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Rada Miasta obraduje

O tym co było i co będzie
W środę 24 kwietnia nasi ra

dni pobili swój życiowy rekord 
w „debatowaniu na czas”. 
Sesja tego dnia trwała 6 godzin i 
45 minut. W porządku obrad 
było sprawozdanie z wykonania 
budżetu miasta za rok 1990. 
Następnie radni wysłuchali in
formacji o działalności Zarządu 
Miasta w I kwartale 1991 roku 
i o jego zamierzeniach w naj
bliższym czasie.

Dwoma głównymi punktami 
obrad, które zabrały wiele cza
su, było wypracowanie stanowi
ska Rady Miasta w sprawie 
eksploatacji węgla kamiennego 
przez KWK Rymer w rejonie 
dzielnicy Smolna oraz przez 
KWK Chwałowice pod dzielnicą 
Ligota. Po dwugodzinnej deba
cie w sprawie kop. Rymer, rad

radni pozwolili przez głosowanie 
na fedrunek we wspomnianym 
miejscu. Jednak w trakcie dys
kutowania nad kop. Chwałowi
ce, radni zdecydowali się na 
przełożenie debaty i to nie tyle 
z powodu późnej pory (22.35), 
ile ze względu na konieczność 
gruntownego przemyślenia spraw 
górnictwa w naszym rejonie.

Wydaje się zatem, że widmo 
wielkich problemów związanych 
z restrukturyzacją naszego prze
mysłu, a górnictwa w szczegól
ności, stanie przed nami prę
dzej czy później. Będzie jednak 
dla nas lepiej, kiedy podejmie
my go szybko. Bo nie chodzi tu 
przecież o takie, czy inne zło
że. Tu chodzi o  przyszłość na
szego regionu.

MAREK SZOŁTYSEK

Żłobkowa zadyma
Przed rozpoczęciem ostatniej sesji Rady Miasta Rybnika, wokół 

sali posiedzeń rady, zaczęło się gromadzić ok. 20 osób w średnim 
wieku. Jedna z kobiet była z 10-miesięcznym dzieckiem. Ludzie ci 
chcieli najwyraźniej zaprotestować przeciwko uchwale radnych o 
likwidacji żłobków. Byłaby może „mała zadyma”, gdyby nie wyper
swadowanie gościom, aby udali się na balkon posiedzeń przeznaczo
ny dla zainteresowanych, chcących przysłuchiwać się obradom. Kie
dy rozpoczęła się sesja, radna Janina Stula próbowała wprowadzić, 
do zamkniętego już porządku obrad, głosowanie nad uchyleniem ustawy

 o likwidacji żłobków. Kiedy radni przegłosowali uchylenie 
propozycji radnej Stuli, z balkonu zaczęły się sypać głośne słowa 
domagające się głosu i ciche, niewybredne epitety pod adresem rad
nych. Nad zdarzeniem zapanował prezydent Józef Makosz, zapra
szając zainteresowanych do rozmowy na kontrowersyjny temat. 
Spotkanie to odbyło się 29 kwietnia. Szczegóły wkrótce.

MAREK SZOŁTYSEK

Abecadło rzeczy śląskich
Nad ranem 3 maja 1921 roku rozpoczęło się III Powstanie 

Śląskie. Za jego sprawą do gabinetów dyplomatycznych mo
carstw europejskich powrócił problem podziału Śląska pomię
dzy Polskę i Niemcy; mocarstwa musiały już zacząć liczyć, się 
z wolą Ślązaków wyrażoną w czynie zbrojąnym głośnym w 
całej Europie.

7 0 . ROCZNICA
\

Grupa powstańców z Czerwionki podczas powrotu spod Góry św. 
Anny po zakończonym III Powstaniu Śląskim.

Zarząd Miasta informuje

Drodzy Rodzice
Decyzja podjęta przez władze miasta o docelowym zamknięciu 

żłobków nie ma na celu likwidacji tej formy o pieki, ale stworzenie 
nowej, lepszej i jednocześnie tańszej. Zanim żłobki zamkną swoje 
podwoje dzieci Wasze znajdą opiekę w punktach żłobkowych nad
zorowanych i dofinansowywanych przez miasto, prowadzonych w 
mieszkaniach prywatnych.

