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Kopia dokumentu biskupa wrocławskiego 
z 1223 roku, dotyczącego przyznania 
dochodów dla kościoła św. Zbawiciela 
w Rybniku

Kopia dokumentu książąt opolskich, 1260 r. 
Dotyczy przeniesienia klasztoru 
norbertanek z Rybnika do Czarnowąsów 
w 1228 r.
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GAZETA RYBNICKA Kwiecień 1998

R adko  
oglądamy się 
wstecz...
Czas teraźniejszy z swym życiem ruchliwym i niespokojnym 

nie pisze już żadnych kronik, jest to rzeczą pożałowania godną 
(...) - pisał w  1925 roku Artur Trunkhardt w swoich Dziejach 
miasta Rybnika... I choć od tego czasu minęło lat 70 z okładem, 
to samo moglibyśmy rzec o nas, współczesnych. Zabiegani, przy
tłoczeni problemami codzienności, patrzący co najwyżej przed 
siebie, rzadko oglądamy się wstecz. Warto jednak, dla nabrania 
oddechu i dystansu, zanurzyć się od czasu do czasu w przeszło
ści.

My uczynimy to za sprawą najstarszych dokumentów, w któ
rych wzmiankowano Rybnik. Ich oryginały zostały odkryte w Ar
chiwum Państwowym we Wrocławiu przy okazji poszukiwań 
przez pracowników rybnickiego Muzeum ciekawych materia
łów, które wzbogaciłyby stałą ekspozycję w jego odremontowa
nej siedzibie na Ratuszu. Dziś staranne kopie tych pergamino
wych dokumentów wraz z woskowymi pieczęciami, wykonane 
przez konserwatora dzieł sztuki Elżbietę Jabłońską, można oglą
dać w gablotach rybnickiego Muzeum. Zgodnie z zasadą, że 
zabytki zostają tam, gdzie je odkryto, oryginały pozostały we 
Wrocławiu.

Najstarszy, zdobny w dwie pieczęcie dokument sygnowany 
jest datą 1223, a podpisany przez biskupa wrocławskiego Waw
rzyńca. Dotyczy on przyznania dziesięcin z kilkuset wsi "kasz
telanii cieszyńskiej" kościołowi św. Zbawiciela w Rybniku dla 
utrzymania w nim zakonnic. /Zd j. 1 /. Dokument ten był już k il
kakrotnie wzmiankowany, choćby w Kronice... Trunkhardta i Wy
pisach do dziejów Rybnika i Wodzisławia Śląskiego.

Dwa kolejne dokumenty, które dziś przedstawiamy, są mniej 
znane. Jeden z nich to pismo papieża Grzegorza IX, w  którym 
zwraca się on do braci w klasztorze w Rybniku, aby wypełniali 
oni swoje zobowiązania/Zdj.2/. Drugi z 1260 roku dotyczy prze
niesienia lokowanego w Rybniku w 1202 roku zakonu norberta
nek do Czarnowąsów, a podpisali go książęta opolscy Kazimierz 
i Władysław.

W Muzeum w Rybniku można obejrzeć jeszcze inne interesu
jące pisma dokumentujące naszą przeszłość. Postaramy się rów
nież przedstawić je bliżej.

Reprodukcje kopii dokumentów: 
Celestyna Chlubek-Adamczyk
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Sesja Rady M iasta

Zdecydowane 
“tak” dla 

Zarządu M iasta
Głównymi punktami sesji, która odby

ła się 25 marca br. były: podjęcie decyzji 
o absolutorium dla Zarządu Miasta z ty
tułu wykonania budżetu miasta za 1997r. 
oraz uchwalenie budżetu na 1998 rok.

Rada Miasta - po rozpatrzeniu sprawo
zdania z wykonania budżetu za 1997 rok
- większością 38 głosów (przy 2 przeciw
nych i 1 wstrzymującym się) udzieliła Za
rządowi Miasta absolutorium (uchwała 
nr 337). Sprawozdanie finansowe z wyko
nania budżetu za 1997 r. drukowaliśmy 
już w nr 3/98 Gazety Rybnickiej.

Natomiast 39 głosami, przy 2 przeciw
nych, Rada przyjęła budżet miasta na 
1998 r.

Ponadto Rada podjęła decyzje w następujących 
sprawach :

- ustalenia stawki bazowej i wysokości punktu 
do taryfikatora wynagrodzeń pracowników 
miejskich jednostek gospodarki komunalnej 
oraz sportu i rekreacji (uchwała nr 339).

- zmiany uchwały w sprawie środków specjal
nych jednostek budżetowych miasta (uchwała 
nr 340).

- ustalenia wysokości opłaty za korzystanie 
z wyżywienia w przedszkolach miejskich na 
rok szkolny 1998/1999 (pełny tekst uchwały 
nr 341 publikujemy na stronach Monitora 
Miejskiego).

- nabycia i zbycia nieruchomości (uchwała nr 
342).

- podjęcia - na wniosek Międzygminnego Związ
ku Komunikacyjnego uchwały porządkującej 
jego Statut za okres przynależności Rybnika 
do tego Związku (uchwala nr 343).

- wyrażenia zgody na wniosek Wojewody Kato
wickiego o odwołanie radnego Tadeusza Pru
szkowskiego z funkcji Kierownika Urzędu Re
jonowego w Rybniku (uchwała nr 344).

Uchwałę budżetową nr 338 wraz z omówie
niem publikujemy na stronach Monitora Miej
skiego.

Po raz pierw
szy Drogę Krzy
żową prowadzą
cą ulicami Ryb
nika parafia  
M atki B oskiej 
Bolesnej zorga
nizowała w 1996

Z wielkim żalem zawiadamiamy o śmierci - w dniu 7 kwietnia br.

śp. Jerzego Widery
przewodniczącego Rady Dzielnicy Orzepowice, 

radnego Rady Miasta, przewodniczącego Komisji Kultury.
Żegnamy w Nim człowieka wielkiej prawości i wyjątkowego 
zaangażowania w sprawy swojej dzielnicy i całego miasta.

Z Rodziną pozostajemy we współodczuwaniu tej wielkiej straty.
Przewodnicząca Rady Miasta 
Prezydent i Zarząd Miasta

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci w dniu 28 marca 1998 r.

śp. Renaty Hupki
Z a łożyc ie lk i i d łu g o le tn ie j k ie row n iczk i Zespo łu  “ P rzygoda”

Żegnamy w Niej znakomitego pedagoga i wychowawcę godnie rozsławia
jącego Rybnik w świecie. Osobę, dla której taniec, ludowa tradycja oraz 
kształtowanie młodych charakterów przez rozbudzanie artystycznych za
interesowań stanowiły cel i dorobek życia.

Rodzinie Zmarłej
składamy wyrazy głębokiego współczucia - 
Prezydent i Zarząd Miasta Rybnika, kierownictwo 
i pracownicy miejskich jednostek oświatowych i kulturalnych.

roku. Niesiony 
przez wiernych 
pięciom etrow y  
krzyż pozosta ł 
wtedy u podnóża 
“kościelnej gór
k i”, nieopodal 
kaplicy akade
mickiej.

Również w tym roku, tradycyjnie w odpust przed Niedzielą Palmową, 
Droga Krzyżowa wyruszała ulicami Kościelną, przez Rynek, Sobieskiego 
i Gliwicką pod krzyż, a rybniczanie licznie w tym religijnym wydarzeniu 
uczestniczyli.

Zdj.: Z. Keller

Teł. 42-28-825
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Bliscy wiedzieli o Jej ciężkiej chorobie, 
dla innych śmierć Renaty Hupki była za
skoczeniem. Przecież jeszcze tak nie
dawno prowadziła zajęcia...

Była osobą niepospolitą, jak niepospo
lici są wszyscy ludzie żyjący jakąś pasją. 
To z takiej właśnie pasji, popartej wiedzą, 
doświadczeniem, a przede wszystkim 
pracą, zrodziła się “Przygoda”- zespół, 
przez ponad ćwierć wieku utożsamiany 
z Jej osobą. Była jego sercem i duszą, 
żyła jego problemami, czerpała siłę z jego 
sukcesów i podporządkowała mu życie 
osobiste. Dla jego dobra była gotowa na 
wszelkie poświęcenia, a dobro “Przygo
dy” znaczyło dla Niej przede wszystkim 
dobro należących do niej dzieci. Wciąż 
walczyła o lepsze warunki dla egzysten
cji zespołu, zabiegała o środki, bolała, 
kiedy nie znajdywała zrozum ienia dla 
swoich wysiłków. I jakby na przekór mo
dom, potrafiła kulturą ludową, w tym na
szą, rodzimą, śląską, zainteresować set
ki ludzi należących dziś do pogrążonej 
w smutku wielkiej rodziny “Przygody”. Dla 
wielu siedziba zespołu była drugim do
mem, tu znajdywali ciepłą atmosferę i przy
jaciół, a “pani Renata” była wyrocznią i au
torytetem. Od niej uczyli się lojalności, so
lidarności i odpowiedzialności, szacunku 
do kultury ludowej i narodowej.

Przez długie lata utrzymywała ser
deczny kontakt z wieloma osobami, któ
rych dzieciństw o i w czesna m łodość 
związana była z “Przygodą” , cieszyła 
się ich sukcesami w dorosłym już ży
ciu, wierząc, i słusznie, że ich cząstkę 
zawdzięczają zespołow i i atm osferze 
jaką w nim stworzyła.

Z godną podziwu cierpliwością prowa
dziła zajęcia z najmłodszymi grupami,

Będzie nam 
Jej

brakowało...
obserwując z radością ich postępy, za
wsze bowiem myślała o przyszłości ze
społu i jego rozwoju. Niechętnie uzewnę
trzniała emocje i wzruszenia, ale znają
cy ją bliżej wiedzą, jak przeżywała każdy 
publiczny występ.

To dzięki Jej silnej osobowości oraz 
wyobraźni zaistniała “Przygoda” jaką zna
my dziś. Bez cienia przesady możemy 
powiedzieć - dzieło Jej życia. Na szczę
ście, w osobie córki pozostawiła tego 
dzieła kontynuatorkę. Jesienią ub. roku 
zespół obchodził 25-lecie działalności. 
Cieszymy się, że było Jej jeszcze dane 
przeżywać radość jubileuszu, który był 
przecież także Jej osobistym świętem.

Jej duch będzie żył w nas wszystkich 
tak długo jak pamięć o Niej, a pamięć ta 
jes t przecież pom nożona przez setki 
członków zespołu i osób z nim związa
nych.

W uroczystościach pogrzebowych, któ
re miały miejsce w bazylice św. Antonie
go, a później na cmentarzu przy ul. Rudz
kiej, obok rodziny, wzięli liczny udział 
przyjaciele, członkowie “Przygody”, dawni 
wychowankowie i współpracownicy. Nad 
grobem zmarłą pożegnał prezydent Jó
zef Makosz, a także przedstawiciele wiel
kiej rodziny “Przygody”.

Będzie nam Jej wszystkim brakowało.

W ostatniej 
drodze "pani 
Renacie" to
wa r z y s z y ł a  
"Przygoda".

Zdj.: szoł

Renata Hupka urodziła się w  Cieszynie. 
Ukończyła Studium Tańca przy Minister
stwie Kultury i Sztuki, studia magisterskie 
na W ydziale Pedagogiki Pracy Kulturalno- 
Oświatowej filii U.SL. w  Cieszynie oraz po
dyplomowe Studium Etnografii na Uniwer
sytecie M.Kopernika w Toruniu. Kwalifika
cje podwyższała udziałem w  wielu kursach 
specjalistycznych, również za granicą. 
Przez wiele lat prowadziła grupy taneczne 
w  DK w  Chwałowicach, zajęcia z tańca kla
sycznego w klubie gimnastycznym w Ra
dlinie. Jako kierownik świetlicy szkoły w Kle- 
szczowie była współzałożycielką zespołu 
"Szkolaki". Współpracowała z Zespołem 
Pieśni i Tańca "Kryry" przy Kole Gospodyń 
Wiejskich w  tej miejscowości, prowadziła ze
spół taneczny w  DK w  Żorach, współpraco
wała z Teatrem Ziemi Rybnickiej, kierowała 
Wydziałem Tańca i Folkloru Wojewódzkie
go Ośrodka Kultury w Katowicach, była w i
zytatorem zajęć pozaszkolnych Kuratorium 
Oświaty i Wychowania w Bielsku-Białej.

Z "Przygodą" związała się w  1973 roku. 
Skromną grupę wokalną przeobraziła w kil
kusetosobowy zespół folklorystyczny, będąc 
jego choreografem i kierownikiem jedno
cześnie. Od ćwierćwiecza "Przygoda" jest 
więcej niż zauważalnym elementem kultu
ralnego pejzażu naszego miasta. Odnosi
ła i odnosi sukcesy na estradach krajowych 
i zagranicznych, zawsze reprezentując 
nasze miasto i region.

W  roku ub. Renata Hupka została laureat
ką Honorowej Złotej Lampki Górniczej, na
grody jaką miasto przyznaje ludziom najbar
dziej dla Rybnika zasłużonym, szczególnie jeśli 
chodzi o rozsławianie działań kulturalnych.

Ti>\
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IV LO w Rybniku-Chwałowicach odwie
dziło około 800 uczniów szkół podstawowych 
z Rybnika, ale też ze Świerklan, Jankowie, 
Czernicy.

Istniejąca od 1990 roku szkoła zaprezento
wała przyszłym adeptom to co ma najlepsze
go: kadrę nauczycielską, sympatyczną atmos
ferę, charakterystyczną kameralność (szkoła 

liczy tylko ok. 450 uczniów) oraz nie
wielką, w porównaniu z innymi szko
łami, ilość kandydatów na jedno miej
sce (tak było w ubiegłym roku!). 
Dzieje się tak m.in. dlatego, że staty
styczny absolwent podstawówki wy
biera często licea w centrum Rybni
ka, ze względu na dojazd czy opinię.

Zaś o opinię po odwiedzeniu IV LO 
zapytaliśmy kilku uczniów: - Zdziwi
ło mnie, że dyrektor tego liceum - 
mówi Kasia z Czernicy - spotkał się 
specjalnie z nami i rozmawiał, jakby
śmy byli kimś ważnym. Bardzo mi się 
to spodobało.

Natomiast kilku uczniów z Wielo
pola i Boguszowie przyznało się, że 
choć mieszkają niedaleko, pierwszy 
raz mieli okazję odwiedzić dzielnicę 
Chwalowice, nie wiedzieli zresztą, że 
istnieje tu liceum. Ania i Karolina ze

Ośmioklasiści z Boguszowie (SP 17) i 
Wielopola (SP 8) podczas wizyty w IV  LO  
w Rybniku-Chwałowicach

“Dni otwarte” w Zespole Szkół Ekono- 
miczno-Usługowych to jakby zwiedzanie 
labiryntu, tyle że za nitkę Ariadny uczniom 
Szkoły Podstawowej nr 13 służy... pani 
profesor, która cierpliwie odpowiada na 
wszystkie pytania. Największe wrażenie na 
uczniach podstawówek robią pracownie 
nauki zawodu: z maszynami do pisania, z 
komputerami...

To prawdziwy kombinat szkolny: szkoły 
zawodowe i licea - ekonomiczne, handlo
we, techniczne, gastronomiczne. Widzieli
śmy też szkolną stołówkę, kawiarnię (tu 
uczą się kelnerzy), bibliotekę... Szkoła czy
sta, dziwi brak napisów np. na ławkach. Za 
to dużo ciekawych plansz i gazetek.

Nie oglądaliśmy przygotowanego dla go
ści “Dni otwartych” filmu o szkole. Le
piej ujrzeć wszystko na własne oczy... Aha! 
Nasza "Ariadna" twierdzi, że tu nie tępi 
się przygotowywania ściąg. Ósmoklasiści 
zapomnieli jednak zapytać, czy także pod
czas sprawdzianów...

(gw)

Świerklan stwierdziły: -Nauczyciele tej szko- 
ły przygotowali dla nas kilka 20-minutowych 
lekcji. Były bardzo interesujące. Ciekawe, czy 
tak jest zawsze? Inni zaś dziwili się, że opro
wadzający ich po szkole uczniowie IV LO 
cały czas chwalili swoją “budę” i nie mówili 
o niej nic złego...

/szoł/

Na pewno nie nudzili się potencjalni 
uczniowie V LO w Rybniku-Orzepowi- 
cach, a przybyło ich tu z różnych szkół 
podstawowych z Rybnika i okolic dokła
dnie 825.

Każda grupa otrzymała materiały promo
cyjne, obejrzała na video film o szkole oraz 
specjalny program komputerowy. Po kie
runkiem “przewodników”, ósmoklasiści 
razem ze swoimi nauczycielami zwiedzili 
też budynek - basen, klasy i pracownie, a 
nawet... sanitariaty. Zwrócili uwagę na 
organizację szkoły, a także na pełen ziele
ni wystrój. Gości zainteresowała także pra
ca Amerykanina Michaela, który jest wo
lontariuszem i uczy w szkole j. angielskie
go.

Goście byli bardzo zadowoleni ze spo
sobu promocji zaproponowanej przez szko
lę, a efektem będą zapewne podania o przy
jęcie...

(r)

W  Zespole Szkół Technicznych na gości "Dni otwartych" czeka sam dyrektor, który 
j także oprow adza po budynku! Zdecydowanie bardziej zainteresowani sq chłopcy, bo 

tu kształcą techników górników, m echaników sam ochodowych, e lektryków ... W  k la 
sach i p racow n iach  m ożna było  p rzym ierzyć się np. do  krzesełka s ławnego p ro 
fesora h is to rii czy pani p ro fesor chem ii. M ożna było  za jrzeć do  ub ikac ji d la  
"ko tó w " i d la  uczn iów  ze starszych klas.

Duża sala gimnastyczna, w  podziemiach siłownia - czynna i zajęta! W  efektownie 
wyposażonej pracowni informatycznej wszystkie klaw iatury zajęte, i to nie gram i, ale 
np. nauką skanowania. Zwiedzamy ćwiczeniową kopalnianą sztolnię, w  której na 
dziewczynach największe wrażenie rob ią pajęczyny, a chłopcy wreszcie w idzą, jak 
pracują ich ojcowie. Strop, spąg i stemple przestają być tajemnicą. W arsztaty samo
chodowe też da ją  do myślenia.

Niejeden chciałby tu zdać, bo atrakcyjne zawody, bo tradycje - w  tym sportowe. 
A le  będzie niełatwo, skoro do np. zawodówki samochodowej jest trzech kandydatów 
na jedno miejsce. Były to więc - dla w ielu - "Dni otwartych...oczu". / g w /

Szczegółowy wykaz szkół ponadpodstawowych z Rybnika, Żor 
i Czerwionki-Leszczyn na str. IV i V “Monitora Miejskiego”.
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W nioski Eko i Zef-u 
do ponownego rozpatrzenia
Przypomnijmy fakty: w styczniu br. Prezydent Miasta udzielił 

firmie “Eko” w a r u n k o w e g o  zezwolenia na prowadzenie, 
w terminie do 30 czerwca 1999 roku, działalności związanej z usu
waniem odpadów komunalnych z terenu Rybnika. Warunkiem było 
przeniesienie bazy znajdującej się w strefie ekologicznej w inne 
miejsce. Firma “Eko” odwołała się do Samorządowego Kolegium 
Odwoławczego, które po rozpatrzeniu sprawy uchyliło decyzję Pre
zydenta Miasta i skierowało sprawę do ponownego rozpatrzenia przez 
organ decyzyjny czyli... Prezydenta Miasta Rybnika. Również fir
ma “Z ef’, która zezwolenia nie otrzymała w ogóle, odwołała się 
do Sejmiku Samorządowego.

Zgodnie z procedurą, złożone w końcu listopada ub.roku wnio
ski firm Eko i Zef podlegają ponownemu rozpoznaniu. Na połowę 
kwietnia wyznaczone zostały rozprawy administracyjne, których 
celem, zgodnie z art. 10 Kodeksu Postępowania Administracyjne
go, jest (...) umożliwienie czynnego udziału stron w postępowaniu, 
a zwłaszcza umożliwienie im wypowiedzenia się co do zebranych 
dowodów i materiałów oraz zgłoszonych wniosków (...).

