW  i A

DOMOFONY, VIDEODOMOFONY
TELEFONY

Autoryzowany dystrybutor M iw i-Urm et

Zapraszam y

44-240 Żory

ul. Moniuszki 5 

tel. (036) 43 42 164 

tel./fax (036) 43 45 896

44-200 Rybnik

PI. Wolności 15 

tel. (036) 42 24 846 
tel./fax (036) 42 24 992

44-300 Wodzisław Śl.

ul. 26 Marca 7 
tel. (036) 45 53 245

47-400 Racibórz

ul. Browarna 16 

tel./fax 41 52 248 B ensterUI Promocja zimowaL

szyby K=1,1 w cenie 1,6

PRZEDSIĘBIORSTWO
PRODUKCYJNO-HANDLOWO-

USLUGOWE

OKNA I DRZWI
Poszukujemy partnerów 

handlowych
Wyrób posiada certyfikat zgodności 

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

dla systemu VEKA SOFTUNE

VEKA - niemiecki profil 
Wybrałeś to co najlepsze

Kaprassany równiei do naszych 
salonów sprzedaży

RTV - raONPSOS. PHIŁIPJS. I’AXASOSK , SOOT 
Atu» - AKIM». WHIRLPOtH*. BOSCH. m iSSI. POLAK, AMK A

44-240 Żory. ul. Moniuszki 5 44-200 Rybnik, Pi. Wolności 1