Szczegóły zawiera poniższa informacja.
DRODZY RODZICE, problemy Wasze są naszymi problemami. 

Wspólnie wypracujemy rozwiązanie, które zapewni godziwą opiekę 
Waszym dzieciom. ZARZĄD MIASTA

Dla zapewnienia dzieciom w wieku od 4 m-cy do trzech lat opieki 
w warunkach zbliżonych do istniejących w domu rodzinnym, pow
stała możliwość tworzenia, przez osoby zainteresowane tą formą 
pracy, tzw. punktów żłobkowych we własnych mieszkaniach.

W takim „Mini żłobku” może przebywać od 2 do 4 dzieci. Zez
wolenie na prowadzenie punktu żłobkowego — na wniosek osoby za
interesowanej, wydawać będzie Ośrodek Pomocy Społecznej w Ryb
niku, ul. Klasztorna 3.

Osoba starająca się o zezwolenie powinna:
1) być pełnoletnia i mieć wykształcenie co najmniej podstawowe;
2) dawać rękojmię właściwej postawy opiekuńczej i wychowaw

czej;
3) wykazać się zaświadczeniem lekarskim, że zarówno ona jak i oso

by wspólnie z nią zamieszkałe odpowiadają wymaganiom sani- 
(Ciąg dalszy na str. 2)

A zatem skutkiem tych najbardziej ludowych powstań, było przy
znanie państwu polskiemu terytorium o powierzchni 3214 km kw.  
tj. 29 proc. spornego obszaru i 966 tys. mieszkańców (46 proc.). Pol
ska otrzymała znaczną część okręgu przemysłowego, a na nim 76 
proc. kopalń węgla, 97 proc. kopalń rud żelaza, 82 proc. kopalń rud 
cynku, 50 p roc. koksowni, 13 proc. hut cynku i ołowiu i 50 proc. hut 
żelaza.

Opisanie, czy nawet tylko krótka charakterystyka problemu pow
stań śląskich wychodzi ponad skromne możliwości naszego małego 
czasopisma. Sprawa śląska jest problemem niezmiernie skompliko
wanym i obszernym. Jednak to co historyka ciekawi najbardziej, to 
sprawa mentalności ludzi biorących udział w danym, interesującym 
nas wydarzeniu. Spróbujmy zatem wejść w atmosferę Śląska lat 
1919—1921 posługując się tekstami pieśni napisanych i śpiewanych 
w tamtym okresie.

„W zielonym gaju liście spadają 
mamulko, ludzie cosik godają.
Wyjrzała oknem ku swym sąsiadom 
mamulko moja, powstańce jadą!
Powstańce jadą, nic sie nie boją, 
bo karabiny przy sobie mają.
Mamulko moja, pójdę sie ubrać, 
żebych powstańcom mogła sie udać.

Matko Boska polska, ratuj nas Polaków,
Wygoń z naszej ziemi tych pysznych Prusaków,
Wygoń Prusa, wygoń, niech nam tu nie buczy 
I nich sie z drugimi dobrze żyć nauczy.

(Ciąg dalszy na str, 8)
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Zakład Produkcji Materiałów Budowlanych

„ E L E A S “
Rybnik, ul. Podmiejska (okolica chłodni Elek trowni) 

oferuje w ciągłej sprzedaży:
— beton towarowy B-10, B-15, B-20
—  beton „suchy”
—  bloczki betonowe fundamentowe o wymiarach 14 X  25 X  38 

cm
—  bloczki żużlowe pełne 
Gwarantowana jakość, atrakcyjne ceny.

Dla odbiorców prywatnych zakupy powyżej wartości 2 mln 
zł premiowane.

Informacje i zamówienia w godzinach od 7.00 do 15.00 Tel. 
222-61 do 9 wewn. 5636 oraz 391-636.

Odbiór towarów w godz. 7.00—-20.00.