Następstwem rozprawy będzie wydanie przez Prezydenta Mia
sta decyzji administracyjnych załatwiających wnioski podmiotów 
o wydanie pozwoleń na wywóz odpadów komunalnych.

O efektach tych posiedzeń poinformujemy. Miejmy nadzieję, że
będą one satysfakcjonujące przede wszystkim dla mieszkańców
miasta. . ,Irl

Świąteczne spacery rybniczan prowadziły również przez nowy pasaż, 
który wychodzi na ul. Sobieskiego tuż za Cepelią, a jest odgałęzieniem 
pasażu łączącego ul. Sobieskiego z PI- Wolności. Przy okazji pięknie 
odremontowano kamienicę nad pasażem oraz budynki w oficynie.

Zdj.: szoł

Pierwszy rok działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej

Tu jesteśmy akceptowani
Minął rok od momentu uruchomie

nia w Rybniku przy ul. Kościuszki 
Warsztatów Terapii Zajęciowej po
wstałych, z pomocą finansową miasta, 
z inicjatywy rybnickiego koła Stowa
rzyszenia na Rzecz Osób z Upośledze
niem Umysłowym.

Znaleźliśmy tu drugi dom, pełen wza
jemnej sympatii, w którym jesteśmy ak
ceptowani, dowartościowani i możemy 
rozwijać swoje zainteresowania. Dzięku
jemy za gorącego ducha wniesionego 
w tę instytucję - mówiła z przejęciem jed
na z “warsztatowiczek”, witając gości 
uczestniczących w “urodzinowej” uro
czystości. Wśród nich - wiceprezydenta 
Jerzego Koguta, ks. Rafała z parafii oo. 
misjonarzy, przedstawicieli Rejonowego 
Urzędu Pracy, Zespołu Szkół Medycz
nych, sponsorów i wszystkich, którzy 
przyczynili się do tego, że warsztaty po
wstały i działają. Zabrakło dr M.Kufy-

Skorupowej, jak się tu mówi, dobrego 
ducha placówki, ale również dla niej 
“warsztatowicze” przygotowali upomi
nek - wytwór własnych rąk.

Witajcie w naszej bajce, gdzie wszyst
ko jest możliwe - śpiewali uczestnicy za
jęć. Możemy sobie tylko wyobrazić ile 
musieli oni pokonać barier, by wystąpić 
publicznie...

Efekty terapii są widoczne: w pracow
ni stolarskiej coraz więcej drewnianych 
przedmiotów, w plastycznej, ceramicznej 
i dziewiarskiej wykonane różnymi tech
nikami prace. Korytarze ozdobione ry
sunkami...

Kierująca warsztatami od września 
ub. roku Jadwiga Buchta widzi w dzia
łalności placówki głęboki sens. - W czte
rech ścianach domu nasi podopieczni 
wyłączeni są z życia społecznego, tu 
otwierają się, są bardziej ufni, czują się 
pewniej, tu dostrzegamy zmiany, jakie

w nich zachodzą - mówi.
- Poprzez cotygodniową katechezę, 

mszę św. i posługę sakramentalną dla 
“warsztatowiczów”, próbujemy ich do
wartościować również w aspekcie religij
nym - mówi ks. Rafał z parafii pw. Kró
lowej Apostołów, pod której opieką dusz
pasterską palcówka się znajduje.

- Aktualnie mamy 40 warsztatowiczów. 
Warunki lokalowe pozwoliłyby na przy
jęcie większej liczby osób, niestety, jeżeli 
chodzi o finanse, jesteśmy uzależnieni od 
możliwości Państwowego Funduszu Re
habilitacyjnego - powiedział Stanisław 
Kulpa, przewodniczący rybnickiego koła 
Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośle
dzeniem Umysłowym. Dlatego kierownic
two warsztatów tak sobie ceni ludzi i fir
my, które służą pomocą finansową i rze
czową, m.in. państwa Richterów - cukier
ników, którzy zobowiązali się m.in. do do
starczania pieczywa, firmę “Lord”, która 
przekazała maszyny pracowni stolarskiej, 
czy też firmę Rojek.

Zawsze szczera i wyrażana spontanicz
nie wdzięczność warsztatowiczów dla 
ludzi, którym nie są oni obojętni, jest je
dyną w swoim rodzaju nagrodą.

Irl
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W  skrom nych - zdaniem  dyrektora  rybnickiego Zakładu  
Telekom unikacji Edmunda Skupnia, ale nie sierm iężnych, 
według szefa Okręgu TP SA w  Katow icach Henryka Bebe- 
roka - progach now ej s iedziby przy u l. H a llera  odby ło  się 
uroczyste spotkanie zw iązane z pod łączeniem  do sieci 
1OO-tysięcznego abonenta.

Tak się złożyło, że został nim Bank Kre
dytowy w  Rybniku - Jest to nasz dziewięt
nasty numer, ale to ciągle mało. Cieszy 
jednak i tyle... pow iedziała dyrektorka 
banku Krystyna Ostrzołek.

sobie życia. Udział w  uroczystości prezy
dentów i burmistrzów gmin naszego re
gionu świadczy o tym, jak w ielką wagę 
władze samorządowe przykładają do te
lefonizacji.

padało ogółem 7,96 telefonu, w  1997 - 
14,14. Cieszy fakt, że w  planach na rok 
bieżący szczególny nacisk położono na 
telefonizację wsi. W  rejonie rybnickim  
np. w  grudniu ub. roku w  ośrodkach 
w iejskich było 947 abonentów, w  gru
dniu 1998 będzie ich 4065.

Jak tw ierdzi dyr. E. Skupień, procento
w o zmalała natomiast ilość reklamacji, 
zapewnia też, że podobnie jak na Zacho
dzie rozm owy mogą tanieć, ale będzie 
to m ożliwe dopiero po nasyceniu rynku.

W  ub. roku rozbudowano istniejący 
przy ul. Hallera budynek ZT, na którego

Dyrektor H. Beberok wręcza upominek abonentowi nr 99999 - 
Janinie Brachman z Niewiadomia. Zdj. szoł

100- tysięczny abonent telefoniczny

Kondygnacja szefa
Trzeba przyznać, że 

jej tempo jest im ponują
ce. Do 1995 roku w  sie
ci rybnickiego ZT dzia
ła ło  35 tys. stacji abo
nenckich. Dzięki p lano
w anem u na g ru d z ie ń  
br. zakończen iu  re a li
zacji I etapu programu 
inw estycyjnego w  ryb
n ick ie j strefie num era
cyjnej, do końca roku br. 
będzie ich 130 tysięcy. 
Dla porównania: w  1995 
roku na 100 mieszkań
ców  naszej strefy przy-

parterze usytuow ano e leganck i hall 
usług. K ierownictwo TP SA uważa, że to 
właśnie ta kondygnacja budynku jest jego 
centralnym punktem. Przy okazji podłą
czenia 100-tysięcznego abonenta, do
konano też oficjalnego otwarcia nowych 
pomieszczeń. Symboliczną wstęgę prze
cięli wspólnie prezydent Makosz i dyrek
tor Beberok, który pow iedział - To jest 
kondygnacja naszego szefa czy li k lien
ta, a on jest dla nas najważniejszy.

Pamiętajmy o tych słowach i pow o łu j
my się na nie, gdy przyjdzie nam prze
kroczyć progi "kondygnacji szefa", by 
np. ... złożyć reklamację.

Ixl
Abonentem numer 99999 została m ie

szkanka ul. Kwiotka w  N iew iadom iu Ja
nina Brachman - O d złożenia wniosku 
do pierwszego sygnału w  słuchawce w  
grudn iu  ub. roku m inę ło  5 miesięcy. 
Pierwszy telefon wykonaliśmy do przyja
c ió łk i w  Lesznie. Rozmawialiśmy prawie  
30 minut, ale na pierwszy rachunek do
piero czekamy... M am y chorego na ast
mę 6-letniego syna Samuela i posiadanie 
telefonu ogromnie ułatw i nam życie. Wie
lu naszych znajomych i krewnych ju ż  ma 
telefony, ale wiem, że sporo sąsiadów w  
ogóle nie złożyło wniosków... - powiedzia
ła pani Janina. Abonentem nr 100001 zo
stała firma Auto-Lux. Wybrani przez los 
szczęśliwcy otrzymali od TP SA upom in
ki w  postaci nowoczesnych aparatów te
lefonicznych z sekretarką.

Może sąsiedzi pani Janiny prywatność 
cenią sobie ponad wszystko, ale w ięk
szość z nas bez telefonu nie wyobraża już

Prasy kawie o ochronie środowiska
Na kolejne, robocze spotkanie “Przy ka- 

8 wie” Izba Przemysłowo-Handlowa Ryb- 
1 nickiego Okręgu Przemysłowego zapro

siła Marię Witek-Wodzisławską z Wy
działu Ochrony Środowiska Urzędu Wo
jewódzkiego oraz pracowników Wydzia
łu Ochrony Środowiska Urzędu Miasta 
Rybnika.

Tematem spotkania były obowiązki 
i uprawnienia jednostek organizacyjnych wy
nikające z przepisów o ochronie środowiska. 
Ich znajomością powinny wykazać się 
przede wszystkim osoby odpowiedzial
ne za inwestycje szczególnie zagrażają-Ice środowisku. Wszelkie działania inwe
stycyjne należy poprzedzić ustaleniami 
z jednostkami administracji samorządo
wej lub państwowej.

Najważniejsze zmiany nastąpiły w spo
sobie naliczania i uiszczania opłat za go
spodarcze korzystanie ze środowiska 
przez jednostki organizacyjne. Warto też 
wspomnieć, że od stycznia br. obowiązu
je nowa ustawa o odpadach poproduk
cyjnych. Obowiązkiem każdego przed
siębiorcy jest dotrzeć do tych przepisów 
i działać, we własnym przecież interesie, 
zgodnie z nimi.

Może to ułatw ić opublikowany 
w dzienniku “Rzeczpospolita” z 27 li
stopada ub. roku ujednolicony przez 
redakcję teks ustawy. W razie wąt
pliw ości warto zasięgnąć inform a
cji w Wydziale Ochrony Środowiska 
Urzędu Miasta przy ul. Chrobrego 2.

M
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W raz z nade|ściem wiosny coraz częstsze sq 
w Rybnika wizyty gości z zaprzyjaźnionych 

miast w  Niemczech i we Francji.

Uczniowie z I LO już kolejny raz przyjęli swoich rówieśników 
z Dorsten. - Po raz p ierwszy chętnych do wyjazdu do Polski było 
więcej niż miejsc, stanęliśmy więc p rzed trudnym wyborem... po
w iedziała jedna z organizatorek wymiany, dzia ła jąca w  Towarzy
stwie Dorsten - Rybnik Danuta Lippok.

Większość niemieckich gości to uczniowie Gimnasium Petrinum, 
ale też z liceum urszulańskiego oraz Real Schule. Udane były ich 
wspólne z kolegami z I LO, wycieczki do Tarnowskich Gór, Krako
wa i wędrówka po Jurze Krakowsko-Częstochowskiej.

-  Dla naszych uczniów taka wymiana jest okazjq do zetknięcia 
się z  żywym językiem, a także motywacją do nauki niemieckiego  -  

uważa germanistka z I LO Ewa Sierny. M łodzież z Dorsten nato
miast może skonfrontować swoje wyobrażenia o naszym kraju 
z rzeczywistością. Zapytana o wrażenia z pobytu, Kerstin nie w i
dzi większych różnic między Rybnikiem a Dorsten, M arinę ujęła 
gościnność gospoda
rzy, Annę zapam ię
ta ry b n ic k i Rynek 
jako miejsce spotkań 
m łodzieży i w ażny 
punkt m ia s ta .O b ie  
zaś strony, poprzez 
wzajemne poznanie 
się i z ro zu m ie n ie , 
m a ją  o k a z ję  do  
wzbogacenia swojej 
w iedzy  o ludz iach  
i świecie oraz naby
cia kolejnych życio
wych doświadczeń.

Goście z Dorsten 
złożył i równ ież w izy
tę w  Urzędzie M ia 
sta, gdzie przyją ł ich 
wiceprezydent Jerzy 
Kogut, przyb liża jąc 
im historię i proble
my dnia dzisiejszego
Rybnika. Rozmawiano również o organizacji zap la 
nowanych na połowę czerwca Dni Dorsten.

Prawie równocześnie I LO gościło również grupę mło
dzieży z Rodez we Francji.

Święta W ielkanocne spędzili w  Rybniku goście z Ma- 
zamet. M łodzież z Liceum im. Joanny d 'A rc przyje
chała do zaprzyjaźnionego od połowy lat '8 0  liceum 
ss. urszulanek, zaś studenci szkoły zarządzania i m ar
ketingu BTS odpow iedzie li na zaproszenie Centrum 
Kształcenia Inżynierskiego Politechniki Sl. , z którym 
prowadzą wymianę w  ramach praktyk zawodowych.
Studenci z Mazamet odw iedzili m.in. rybnicki browar, 
kopalnię "Chwałow ice" oraz firmy Tenneco, Van Leer,
Partners, Rettig i M akro Cash. W spólnie z uczniami 
z Lycee Jeanne d 'A rc  po przylocie do Polski zw iedzili 
Warszawę, zaś w  trakcie pobytu w  Rybniku - Kraków 
i Oświęcim. M łodzież z liceum Joanny d 'A rc uczestni
czyła również w  lekcjach w  liceum urszulanek. O bie 
grupy spotkały się też w  Urzędzie Miasta z prezyden
tem Józefem Makoszm, który przedstawił im aktualną 
sytuację polityczną naszego państwa, przekonując o

Goście z Niemiec i Francji

Poznanie
warunkiem
zrozum iem *!
konieczności aktywności społecznej młodzieży.

Aktualnie trwa w izyta gości z Saint Vallier, którzy przyjechali na 
zaproszenie II LO w  Rybniku. To niewielkie miasteczko w  Burgun- 
d ii może się poszczycić najdłuższym partnerskim stażem z Rybni

kiem, bo datującym się od lat '60. 
Jego mieszkańcy zwiedzą Rybnik 
i okolice, złożą wizytę w  A llian 
ce Française, w yjadą w  pobliskie 
Beskidy, a potem do Zakopane
go i Krakowa. Będą również go
śćmi w  Urzędzie Miasta.

Cieszy fakt, że partnerstwo 
m iast, in ic jo w a n e  na jczęście j 
przez władze, jest później kon
tynuowane w  form ie np. w ym ia
ny m iędzy szkołam i, a często 
kontakty przeradzają się w  bar
dzie j osobiste. S przy ja ją  temu 
wzajemne goszczenie się w  ro
dzinach, wspólne wycieczki i im 
prezy towarzyskie, a wszystko 
zgodnie z myślą, że dla zrozu
mienia najważniejsze jest pozna-

Goście z Dorsten zwiedzili m.in. sztolnię Czarnego Pstrąga w Tarnowskich Górach. 
Na zdj. z opiekunką H. Körper, która od lat aktywnie uczestniczy w partnerskich dzia
łaniach między Dorsten a Rybnikiem.
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Już po raz piąty rybnicki Cech Rze
miosł Różnych zorganizował konkurs 
na Rzemieślnika Roku.

Po raz pierwszy jednak finaliści otrzy
mali piękne, wykonane przez firmę braci 
Rojek statuetki, których głównym elemen
tem jest kula z przywiezionego z Indii 
półszlachetnego kamienia. Wręczono je 
na uroczystym spotkaniu w Ratuszu, 
a wśród gości obecni byli m.in. prezydent 
Józef Makosz, duszpasterz katowickiego 
rzemiosła ks. Henryk Kuczob, delegacja 
rzemieślników z Dorsten, a także przed

stawiciele władz samorządowych z Knu
rowa i Gierałtowic, Izby Rzemieślniczej 
z Katowic oraz Izby Przemysłowo-Han
dlowej ROP.

Uroczystość wręczenia nagród poprze
dził koncert w wykonaniu uczniów ryb
nickiej Państwowej Szkoły Muzycznej.

W tym roku było aż dwu głównych lau
reatów: tytuł “Rzemieślnika Roku '97" 
otrzymali ex aequo optyk Olgierd Filak 
i stolarz Andrzej Konsek. Do wielkiego 
finału weszli również: Kazimierz Fajkis 
(mechanika pojazdowa i blacharstwo),

Marian Płaszczyk (wędliniarstwo) 
i Piotr Zmuda (blacharstwo i lakiemic- 
two).

Jak powiedział Starszy Cechu w Ryb
niku Krystian Cyprys, kryteria wyboru 
najlepszego rzemieślnika są ostre: pod 
uwagę bierze się m.in. stosowanie no
wych technologii, wdrażanie prawidło
wych systemów zarządzania, szkolenie 
uczniów, stwarzanie nowych miejsc pra
cy itp. Rzemieślnik Roku musi też cha
rakteryzować się uczciwością i kierować 
się etyką zawodową.

Rzemieślnik Roku
- Nie po raz pierwszy uczestniczył pan we “współzawo
dnictwie” rybnickich rzemieślników. Nie robi pan tego dla 
reklamy swojego zakładu, bo klientów u pana dostatek. 
A więc dlaczego? - pytamy tegorocznego laureata Olgier
da Filaka
- Przede wszystkim dla zwiększenia prestiżu i rangi rzemiosła 
w ogóle. Taki konkurs motywuje, a efekty są dowodem, że rze
miosło nie musi się kojarzyć z przysłowiowym szewcem przybi
jającym fleczki w ciemnej izdebce.

- Nie zaszkodzi jednak, jeżeli kojarzyć się będzie z rodzin
ną tradycją?
- Przechodzenie zawodu z ojca na syna to w rzemiośle rzeczy
wiście częste i przecież pozytywne zjawisko. Wszystkich tajni
ków zawodu nauczyłem się od mojego ojca Aleksandra, który 
w ub. roku obchodził 30-lecie pracy. Również młodszy brat jest 
optykiem. W Żorach działają cztery, w tym jeden dopiero co 
otwarty, “rodzinne” zakłady optyczne. Swój w Rybniku prowa
dzę od 1991 roku, ale w miejscu, które z okularami kojarzy się 
od dwudziestu lat.
- Pana zakład słynie z tego, że “nowe” w formie i w treści 
idzie zawsze w parze...
- Staramy się poszerzać sukcesywnie gamę usług. Jako jedni z 
pierwszych rozpoczęliśmy współpracę z lekarzami - okulista
mi, którzy na miejscu przeprowadzają badania wzroku; z cza
sem zaczęliśmy korzystać z pomocy komputera. Jak tylko to 
było możliwe nawiązaliśmy kontakty z zachodnimi producenta
mi oprawek. Od razu też, jak tylko się pojawiły na rynku szkła

kontaktowe można się było u nas w nie zaopatrzyć - dziś nie 
tylko lecznicze, ale i te zmieniające kolor tęczówek. Staramy 
się też, by równie atrakcyjna była forma kontaktu z klientem.
- Czyli sławna “kawa u Filaka”, oryginalny wystrój klima
tyzowanego zakładu i wzbudzające podziw wystawy?
- Nie chciałbym, by serwowana u nas kawa przyćmiła sedno 
naszej działalności, ale muszę przyznać, że to najlepsza kawa 
jaką piłem. Klimatyzacja była konieczna ze względu na szczu
płość pomieszczenia. Jeżeli zdecydujemy się na rozbudowę 
zakładu, to będzie to kierunek w górę. Aranżowaniem wystaw 
zajmuje się moja żona. Jej pomysły są niekiedy wykorzystywa
ne w innych placówkach, bo oczywiście nie zastrzegamy sobie 
praw autorskich. Może należałoby to zrobić? A poważnie mó
wiąc, znaczy to, że się podobają i przyciągają wzrok, a to jest 
najważniejsze.
- Gratulujemy tytułu i dziękujemy za rozmowę.

Rozmawiała: W.Różańska

•  •  •

Tradycje rodzinne, dośw iadczenie, w iedza, ta
lent i pasja - oto co składa się na sukces Zakładu  
Stolarskiego A ndrzeja K onska.

Firma istnieje od 1957 roku. Została założona przez ojca obec
nego właściciela, Jana. - Ojcu zawdzięczam kontakt ze stolarką 
od dzieciństwa, część maszyn, które zarobiły na obecny park 
maszynowy, no i tę jego renomę, którą staram się teraz pod
trzymać.

Po praktyce i ukończeniu Technikum Przemysłu Meblarskie
go w Raciborzu oraz zdobyciu tytułu mistrza w 1971 roku przy
szła kolej na przejęcie warsztatu. - Po 1984 roku rozbudowa
łem go i zmieniłem profil działania. Dawniej robiliśmy głównie 
meble. Teraz oferujemy klientom bardziej kompleksową usłu
gę: od podłogi po sufit, w tym stolarkę drzwiową, boazerie, 
meble do zabudowy, zestawy mebli kuchennych i do sypialni, 
wykończenia i zdobienia - mówi pan Andrzej.

Zainteresowanie architekturą wnętrz dzisiaj owocuje. - Mąż 
uwielbia bardziej skomplikowane prace - mówi żona mistrza, któ
ra prowadzi finanse i księgowość firmy. Zamiłowanie do detalu, 
rzeźby w drewnie widać i na wyrobach, i na fotografiach. Każde 
wnętrze jest inne, gusty klientów też się różnią. - Przydaje się do
świadczenie, a i serce trzeba włożyć, bo to nie produkcja taśmowa. 
Mistrz lubi mierzyć się z nowościami, co udziela się uczniom. 
Tych wyszkolił już 20, a uczy się 10 nowych.

T p I. 4 2 - 2 8 - 8 2 5
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coraz
Przez ostatnich kilka 

miesięcy rybniczanie z 
ciekawością obserwo
wali posuwające się w 
imponującym tempie 
prace przy budowie su
permarketu u zbiegu 
ulic Zebrzydowickiej i 
Kotucza. Dziś już wia
domo, że Samoobsługo
wy Dom Towarowy 
real zostanie otwarty 
dla szerokiej klienteli 13 
maja. Na około 10 tys. 
m kw. powierzchni znaj
dziemy około 50 tys. artykułów, zarówno w 
branży przemysłowej jak i spożywczej. Do
datkowo w pasażu będzie miejsce dla punk
tów usługowych. W realu zatrudnienie znaj
dzie około 500 osób. Do dyspozycji klien
tów będzie parking na 450 samochodów, choć 
liczbę tę kierownictwo placówki uważa za nie
wystarczającą.

Narodziny kolejnego supermarketu w mie
ście z niepokojem śledzą drobni handlowcy, 
którzy uważają, że stanowi on zagrożenie dla 
ich interesów. Zdaniem właścicieli rybnickich 
sklepów, market jest położony zbyt blisko

centrum miasta, a w dyskusjach pojawiał się, 
podobnie jak przed otwarciem Makro, argu
ment łatwiejszego dostępu obcych spółek do 
kredytów, co sprawia, że polski przedsiębior
ca ma mniejsze szanse rozwoju. Gorzką dla 
polskich handlowców prawdą jest to, że na 
rynek wchodzą firmy z większym kapitałem. 
Przeciętnemu zaś klientowi, który lubi kupo
wać w dużych domach towarowych, a takich 
jest większość, jest obojętne kto jest właści
cielem sklepu. Może nie powinno być obo
jętne, ale jest...

Ir/

Plany? - Chcemy jeszcze w tym roku 
otworzyć biuro z prawdziwego zdarzenia. 
Wykorzystamy fotografie wykonywanych 
przez lata moich prac, detali - powsta
nie z tego katalog. Będą gabloty z prób
kami oklein...

Czyli frontem do klienta. Tyle, że 
u “rzemieśnika roku” do końca bieżące
go roku wszystkie terminy są już zajęte,

bo jedna robota staje się reklamą drugiej. 
- Nigdy nie wyjeżdżam z jakiejś miejsco
wości bez nowych zamówień. Ludzie 
oglądają, oceniają i zamawiają. Niema
ło jest takich klientów, którzy znają moje 
prace z domów swoich dziadków i ojców. 
Człowiek wiąże się z nimi z pokolenia na 
pokolenie. Bądź co bądź, od rozpoczęcia 
praktyki, upłynęło już 35 lat!.

I to niech wystar
czy za reklamę. 
A kto by chciał na 
własne oczy zoba
czyć, jak  pracuje 
Andrzej Konsek, 
niech odwiedzi np. 
“Aptekę św. Anto
niego” przy ulicy 
Raciborskiej.

Grzegorz Walczak

Spotkanie przedsiębiorców 
z posłem

Szansa dla małych 
i średnich

Spotkanie, na jak ie  poseł AWS 
Czesław Sobiera jsk i zaprosił przed
s taw ic ie li rybn ick iego  m ałego i śre
dniego biznesu, by ło  ko le jnym  do
wodem  na to, jak  trudne  jest m ów ie
nie “ jednym  głosem ” nawet tych śro
dow isk, k tó rych  interes w ydaw ało
by się, je s t w spólny.

Poseł Sobierajski przekonywał przy
byłych, niezbyt zresztą licznie, do M iej
skiej Biblioteki Publicznej handlowców 
i drobnych przedsiębiorców do konsoli
dacji w ramach Śląsko-Dąbrowskiego 
Towarzystwa Gospodarczego, którego 
jest prezesem. Przypomnijmy, że poseł 
Sobierajski pełni również funkcję w ice
przew odniczącego sejm owej Kom isji 
Gospodarki. Podkreślił on rolę jaką w Za
chodniej Europie, a od niedawna rów
nież w  USA, przykłada się do działalno
ści małej i średniej przedsiębiorczości.

Celem Towarzystwa jest opracow a
nie strategii rozwoju smallbiznesu, który 
mógłby stanow ić alternatywę dla osób 
zagrożonych bezrobociem  w związku 
z restrukturyzacją górnictwa w naszym 
regionie.

Idea godna poparcia, jak  w ynikało 
jednak z dyskusji, trudna do rea liza
cji. Obecni potraktow ali spotkanie ra
czej ja ko  okaz ję  do p rzeds taw ien ia  
pos łow i je d n os tko w ych  p rob lem ów , 
a ta kże  k ry tyk i sys tem u  fis ka ln e g o  
państwa i polityki finansow ej banków. 
Podzielili się rów nież obawam i zw ią 
zanym i z dz ia ła lnością  w naszym m ie
ście dużych m arketów  z zachodnim  
kap ita łem , w yraża jąc  w ten sposób 
krytykę polityki m iasta w tej sferze.

Nikłe wykorzystanie przez przedsię
biorców do własnych celów istniejących 
już struktur - Izby Handlowo-Przem y- 
słowej ROP czy Cechu Rzemiosł Róż
nych, dowodzi, że idea stowarzyszania 
się nie jest wśród rybnickich biznesm e
nów popularna. Może z powodu braku 
w iary w m ożliwości otrzym ania pom o
cy, a może z niewiedzy.

Na spotkaniu politycy zw iązani z ryb
n ickim  środow isk iem  AW S zapow ie 
dzieli udział swoich kandydatów w w y
borach do gmin.

/r /
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Rybnik
kulturalny

Z a  n a m i...

Festiwal ten jest przeglądem całorocznej 
pracy zespołów artystycznych działających 
w szkołach oraz placówkach wychowania 
pozaszkolnego wszystkich typów. Jury fe
stiwalu ocenia zespoły oraz twórczość dzie
ci i młodzieży w czterech kategoriach: mu
zycznej, tanecznej, teatralnej oraz artystycz
nej, a każda z nich posiada jeszcze swoje 
podkategorie.

wego Kuźnia za spektakl Opowieść o Bal- 
darze. W ostatniej kategorii artystycznej 
przepustkę do kolejnego etapu otrzymali To
masz Kałucki (OPP 1 w Rybniku - rysu
nek), Monika Krajewska i Robert Gabriel 
(oboje z pracowni Creatio w Rybniku - ry
sunek), Monika Musioł (MDK Rybnik - 
grafika) i Edyta Bielarczyk (OPP 1 w Ryb
niku - grafika), Barbara Nagły (MDK Ryb

F c s t iw a l K u ltu ry  M ło d z ie ż y  S z k o ln e j

Talentów dostatek, 
pieniędzy mało...

W p o ło w ie  m arca na d esk ach  Teatru Z iem i R ybnickiej oraz  
w  M łod zieżow ym  D om u K ultury w  Rybniku od b y ły  s ię  e lim i
nacje reg io n a ln e  VIII F estiw alu  K ultury M łodzieży Szkolnej, 
k tó reg o  g łó w n y m  o rg a n iza to rem  jest K uratorium  O św iaty  
w  K atow icach.

N ajlepsze w idowi
sko taneczne przed
stawił zespół I I  LO  
M ad Mili.

Zdj.: szot

*... spektakle dla młodzieży szkol
nej na deskach sceny TZR: Iwona, 
księżniczka Burgunda Witolda Gom
browicza w wyk. Teatru Zagłębia 
z Sosnowca oraz spektakl Adam Mic
kiewicz, życie i twórczość.

* Śląski Teatr Tańca z Bytomia 
przedstawił Drgania obrazów oraz Za
piski z teczki Gua-Va na scenie TZR.

* W TZR koncert zespołu LO 27.

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

* ...15 kwietnia w MBP otwarcie 
wystawy pt. Kobieta w obrazach Jana 
Karwota.

* W MBP - do 25 kwietnia w wypo
życzalni dla dzieci wystawa pt. “He
brajska literatura dziecięca i młodzie
żowa.

* III Rybnicka Wiosna Teatralna
w KE odbędzie się w dniach 24 - 26 
kwietnia. Spektakle konkursowe co
dziennie od 10.00. Poza konkursem 
obejrzymy: Źródło - premierę spekta
klu Teatru Paparapa z Rybnika 
(24.04., godz. 21.00), I love you Tea
tru Porywacze Ciał z Poznania 
(25.04., godz. 21.30), Nie wszyscy są 
z nas Teatru Biuro Podróży z Pozna
nia (26.04., godz. 19.30) - po ogłosze
niu werdyktu jury. Festiwalowi towa
rzyszy wystawa prac plastycznych 
i elementów scenografii Teatru CRI- 
COT 2 Tadeusza Kantora.

* W Galerii Sztuki TZR wystawa 
twórczości Ewy Rosiek-Buszko.

* Wśród spektakli na deskach sceny 
TZR wymieńmy: Igraszki Fredrowskie 
dla młodzieży 27 kwietnia o godz.
9.00, 19 kwietnia Zemsta po Śląsku, 
czyli Pomsta, znany już spektakl

13

W kategorii muzycznej do etapu woje
wódzkiego zakwalifikowano: chór Andan
tino (SP 9 Rybnik - chóry), zespól Noc 
(MDK Rybnik - piosenka estradowa), ze
spół Tonus (SP 3 Rybnik - zespoły wokal
no-instrumentalne), a w podkategorii poe
zja śpiewana pierwsze miejsca zajęli przed
stawiciele MDK Rybnik.

W kategorii tanecznej do dalszego etapu 
przeszły: Przygoda (zespółfolklorystyczny), 
zespól Mad Mili (II LO w Rybniku - wido
wisko taneczne), zespól Street Boys (MDK 
Rybnik - taniec nowoczesny), zespół Domi
no (MDK Rybnik - miniatura taneczna), 
oraz zespół Wykrzyknik (MDK Rybnik - 
pantomima).

W kategorii teatralnej jury pod przewo
dnictwem Wojciecha Bronowskiego do eta
pu wojewódzkiego wytypowało Teatr Dzie
cięcy z Towarzystwa Kulturalno-Sporto-

nik - rzeźba i tkanina artystyczna).
Od dłuższego czasu organizatorzy elimi

nacji regionalnych nie mogą dojść do po
rozumienia w sprawach finansowania fe
stiwalu z jego głównym organizatorem - 
Kuratorium Oświaty w Katowicach. - Od 
kilku lat z winy głównego organizatora bra
kuje funduszy na przeprowadzenie tak wiel
kiej imprezy jaką niewątpliwie jest ten fe 
stiwal. W tym roku sytuacja jeszcze się po
gorszyła. Nie otrzymaliśmy pieniędzy na 
wynajem sali, opłacenie członków jury, 
stroje, a najwięcej tracą na tym młodzi, 
uzdolnieni ludzie. Forma festiwalu jest bar
dzo mądra, jednak przy braku pieniędzy 
traci ona wiele na swojej wartości. Nieste
ty, w tej trudnej sytuacji pomoc miasta też 
była niewystarczająca - powiedziała głów
na organizatorka festiwalu w Rybniku Da
nuta Zbożil. MaT

______Tel. 42-28-825
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Uroczystości
w £h\r.r£flMricacfc

G łów ne uroczystości zw iązane  
z 770-leciem  C hw ałow ic R ada  
D zielnicy zaplanow ała na m aj.

Obok tej pięknej rocznicy w tym roku 
chwałowiczanie świętować będą m.in. 
40-lecie Domu Kultury, 70-lecie poświę
cenia kościoła parafialnego, 75-lat klubu 
piłkarskiego, 95 lat kopalni, 100-lecie 
wspólnej parafii z Janko wicami i kilka 
innych, mniej może okrągłych, rocznic.

Obchody 770-lecia będą rozciągnięte 
w czasie i w miarę jego upływu będzie
my o nich informować. Na razie harmo
nogram najbliższych uroczystości:
30 kw ietnia
- odwiedziny u najstarszych mieszkań
ców dzielnicy,

1 m aja
- boisko sportowe, godz. 9.00 - turniej 
piłkarski trampkarzy o puchar ZZG kop. 
“Chwałowice”,
- Dom Kultury, godz. 15.30 - festyn, wy
stępy zaproszonych artystów izespołów 
DK, wystawa “Chwałowice w fotogra
fii”,

2 m aja
- boisko sportowe, godz. 9.00 - turniej 
piłkarski “dzikich drużyn” o puchar dy
rektora kop. "Chwałowice";
godz. 15.00 - mecz o mistrzostwo klasy B: 
GKS “Pierwszy” Chwałowice - “Start” 
Mszana, w przerwie meczu: bieg prze
łajowy o puchar prezesa OSP Chwałowice. 
Staw "Papierok" - zawody wędkarskie 

o puchar Rady Dzielnicy Chwałowice,
- park przy Domu Kultury, godz. 16.00 
festyn, zespół folklorystyczny z Dębień- 
ska, zespół muzyki tanecznej, chór "bu
dowlanki", pokaz mody młodzieżowej, 
zabawy dla dzieci, krupnioki i inne przy
smaki,

3 m aja
- godz. 9.00 - msza św. za mieszkań
ców Chwałowic, poległych powstań
ców, harcerzy,

rocznicowe
godz. 10.00 - przemarsz pod pomnik 
z orkiestrą i pocztami, w tym również 
z gminy Świerklany, złożenie kwiatów 
przez delegacje szkół, harcerzy, Zarząd 
Gminy, Radę Dzielnicy, - krótki program 
artystyczny,
godz. 11.00 - złożenie kwiatów w Janko- 
wicach pod Pomnikiem Powstańców ra
zem z delegacjami gminy Świerklany,
- boisko sportowe, godz. 11.00 - mecz 
ligowy drużyn żeńskich,
godz. 15.00 - mecz old-boyów, sław pił
ki nożnej,
godz. 17.00 - spotkanie piłkarskich po
koleń, gry i zabawy ruchowe z nagroda
mi,
- park Domu Kultury, godz. 16.00, festyn, 
występ zespołu “Sobótki”, orkiestra mu
zyki tanecznej,zabawy dla dzieci, 
godz. 19.30 - ognisko harcerskie, chó
ry, występy solistów, pieśni harcerskie
1 biesiadne, gawędy najstarszych “Chwa- 
lowioków”.

26 m aja
- Dzień Matki, biesiada z matkami se
niorkami,

6 czerw ca
- boisko sportowe, godz. 10.00 - pokazy 
drużyn OSP, w tym młodzieżowych

I P ed oh r^ w ^ i
R ów nież N iedobczyce obcho

dzą w  tym  roku okrągłą , 780. 
rocznicę istnienia.

Z tej okazji w ciągu całego roku odby
wać się będą imprezy rekreacyjno-spo
rtowe oraz kulturalne.

Główne uroczystości zaplanowano na
2 m aja:
- godz. 14.00 - msza w intencji mieszkań
ców Niedobczyc,
15.30 - uroczystości pod Pomnikiem Po
wstańców Śląskich, w godzinach popo
łudniowych - festyn w parku (godz.
17.00 koncert Miejskiej Orkiestry Dę
tej, 18.00 zespół Bayer Fuli, 19.30 za
bawa taneczna).

dokończenie na str. 14

13 <ga

K. Gaertner i M ariana Makuli (19 
kwietnia, godz. 16.00, cena 25 zł) oraz 
Medyk sławnego Towarzystwa Wiersza- 
lin (24 kwietnia, godz. 17.00, cena 15 zł).

* 29 kwietnia w Muzeum recital Ta
deusza Leśniczaka (bas) o godz. 18.00.

* Także 29 kwietnia w TZR występ 
Kabaretu “Potem” i Grupy MOCAR- 
TA, o godz. 19.30.

* Na koniec zostawmy sobie przebój 
operetkowy w wykonaniu Teatru Mu
zycznego w Łodzi - Baron cygański Jo- 
hanna Straussa (17 kwietnia o godz.
17.00 i 20.00 w TZR, cena 20 zł).

* I jeszcze jeden przebój - tym razem 
wystawienniczy: Europejskie srebra 
stołowe z X V III w. ze zbiorów Zamku 
Królewskiego na Wawelu w rybnickim 
Muzeum. Wystawa potrwa od 5 maja 
do 29 czerwca.

/gw/

Michałków 
w DKF "Ekran"

Nikita Michałków - aktor, reży
ser, scenarzysta, jeden z najbar
dziej oryginalnych i najczęściej na
gradzanych film ow ców  Europy 
Wschodniej. Twórczości tego nie
zwykłego artysty poświęcony jest 
przegląd, jaki w kinie "A p o llo "  
zorganizował DKF "Ekran".

Za nami już Niewolnica miłości 
i Urga (Złoty Lew w Wenecji '91, 
Felix '93), a przed nami:
• 20. 04. Niedokończony utwór na 
pianolę (wg Czechowa, Złota M u
szla - San Sebastian '93)
• 27.04. Pięć wieczorów
• 4.05. Spaleni słońcem (Oscar '94, 
Nagroda Specjalna w Cannes '94).

Polecamy szczególnie ten ostat
ni film  opowiadający o postawie 
rosyjskiej inteligencji wobec stali
nowskiego terroru.

Wszystkie seanse o godz. 19.00.

T a l  h n  O Q  O O J Ł /&
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“Piasek” i Orłoś w Boguszowicach!
Już |>o raza trzeci, tym razem 

w niedzielę 17 maja, parafia pw. 
Najświętszego Serca Pana Jezusa 
w Rybniku-Boguszowicach orga
nizuje "Naszę Majówkę" -  impre
zę, na kłórę zaprasza nie tylko 
parafian, ale wszystkich rybniczan 
i mieszkańców okolicznych gmin.

XIII Dni
Muzyki Organowej - 498
W ramach X III Dni Muzyki Organowej 

w kwietniu, maju i czerwcu w rybnickich 
świątyniach odbędzie się cykl koncertów, na 
które Biuro Koncertowe Teatru Ziemi Ryb
nickiej zaprasza wszystkich melomanów.

MASZA MĄ/ÓWKA 
17 maja/199

Podobnie jak w latach poprzednich, program tegorocznej 
majówki zapowiada się bardzo atrakcyjnie. I tak:
* Od godz. 13.00 na stadionie “Górnika” boguszowiccy har
cerze prowadzić będą zabawy i konkursy sportowe.
* Godz. 15.00 -  mecz piłki nożnej księża kontra prezesi Ryb
nickiej Spółki Węglowej.
* Od godz. 16.00 -  część artystyczna: na scenie zaprezentuje 
się Jacek Wąsowki (godz. 17.00) * zespół Deus Meus (godz. 
18.30) * “Skaldowie” (godz. 20.30) * Andrzej “Piasek” 
Piaseczny (godz. 22.30).