REJON DRÓG PUBLICZNYCH W RYBNIKU
ul. Jankowicka 49

ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż:
— barakowozu nr inwent. 1085 — cena wywoławcza 3.500.000
— barakowozu — indeks 17313013 — cena wywoławcza 2.500.000
— tokarki typ TVE-40 — cena wywoławcza 8.000.000 

Przetarg odbędzie się w świetlicy RDP Rybnik w dniu 10
maja 1991 r. o godz. 9.00. Wadium w wysokości 10 proc. ceny 
wywoławczej należy zapłacić bezpośrednio przed przetargiem. 
Barakowozy można oglądać obok siedziby Rejonu, zaś tokarkę 
w GSSCh Lubomia.

„TELETEXT“
w odbiornikach prod. polskiej 
i zachodniej

montuje zakład 
„EMITER”

Rybnik, ul. Hutnicza 21 
tel. 276-34.

Montując u nas telegazetę 
zachowasz gwarancję na od
biornik TV.

„NORIS”
Rybnik, Findera 6 (pawilon), 

telefon 252-30
oferuje do sprzedaży w sze

rokim asortymencie

POŚCIEL
własnej produkcji w cenach 
hurtowych i detalicznych oraz 

TKANINĘ POŚCIELOWĄ 
Zapraszamy od 8 do 17.

Trwałe znakowanie 
szyb samochodowych

również innych elementów.
Rybnik, Mickiewicza 3, tel. 243-97.

RYBNIK, UL. KOŚCIUSZKI 59 
(obok PKP) TEL. 211-35

K&K OPTYK
ŻORY, UL. PSZCZYŃSKA 1 (obok Domu Kultury)
— okulary na recepty okularowe i zlecenia prywatne,
— soczewki kontaktowe miękkie,
— prywatny gabinet okulistyczny.

Lekarz okulista przyjmuje w środy od 16.00 do 18.00 
rejestracja w zakładzie optycznym w Rybniku 

codziennie od 9.00 do 17.00

Drodzy Rodzice
(Ciąg dalszy ze str. 1)

sanitarno-epidemiologicznym stawianym pracownikom służby zdro
wia (zaświadczenie wyda lekarz przychodni rejonowej po prze
prowadzeniu odpowiednich badań);

4) przedłożyć opinię Terenowego Inspektora Sanitarnego (TSSE w 
Rybniku mieści się na ul. Groborza) o warunkach mieszkanio
wych umożliwiających prowadzenie punktu żłobkowego.

Wymogi co do mieszkania są następujące:
1) powinno składać się co najmniej z dwóch pokoi i kuchni, w tym 

jednego pokoju o powierzchni nie mniejszej niż 14 m2, przezna
czonego dla dzieci.

2) powinno być wyposażone w łóżeczko dla każdego dziecka, miej
sce zabaw z odpowiednią ilością zabawek dostosowanych do wieku 
dzieci, miejsce do jedzenia dla dzieci i lodówkę w kuchni,

3) powinno mieć zapewnioną wodę zdatną do picia,
4) powinno znajdować się w pobliżu ogródka lub placu zabaw.

Osoba prowadząca punkt żłobkowy winna być ubezpieczona od
odpowiedzialności cywilnej związanej z prowadzeniem punktu żłob
kowego.

Prowadzenie prywatnego żłobka zwolnione jest z opodatkowania 
podatkiem obrotowym i dochodowym oraz nie wymaga osobnego 
zgłoszenia jako prowadzenia działalności gospodarczej. Przyjmowa
nie dzieci odbywa się na zasadzie umowy między osobą prowadzącą, 
a rodzicami dziecka, określającej:

1) dni i godziny pobytu dziecka, 2) ilość i rodzaj posiłków, 3) wy
sokość opłat i sposób ich uregulowania, 4) przedmioty osobistego 
użytku dostarczone na czas pobytu dziecka, 5) zasady postępowania 
w razie nagłego zachorowania dziecka, 6) okres na który została 
zawarta umowa. Wzór umowy opracuje Ośrodek Pomocy Społecz
nej.

Punkty żłobkowe będą nadzorowane:
— w zakresie warunków sanitarno-higienicznych przez Stację Sani

tarno-Epidemiologiczną
— w zakresie opiekuńczo-wychowawczym przez Ośrodek Pomocy 

Społecznej, natomiast w zakresie opieki zdrowotnej — przez re
jonowe poradnie i ośrodki zdrowia.