W roli konferansjera wystąpi znany prezenter TV Maciej 
Orłoś.

W programie także loteria i sztuczne ognie. Organizatorzy 
planują zakończnie imprezy około północy.

Przypomnijmy, że parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa jest 
ubiegłorocznym laureatem Nagrody Prezydenta Miasta w dzie
dzinie kultury, przyznanej za umiejętność skupienia mieszkańców 
dzielnicy wokół idei wspólnej kulturalnej i integrującej zabawy, 
obok majówki, również na “Farskich festynach”.

Festyn Farski w Paruszowcu-Piaskach
Rada Dzielnicy oraz parafia św. Jana Sarkandra w Paruszow

cu-Piaskach organizuje w dniach 9-10 maja w obiektach 
TKKF Piaski przy ul. Za Torem tradycyjny, wielki Festyn 
Farski, na który zapraszają wszystkich mieszkańców Rybnika.

Mieszkańcy dzielnicy wyruszą w uroczystym pochodzie z orkiestrą 
sprzed Szkoły Podstawowej nr 13, by zdążyć na godz. 13.00 na miej
sce festynu, gdzie nastąpi jego oficjalne rozpoczęcie. Wcześniej, już 
od godz. 9.00, będą tu prowadzone gry i zabawy sportowe dla dzieci 
i młodzieży.

W ciągu dwu dni na festynie wystąpi wiele zespołów artystycznych, 
będzie tradycyjna grochówka, a przede wszystkim Wielka Loteria 
Fantowa z atrakcyjnymi nagrodami. Dochód z loterii zostanie przeka
zany na dalszą budowę kościoła pw.św. Jana Sarkandra.

13 ega 
30 m aja
- festyn z okazji Dnia Dziecka - w SP 22 finał turnieju szkół 
z okazji jubileuszu, po południu festyn na osiedlu “Wrębowa”.

Jubileusz 85-lecia obchodzić będzie również chór im. A.Mic- 
kiewicza. Uroczysty koncert z udziałem jubilata i chóru z Vit- 
kowa (Czechy) o godz. 18.00 w DK.
15 m aja do 2 czerw ca - w DK wystawa dorobku chóru- 

jubilata.
Od 1 - 15 m aja trwać będzie również Domu Kultury wy

stawa “Niedobczyce w fotografii”, a także wystawa malarstwa 
Zespołu Twórców Nieprofesjonalnych “Oblicza”.

28.04., bazylika św. A ntoniego, godz. 19.00
Tomas Thon - organy, Schola Gregoriańska z Opawy (Czechy), 
w programie: msza François Couperina
3.05., bazylika św. A ntoniego, godz. 17.15
Recital organowy Pascalle van Coppenolle (Luksemburg), 
w programie: Bach, Brahms i muzyka flamandzka
12.05., bazylika św. A ntoniego, godz. 19.15
Koncert organowo-kameralny, Witold Zabomy - organy, Ale
ksandra Pawełek-Zaborny - skrzypce, w programie muzyka od 
J.S. Bacha do O. Messiaena
19.05., kościół oo. misjonarzy w Rybniku, godz. 19.15
Zespół Kameralny z Linzu w składzie: baryton, flet prosty, 
skrzypce, wiolonczela, organy, w programie muzyka baroko
wa (powtórzenie koncertu 17.05. w kościele pw. MB Często
chowskiej w Knurowie)
26.05., bazylika św. A ntoniego, godz. 19.15
Chór im. A. Mickiewicza, orkiestra pod dyr. E. Stawarskiego 
zPSM w Rybniku oraz soliści: Marta Kogut i Piotr Pisarczyk - 
organy, Arkadiusz Popławski - improwizacje organowe 
(powtórzenie koncertu 14.06. w kościele św. Andrzeja Boboli 
w Czerwionce-Leszczynach)
7.06., kościół pw. N .S. Pana Jezusa w N iedobczy- 
cach, godz. 19.00
Elżbieta Wiosek - organy, Andrzej Frydrychowicz - trąbka,

Na początku kwietnia w bazylice św. Antoniego z mszą Charlesa 
Gounoda wystąpił chór i orkiestra Filharmonii Opolskiej pod batu
tą francuskiego dyrygenta Didiera Tallpaina.

Zdj.: szoł

^  Tel. 42-28-825 WÊÊtÊÊÊ



G A ZE TA UCHWAŁY •  ZARZĄDZENIA 
OGŁOSZENIA •  PRZETARGI

KWIECIEŃ 1998

MONITOR MIEJSKI
Zarząd Miasta Rybnika ogłasza

konkurs na stanowisko dyrektora 
Szkoły Podstawowej nr 34 w Rybniku

Do konkursu przystąpić mogą osoby spełniające wymogi 
określone 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
wanych w Dz.U. Nr 20 z 1996 r. poz. 91 (do wglądu w Wy
dziale Edukacji).

Uchwała nr 338
Rady Miasta Rybnika z dnia 25 marca 1998 r. 

w spraw ie budżetu m iasta R ybnika na 1998 rok

Działając na podstawie przepisów:
- art. 18 ust. 2 pkt. 4, 9 ppkt. c i d, 10, art. 51 ust. 1 i 2, art. 57, 

58 oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samo
rządzie terytorialnym (tekst jednolity Dz. U. z 1996 r. Nr 13, 
poz. 74 z późniejszymi zmianami)

- art. 4 ust.l, art. 7, 8, 9 ust. 1, art. 17, 37, 37a ust. 1 oraz art. 
47 ustawy z dnia 5 stycznia 1991 r. Prawo budżetowe (tekst 
jednolity Dz.U. z 1993 r. Nr 72, poz. 334 z późniejszymi 
zmianami)

- art. 4, 5, 22, 23, 24 ustawy z dnia 10 grudnia 1993 r. o finan
sowaniu gmin (Dz.U. z 1993 r. Nr 129, poz. 600 z później
szymi zmianami)

- art. 87 ust. 1 i art. 88h ust. 3 ustawy z dnia 31 stycznia 1980 
r. o ochronie i kształtowaniu środowiska (tekst jednolity 
Dz.U. z 1994 r. Nr 49, poz. 196 z późniejszymi zmianami)

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 kwietnia 1998 r.

na wniosek Zarządu Miasta oraz Komisji Finansów 
Rada Miasta Rybnika postanaw ia:

1. Ustalić budżet miasta w zakresie zadań własnych:

A. Dochody w wysokości 162 146 109 zl
1. udział we wpływach z podatku dochodowego

od osób fizycznych i od osób prawnych 72 790 603 zł
2. subwencja z budżetu państwa 31 157 095 zł
3. subwencja drogowa 3 182 667 zl
4. podatek od nieruchomości 23 300 000 zł
5. podatek od środków transportowych 1 100 000 zł
6. opłata skarbowa 5 000 000 zł
7. inne podatki i opłaty 6 604 000 zł
8. sprzedaż mienia komunalnego 6 500 000 zł
9. sprzedaż biletów komunikacji miejskiej 8 400 000 zł
10. dochody jednostek budżetowych 1 992 470 zł
11. środki ze źródeł pozabudżetowych 1 211 737 zł
12. pozostałe źródła dochodów 907 537 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1, kolumna 6. tabeli.

BSWcy II
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- wydatki w wysokości 8.067.000 zł
B. Wydatki w wysokości 183 146 415 zł zgodnie z załącznikiem nr 2, kolumna 10
1. gospodarka komunalna 43 418 000 zł w tym: budownictwo 146.000 zł
2. komunikacja miejska 10 100 000 zł leśnictwo 9.000 zł
3. gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne gospodarka komunalna 4.600.000 zł

usługi komunalne 8 548 323 zł oświata i wychowanie 2.880.000 zł
4. oświata i wychowanie 63 427 000 zł administracja państwowa
5. kultura i sztuka 6 160 000 zł i samorządowa 432.000 zł
6. ochrona zdrowia 22 816 212 zł b/ zadania zlecone ustawowe pozostałe :
7. opieka społeczna 6 654 957 zł - dochody w wysokości 4.899.322 zł
8. kultura fizyczna i sport 4 372 000 zł
9. administracja państwowa i samorządowa 12 681 223 zł
10. pozostałe wydatki
11. rezerwa ogólna

4 168 700 zł 
800 000 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2, kolumna 7. tabeli.

2. Ustalić niedobór budżetu miasta w wysokości 21.000.306 
zł oraz określić źródła jego finansowania ujęte w załączni
ku nr 3.

3. Na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w 
planowanych dochodach zaciągnąć kredyty i pożyczki w 
łącznej wysokości 29.393.000 zł, w tym :

zgodnie z załącznikiem nr 1, różnica kolumn 8-9
- wydatki w wysokości 4.899.322 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2, różnica kolumn 9-10
w tym: gospodarka mieszkaniowa

oraz niematerialne usługi komunalne 30.000 zł 
opieka społeczna 4.535.545 zł
administracja państwowa
i samorządowa 333.777 zł

c/ zadania zlecone powierzone w zakresie ochrony zdro
wia:

- dochody w wysokości 
zgodnie z załącznikiem nr 1, kolumna 10
- wydatki w wysokości 
zgodnie z załącznikiem nr 2, kolumna 11.

26.648.103 zł

26.648.103 zł

a) na zadanie inwestycyjne “modernizacja i rozbudowa oczy
szczalni ścieków w Rybniku - Orzepowicach” - kredyty i 
pożyczki preferencyjne oraz kredyty komercyjne w łącznej 
kwocie 14.000.000 zł, które spłacone zostaną z dochodów 
własnych budżetu miasta w latach 2000 - 2014.

b) na zadanie inwestycyjne “redukcja niskiej emisji z syste
mu grzewczo-technologicznego w Państwowym Szpitalu dla 
Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku” - pożyczkę z 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodar
ki Wodnej w wysokości 383.000 zł, która spłacona zostanie 
z dochodów budżetowych 1999 r.

Pozostały kredyt komercyjny w kwocie 15.010.000 zł zo
stanie spłacony z dochodów budżetowych 1999 roku.

4. Upoważnić Zarząd Miasta do zaciągania w 1998 r. kredy
tów i pożyczek krótkoterm inowych w wysokości do
3.000. 000 zł na pokrycie występującego w ciągu roku nie
doboru, w tym pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochro
ny Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 384.000 zł 
na finansowanie zadania wymienionego w pkt. 3b uchwały.

5. Upoważnić Zarząd Miasta do samodzielnego zaciągania 
zobow iązań finansow ych jednorazow o do kwoty
25.000. 000 zł.

6. Przyjąć wyodrębnione wydatki na finansowanie zleconych 
miastu zadań z zakresu administracji rządowej oraz dota
cje celowe z budżetu państwa związane z realizacją tych 
zadań, w łącznej kwocie 39.614.425 zł, w tym :

a/ zadania zlecone z ustawy o dużych miastach :
- dochody w wysokości 8.067.000 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1, kolumna 9

7. Określić wydatki Rad Dzielnic zgodnie z załącznikiem nr 
4.

8. Ustalić dotacje dla jednostek gospodarki pozabudżetowej 
oraz przyjąć zestawienia ich przychodów i rozchodów w 
wysokościach określonych w załączniku nr 5.

9. Zatwierdzić plan finansowy Gminnego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem 
nr 6.

10. Upoważnić Zarząd Miasta do dokonywania w budżecie 
miasta zmian polegających na przeniesieniach wydatków 
między rozdziałami i paragrafami w ramach działu klasyfi
kacji budżetowej.

11. Upoważnić Zarząd Miasta do dysponowania rezerwą ogól
ną i dokonywania związanych z tym przeniesień wydatków.

12. Ustalić następującą szczegółowość układu wykonawcze
go budżetu:

a/ w zakresie dochodów:
- działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej
- jednostki realizujące dochody
b/ w zakresie wydatków:
- działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem 

grup paragrafów:
- 10 - wynagrodzenia osobowe (§§ 11 i 12)
- 20 - wynagrodzenia pozostałe (§§ 13-17)
- 30 - wydatki pochodne od wynagrodzeń (§§ 41 i 42)
- 50 - dotacje (§§ 47 i 48, §§ 51-53, § 55)
- 70 - wydatki na finansowanie inwestycji i wydatki

majątkowe (§§ 72-74, § 78, § 80)
- 81 - rezerwy (§ 81)
- 90 - pozostałe wydatki bieżące (w tym odrębnie § 43).
- dysponenci środków budżetowych.
13. Zobowiązać Prezydenta Miasta do ogłoszenia niniejszej 

uchwały w prasie lokalnej.
14. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą obo

wiązującą od 1 stycznia 1998 roku.

I I



B udżet m iasta na 1998 rok
(omówienie)

Dochody
Budżet po stronie dochodów zamyka się kwotą 201.760.534 
zł. Stanowi to przyrost w porównaniu z rokiem ubiegłym o 
7%. Najpoważniejszymi źródłami dochodów miejskiej kasy 
są:

- udział w podatku dochodowym stanowiącym dochód
budżetu państwa 72.790.603 zł

- dotacje celowe z budżetu państwa
na zadania zlecone 39.614.425 zł

- subwencja ogólna z budżetu państwa 31.157.095 zł
w tym subwencja na utrzymanie szkół 
podstawowych 30.369.349 zł

- podatek od nieruchomości
od osób prawnych 18.500.000 zł

- podatki i opłaty lokalne od ludności 9.676.000 zł
- przychody ze sprzedaży biletów

komunikacji miejskiej 8.400.000 zł
- wpływy ze sprzedaży mienia

komunalnego 6.500.000 zł
- wpływy z opłaty skarbowej 5.000.000 zł
- subwencja drogowa - pokrywająca część utraconych 

wpływów ze zlikwidowanego podatku
od środków transportowych 3.182.667 zł

tj. 1,6%

Pozostałe dochody (6.939.744 zł) obejmują między innymi : 
opłatę eksploatacyjną od kopalń (2,6 min zł), wpływy z wie
czystego użytkowania i dzierżawy terenów (680 tys. zł), wpły
wy z opłat koncesyjnych z ustawy antyalkoholowej (622 tys. 
zł) i odsetki od lokat bankowych (300 tys zł). Miasto otrzyma 
także w 1998 r. dotacje z funduszy ekologicznych (1,2 min zł).

Wydatki
W ydatki budżetu m iasta zaplanowano w w ysokości 
222.760.840 zł, (wzrost w stosunku do ubiegłego roku o 15%), 
z czego na realizowane inwestycje przeznacza się 57.665.440 
zł (tj. 26% budżetu). W działalności bieżącej najważniejszy
mi dziedzinami finansowanymi przez miasto są:
- oświata i wychowanie
- gospodarka komunalna
- ochrona zdrowia
- administracja państwowa 

i samorządowa
- opieka społeczna
- działalność instytucji kultury 

i kultury fizycznej

65.657.000 zł
33.947.000 zł 
21.252.875 zł

11.647.000 zł 
11.132.502 zł

(40%)
(20%)
(13%)

(7%)
(7%)

10.052.000 zł (6%)

Oświata i wychowanie
Oświata stanowi tradycyjnie największą pozycję wydatków 
miejskiego budżetu i obejmuje m.in.:

- szkoły podstawowe
- szkoły zawodowe
- przedszkola
- licea ogólnokształcące
- świetlice dziecięce

30.623.500 zł 
14.288.200 zł
9.740.000 zł 
4.944.200 zł
2.400.000 zł

Ponadto na inwestycje oświatowe przeznaczono 650.000 zł 
(głównie modernizacje kotłowni), a na remonty placówek 
oświatowych 850.000 zł.

Ochrona zdrowia
Wydatki bieżące w zakresie lecznictwa ambulatoryjnego za
planowano w wysokości 18.533.605 zł.
Przewidziano także w budżecie ochrony zdrowia dotacje dla 
żłobków społecznych (445 tys. zł), dotację dla Ośrodka Lecz
niczo - Rehabilitacyjnego na Nowinach (980 tys. zł), środki 
na przeciwdziałanie alkoholizmowi (622 tys. zł) realizowane 
zgodnie z programem profilaktyki i rozwiązywania problemów 
alkoholowych oraz kwotę 352.000 zł na zakup środków po
mocniczych dla chorych.
Ponadto przeznaczono środki na remonty przychodni lekar
skich (170 tys. zł) i modernizację kotłowni na gazową w przy
chodni w Boguszowicach (110 tys. zł)
Budowa szpitala miejskiego w Orzepowicach jest nadal naj
większą inwestycją realizowaną w mieście (nakłady w 1998 
roku wyniosą 24.000.000 zł, z czego 3.000.000 zł stanowią 
środki własne miasta).
Natomiast na zadanie inwestycyjne "modernizacja systemu 
grzewczo - technologicznego w Państwowym Szpitalu dla 
Nerwowo i Psychicznie Chorych" zaplanowano środki w wy
sokości 3.949.840 zł, w tym dotacje (1.204.737 zł) i pożyczki 
(767.000 zł) z funduszy ekologicznych.

Gospodarka komunalna
Na utrzymanie i remonty dróg oraz inwestycje drogowe prze
widziano 12.710.493 zł. Większość zadań z zakresu gospo
darki komunalnej realizować będą zakłady budżetowe, dla 
których dotacje wyniosą: Rybnickie Służby Komunalne - 
7.400.000 zł, Zarząd Zieleni Miejskiej - 2.815.000 zł. Na ko
munikację miejską przeznaczono 10.100.000 zł, a na oświe
tlenie ulic 2.000.000 zł.
Ważną pozycję w tym dziale stanowią inwestycje.
Na ogólną kwotę 24.171.000 zł
składają się m.in.
- modernizacja i rozbudowa oczyszczalni w Orzepo wicach

16.900.000 zł
- budowa obwodnicy Wodzisławska - Chwałowicka

2.200.000 zł
- budowa łącznika ulic Przemysłowa - Stawowa

500.000 zł
- infrastruktura osiedla przy ul. Wierzbowej 500.000 zł
- wodociąg i kanalizacja sanitarna w ul. Anny Stefek

225.000 zł
- budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej

(Boguszowice, Orzepo wice i inne) 1.055.000 zł
- budowa gazociągu w Niedobczycach 200.000 zł
- modernizacja wysypiska śmieci (dokumentacja , wykupy)

200.000 zł
oraz szereg innych zadań.

ciąg dalszy na stronie VI Monitora Miejskiego
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Kuratorium Oświaty - Oddział Zamiejscowy w Rybniku przedstawia pełny 
wykaz szkół, zachęcając jednocześnie do szczególnego zainteresowania tymi, które 
dają tak potrzebne obecnie średnie wykształcenie.

Pragniemy poinformować wszystkich absolwentów szkół podstawowych, 
że jeżeli zdadzą pomyślnie egzamin wstępny lub zaliczą rozmowę kwalifika
cyjną, na pewno znajdą miejsce w szkołach średnich, choć nie zawsze wybra
nego przez siebie typu.

Egzaminy wstępne do szkół średnich młodzieżowych w bieżącym roku zostaną 
przeprowadzone według nowej formuły w oparciu o dotychczasowe wymagania 
programowe. Każdy zdający otrzyma zestawy pytań z języka polskiego i mate
matyki.

Terminy egzaminów wstępnych i składania podań 
o przyjęcie do szkół ponadpodstawowych

typ tenniny składania terminy egzaminów wstępnych
szkoły podań (włącznie) (rozmów kwalifikacyjnych)

dla młodzieży
zasadnicze od 23 marca do 3 lipca 98r. proponowany termin

oraz dodatkowo po tym terminie rozmowy kwalifikacyjnej:
we wskazanych szkołach 
jeżeli wystąpi niedobór miejsc

6-7 lipca 98r.