Zarząd Miasta rozważa konkretny wariant finansowania punktów 
żłobkowych i prosi wszystkich zainteresowanych o udział w wypra
cowaniu możliwie najlepszego modelu. Otóż osoba prowadząca punkt 
żłobkowy dla trojga dzieci, przy odpłatności rodziców 300 tys. zł 
otrzymywałaby od miasta po 100 tys. zł na jedno dziecko (w sumie 
300 tys. zł), Zatem zarobek jej wyrosiłby 1.200 tys. zł. Miasto po
krywałoby koszty ubezpieczenia (ZUS) oraz ubezpieczenia w PZU 
(odpowiedzialności cywilnej).

Zakres i rodzaj wyżywienia uzgadnialiby i opłacali rodzice. Liczy
my, że propozycja ta okaże się atrakcyjna zarówno dla osób zatrud
nionych obecnie w żłobkach jak i dla innych posiadających odpo
wiednie kwalifikacje, Podane wyżej konkretne kwoty byłyby aktua
lizowane w miarę postępu procesów inflacyjnych.

W przypadku niskich dochodów i przypadkach losowych, zaistnie
je możliwość obniżenia o 50 proc., bądź nawet zwolnienia rodziców 
od opłaty. Wtedy różnicę pokryje miasto. Powstanie od 100 do 200 
punktów żłobkowych w mieście pokryje potrzeby w zakresie opieki 
nad dziećmi  w wieku „żłobkowym”.

Wszelkie uwagi i propozycje proszę kierować na adres: Zarząd 
Miasta, Rybnik, ul. Bolesława Chrobrego 2 bądź bezpośrednio do 
kierowników żłobków. Za Zarząd:

mgr JERZY KOGUT 
Wiceprezydent Miasta

LIKWIDATOR RPRB OGŁASZA 
przetarg nieograniczony na sprzedaż środków produkcji przed
siębiorstwa.
Informację o środkach produkcji można uzyskać w RPRB 
Rybnik ul. Jankowicka 41 oraz w sklepie „Amator” przy ul. 
Zawadzkiego 7.

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ 17 MAJA 1991 R.
O GODZ. 10-TEJ

w siedzibie Przedsiębiorstwa Rybnik, ul. Jankowicka 41.
Po pierwszym przetargu odbędzie się drugi przetarg. Wadium 

w wysokości 10 proc. ceny wywoławczej należy wpłacić w ka
sie przedsiębiorstwa najpóźniej na godzinę przed rozpoczęciem 
przetargu.

Obecnie przedsiębiorstwo prowadzi wyprzedaż materiałów 
budowlanych, instalacyjnych, części samochodowych. 
Zapraszamy!

OGŁOSZENIA DROBNE 
SPRZEDAM parcelę budowla

ną w Górkach. Wiadomość: Ko
zieł, Książenice, Brzozy 31.

SPRZEDAM Fiata 126P 1987, 
przebieg 27.000 km, stan b. do
bry, tel. 28-409 po 16.00.

SPRZEDAM owerlok i steb-
stebnówkę. Tel. 28-391._________

MALOWANIE reklam, szyldy, 
dekoracje  witryn sklepowych. 
Rybnik, Szafranka 4. Tel, 22-848.

SPRZEDAM akordeon. Wiado
mość: tel. 22-651 w. 5001.

GAZETA RYBNICKA.. Ukazuje się od 17 sierpnia 1919 
roku, wydawana w okresie międzywojennym przez Mi
chała Franciszka Kwiatkowskiego, a redagowana od 1927 
roku do 1939 przez Ignacego Knapczyka. Obecnie - 
dwutygodnik samorządowy. <> Redaguje zespół < 
Adres redakcji: 44-200 Rybnik, ul. Kościuszki 54, p. 16, 
tel. 288-25. Biuro czynne od godz. 9.00 do 15.00. <> Wy