średnie od 23 marca do 29 maja 9&r. język polski
22 czerwca, godz. 9.00 
matematyka
23 czerwca, godz. 9.00

do 14 sierpnia 98r. dodatkowych 
język polski
20 sierpnia, godz. 9.00 
matematyka
21 sierpnia, godz. 9.00

policealne od 15 czerwca
do 21 sierpnia 98r. 25, 26 sierpnia 98r.

dla dorosłych od 15 czerwca język pórsla
wieczorowe do 21 sierpnia 98r. 26 sierpnia, godz. 16.00
i zaoczne matematyka 

26 sierpnia, godz. 16.00

♦  Jeżeli liczba kandydatów do szkoły średniej nie przekracza liczby miejsc, to na podstawie 
§24 ust.4 rozporządzenia MEN z 9 maja 1992 r. (Dz.U. Nr 42 poz.186 z późn. zm.) dyrektor 
szkoły może zastąpić egzamin wstępny rozmową kwalifikacyjną (bez indywidualnego 
ubiegania się o zgodę Kuratora Oświaty).
♦  Zgodnie z §16, ust.2 lit. a w/w rozporządzenia szkoła ma obowiązek przeprowadzenia w 
formie ustnej egzaminu poprawkowego z każdego przedmiotu, z którego w części pisemnej 
uczeń otrzymał ocenę niedostateczną.

SZKOŁY ZAWODOWE
9 P P F ' "  ‘ RYBNIK'- >. -
ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH, uLŚwierklańska 42, tel 42-22-279
ZSZ - monter instalacji budowlanych, murarz, stolarz, krawiec odzieży damskiej, 

wielozawodowa, posadzkarz, malarz-tapeciarz, dekarz-blacharz
LZ - krawiec konfekcyjno-uslugowy
T po SP - technik budownictwa

- technik budowlany: budownictwo
T po ZSZ - technik budownictwa: budownictwo ogólne
T po ZSZ 
dla dorosłych

- technik budownictwa

ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNO-ELEKTRYCZNYCH, 
ulKościuszki 23, tel. 42- 22-776

ZSZ - tokarz, elektromechanik, elektromonter, monter aparatury RTV, 
mechanik maszyn i urządzeń przemysłowych, monter układów 
elektronowych i automatyki przemysłowej

LZ - mechanik naprawy maszyn i urządzeń, operator obrabiarek 
skrawających, monter urządzeń elektronicznych,

T po SP - technik mechanik: obróbka skrawaniem
- technik elektryk
- technik elektronik

ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH, ulKościuszki 5, lei. 42-21-813
ZSZ - elektromechanik pojazdów samochodowych,
T po SP - technik mechanik: naprawa i eksploatacja poj.samoch. 

- technik elektryk
- technik elektronik
- technik górnik: podziemna eksploatacja złóż

T po ZSZ - technik górnik: podziemna eksploatacja złóż
dła dorosłych - technik elektryk

- technik mechanik: naprawa i eksploatacja poj. samochodowych, 
eksploatacja maszyn i urządzeń mech. górnictwa podziemnego

Pol. St. Zaw. - technik informatyk

ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO-USŁUGOWYCH, 
ul św. Józefa 30, tel 42-23-663

ZSZ - sprzedawca, kucharz, kelner
LZ - pracownik administracyjno-biurowy, kelner bufetowy, gastronom, 

sprzedawca-magazynier
T po SP - technik technologii żywności

- technik technologii żywienia
LH - technik handlowiec
LE

Liceum

- technik ekonomista: finanse i rachunkowość, ekonomika 
i organizacja przedsiębiorstw

Techniczne - profil usługowo-gospodarczy i ekonomiczno-administracyjny
LH po ZSZ 
dla dorosłych

- technik handlowiec

Pol. St. Zaw. - technik ekonomista: finanse i rachunkowość
- technik prac biurowych

Powielanie informatora tylko za zgodą Oddziału Zamiejscowego 
Kuratorium Oświaty w Rybniku

LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
N azw a szkoły N r tel. Profil Języki obce

I LO im. Powstańców Śl.
44-200 Rybnik, ul.Kościuszki 41

42-22-787
ogólny angielski, francuski, 

rosyjski, niemiecki, łacina

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁC^ 
II LO
LO dla dorosłych 42-21-229 
44-200 Rybnik, 42-21-208 
ul.Mikołowska 25

CYCH

ogólny
angielski, francuski, 
rosyjski, niemiecki

IV LO 44-206 Rybnik-Chwałowice 
ul. 1 Maja 93 * 42-21-850 ogólny angielski, francuski

V LO 44-200 Rybnik
ul.Borki 37d 42-47-188 ogólny angielski, francuski

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOV 
VI LO 44-207 Rybnik-Boguszowice 
ul. Małachowskiego 145 73-92-196

YCH

ogólny
francuski, angielski, 
rosyjski

I LO im.Karola Miarki 
44-240 Żory
ul.Powstańców 6 43-42-933

ogólny angielski, francuski, 
niemiecki, łacina

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 
II LO 44-240 Żory
ul. Boryńska 2 43-42-076 ogólny angielski, rosyjski, łacina

m  LO 44-240 Żory 
Oś.Sikorskiego 43-42-497 ogólny

angielski, francuski, 
rosyjski

ZESPÓŁ SZKÓŁ 
LO
44-230 Czerwionka-Leszczyny
ul. 3 Maja 42 43-11-466 ogólny angielski, francuski

ZESPÓŁ SZKÓŁ MEDYCZNYCH, ul.Borki 37d, tel 42-47-188
Medyczne Studium Zawodowe - pielęgniarka, terapeuta zajęciowy, opiekunka dziecięca, 
LM - opiekunka dziecięca

ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH, ul.Karłowicza 48, tel. 42-23-353
ZSZ - rolnik: wiejskie gospodarstwo domowe,

- KraWiec odzieży da. oskiej, ciastkai piekarz "
LZ - rolnik: wiejskie gospodarstwo domowe

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA, 
ul św. Maksymiliana 26, tel. 42-51-453

ZSZ - mechanik pojazdów samochodowych, blacharz samochodowy, lakiernik, fryzjer

ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH Nr 2, ul.Rymera 24a, tel 42-27-146 w.
330

ZSZ - kucharz, krawiec odzieży damskiej, elektromechanik, ślusarz
LZ - elektromechanik urządzeń przemysłowych, krawiec konfekcyjno-uslugowy
T po ZSZ - technik elektryk: elektrotechnika przemysłowa

- technik odzieżowy: krawiectwo lekkie
T po SP - technik elektryk: elektrotechnika przemysłowa

CZERWIONKA-LESZCZYNY
ZESPÓŁ SZKÓŁ, u l 3 Maja, tel. 43-11-466

ZSZ - ślusarz, stolarz, elektromechanik urządzeń przemysłowych
ZSZ dla dorosłych - murarz
LZ - pracownik administracyjno-biurowy, elektromechanik urządzeń przemysłowych
Pol.St.Zaw. - technik prac biurowych 
T po SP - technik technologii żywienia

ŻORY
ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANO-USŁUGOWYCH; uLRybnicka 5, tel 43-42-626
ZSZ - murarz, stolarz, cieśla, monter instalacji budowlanych, posadzkarz,

mechanik pojazdów samochodowych,
lakiernik, ślusarz, elektromonter, malarz-tapeciarz

TB po SP - technik budownictwa
TB po ZSZ - technik budownictwa: budownictwo ogólne
T po ZSZ - technik elektryk: elektrotechnika przemysłowa
dla dorosłych - technik mechanik: budowa maszyn

- technik budownictwa: budownictwo ogólne
Pols. St. Zaw. - technik informatyk

- technik budownictwa
LICEUM ZAWODOWE, Baranowice, uLStraiacka 6, tel. 43-42-298

LZ - rolnik
ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH Nr 2, uLWodzisławska 5, tel. 43-42-076

LZ - pracownik administracyjno-biurowy,
T - technik mechanik: budowa i eksploatacja maszyn i urządzeń mechanicz-

nych
LE - technik ekonomista: finanse i rachunkowość, ekonomika i organizacja

_ _ przedsiębiorstw>
ZESPÓŁ SZKÓŁ Nr 1, Oś. ks.Wladysława, tel. 43-45-366

ZSZ -fryzjer, piekarz, ciastkarz, sprzedawca,wielozawodowa, lakiernik,
blacharz sam., krawiec odzieży damskiej

LZ - sprzedawca -magazynier, krawiec konfekcyjno-uslugowy
T po SP - technik odzieżowy: krawiectwo lekkie
ZSZ - operator maszyn i urządzeń odlewniczych



ciąg dalszy ze strony III Monitora Miejskiego
Pozostałe wydatki:
a/  opieka społeczna 11.190.502 zł

w jej ramach finansowane są m.in.:
- zasiłki i pomoc w naturze 4.257.163 zł
- Ośrodek Pomocy Społecznej 2.083.645 zł
- Miejski Dom Pomocy Społecznej 1.724.280 zł
- Środowiskowy Dom Samopomocy dla

osób chorych psychicznie 424.997 zł
- dodatki mieszkaniowe 1.483.977 zł
- usługi opiekuńcze 320.000 zł
- dożywianie dzieci w szkołach podstawowych 125.000 zł

b/ kultura i sztuka
obejmuje dotacje m.in. dla :
- Biblioteki
- Rybnickiego Centrum Kultury
- domów kultury
- Muzeum
- Małej Sceny Rybnickiej

6.160.000 zł

2.290.000 zł
1.480.000 zł
1.015.000 zł

580.000 zł
450.000 zł

c/ gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne 
usługi komunalne 8.578.
W ramach tego działu mieszczą się m.in.:

- dotacja dla Zakładu Gospodarki
Mieszkaniowej 4.000.

- środki na wykup gruntów i budynków 800
- środki na rewitalizację śródmieścia 900
- środki na restrukturyzację budynków

mieszkalnych w dz. Paruszowiec 801.000 zł
- udział w spółce - Towarzystwo Budownictwa

Społecznego “Dom” 650.
- finansowanie Ochotniczych Straży Pożarnych 430.
- wykonanie tablic na mogiłę zbiorową

na cmentarzu 145.000 zł

323 zł

000 zł 
.000 zł 
.000 zł

000 zł 
000 zł

d/ administracja państwowa i samorządowa - obejmują one 
m.in. środki na funkcjonowanie Urzędu Miasta - 10.033.000 
zł, Straży Miejskiej - 1.280.000 zł oraz rozbudowę budynku 
od strony ul. Miejskiej - 1.250.000 zł.

e/ kultura fizyczna i sport
Kwota ta obejmuje m.in.:

- inwestycje i remonty basenów oraz innych

4.372.000 zł

obiektów sportowych 
- dotację dla Miejskiego Ośrodka Sportu

600.000 zł

i Rekreacji w Kamieniu 
- dotację dla Centrum Rekreacji

2.310.000 zł

i Rehabilitacji Bushido 
- wydatki na upowszechnianie

290.000 zł

kultury fizycznej 1.135.000 zł.

Planowany na 1998 r. niedobór budżetowy (różnica pomię
dzy dochodami a wydatkami) wynosi 21.000.306 zł i będzie 
pokryty kredytem bankowym.

W szczególności zaciągnięte zostaną kredyty i pożyczki pre
ferencyjne oraz kredyty komercyjne w łącznej kwocie
14.000.000 zł na zadanie inwestycyjne ‘’modernizacja i roz
budowa oczyszczalni ścieków w Rybniku - Orzepowicach”. 
Będą one spłacane z dochodów własnych budżetu miasta w la
tach 2000 -2014.

Rada Miasta przyjęła również plan finansowy Gminnego Fun
duszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z którego 
- w ramach rozchodów planowanych na 5.320.000 zł

finansowane będą m. in.:
- budowa kolektorów kanalizacji sanitarnej

i przepompowni ścieków 1.050.000 zł
- rozbudowa i modernizacja oczyszczalni

ścieków komunalnych 1.000.000 zł
- modernizacja i rozbudowa składowiska odpadów 

komunalnych oraz wdrażanie selektywnej
zbiórki odpadów 675.000 zł

- modernizacje kotłowni w obiektach
komunalnych 590.000 zł

- modernizacja kotłowni w Szpitalu
Psychiatrycznym 500.000 zł

- urządzanie i utrzymanie zieleni w mieście 700.000 zł
- realizacja I etapu urządzania

ścieżek rowerowych 100.000 zł.

Uchwała nr 341
Rady Miasta Rybnika z dnia 25 marca 1998

w sprawie
ustalenia w ysokości op łaty stałej za korzystanie  

z w yżyw ienia w przedszkolach m iejskich.
Działając na podstawie art. 14 ust.5 ustawy z dnia 7 września 
1991 r. o systemie oświaty /Dz.U. z 1996 r. Nr 67 poz. 329 z 
późn.zm./ - na wniosek Zarządu Miasta i Komisji Oświaty 

Rada Miasta Rybnika postanawia:
&1

Ustalić na rok szkolny 1998/99 następujące wysokości stałej 
opłaty miesięcznej za korzystanie z posiłków przez dzieci 
uczęszczające do przedszkoli prowadzonych przez miasto
- wszystkie posiłki 35,00 zł
- jeden lub dwa posiłki 30,00 zł
- w oddziałach “zerowych” korzystających tylko z jednego 
posiłku /śniadanie/ - 12,00 zł.

&2
Opłata stanowi część kosztów przygotowania posiłków i nie 
podlega zwrotowi w przypadku nieobecności dziecka w przed
szkolu.

6 3
Opłaty stanowią przychód przedszkola.

6 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowią
zującą od 1 września 1998 roku.

6 5
Treść uchwały podać do publicznej wiadomości przez opubli
kowanie jej w “Gazecie Rybnickiej”.



Zarząd Miasta Rybnika ogłasza przetargi nieograniczone

l ) na rem ont kapitalny  
ul. Plac P okoju w  R ybniku

4 )  na “Z atoka autobusow a przy  
ul. Z ebrzydow ickiej”

Termin realizacji: 6 tygodni
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzy

skać w Wydziale Dróg Urzędu Miasta Rybnika, ul. Hallera 
lOa, pokój nr 012.

Oferty w zaklejonej kopercie opisanej zgodnie z wymaga
niami specyfikacji należy złożyć do dnia 18.05.1998 r. do 
godz. 15.00 w Wydziale Dróg Urzędu Miasta Rybnika.

Przetarg odbędzie się w dniu 19.05.1998 r. o godz. 10.00 w sie
dzibie Urzędu Miasta Rybnika, ul. B. Chrobrego 2 w sali nr 137.

Szczegółowe informacje dotyczące warunków zamówienia 
można uzyskać w Wydziale Dróg Urzędu Miasta w Rybni
ku, ul. Hallera lOa, tel. 4223011 wew. 7204 w godzinach od
8.00 do 15.00 od poniedziałku do piątku.

♦  ♦  ♦

2 ) na rem ont parku im . Św. Jana Sarkandra
przy ul. C egielnianej w  Rybniku

Specyfikację istotnych warunków zamówienia (cena 10,00 
zł) można otrzymać w Wydziale Ochrony Środowiska, Urząd 
Miasta Rybnika, ul. Chrobrego 2, pok. 255, od poniedział
ku do piątku w godz. 7.30 -  15.30 

Oferty w zaklejonej kopercie z oznaczeniem “Park im. Św. 
J. Sarkandra” należy składać w terminie do 11 maja 1998r. 
do godz. 10.00 w Wydziale Ochrony Środowiska.

Przetarg odbędzie się w dniu 11 maja 1998r. o godz. 12.00 w 
siedzibie Urzędu Miasta Rybnika przy ul. Chrobrego 2, pok. 138.

Szczegółowe informacje dotyczące warunków zamówienia 
można uzyskać w Wydziale Ochrony Środowiska, ul. Bole
sława Chrobrego 2, tel. 4223011 w. 7224.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy:
1. Spełniają wymogi określone w specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia.
2. Spełniają wymogi określone w art. 22 Ustawy o Zamówie

niach.

3 ) ♦  ♦  ♦
na rem ont kapitalny ul. W ysokiej w  R ybniku

Termin realizacji: 3 miesiące 
Wysokość wadium: 4.800,00 zl
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.

Termin realizacji: 1 miesiąc od daty podpisania umowy
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać 
w Wydziale Dróg Miasta Rybnika, ul. Hallera 10A, pok. 12. 
Oferty w zaklejonej kopercie opisanej zgodnie z wymagania
mi specyfikacji należy złożyć do dnia 4.05.1998 r. godz. 15.00 
w Wydziale Dróg Urzędu Miasta Rybnika.
Przetarg odbędzie się w dniu 5.05.1998 r. godz. 11.00 w sie
dzibie Urzędu Miasta Rybnika, ul. B.Chrobrego 2 w sali nr 
138.
Szczegółowe informacje dotyczące warunków zamówienia 
można uzyskać w Wydziale Dróg Urzędu Miasta w Rybniku, 
ul.Hallera 10A, tel. 42-23011 w. 7204 w godz. od 8.00 do
15.00 od poniedziałku do piątku.

♦  ♦  ♦
na w ykonanie w odociągu przy ulicy  

G liw ickiej w  R ybniku.
Termin realizacji: możliwie jak najkrótszy.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać 
w Wydziale Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Ryb
nika, ul. Chrobrego 2, pokój 245.
Oferty w zaklejonej kopercie opisanej zgodnie z wymagania
mi specyfikacji należy złożyć do dnia 7.05.1998 r. do godz.
9.00 w Wydziale Gospodarki Komunalnej.
Przetarg odbędzie się 7.05.1998 r. o godz. 10.00 w siedzibie 
Urzędu Miasta Rybnika przy ulicy Chrobrego 2, pok. 138. 
Szczegółowe informacje dotyczące warunków zamówienia 
można uzyskać w Wydziale Gospodarki Komunalnej Urzę
du Miasta Rybnika, tel. 42-21177.

♦  ♦  ♦

6 )  na rem ont skw eru na Placu Pokoju  
w  dzielnicy B oguszow ice - O siedle

Specyfikację istotnych warunków zamówienia (cena 10,00 
zł) można otrzymać w Wydziale Ochrony Środowiska, Urząd 
Miasta Rybnika, ul. Chrobrego 2, pok. 255, od poniedział
ku do piątku w godz. 7.30 -  15.30 

Oferty w zaklejonej kopercie z oznaczeniem “Skwer na Placu 
Pokoju” należy składać w terminie do 8 maja 1998r. do godz.
10.00 w Wydziale Ochrony Środowiska.

Przetarg odbędzie się w dniu 8 maja 1998r. o godz. 12.00 
w siedzibie Urzędu Miasta Rybnika przy ul. Chrobrego 2, pok. 
138.

Szczegółowe informacje dotyczące warunków zamówienia 
można uzyskać w Wydziale Ochrony Środowiska, ul. Bole
sława Chrobrego 2, tel. 4223011 w. 7224.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy:
1. Spełniają wymogi określone w specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia.
2. Spełniają wymogi określone w art. 22 Ustawy o Zamówie

niach.

AlLL



Zarząd Miasta Rybnika ogłasza 
przetaigi nieograniczone

7 )  na zm ianę sposobu ogrzew ania w  kotłow ni
w ęglow ej na w ęzeł w ym iennikow y

w Przedszkolu Nr 9 w Rybniku przy ul.Wieniawskiego
Oferty należy złożyć do dnia 14.05.1998 r. do godz. 10.00 w Wy
dziale Inwestycji i Budownictwa , ul.Hallera 10.
Przetarg odbędzie się w dniu 14.05.1996 r. o godz. 12.00 w siedzi
bie Urzędu Miasta Rybnika, ul.Chrobrego 2, sala nr 137. 
Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w wysoko
ści 4000,00 zł.
Szczegółowe informacje oraz specyfikację istotnych warunków za
mówienia można uzyskać w Wydziale Inwestycji i Budownictwa 
Urzędu Miasta Rybnika przy uLHallera lOa tel.4223011,w. 7702, 
7706. w godz od 8.00 - 15.00 od poniedziałku do piątku.
Cena formularza specyfikacji: 24,40 zł. (płatne w kasie Urzędu Miasta 
ul.Chrobrego 2 po uzyskaniu faktury w sekretariacie Urzędu Miasta 
pok. nr 134).

♦  ♦  ♦
8 )  na m odernizację gospodarki cieplnej

w Szkole Podstawowej Nr 21w Rybniku-Niedobczycach 
przy ul. Niedobczyckiej 191 w zakresie:

- zmiana kotłów węglowych na kotły gazowe 
•modernizacja instalacji wewnętrznej c.o.