Wydawca: Rybnicki Ośrodek Kultury (na zlecenie Zarządu 
Miasta) <> Redakcja nie zwraca materiałów nie zamó
wionych Zastrzegamy sobie prawo skracania tekstów i 
zmiany tytułów Za treść ogłoszeń redakcja nie odpowia
da. <> Druk: Prasowe Zakłady Graficzne. Kraków, Al. 
Pokoju 3.
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Prezes Międzyzakładowej Rybnickiej Spółdzielni Mieszkaniowej 
inż, Magdalena GLIWICKA nie ma coś szczęścia do prasy. Wywiad, 
jakiego udzieliła naszej gazecie w roku ubiegłym, tuż po jej wy
borze na funkcję prezesa, nie ukazał się, bo nie ukazała się także 
nasza gazeta... Po paru miesiącach, kiedy skończyły się nasze kło
poty, zaczęły się kłopoty pani prezes. Mimo wszelkich danych, by 
wziąć się za bary z „nierozwiązywalnym” dotąd problemem budow
nictwa mieszkaniowego, a więc zaufania spółdzielców, kompetencji, 
dobrej woli i chęci działania, progi i bariery okazały się spore. Reor
ganizacja struktur zarządzania i niekonwencjonalne spojrzenie na 
wiele problemów, nie przysporzyło tej młodej i zrównoważonej ko
biecie zwolenników nawet a właściwie przede wszystkim, w naj
bliższym zawodowym otoczeniu. Jak w wielu innych reorganizo
wanych zakładach i placówkach, i tu rozgrywki personalne nie 
przyczyniły się do stworzenia atmosfery konstruktywnej krytyki. 
Największą zaś burzę spowodował nie stosunek pani prezes do pod
stawowych funkcji spółdzielni, a więc uzyskiwania efektów miesz
kaniowych, utrzymywania ich w należytym stanie technicznym i ad
ministrowania nimi, ale... tzw. działalność społeczno-wychowawcza.

Progi i bariery 
okazały się  spore...

Do jej prowadzenia obliguje skonstruowany w dobie realnego so
cjalizmu statut spółdzielni, którego punkt o potrzebie działalności 
społeczno-wychowawczej jest nieodrodnym dzieckiem minionego sy
stemu. Socjalistyczna „troska o człowieka” wymagała, by na terenie 
osiedla był klub lub przynajmniej świetlica, gdzie amatorzy prowa
dzili równie amatorską działalność, która świetnie wyglądała póź
niej w formie sprawozdania dla władz zwierzchnich.

Kiedy nowy zarząd rybnickiej spółdzielni podjął decyzję o bliż
szym przyjrzeniu się owej społeczno-wychowawczej działalności w 
klubach „Proksima” na Nowinach i „Skorpion” na Piasta, żywotnie 
zainteresowani, podpierając się prasą, wytoczyli ciężkie argumenty, 
że pani prezes chce pozbyć się klubów i zaprzepaścić ich „dorobek”. 
A  chodziło przecież tylko o komercjalizację działalności, aby ewen
tualne dochody, o ile takie będą, zasiliły kasę spółdzielni, a uzyskane 
w ten sposób środki przeznaczyć na dofinansowanie działalności 
niedochodowej

Udało się jednak przeforsować decyzję o likwidacji działu społecz
no-wychowawczego, czystego anachronizmu z innej epoki, pozosta
wiając dwie kompetentne osoby mające z ramienia spółdzielni ko
ordynować działalność klubów i świetlic, które zaoferowano do za
gospodarowania. Zgłosiło się wielu chętnych, spośród których spe
cjalna komisja wyłoniła najlepsze kandydatury. Zdaje się, że burza 
dotycząca marginalnej w gruncie rzeczy sfery działania spółdzielni, 
nie powinna dłużej zakłócać działalności podstawowej, która przy
nosi również wiele problemów. Jednym z najważniejszych jest wo
da, a właściwie jej brak. Aż skóra cierpnie na myśl, co będzie się 
działo latem na wyższych kondygnacjach. A ponieważ rozwiązanie 
tego problemu nie leży w gestii spółdzielni, pani prezes zrobiła tyl
ko to co mogła. Wystosowała mianowicie do wojewody prośbę o

wprowadzenie do mieszkań liczników: skoro wody nie będzie, dla
czego spółdzielcy mają za nią płacić? A Wojewódzkie Przedsiębior
stwo Wodociągów i Kanalizacji bonifikat nie przewiduje... Czy doj
dzie zatem do „licznikowej rewolucji” ? Oby. W każdym razie jest 
pewne, że wszystkie budynki oddane do użytku po 31 lipca br. będą 
musiały mieć, oprócz liczników wody, także termoregulatory.