Oferty należy złożyć do dnia 3.06.1998 r. do godz. 10.00 w Wydzia
le Inwestycji i Budownictwa, ul.Hallera 10.
Przetarg odbędzie się w dniu 3.06.1998 r. o godz. 12.00 w siedzibie 
Urzędu Miasta Rybnika, ul.Chrobrego 2, sala nr 137.
Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w wysoko
ści 8000,00 zł.
Szczegółowe informacje oraz specyfikację istotnych warunków zamówie
nia można uzyskać w Wydziale Inwestycji i Budownictwa Urzędu 
Miasta Rybnika przy uLHallera lOa tel.42230łl,w. 7702,7706. w godz 
od 8.00 - 15.00 od poniedziałku do piątku.
Cena formularza specyfikacji: 24.40 zł. (płatne w kasie Urzędu Miasta 
ul. Chrobrego 2, po uzyskaniu faktury w sekretariacie Urzędu Mia
sta pok. nr 134).

9 )  ♦  *  *
na m odernizację gospodarki cieplnej

w obiektach Przychodni Rejonowej Nr 7 w Rybniku 
przy ul.Patriotów 11 w zakresie:

-zmiana kotłów węglowych za gazowe 
-modernizacja instalacji wewnętrznej c.o. 
-modernizacja sieci dystrybucji c.o. i c.w.u. 

Oferty należy złożyć do dnia 4.06.1998 r. do godz. 10.00 w Wydzia
le Inwestycji i Budownictwa, ul.Hallera lOa.
Przetarg odbędzie się w dniu 4.06.1998 r. o godz.12.00 w siedzibie 
Urzędu Miasta Rybnika, ul Chrobrego 2, sala nr 137.
Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w kwocie 
5000 zł.
Szczegółowe informacje oraz specyfikację istotnych warunków za
mówienia można uzyskać w Wydziale Inwestycji i Budownictwa 
Urzędu Miasta przy uLHallera lOa, teł. 4223011, w 7706 w godz. 
od 8.00 - 14.00 od poniedziałku do piątku.
Cena formularza specyfikacji: 24,40 zł. (płatne w kasie Urzędu Mia
sta .ul.Chrobrego 2 , po uzyskaniu faktury w sekretariacie Urzędu 
Miasta , pok.nr 134.)

1 0 )  Z akład G ospodarki M ieszkaniow ej 
z siedzibą w  R ybniku, ul. 3 M aja 12

ogłasza przetarg nieograniczony
na m odern izację budynku m ieszkalnego  

przy ul.W olnej 10 (8 m ieszkań) w R ybniku
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.

Na ekranach...
KINO “PREMIEROWE” TZR

Żołnierze kosmosu, USA, 16.04., godz. 17.00, 19.30 
Polowanie na mysz, USA, 18.04., godz. 15.00; 21 - 23.04.,
godz. 17.00; 20 - 23.04. - seanse przedpołudniowe na życzenie 
szkół i przedszkoli
Spona, poi., 18.04., 20.04., godz. 17.00; 20 - 23.04. - seanse 
przedpołudniowe na życzenie szkół
Tajemnice Los Angeles, USA, 18,22,23.04., godz. 19.00;
19.04., godz. 19.30
Piąty element, franc., 20.04., godz. 19.00; 21.04., godz. 17.00, 
19.15
Demony wojny wg Goi, poi., 24.04., godz. 19.30, 21.15; 25 - 
26 i 28 oraz 30.04., godz. 17.00, 19.00; 27.04., godz. 17.00;
29.04., godz. 16.00

Remanenty filmowe:
G.I.Jane, USA, 27.04., godz. 19.00 
Kino “ Zefir”  - DK Boguszowice
Koszmar minionego lata, USA, 16.04., godz. 17.00, 19.00 
Flubber, USA, 19 - 23.04., godz. 17.00, 19.00 
Spiceworld, USA, 26 - 30.04., godz. 17.00, 19.00

Punkt Konsultacyjny d/s Narkomanii
Przychodnia Rejonowa nr 1, Rybnik, ul. Reymonta 

Wtorki 9.00-11.00, Piątki 14.00-17.00  
Tel. 42-26582, w. 39
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Świecki teatr o tematyce religijnej naro
dził się w Europie w średniowieczu. Jego 
głównym gatunkiem było misterium (pa
syjne, wielkanocne lub bożonarodzenio
we). W Polsce miało długie dzieje; 
w zmienionej formie, jako tzw. Nowe mi
sterium, bardzo żywotne było w XVII w. 
w kulturze prowincjonalnej, z biegiem 
czasu zanikając. Popularnością cieszyło 
się też w Niemczech. Mieszkańcy Obe- 
rammergau, miasteczka w Alpach Bawar
skich, którzy zaczęli wystawiać misteria 
pasyjne w latach trzydziestych XVII w., nie za
przestali tej praktyki. Organizowane przez 
nich -  zwykle co kilka lat -  widowiska
0 Męce Pańskiej przyciągały publiczność 
z całej Europy, stając się z czasem atrakcją 
turystyczną. Pod koniec XIX w. sławę pol
skiego Oberammergau zyskał na krótko 
Rybnik.

Widowiska pasyjne miasto zawdzięczało 
ks. Franciszkowi Miczkowi (1863-1934)
1 Towarzystwu św. Alojzego. Pochodzący ze 
Śląska Miczek w 1886 roku uzyskał maturę 
w sławnym krakowskim Gimnazjum św. 
Anny, studiował we Wrocławiu, a po przy
jęciu święceń kapłańskich w 1890 przybył 
do Rybnika. Gdy w listopadzie 1891 roku 
władze kościelne założyły w Rybniku To
warzystwo św. Alojzego, grupujące mło
dzież katolicką, a dbające o zachowanie ję
zyka i narodowości polskiej na Górnym 
Śląsku, wikariusz Miczek został jego opie
kunem. Jedną z form działalności rybnic
kich alojzjan było urządzanie przedstawień 
teatralnych.

Pierwsze przedstawienie odbyło się 8 
kwietnia 1892 roku. Amatorzy wystawi
li w sali hotelu Świerkalniec Pasję, czyli 
Mękę Pańską. Było to pierwsze polskie 
przedstawienie teatralne w Rybniku. 
(Dla porównania: w pobliskim Raciborzu 
pierwsze przedstawienie odbyło się 7 lu
tego 1892 roku, w Katowicach w 1872 
roku, w Mysłowicach w 1868 roku, zaś naj
wcześniej na Śląsku -  w 1852 roku -  urzą
dzili przedstawienie amatorzy w Cieszynie. 
Kazimierzowi Olszewskiemu, autorowi 
m.in. Kroniki teatralnej Górnego Śląska 
1848-1914, który to ustalił, zawdzięczamy 
też informacje o przedstawieniach w Ryb
niku.) Młodzież alojzjańska wystawiła 
Mękę Pańską również w okresie postu w la
tach 1893,1894 i 1895. W następnym roku 
policja pruska nie udzieliła zgody na zor
ganizowanie przedstawień pasyjnych, 
a w październiku 1897 roku biskup wro
cławski rozwiązał Towarzystwo. Powodem 
tych decyzji władz była podobno stanow
cza odmowa rybnickich alojzjan grania
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przedstawień po niemiecku nawet raz w 
roku.

Rybnickie widowiska pasyjne były bar
dzo popularne, co zaskoczyło nawet orga
nizatorów. W 1892 roku zaplanowali dwa 
przedstawienia, w tym jedno “zamknięte”
- dla członków Towarzystwa i ich rodzin, 
w 1895 grali je już osiem razy. W okresie 
1892-1895 obejrzało je około dwudziestu 
tysięcy widzów. Rósł rozgłos rybnickich 
misteriów. Obok mieszkańców miasta

Misteria pasyjne w Rybniku

Polskie Oberammergau

Zdjęcia rybnic
k ich  p rzed sta 
wień pasyjnych 
zostały zrobione 
nie na scenie, 
ale w plenerze...

żywe obrazy, wzorowane na płótnach zna
nych malarzy. Ważnym środkiem wyrazu 
były też pieśni chóru, który występował we 
wszystkich obrazach. Z fotografii, które są 
mylące, bo wykonane nie na scenie a w ple
nerze, można jeszcze odczytać naiwny re
alizm kostiumów. Znane są nazwiska paru 
wykonawców: Chrystusa grywał Arnold 
Gawenda, Piłata Florian Piecha, Annasza 
Jacek Składek.

Jakakolwiek była wartość artystyczna

i okolicy przybywali na nie widzowie 
z Raciborza (według świadectwa “Nowin Ra
ciborskich” najczęściej wozami dostarczany
mi przez gospodarzy), z Lublińca i Strzelec 
Opolskich, z Katowic i Cieszyna, a w ostat
nim roku aż z Poznania, Wrocławia, Krako
wa, a nawet z Królestwa Polskiego.

Przedstawienia robiły na widzach duże 
wrażenie. Kronikarz zanotował, że często 
rzewne łkanie i plącz na sali słyszeć było 
można. Bardzo emocjonalnie odbierano tre
ści religijne spektakli. Czy zwracano rów
nież uwagę na ich walory artystyczne, trud
no dziś orzekać.

Dla twórców Pasji źródłem i wzorem była 
Ewangelia, z niej wybierali sceny, jej tekst 
stanowił kwestie aktorów. Komponowali 
przedstawienie w pięć lub sześć części- 
obrazów: Ostatnia wieczerza, Pojmanie 
Pana Jezusa w Ogrojcu, Pan Jezus przed 
Kajfaszem, Przed Piłatem i Zbawiciel na 
Krzyżu; w 1895 roku oddano obraz Pan Je
zus przed Herodem. Obok działań aktor
skich w przedstawieniach oddziaływały

rybnickich przedstawień pasyjnych z lat 
1892-1895, współcześni wysoko je cenili. 
Z uznaniem wypowiadał się o nich nawet 
wybitny krakowski krytyk teatralny Feliks 
Konieczny. Tam na Górnym pruskim Ślą
sku -  pisał -  zaczęło się od jasełek i pasyj, 
w czym doszli do tak świetnych wyników, 
Że w Rybniku jest polskie Oberammergau, 
wyższe od niemieckiego tym, że nie sprofa
nowane komedianctwem i żądzą zysku.

Elżbieta Nawrat

Dr Elżbieta Nawrat urodziła się *  

i mieszka w Radlinie. Jest histo
rykiem teatru; w latach 1969- 1
1997 była pracownikiem nauko
wym w Zakładzie Wiedzy o Tea
trze Instytutu Nauki o Kulturze Uni
wersytetu Śląskiego.
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A becadło
rzeczy śląskich
W 1823 roku, dokładnie 175 lat temu, na rybnickim Rynku umieszczo

no kamienną figurę św. Jana Nepomucena. Podarował ją Rybnikowi hra
bia Strachwitz z Jastrzębia, otrzymując w zamian drewnianą figurę św. 
Jana, ze zbu
rzonej na Ryn
ku drewnianej 
k a p lic z k i.
Nowa kamien
na figura stanę
ła frontem w 
kierunku ulicy 
Raciborskiej.
Wokół półto
rametrowego

kamiennego ^  latach 1823-1940 w tym miejscu rybnickiego Ryn-
cokołu, usta- stała figura św. Jana Nepomucena. 
wiono z cza
sem kuty płotek, który 
miał zabezpieczyć cokół i 
figurę przed zniszcze
niem. Trzeba bowiem pa
miętać, że w tych czasach 
Rynek pełnił jeszcze funk
cję placu targowego, więc 
w środy na płycie, także 
w najbliższej okolicy figu
ry św. Jana, stało mnóstwo 
wozów, wózków, a z cza
sem rowerów.

W 1870 roku w Rybni
ku miało miejsce kilka gro
źnych pożarów. Między 
innymi spłonęło kilka budynków przy 
Rynku, a w domu Sobczyka zginęły 
w płomieniach dwie osoby. Cztery lata 
później podczas pożaru spaliło się kil
ka domów i stodół przy dzisiejszej 
ulicy Miejskiej. Zagrożenie pożarami 
było bardzo wielkie. Wiadomo nam, 
że podczas jednego z nich w akcji ga
śniczej poparzył się dotkliwie rybnic
ki burmistrz Robert Fuchs (był bur
mistrzem w latach 1867-1890). Tra
gedie te były przyczyną wybudowa
nia w centrum Rybnika kilku kamien
nych basenów na wodę, które miały 
pełnić funkcje dzisiejszych gaśnic. Ba
seny takie powstały m.in. koło “Świer- 
klańca”, na ulicy Rudzkiej, Racibor
skiej, na Rynku basen usytuowano 
właśnie obok figury św. Jana. Było to

Współczesny wygląd figury z fontanną.

Najpierw na rybnickim Rynku pojawiła się figura 
św. Jana Nepomucena, później obok niej basen na 
wodę, a jeszcze później w  środku urządzono fontan
nę. Potem to wszystko zniknęło, by po latach znów 
się pojawić na płycie Rynku. Prześledźmy więc ko
lejność tych zmian!

w 1878 roku, czyli dokładnie 120 lata temu. W Dziejach miasta Rybni
ka... czytamy: Kamienne ogrodzenie jak również fontannę na Rynku zbu
dowano w 1878 roku. Można mieć jednak wątpliwości czy fontanna po
wstała już w 1878 roku. Istniał bowiem problem zasilania jej w wodę i 
odprowadzania wody do kanalizacji. Czy zatem w 1878 roku była już w 
Rybniku sieć wodociągów? Wydaje się, że skoro w Rybniku kanalizację 
wybudowano około 1881 roku, zaś wodociągi ukończono w 1905 roku, 
fontanna na Rynku mogła powstać dopiero po 1905 roku. Wkompono
wano ją wtedy w środek kamiennego basenu.

Figura i basen z fontanną przetrwały na Rynku do 
1940 roku. Władzom niemieckim nie podobał się jed
nak taki wystrój Rynku: pomnik św. Jana Nepomucena 
usunięto na skwer za kościół Matki Boskiej Bolesnej, 
zaś basen z fontanną stanął vis a vis Urzędu Miasta przy 
dzisiejszej ulicy Chrobrego. W miejscu spalonej przez 
hitlerowców żydowskiej synagogi urządzono wtedy 
nowy skwer. Fontanna ta stoi tam do dzisiaj.

W czerwcu 1993 roku w północnej części rybnickie
go Rynku wybudowano nową fontannę a na jej szczycie 
umieszczono odrestaurowany stary cokół i figurę św. Jana 
Nepomucena. Figura wróciła więc na Rynek. Czy losów 
rynkowej figury i fontanny nie wartałoby utrwalić na pa
miątkowej tablicy? Marek Szołtysek

Kamienny basen na Rynku wybudowano w 1878 roku, 
zaśfontannę pośrodku niego prawdopodobnie w 1905roku.

Od 1940 roku dawna rynkowa fontanna stoi 
na skwerze koło Urzędy Miasta.

Tel. 42-28-825
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Rozpisane na 12 października 1930 roku 
wybory do Rady Miejskiej Rybnika odbywa
ły się w skomplikowanej sytuacji politycznej.

W wyborach do Sejmu Śląskiego w maju 
1930 roku zdecydowane zwycięstwo odnio
sła chadecja, sanacja natomiast poniosła po
rażkę plasując się do
piero na czwartym 
miejscu. Stosując me
tody pozaparlamentar
ne, sanacja 26 wrze
śnia 1930 roku rozwią
zała Sejm Śląski. Wiel
kie oburzenie na Ślą
sku i w Rybniku wśród 
chadecji i PPS wywo
łało aresztowanie przy
wódcy opozycji Woj
ciecha Korfantego, 
którego osadzono 
w Twierdzy Brzeskiej.

Pojawiły się już też pierwsze symptomy kryzy
su gospodarczego. Wydawało się, że rybnicka 
chadecja utworzy jednolity blok wyborczy, by zdy
stansować nie tylko mniejszość niemiecką, lecz 
i sanację. Nie wszystkim jednak działaczom opo
zycji “mieszczańskiej” odpowiadało rozwijanie 
czynnej walki z sanacją. Koła chadeckie sugero
wały nawet kompromis, ale domagały się odsu
nięcia tych ludzi, którzy przedtem kandydowali z 
listy Chrześcijańskiej Demokracji, a następnie jak 
Maksymilian Basista przeszli na stronę jej wroga. 
W rezultacie doszło do niebywałego rozbicia pol
skich list wyborczych.

Kampania wyborcza odbywała się raczej 
w spokojnej atmosferze, choć dochodziło do 
pewnych nadużyć. Na przykład autorzy 
“Sztandaru Polskiego i Gazety Rybnickiej” 
posunęli się do tego, że wydrukowali kartki 
z numerami wyborczymi Katolickiego Bloku 
Ludowego, sugerując by wyborcy wycięli je 
i wrzucili do urn wyborczych. Rybnik podzie
lony został na 14 okręgów, a wystawionych 
zostało aż 17 list wyborczych.

Wybory zakończyły się zdecydowanym zwy
cięstwem ugrupowań polskich. Katolicki Blok 
Ludowy uzyskał 10 mandatów, Narodowa 
Partia Robotnicza 3, Polska Partia Socjalistycz
na 2, inne listy polskie w sumie 8, Niemcy 7 
mandatów.

Decydujące zna
czenie w wyborach 
odegrały CHD, NPR 
i PPS jako partie opo- 
zycyjne względem 
rządu, a które to 
stronnictwa zbloko
wały swoje listy 
i otrzymały połowę 
mandatów. Reszta list 
polskich na których 
znajdowali się “zna
ni zwolennicy sana
cji, bądź też ludzie na 
stanowiskach swoich 

mniej lub więcej zależni od władz”, zbloko
wali się również, uzyskując w sumie 8 man
datów. Niemcy uzyskali łącznie 7 mandatów 
czyli o 2 mniej aniżeli w wyborach w 1927 
roku. Polacy uzyskali więc razem 23 manda
ty, co było lepszym rezultatem aniżeli po
wszechnie oczekiwano. Dlatego wybory 
uznane zostały za sukces strony polskiej, 
zwłaszcza, że odbywały się one bez zakłóceń 
i w spokojnej atmosferze. Niemcy, którzy 
spodziewali się większej liczby mandatów niż 
posiadali w ostatniej Radzie Miejskiej, prze
żyli wielkie rozczarowanie, uzyskali bowiem 
wynik gorszy aniżeli w wyborach w 1926 
i 1927 roku. W komentarzu powyborczym 
“Sztandar Polski i Gazeta Rybnicka” napisa
ła następująco... “Poważny ubytek głosów 
niemieckich przypisać należy przede wszyst
kim większemu uświadomieniu narodowemu 
Polaków...”.

D. Prus
c.d.n.

Rada i Zarząd Miasta 
1 9 2 2 - 1 9 3 9

i wyniki wyborów 
komunalnych 
w 1930 roku

część I

Ptok piyrszy
Ło reformie fandzolymy 
I niczego niy robiymy!

Ptok drugi
Wróble do wróblowic, 
Szpoki do szpokowic! 
Jedni chcom reformy, 
Drudzy na woda pic!

Ptok trzeci
Z tego co sie dzieje,
Yno kot sie śmieje,
Bo kaj dwóch sie piere. 
Tam trzeci korzysto. 
Ptoki kot zeiere!
Lepij bydzie przez to?

(fra-szoł-ka)

Gadały ptaki 
z rynkowyj latami

Odznaczenie 
dla Lily Maor

W styczniu 1995 roku minęła 50 rocznica 
Marszu Śmierci. Z tej okazji w Rybniku miały 
miejsce uroczystości, w których wzięli udział 
m.in. ci, którzy przeżyli tragiczną ewakuację. 
Był wśród nich mieszkający dziś w Hajfie 
w Izraelu Zenek Maor, pisarz i publicysta, który 
do Polski przyjechał wtedy z pochodzącą z Wę
gier żoną Lily i synem.

Państwo Maor do dziś pozostają w serdecz
nym korespondencyjnym kontakcie z rybnic
kim Muzeum. Ostatnio poinformowali, że Lily 
Maor, była więźniarka Oświęcimia i obozu Ber- 
gen-Belsen oraz obozu pracy Oberheide w Bre
mie, otrzymała wysokie niemieckie odznacze
nie -  Krzyż Zasługi na Wstędze Orderu Zasługi 
dla RFN -  przyznane przez prezydenta RFN. 
Lily Maor dotarła do około 350 kobiet żydow
skich, które przeżyły obóz w Oberheide i zai
nicjowała utworzenie organizacji, która je zrze
szyła, zostając jednocześnie jej przewodniczą
cą. Opisała przeżycia i cierpienia kobiet, wspo
magając je duchowo i moralnie. L.Maor odzna
czenie odebrała w Bremie, a przyznający je pod
kreślili, że jej praca (...) jest apelem, by osta
tecznie rozliczyć się z ideologią narodowo-so- 
cjalistyczną. (...) Przeszłości nie można zaprze
czyć, ale można otwartymi oczami patrzeć 
w przyszłość. (...). Ir/

Stulecie
“Sokola”

W tym roku mija 100 rocznica po
wstania Towarzystwa Gimnastyczne
go “ Sokół” w Rybniku.

Z tej okazji w niedzielę 19 kwietnia br. 
o godz. 9.00 w bazylice św. Antonie
go odprawiona zostanie msza św. za ży
jących i zmarłych członków tej patriotycz
nej organizacji. Obchody zainicjowali 
Edyta Fojcik - była naczelniczka Okrę
gu VIII Dzielnicy Śląskiej “Sokoła” oraz 
dawni członkowie tej organizacji Walery 
Wilczok i Helmut Śpiewok.

Po mszy w salkach katechetycznych 
zaplanowano spotkanie towarzyskie z by
łymi członkami i sympatykami “Sokoła” . 
Będzie tam też można obejrzeć niewiel
ką ekspozycję dokumentującą dzieje tej 
organizacji. Wystawa została przygoto
wana przez Muzeum w Rybniku, które 
włączyło się w organizację uroczystości. 
Dawni członkowie “Sokoła” myślą nawet 
o jego reaktywacji.

1
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Krótkie dziele 
Zebrzydowic

ZEBRZYDOWICE

Osada Zebrzydowice powstała naj
później na przełomie XIII i X IV  wie
ku. Jej nazwa pochodzi od dawnych 
właścicieli - rodziny Zebrzydowskich.

Nie da się wykluczyć, iż ten sam ród 
był właścicielem innych Zebrzydowic, 
leżących niedaleko Cieszyna. Należy 
chyba jednak “między bajki wsadzić” 
opowieść, że jakoby właściciel Ze
brzydowic “cieszyńskich” miał w kar- 
ty wygrać Zebrzydowice “rybnickie”.

Bardziej prawdopodobna jest sytuacja 
odwrotna. Być może to właśnie nasze 
Zebrzydowice zostały przegrane w karty 
przez Zebrzydowskich, a może zostały 
sprzedane, by pokryć długi rodzinne, 
bądź jest jakaś inna przyczyna pozbycia 
się wsi przez Zebrzydowskich. Faktem

natomiast jest, że jeszcze w 1606 roku 
jej właścicielem był szlachcic Zebrzy
dowski z Zebrzydowic, natomiast najpóź
niej w 1682 roku nowym właścicielem 
Zebrzydowic jest już szlachcic “Jan Nie
wiadomski z Niewiadomia”.

W połowie XVII, kiedy omawiana 
miejscowość zmieniła właściciela, mie
szkało w niej około 80 ludzi w 10 do
mach. W tym samym czasie graniczące 
z Zebrzydowicami Jejkowice miały 17 
domostw z ok. 136 mieszkańcami. Sto 
lat później, czyli w 1750 roku, Zebrzy
dowice liczyły około 140 mieszkańców, 
zaś w 1858 roku - dokładnie 217. Praw
dopodobnie na przełomie XVIII i XIX 
wieku w Zebrzydowicach ukształtowała 
się ostatecznie władza gminna z sołtysem 
na czele. Gmina ta miała też własny herb. 
Są na nim trzy białe wieże z czarnym 
dachem i żółtą chorągiewką, na niebie
skim tle.

Zebrzydowice od początków swego ist
nienia należały do parafii rybnickiej. Do
piero w połowie XIX wieku powstała tam kapliczka pw. św. Jana Nepomucena, 

odbudowana po zniszczeniach w 1928 
roku. Do kościoła było jednak bardzo 
daleko, więc kiedy w dzielnicy Smolna 
powstał kościół św. Józefa mieszkańcy 
Zebrzydowic tam właśnie chodzili na nie
dzielne msze. Następnie, od 1929 roku, 
uczęszczali do przerobionego z karczmy 
kościoła w sąsiednich Jejkowicach. Kie
dy zaś w 1957 roku powstała formalnie 
parafia w Jejkowicach, Zebrzydowice 
stały się jej częścią. Dlatego też nowy 
jejkowicki kościół powstał blisko grani
cy z Zebrzydowicami. Poświęcono go 
w 1949 roku.

Mieszkańcy Zebrzydowic zawsze byli 
ducha polskiego. Świadczy o tym spis 
ludności z 1910 roku, czyli jeszcze w 
czasach gdy Górny Śląsk był w rękach 
niemieckich. Wtedy do mówienia języ
kiem polskim przyznało się 95,5 procent 
mieszkańców Zebrzydowic. Natomiast w 
Plebiscycie w 1920 roku za Polską gło-1908 roku był “kuźnią polskościZ najdu je się on u zbiegu ulic Zdrzałka i Kaszta

nowej.

_______________Tel. 42-28-825 ____
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sowało 87,6 procent. Ważny rozdział w dziejach Zebrzydowic 
rozpoczął się w 1908 roku, kiedy to działacz narodowy i ryb
nicki kupiec Alojzy Prus, kupił w tej miejscowości “zameczek” 
czyli budynek dworski dawnych zebrzydowickich panów. Za
kup ten podyktowany był głównie względami patriotycznymi. 
Niechętne Polakom władze niemieckie, zakazały organizowa
nia w Rybniku wszelkich polskich zebrań, posiedzeń, koncer
tów... A Zebrzydowice były wtedy poza Rybnikiem, zameczek 
przystosowano zatem do potrzeb polskich działaczy narodo
wych i stał się on wkrótce “kuźnią polskości”. Pod jego wpły
wem w Zebrzydowicach powstało Towarzystwo Polek, oddział 
POW G. Śl., oddział PCK, chóry “Seraf” i “Gwiazda”, Kółko 
Rolnicze i in. To tam spotykali się na koncertach, towarzyskich 
i politycznych dyskusjach polscy działacze z rybnickiego i oko
licznych powiatów. “Zameczek” stracił na znaczeniu dopiero 
po Powstaniach Śląskich, gdy ziemie te wróciły do Polski. Wtedy 
“polskie elity” wróciły z Zebrzydowic do Rybnika.

Patriotyczne tradycje nie były również obce zebrzydows
kiej szkole. Początkowo dzieci uczyły się w szkole w Jejkowi
cach. Zmieniło się to w 1908 roku, kiedy w Zebrzydowicach 
powstała nowa szkoła. To właśnie w niej w 1920 roku zebrzy- 
dowickie dzieci porzuciły naukę, protestując przeciwko germa
nizacji. W lipcu 1922 roku Zebrzydowice oficjalnie włączono 
do Polski. Wielkie zasługi na polu wychowania i kształcenia 
położył kierownik polskiej już szkoły Maksymilian Buhl, za
mordowany później przez hitlerowców. Druga wojna światowa 
przyniosła jeszcze wiele innych nieszczęść. Ostatnie z nich miały 
miejsce w marcu 1945 roku, w czasie ucieczki hitlerowców i 
przejścia frontu radzieckiego. Wtedy około 30 procent zabudo
wań Zebrzydowic uległo całkowitemu zniszczeniu.

Wieś Zebrzydowice od 1 stycznia 1973 roku została przyłą
czona do miasta Rybnika i stała się jego dzielnicą. Dzisiaj dziel
nicę tę zamieszkuje ok. 2600 osób.

Stare ka
sztany na 
ulicy... Ka
sztanowej.

Pochodząca z XIX wieku, kaplica pw. św. Jana Nepomuce
na odbudowana w 1928 roku. Znajduje się ona przy ulicy Ze
brzydowskiej, kolo szkoły. W dali widać kościół w Jejkowi
cach, który jest to również kościołem parafialnym dla mie
szkańców Zebrzydowic.

wiai

Panorama Zebrzydowic od strony ulicy Zdrzałka w kierun
ku północnym.
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W starej zebrzydowickiej szkole z 1908 roku mieści się dzi
siaj przedszkole.
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Mówi radny i wiceprzewodniczący 
Rady Miasta Rybnika Roman Berger, 
który pełni również funkcję przewodni
czącego 15-osobowej Rady Dzielnicy 
Zebrzydowice. - Od 1992 roku metodą 
gospodarczą ułożono łącznie 60 tysięcy 
betonitów, utwardzając drogi boczne uli
cy Malwowej, Krzywej, Przedmieście,

Zdrzałka, Basztowej i cztery boczne uli
cy Bubla, a także utwardzono czerwonym 
żużlem trzy drogi dojazdowe do pól. 
Wyasfaltowana została również ulica 
Basztowa. Wykonano też chodnik koło 
szkoły oraz na odcinku od ulicy Zdrzałka 
do przejścia przez ulicę Zebrzydowicką i 
od ulicy Zdrzałka do przystanku autobu
sowego. Zamontowano też kilka punktów 
świetlnych m.in. na ulicy Przedmieście,

Krzywej, Granicznej i Malinowej. W 
1996 roku zakończyły się w dzielnicy ro
boty wodociągowe, a rozpoczęły się pra
ce przy naprawie rowów melioracyjnych.

Natomiast w bieżącym roku mieszkań
cy Zebrzydowic zgłosili do Rady Dziel
nicy chęć utwardzenia sześciu odcinków 
bocznych dróg ulicy Zdrzałka, Malino

wej, Norwida, Krzywej, Zebrzydowickiej 
i Basztowej. Planujemy również - mówi 
radny Berger - oświetlić ulicę Równą i 
Pola. W naszych planach jest także na
prawienie ogrodzenia szkolnego od stro
ny ulicy Buhla, gdzie jest spory ruch 
uliczny. Myślimy też o remoncie budynku 
szkolnego, zwłaszcza sali gimnastycznej. 
Natomiast w związku z bliskimi planami 
otwarcia nowego szpitala w Orzepowi-

cach staramy się nakłonić władze miasta 
do utwardzenia gruntowej drogi, która 
łączy Zebrzydowice z Orzepowicami. 
Nasze starania podejmujemy w porozu
mieniu z Radą Dzielnicy Orzepowice.

Rada naszej dzielnicy - podkreśla 
przewodniczący - nie zapomina również 
o seniorach, obłożnie chorych i biednych 
dzieciach. To właśnie dla nich podczas 
ostatnich świąt Bożego Narodzenia przy
gotowano 130 paczek. Nie zapomina się 
też o Dniu Dziecka i współpracy z SP 12 
przy nagradzaniu wyróżniających się 
uczniów. Radzie Dzielnicy bardzo dobrze 
układa się współpraca z Radą i Zarzą
dem Miasta Rybnika a szczególnie z Wy
działem Dróg oraz Wydziałem Gospodar
ki Gruntami i Referatem Rolnictwa.

Materiały dotyczące dzielnicy 
zebrał, zdjęcia i reprodukcje 

wykonał 
Marek Szołtysek

Co się dzieje 
w Zebrzydowicach?

wmmmmmmmmmmmmmmmmm

Nowa 
publikacja 
M. Szołtyska

A oto wyniki ankiety, jaką objęto wieś Zebrzydo
wice w 1966 roku. Wynika z niej, że samochód posia
dało wtedy 1% mieszkańców, motocykl - 23%, motoro
wer - 20%, rower - 67%, telewizor - 36%, radio - 74%, 
radio tranzystorowe -1 %, pralka -71%, pralkę z wirów
ką - 2%, odkurzacz - 4%, lodówkę - 1%, łazienkę - 9%, 
zaś 61 % ludzi wnosiło wannę do kuchni raz w tygodniu 
do sobotniej kąpieli. Z ankiety wynika też, że tylko 28% 
dzieci miało w domach własne łóżka, zaś inne spały z 
rodzicami lub z rodzeństwem. Interesująca jest również 
odpowiedź rodziców, w jakich zawodach najchętniej wi
dzieliby swoje dzieci: fryzjer - 10%, krawcowa - 10%, 
inżynier - 9%, ekspedientka - 8%, mechanik - 8%, nau
czycielka - 6%, górnik - 6%, lekarz - 4% i inne zawody 
po 1 lub 2 %. Statystyczna zebrzydowicką rodzina li
czyła wtedy: 3 osoby - 5%, 4 osoby - 38%, 5 osób - 
26%, 6 osób - 13%, 7 osób - 12% i więcej niż 7 osób - 
7%. Z ankiety wynika również, że ówczesny średni mie
sięczny dochód przeciętnej zebrzydowickiej rodziny to 
2640,00 zł. Dla porównania powiedzmy, że nauczyciel 
zarabiał wtedy około 1 tys. zł.

Wyniki tej ankiety pokazują poziom życia nie tylko 
Zebrzydowic, ale każdej statystycznej górnośląskiej wsi 
sprzed 30 lat.

Nasz redakcyjny kolega 
Marek Szołtysek nie 
ustaje w swej kronikar
skiej aktywności. Jeszcze 
przed świętami ukazała się 
w rybnickich księgarniach 
jego kolejna publikacja pt.
Karol Wojtyła jako mło
dzieniec, ksiądz, biskup 
i PAPIEŻ na Górnym 
Śląsku.

We wstępie autor wyja
śnia, że nie starał się “na 
silę” wykazywać związ
ków Ojca Świętego 
z Górnym Śląskiem, a 
jego zamiarem było raczej prześledzenie górnośląskich szlaków Karola 
Wojtyły od bytności tu w latach młodzieńczych, poprzez wizyty dusz
pasterskie i towarzyskie, aż do oficjalnych pielgrzymek już w czasie 
pontyfikatu.

Książka zawiera też krótką historię papiestwa i sylwetki papieży XX- 
wiecznych, dowiadujemy się również jakie przepowiednie zapowiadały 
erę słowiańskiego papieża.

Okazuje się, że papież odwiedzał Górny Śląsk ponad 50 razy, goszcząc 
w 24 miejscowościach. M. Szołtysek prześledził te wizyty, zdobył foto
grafie, rozmawiał z ludźmi, tworząc kronikę bliską każdemu, komu bli
ska jest osoba Jana Pawła II i bliski jest Śląsk.

Od tyłu “na opak” Papież dla dzieci czyli kolorowanka nawiązująca 
do treści książki.

Książka do nabycia również w redakcji “Gazety Rybnickiej”.

Tel. 42-28-825
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Nowy sezon ligowy żużlowcy 
z RKM Rybnik rozpoczęli od moc
nego uderzenia, zwyciężając w  
C zęstochow ie  m ie jscow ego  
W łókniarza 46:44.

Losy pojedynku, w którym spo
tkali się faworyci drugoligowych 
rozgrywek rozstrzygnęły się do
piero w ostatnim biegu, w którym 
para P. Karlsson - E. Skupień po
konała 4:2 duet częstochowski 
Ułamek - Pietrzyk.

Ot
■N
■N

Udana

Zanim jednak rybnickie "rekiny" przy
stąpiły do pierwszej ligowej potyczki, kil
kanaście dni wcześniej na Małej Scenie 
Rybnickiej dokonano uroczystej prezen
tacji rybnickiego zespołu, a tuż przed in
auguracją sezonu w bazylice św. Antonie
go odprawiona została msza św. w inten
cji zawodników, trenera i kibiców.

Pożegnalne zwycięstwa
Beniaminek ekstraklasy koszykarek, zespół Color Cap Rybnik za

kończył ligowy sezon na 8 miejscu, wyprzedzając w końcowej kla
syfikacji Perfopol Starachowice i Włókniarz Białystok.

s '©
inauguracja i g

Na pożegnanie z rybnicką 
publicznością koszykarki Color 
Cap-u po raz pierwszy w tym 
sezonie pokonały AZS Toruń 
70:69, w rewanżu jednak do
znały sromotnej porażki, prze
grywając w Toruniu 55:106. W 
ciągu ca łego sezonu rybni- 
czanki rozegrały 31 spotkań, z 
których 9 wygrały, a w 22 mu

s ia ły  uznać w yższość ryw alek. W 
pierwszoligowym debiucie punkty dla 
Color Cap-u Rybnik zdobyły:N. Nevzo- 
rowa - 381 pkt/24 mecze, I. Ose 374/ 
26, G. Fulbiszewska 322/231, M. Ma
rzec 276/26, K. Kurczyńska 235/29, K. 
Miłoszewska 168/14, M. Królik 138/20, 
K. Waniorek 7018, N. Skrago 64/20, 
A. Steponaviciute 22/3, G. Troszka 10/ 
10, A. Grelak 9/13.

O Juniorki w półfinale
Koszykarska drużyna juniorek RMKS Partners Rybnik w finałowym 

turnieju makroregionu pokonała drużyny z Bytomia (70:39) i Brzegu 
(88:51); awansując tym samym do półfinałów Mistrzostw Polski juniorek, które 
odbędą się 17-19 kwietnia w Zgorzelcu. Rywalami rybnickiej drużyny w półfina
le będą: AZS Lublin, Korona Kraków i Osa Zgorzelec. Po raz ostatni rybnickie 
juniorki w turnieju finałowym wystąpiły trzy lata temu, wcześniej zdobywając w 
tej kategorii medal srebrny.

Dwubój żeglarsko-narciarski
Regaty UTEX-SKI-YACHTING, w 

czasie których do rywalizacji że
glarskiej zaliczane sq punkty z za
wodów narciarskich, otworzyły że
glarski sezon w Rybniku.

Pomimo trudnych warunków atmosfe
rycznych do regat przystąpiło ok. 60 za
łóg, wśród których nie zabrakło przed
stawicieli Energetyka Rybnik. Dwójka 
z nich, Mirosław Małek w klasie Race-

board i Piotr Sikorski w klasie Optymist 
zakończyła regaty na pierwszych miej
scach, natomiast Ryszard Mościcki w 
klasie Raceboard był drugi, a Maciej Sie- 
dlaczek trzeci w klasie Laser Radial.

f ip n r f  w  f fr r n r r fn
Szachy. Monika Bobrowska-Mi- 

rosławska (MKSz Rybnik) zdobyła sre
brny medal na rozegranych w Sopocie 
Mistrzostwach Polski Seniorek, tracąc 
do złotej medalistki Joanny Dworakow
skiej z Warszawy tylko 0,5 pkt. Z 13 
rozegranych rund rybnicka arcymistrzy
ni 2 przegrała, 3 zremisowała, a 8 wy
grała. Pierwsza trójka uzyskała nomi
nacje na Olimpiadę Szachową, która 
odbędzie się w Eliście.

Ponadto Monika Bobrowska-Miro- 
slawska zapewniła sobie udział w Mi
strzostwach Świata, które odbędą się w 
Indiach. Od początku roku rybniczan- 
ka uzyskała dodatkowe punkty w 
światowej punktacji FIDE, co aktu
alnie plasuje ją w pierwszej 20-ce na 
świecie.

O lim piada specjalna. Zawodnicy 
RK Promyk Rybnik pow rócili 
z I Ogólnopolskiego Mityngu w biegach 
narciarskich Olimpiad Specjalnych
z kilkoma medalami. Stefania Kranz 
była pierwsza na 1000 m i druga na 500 
m, Jolanta Baranowska - druga na 1000 
m i trzecia na 500 m, Ireneusz Góralski 
zwyciężył na dystansie 1000 m, a Rafał 
Chmiel był drugi na 1000 m i trzeci na 
500 m.

* * *

Judo. Na Ogólnopolskim Turnieju Kla
syfikacyjnym kadetów bardzo dobrze 
zaprezentowali się zawodnicy Polonii 
Rybnik. Bartosz Piątek i Adam Re- 
miarz zwyciężyli w swoich kategoriach 
wagowych, a Sławek Niewęgłowski 
i Rafał Wawak zajęli miejsca 9. Wśród 
kadetek na 7 miejscu uplasowała się ryb- 
niczanka Ewelina Stanczewska. Warto 
dodać, że B. Piątek swoje wszystkie walki

wygrał przed czasem, a R. Wawak 
w pierwszej walce pokonał aktualnego 
Mistrza Polski kadetów - K. Adamca 
z Warszawy.