Wracając do spornej działalności społeczno-wychowawczej, a szcze
gólnie do drugiego członu tego językowego dziwoląga, nic nie wska
zuje na to, by lata jej prowadzenia, wpłynęło pozytywnie i łago
dząco na obyczaje przynajmniej części lokatorów. Dewastacje, ja
kich dopuszcza się część mieszkańców na w łasnych siedzibach, są 
zastraszające. „Graffiti” na ścianach to betka w porównaniu z agre
sją, na pastwę której wystawione są windy. Kliny wsadzane mię
dzy drzwi, zapalone papiery wrzucane do szybu, wypalone plasti
kowe przyciski, to tylko kilka pozycji z bogatego repertuaru wandali. 
Już po trzech miesiącach od oddania budynku do użytku, dewasta
cja jest widoczna. Mimo lutowej podwyżki czynszów, odpis na re
monty pozostał na tym samym poziomie i wynosi zaledwie 500 zł 
od m kw. lokalu. Remonty pochłaniają za to wszystkie czynsze z lo
kali użytkowych.

Sporym problemem są również zaległości czynszowe, a działania 
eksmisyjne postępują bardzo opornie, nawet w sytuacji postawienia 
do dyspozycji lokali zastępczych z zasobów spółdzielni. Podwyższone 
od lutego czynsze wynoszą obecnie około 200 tys. zł od lokalu o na
wierzchni mniej więcej 55 m kw. Podwyżki nie wywołały, tak wiel
kiego jak się spodziewano, wzburzenia, o czym świadczy średnio 
rozgrzany telefon na prezesowskim biurku. W oddanym do użytku w 
grudniu ub. roku budynku przy Reymonta czynsz wynosi około mi
liona zł, a na sumę tę składa się zarówno koszt eksploatacji, jak i 
spłata odsetek kredytu. Oczywiście nie wszyscy sa w stanie udźwig
nąć ciężar tak wysokiego świadczenia, dlatego nad budownictwem 
zbierają się czarne chmury. Tylko nowa ustawa sejmowa będzie w 
stanie zapobiec katastrofie, niestety, jest ona j eszcze w powijakach.

Okazją do wyjaśnienia wszystkich niedomówień i problemów do
tyczących spółdzielczości mieszkaniowej, będą spotkania Zarządu i 
Rady Nadzorczej z 10 grupami członków i kandydatów spółdzielni. 
Poprzedzają one coroczne spotkanie władz spółdzielni z reprezentan
tami 11-tysięcznej rzeszy spółdzielców. Czy pani prezes będzie miała 
dla nich bardziej budujące wieści? W każdym razie bardzo by tego 
chciała. w. r ó ż a ń s k a

mat jego dzisiejszej kondy
cji. Poruszono również pro
blem uczestnictwa komitetu 
w przyszłych wyborach do 
Sejmu RP. W  spotkaniu u
czestniczyli również przed
stawiciele Zarządu Miasta, 
którym członkowie Rybnic
kiego Komitetu Obywatel
skiego zadali szereg pytań 
dotyczących aktualnych pro
blemów.

(szot)

SPOTKANIE
KOMITETU

OBYWATELSKIEGO

22 kwietnia w godzinach 
wieczornych na Małej Sce
nie odbyło się spotkanie 
członków Rybnickiego Ko
mitetu Obywatelskiego, Ze
brani wysłuchali sprawozda
nia z działalności komitetu 
oraz podjęli dyskusję na te-

BUDŻET MIASTA RYBNIKA NA 1991 ROK

Dochody budżetu miasta Rybnika na rok 1991

OGÓŁEM: 160.068 mln zł (100 proc.)

dochody
dotacja celowa na realiza
cję zadań zleconych: 3,9 
proc.
nadwyżka budżetowa z ro
ku 1990: 6,5 proc. 
subwencja ogólna z budże
tu państwa: 14,7 proc.

1

2

3
4
5
6
7
8

9
10

— Udział we wpływach z podatku od płac oraz podatku od wy
nagrodzeń i wyrównań: 62.921 mln zł (39,3 proc.)

— Udział we wpływach z podatku dochodowego: 17.178 mln zł 
(10,7 proc.)

— Podatek od nieruchomości: 25.000 mln zł (15,6 proc.)
— Podatek od środków transportowych: 1.830 mln zł (1,1 proc.)
— Opłata skarbowa: 6.730 mln zł (4,2 proc.)
6 - Inne podatki i opłaty: 1.399 mln zł (0,9 proc.)
— Subwencja ogólna z budżetu państwa: 23.576 mln zł (14,8 proc.)
— Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zle

conych: 6.229 mln zł (3,9 proc.)
— Pozostałe źródła dochodów: 4.776 mln zł (3,0 proc.)
— Nadwyżka budżetowa z 1990 roku: 10.429 mln zł (6,5 proc.)

3 —

4 —

1 — wydatki bieżące: 60,5 proc.
2 — zadania zlecone: 3,9 proc
3 — wydatki inwestycyjne: 35,1

proc.
pole zakropkowane — rezerwa 
celowa: 0,5 proc.

Wydatki budżetu miasta Rybnika na rok 1991

1 — Leśnictwo: 6 mln zł
2 — Gospodarka komunalna: 74.419 mln ZG (46,5 proc.)
3 — Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komu

komunalne: 14.975 mln zł (9,4 proc.)
4 — Oświata i wychowanie (przedszkola): 25.461 mln zł (15,9 proc.)
5 — Kultura i sztuka: 10.513 mln zł (6,6 proc.)
6 — Ochrona zdrowia (żłobki): 9.997 mln zł (6,2 proc.)
7 — Opieka społeczna 3.654 mln zł (2,3 proc.)
8 — Kultura fizyczna i sport: 3.194 mln zł (1,9 proc.)
9 — Środki do bezpośredniej dyspozycji Rad Dzielnic: 250 mln zł

(0,2 proc.)
10 — Administracja komunalna: 10.601 mln zł (3,9 proc.)
11 — Zadania zlecone: 6.229 mln zł (3.9 proc.)
12 — Rezerwa celowa: 789 mln zł (0,5 proc.)

RAZEM: 160.068 mln zł (100 proc.)
(Ciąg dalszy na str. 4)
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W ielkie wołanie o pieniądze
Większość działań społeczno-kulturalnych była i będzie na czyimś garnuszku 

Zmieniają się czasy — zmieniają się „garnuszki" ale zawsze tak było, że kultura i 
oświata oraz służby: zdrowia i opieki społecznej, żyły z dotacji. Kiedyś były to "do
tacje” możnych mecenasów i wrażliwych na ludzkie cierpienie filantropów; później 
nastała era realnego socjalizmu i za wszystko „płaciło państwo” , PAŃSTWO czyli 
MY, OBYWATELE, ale większość rozumiała to inaczej: państwo, czyli NIKT.  Skąd 
ów wielki nieznany, Państwem zwany, brał pieniądze na dotacje, też już nie docie
kano! Ale oto znów nastały inne czasy, i państwo oddaje część swojej omnipotencji, 
a wraz z nią — obowiązek utrzymywania tych sfer życia społecznego, które były na 
jego wyłącznym garnuszku.

Dotacje na kulturę, oświatę, zdrowie i opiekę społeczną są obecnie płacone z kasy 
samorządu i dlatego coraz bardziej liczy się każdy grosz od sponsorów. GDZIE ICH 
SZUKAĆ? I KTO MOŻE BYĆ SPONSOREM domu dziecka, placówki opieki społecz
nej czy klubu kultury?

Otóż każda osoba prawna, płacąca podatek dochodowy może przeznaczyć na kon
kretnie wskazany cel, 10 procent dochodu; kwota ta jest odliczana od podstawy opo
datkowania. W ten sposób można być sponsorem działań w zakresie nauki, oświaty 
i wychowania, kultury, religii, wypoczynku, zdrowia i sportu.

A więc, jeśli chcesz zobaczyć na co idą Twoje pieniądze — bądź sponsorem! Nie 
oddajesz wtedy swoich dochodów bezosobowemu fiskusowi, ale jako świadomy spo
łecznie podatnik, przeznaczasz część pieniędzy na cele społeczne!