Damian Mosler /Polonia Rybnik/ na 
rozegranych Mistrzostwach Polski ju
niorów zdobył brązowy medal, debiu
tując w kategorii juniorów w tak poważ
nej imprezie.

* * *

P iłk a  nożna. Chłopcy z rocznika 
1982-1988, którzy chcieliby szlifować 
swój piłkarski talent pod okiem fachow
ców, mają ku temu ogromną szansę. Na 
wszystkich chętnych trenerzy Rybnic
kiego Klubu Piłkarskiego czekają 
w poniedziałki, środy i piątki od godz. 
16.30. Zajęcia odbywają się na boiskach 
treningowych znajdujących się za ką
pieliskiem “Ruda”.
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Coraz częściej dosiadamy 
jednośladów, by dojechać do 
pracy lub spędzić parę godzin 
na świeżym powietrzu. Jak do
tąd, brak było w naszym mie
ście specjalnie wytyczonych 
i oznakowanych tras rowero
wych, na których cyklista czuł
by się bezpiecznie.

Miejmy nadzieję, że dzięki przygotowa
nemu na zlecenie Urzędu Miasta przez ryb
nicką Pracownię U rban istyczną

Obok ścieżek rekreacyjnych, koncepcja 
zakłada wytyczenie dróg rowerowych, które 
ułatwią amatorom jednośladów poruszanie 
się po mieście. Jeżeli dojdzie do jej realizacji, 
centrum miasta otoczy obwodnica biegnąca 
wzdłuż ul. Kotucza od północy i wzdłuż linii 
kolejowej od południa i wschodu. Ze śródmie
ścia będzie można bezpiecznie przejechać 
na rowerze promieniście do wszystkich dziel
nic i dalej do okolicznych gmin, gdyż będzie 
możliwość budowy układu tras rowerowych 
o znaczeniu regionalnym. Zaprojektowano też 
większą obwodnicę miejską, dzięki której bę
dzie można przemieszczać się z dzielnicy 
do dzielnicy bez konieczności przejazdu przez

Jest nadzieja, że takie znaki pojawią się 
również w Rybniku.

Studium  tras row erow ych m iasta Ryb
nika, sytuacja ta zmieniać się będzie na 
lepsze.
- Oczywiście, realizacja przedsięwzięcia finan
sowanego z Gminnego Funduszu Ochrony 
Środowiska, będzie rozłożona w czasie- po
wiedział Arkadiusz Skowron, szef referatu 
kultury fizycznej i turystyki Urzędu Miasta. - 
W ciągu 2-3 lat powinno dojść do realizacji 
trzech tras rekreacyjnych: pierwsza prowa
dzić będzie przez rudzki las, Kamień, Czer- 
wionkę-Leszczyny do Żor, druga obwiedzie 
rybnicki zalew z odbiciem na Kamień, wyko
rzystując pieszy szlak turystyczny, trzecia 
z Nowin w kierunku Chwałęcic - będzie ona 
łatwa w realizacji, wystarczy bowiem istnieją
cą trasę odpowiednio oznakować

rowerowe
centrum. Od północy obwodnica ta prze
biegałaby doliną Rudy, od wschodu przez 
Raszowiec i Brzeziny, od południa przez 
Chwałowice i dalej pomiędzy Niedobczy- 
cami i Zamysłowem skrajem Zebrzydo
wic i Orzepowic.

Większość planowanych tras wykorzy
stywać będzie istniejące drogi, leśne ciągi 
i ulice o mniejszym natężeniu ruchu 
i z pomocą łączników utworzy spójny 
system. Przygotowania do realizacji 
przedsięwzięcia muszą zostać poprze
dzone uzgodnieniami m.in. z dyrekcją 
Parku Krajobrazowego Cysterskie Kom

pozycje Krajobrazowe Rud Wielkich czy nad
leśnictwem. Ponieważ system ten stanie się 
składową istniejącej infrastruktury miejskiej, 
wymagać będzie pewnych zmian w planie 
przestrzennego zagospodarowania, a więc i 
akceptacji radnych.

Kiedy zostaną spełnione wszystkie wymogi 
formalne, będzie można przystąpić do ozna
kowania tras i ich opisu na wzór opisów pie
szych szlaków turystycznych. Jak uważa 
A. Skowron, już w maju br. dwie trasy rowero
we o charakterze rekreacyjnym powinny być 
przygotowane - pierwsza z Nowin do Chwałę
cic i druga z okolic Stadionu Miejskiego do Ka
mienia.

Mają Niemcy system dróg rowerowych, 
dzięki którym mogą np. poruszając się wzdłuż 
Renu, zwiedzić prawie wszystkie leżące nad 
tą rzeką miasta. Może w niedalekiej przyszło
ści miłośnicy dwóch kółek w naszym kraju 
przestaną tego naszym zachodnim sąsiadom
zazdrościć... . ,/r/

David Pesci - Amistad
Oparta na autentycz

nych wydarzeniach hi
storia buntu murzyń
skich niewolników w 
XIX w. na statku “Ami
stad”. Debiutancka po
wieść D. Pesci zaintere
sowała Stevena Spiel
berga - film na jej pod

stawie z Morganem Freemanem i Antho
ny Hopkinsem zdobył kilka nominacji do 
Oscara.

•  •  •
Grace Catalano - Di 
Caprio - współczesny 
Romeo

Książka zawiera bio
grafię Leonarda Di Ca
prio - jeszcze przed sza
leństwem “Titanica” - 
kilkanaście fotografii 
aktora, scenariusz filmu 
“Romeo i Julia” B.Luhr- 
manna, w którym Leonardo zagrał, a tak
że dramat Szekspira. Świetny materiał do 
porównań.

•  •  •
CD Gregorian Angels

Oryginalny projekt 
muzyczny Krzysztofa 
Dudy /instr. elektronicz
ne, organy klasyczne i 
in. instr./ inspirowany 
autentycznymi gotycki

mi chorałami gregoriańskimi. Gościnnie na 
płycie występują Piotr Nadolski /trąbka i 
flugelhom/ oraz Schola Cantorum Gyme-
vensis.

Boutique
Włoski miesięcznik 

poświęcony modzie. Nie 
tylko do oglądania, ale 
i do praktycznego wy
korzystania, bo zawiera 
wykroje.

A

S p  Z 0 .0

Klub Międzynarodowej Prasy i Książki 
Rybnik, ul. Sobieskiego 18

Tel. 42-28-825



Wszystko wokół się ziele
ni, a więc i temat naszego 
wiosennego konkursu na
wiązuje do pięknych, “zie
lonych” tradycji Rybnika.

W każdym z sześciu ma
łych rebusów kryje się na
zwa (lub dwie) jednego  
z rybnickich parków. Na
zwy wystarczy wpisać w krat
ki, a litery z ponumerowa
nych pól diagramu utworzą 
hasło, którego pierwszy 
człon to Rybnik ’98.

Aby wziąć udział w loso
waniu nagród, należy do 
6 maja br. przesłać do re
dakcji kartkę pocztow ą  
z hasłem.
Nagrody ufundowali:

O kna z PC V  ŻORY
Biuro Informacyjno-Handlowe
Rybnik, ul. Gliwicka 1, 
tel/fax 42-25693

- 300 zł

*  *  *

PBK
Powszechny Bank Kredytowy S.A. w Warszawie 

I O d d zia ł w R yb n ik u

Oddział: Rybnik, ul. Chrobrego 8, 
tel. 42-27-041

Filia- Rybnik, ul. Zebrzydowicka 30, 
tel. 4245-302 

- 250 zł

a a a
Firma ______■ ■ -  .
Jubilerska ARTI5
s.c. D. Kozłowski, S. Nodżak

Rybnik, ul. Powstańców Śląskich 17, 
tel. 42-21-926; Rynek 2, tel. 42-28-760; 

Korfantego 3, tel. 42-35-462 
- bon towarowy wartości 100 zł

a a a
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Klub Międzynarodowej Prasy i Książki 
Rybnik, ul. Sobieskiego 18, tel. 42-38703 

- bon towarowy wartości 100 zł Fundatorom nagród dziękujemy.

Nagrodę za rozwiązanie krzyżówki nr 3 z hasłem 
"ZA  D A RM O  T Y LK O  MARZENIA"otrzymują: 
JA R O SŁA W  SK IB IŃ SK I, ul. Kościuszki 66a, 
44-200 Rybnik oraz PAW EŁ SZO M B A R A , ul. 
Chalotta 8/24, 44-200 Rybnik, Bony towarowe do 
odebrania w redakcji przez miesiąc od daty ogło
szenia nazwisk zwycięzców.

Pom
ysł i w
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FIRMA
JUBILERSKA ARTIS
S.C. D. KOZŁOWSKI, S. NODŻAK

ete od 6tas£u w Oce,

&Sf8

Miła obsługa pomoże Ci wybrać 
spośród bogatej oferty 
srebrną i złotą biżuterię na każdą okazję.

S erd eczn ie zapraszam y do  naszych sklepów !

Artis
Powstańców 17 

te l./fax  42-21-926

Artis 
ßynek 2 

tel. 42-28-760

Artis
Korfantego 3 
tel. 42-33462

KURSY - IV 98»

•  LO eksternistycznie - 14.05.1998

•  księgowo-podatkowy

•  wychowawców kolonii

•  angielski, niemiecki

•  BHP (na zlecenie firm)

Zapisy: Firma Oświatowa

Atend
Rybnik, ul. Korfantego 6, 
tel. 42-35-470, 42-22-969

„Ekonomie” s.c. Kompleks Prywatnych Szkół Menadżerskich 
44-200 Rybnik, ul. Hallera 19, tel. (036) 42-28-108, e-mail kpsm@rsw.pl

P R Z Y J M U J E  Z A P I S Y  NA N A S T Ę P U J Ą C E  K I E R U N K I :

• FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ
• BANKOWOŚĆ
• HANDEL
• INFORMATYKA
• ADMINISTRACJA

Organizujemy kursy przygotowawcze do egzaminów na Akademię Ekonomiczną 
(ekonomia, matematyka, język angielski)

SZCZEGÓŁY W SEKRETARIACIE SZKOŁY

DZWOŃ: W  42-2 •-! 08, E-MAIL KPSM@RSW.PL

Tel. 42-28-825 — 1

mailto:kpsm@rsw.pl
mailto:KPSM@RSW.PL
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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 

Te\Jiax (036) 73-40-501
W S Z Y S T K O  

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

elem enty ścienne (bloczki, pustaki), 
płyty dachowe, belki nadprożowe, 
płyty drogowe płytki chodnikowe, 
KrawężniKi, obrzeża,

ce,
stal, wyroby stalowe, siatki zgrzewane, 
wypożyczalnia elektronarzędzi i sprzętu 

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

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

N A W IE R Z C H N I

W  W O R K A C H  5 0  k g
MOŻLIWOŚĆ DOSTAWY

^  m 1 =■  ^ M

S T R O P  2 Kho ton '— —beton 
uzupełniający

zbrojenie 
łączące  
płyta prefabrykowana

kratownica 
przestrzenna

Maksymalna rozpiętość stropu 9,0 m

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

US1
mad Mmmóiz BumMWCH o m  mo/vczmowcH

Zaprasza na zakupy
/  Boazerie panelowe - Kospan 
/  Boazerie PCV - zewnętrzne i wewnętrzne 

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

Tel. 090 231 931, 
0-36/43-43-291

UStUCH OQÓLnObUDOWLflflf
Kompleksowe remonty
pomieszczeń mieszkalnych, biurowych, 
malowanie, tapetowanie, panele, 
kafelkowanie, sufity podwieszane, 
ścianki działowe, przeróbki hydrauliczne
i elektryczne, tapety natryskowe

“Woraz inne prace w y k o ń c z e n io w e ^ ^

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

ZAKŁAD USŁUGOWO-HANDLOWY

PRACOWNIA PROJEKTOWA
44-251 Rybnik, ul.Klokocińska 46. telefax 036/42-20-125,
ZAKŁAD; 44-2(X)Rybnik. ul.Hallera 7
Pawilon Cechu Rzemiosł Różnych 0-601/430-297

OFERUJE:
P ro jek ty : budynków jedno- i wielorodzinnych, 
pawilonów usługowych, warsztatów, 
przebudowy, P.T. zabezpieczenia budynków 
na szkody górnicze. * gy
Kosztorysy: ogólnobudowlane.
E kspertyzy budowlane.
Nadzór oraz doradztwo budowlane. 
Sprzedaż: ceramika (BTS “DACHKERAMIK”). 
okna i drzwi pvc. drewno, aluminium (MONTAŻ)

F . P . U . H .  “ W

produkcja X sprzedaż X montaż X
•  żaluzje poziome i pionowe
•  rolety antywłamaniowe i tekstylne
44-200 Rybnik, ul. Gliwicka 6, M iro s ła w  W odecki 
tel./fax 0-36/42-38-302, tel. dom. 43-12-541
w godz. 9.00-17.00 wieczorem

P I K A -B A U  GMBH
przyjm ie do pracy

w Monachium przy ocieplaniu 
budynków od zaraz 

(z paszportem niemieckim) 
te l 0-36/42-26-789, tel. kom. 0602/682-285

WYCENA
NIERUCHOMOŚCI
Uprawniony Rzeczoznawca Majątkowy 

I mgr inż. Krzysztof URBAŃCZYK 
tel. 42-35-323

L u b a r
44-273 Rybnik, ul. Frontowa 10d 
tel7tax (0-36) 42 249 43 
tel. (0-36)42 130 08 lubar

MAT.BUD.
produkuje najtańsze w regionie U l  bedS  =
- bloczki fundamentowe 6-cegłowe 38x25x13 cm oraz po łów kif^
- pustaki ścienne 10-cegłowe 38x25x21 cm / /
- pustaki ścienne 5-cegłowe 38x12,5x21 cm
- krawężniki ogrodowe 75x20x5 cm

‘OWA

N IEW 1AD O M

pik-net
R Y B N I K
nowy węzeł dostępowy

O feru jem y:
- łą c za  stałe

KONCESJONOWANY DOSTAWCA 
USŁUG I NT ERNETOWYCH

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

- łą c za  A D S L  do 7 M b /s
- poczta  e -m ail
- poczta  p rzez UUCP
- w ę z e ł IS D N
- rek lam a w  serw is ie  W W W

Z a p r a s z a m y

i
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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 
42-22-461 
42-23-419 po godz.

Pogotowie Weterynaryjne:
Pogotow ie G azowe:
1500 45-53-791 
Pogotow ie E nergetyczne: 42-210-71 
Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne: 42-23-681, 
42-26-192, 42-26-647

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

42-24-645
Pom oc D rogow 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 Zim owe: 42-21-233
Miejski Ośrodek Dyspozycyjny: 42-21-000

J
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,
I 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

i 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)
oferu je  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

^GAZETA„ u a i Ł i a ,

RYBNICKA,
"  13.000

CENY REKLAM I OGŁOSZEŃ: 
wewnątrz numeru 

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

Ceny ogłoszeń drobnych 
z podatkiem VAT

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

m m /c m
¿OmWMAtiAD

m o jffo  oęo&WM
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

8PZP6ATW'KOiPOPTAZ
RABATY:
cykl 3 emisji -10%
cykl 6 emisji -15%
cykl 12 emisji - 20%

ceny netto + 22% VAT

Biuro ogłoszeń: INFOMAX, 
Rybnik, Rynek 12a, 

teł. 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: INFOMAK
BIURO OGŁOSZEŃ: INrOMAX> Rybnik, Rynek 12a, 
tel. 423-80-88, tel./fax 423-80-90 od 8.00 do 15.00 

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

'-'V GAZETA* 
RYBNICKA

ADRES REDAKCJI: 
44-200 Rybnik  

Rynek 12a (oficyna) 
Skrytka pocztowa 96  

tel./fax 42-28-825  
Redakcja czynna 

od poniedziałku do piątku

Tel. 42-28-825 w i  r  i-urtf



Szybko! Sprawnie! Profesjonalnie!
ik/w rii Ł1 c* nrM U  1 U K  1 Ł o  1

A.B. GozdekAUTORYZOWANA STACJA BOSCH
'

zaprasza w zakresie serwisu:
na kompleksową komputerową diagnostykę, 
regulację, naprawę silników benzynowych 
wszystkich marek samochodów, kontroli, 
naprawy ABS, inspekcji okresowych samochodów

oferuje w  zakresie sprzedaży:
bogaty asortyment części samochodowych 
firmy BOSCH i fhnych, olejów ARAL, ESSO

Pn. - pt. godz. 800 - 1600 service 
godz. 800 - 1800 sklep 

Sob. godz. 800 - 1400
44-203 Rybnik, ul. Żorska 250A 

teI./fax (0-36) 4218735

Zapraszamy do korzystania z  profesjonalnych usług!

lnłerłec

ŻORY

Zapraszamy do biura inf.-handlowego A -P .

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

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

(g a l F ID ®
W Y K Ł A D Z I N Y  - T A P E T Y

Hurtownia „GALPEX” s.c.
Zaprasza do sklepu firmowego 

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 milą obsługę 
Transport (do 7 km gratis)

Atrakcyjne ceny

największy wybór
tel. (036) 423 58 29, 423 58 30

Jerzy ‘Peszljz
ZAKŁAD

MEBLARSKI
USŁUGOWO PRODUKCYJNO HANDLOWY

44-234 Czerwionka-Dębieńsko 
ul. Odrodzenia 129, tel. (036) 4312-473

OFERUJE: ^ v
if  n r  u  u i r ! t i  H '
MEBLOŚClANKI 
M m i  M ŁODZIEŻOW E  
SYPIALNIE j  r |5
OKAZ

MEBLE BIUROWE



FHU „GÓRECKI”
Kredyt budowlany i mieszkaniowy 

z odroczoną płatnością
TŁUMIKI

MUROWANY w GBG Banku
Masz pomysły ale potrzeba Ci pieniędzy na ich realizację? 

Pomyśl o kredycie Murowanym.

To pieniądze na:
• dom

• mieszkanie
• działkę
• garaż

• altankę 
a także:

• malowanie
• ocieplanie
• rozbudowę

• remont
oraz tysiące innych rzeczy, o których tylko marzysz

GÓRNOŚLĄSKI BANK GOSPODARCZY SA 
GRUPA PBK

Oddział w Rybniku przy ul. Miejskiej 8 
tel./fax 422 82 10,422 82 68,422 82 08

PUNKTY SPRZEDAŻY 
DETALICZNEJ I M O N T fŻ lf*
ŚW IERKLANY ^  ^
ul. Żorska 28 
tel. 0-90 68 33 29 
GLIWICE^

tel.(032)232 07 06 '
S O SN O W IE C ^ "  .

tel.(032)66 54 33 
SPRZEDAŻ BURTOWA
ś w ie r k Oa n y  ¿ i t
ul. 3 Maja 114 J ł

DOMEly S.C.

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

422 66 16

KLIMATYZACJA
WENTYLACJA

Autoryzacja Vitroservice Clima, Daikin, Sanyo, Electra

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

44-200 Rybnik
PI. Wolności 15

PRZEDSIĘBIORSTWO
PRODUKCYJNO-HANDLOWO-

USLUGOWE

OKNA I DRZWl!
Poszukujemy partnerów 

handlowych
Wyrób posiada certyfikat zgodności 

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

dla systemu VEKA S0FTUNE

VEKA - niemiecki profil 
Wybrałeś to co najlepsze

SYSTEMY ALARMOWE
Kontrola dostępu, telewizja przemysłowa 

Autoryzacja Techom 
Koncesja MSW i A

DOMOFONY, VIDEODOMOFONY
TELEFONY

Autoryzowany dystrybutor Miwi-Urmet

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

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

455 42 15 w.31

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

p O R T O li
iFENSTERlt Promocja
szyby K=1,1 w cenie 1,6

Zapraszam y ró w n ież do naszych salonów  sprzedaży

Zapraszam y na targi DOM w Rybniku 
stoisko nr 47

KTV - THOM PSON, P H IL IP S , PANASONIC, NO.YY 
AGO - AKHO. W HIRLPOOL. BO SCH. /„W I NNI. PO LAR, AJtflCA

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

Zapraszamy na targi DOM, stoisko 31