Wszystkie przepisy na ten temat dostępne są w Urzędach Skarbowych, a ostatnia 
nowelizacja zamieszczona jest w Dz. Ustaw nr 9 z 1991 r. (poz. 30, art. 16 i 18).

 REDAKCJA

Wśród przyjaciół 
serce bije mocniej

Obecnie, gdy coraz trudniej o dotacje, 
a sytuacja finansowa wielu przedsię
biorstw staje się niepewna, znika z życia 
placówek oświatowych instytucja tzw.

zakładu opiekuńczego. W przeszłości za
kłady produkcyjne mniej lub bardziej 
chętnie przyjmowały na siebie rolę „opie
kuna” szkoły, przedszkola czy domu dzie
cka, w różnym stopniu wywiązywały się 
potem z przyjętych zobowiązań. Tymcza
sem dzisiaj, gdy każdy chce możliwie 
szybko poznać siłę swoich pieniędzy, a 
słowo SPONSOR robi karierę w prasie, 
radiu i telewizji — chętnych do finansowania

wania placówek oświatowych i opiekuń
czych ubywa.

Nie zmieniają tego faktu nieliczne wy
jątki potwierdzające regułę. Inną kwestią 
jest znikoma wiedza społeczeństwa o ska
li problemów, przed jakimi stoją placówki 
oświatowo-wychowawcze u progu nowej 
rzeczywistości gospodarczej. Szkoły, by 
skuteczniej rozwiązywać swoje problemy 
powołują m. in. Komitety Rodzicielskie — 
ciała społeczne mające osobowość prawną 
i mogące prowadzić działalność dochodo
wą. Uzyskiwane z niej pieniądze przezna
cza się na najbardziej pilne potrzeby szko
ły. Krańcowo odmienna jest Sytuacja Pań
stwowych Domów Dziecka, gdzie Komite
ty Rodzicielskie z natury rzeczy nie istnie
ją. Niejednokrotnie tylko dzięki prywat
nym znajomościom, kontaktom oraz in
wencji i oszczędnemu dysponowaniu po
siadanymi środkami, udaje się kierownic
twu tych placówek powiązać przysłowio
wy koniec z końcem.

A przecież w domu dziecka, jak choćby 
w tym w Rzuchowie, prócz zapewnienia 
dzieciom dachu nad głową, wyżywienia i 
ubioru — duże są koszty związane z or
ganizacją życia kulturalnego, działalnością 
turystyczną, sportową oraz wypoczynkiem 
wakacyjnym.

Nie można więc bazować na okazjonal
nej, czy „akcyjnej” (np. z okazji Dnia 
Dziecka) pomocy doraźnej. Potrzebny jest 
poważny, stały, silny finansowo SPON
SOR, zdolny przejąć znaczną część kosz
tów, ponoszonych przez P. D. Dz. Na ta
kiego czekają dzieci w Rzuchowie. Zainte
resowanym niesieniem pomocy podajemy 
adres i nr konta:

Państwowy Dom Dziecka 
w Rzuchowie

ul. Rybnicka 4, 44-285 Kornowac 
tel. 577-064

Bank Spółdzielczy Rybnik 
318088-189-99
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3731 Zespoły usług projektowych 2.00
(wpłata nadwyżki RZUP) 

GOSPODARKA KOMUNALNA 845.00
7395 Pozostała działalność 845.00

— wpłaty z przeds. komunalnych
(PGK, PGM, PZM) 745.00

— wpłaty za zajęcie pasa drogowego 
GOSPOD. MIESZKAŃ. ORAZ NIE
MATERIALNE USŁUGI KOMUNALNE

100.00

NALNE 1.946.15
7695 Pozostała działalność

(wpłaty z tyt. dzierżawy i sprzedaży
1.946.15

ży gruntów, opłat geodezyjnych) 
ROŻNA DZIAŁALNOŚĆ 6.730.23

8998 Wpływy z opłaty skarbowej 6.730.23
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH 90.359.11

9013 Wpływy z podatku od nieruchomo
ści i podatku od śr. transporto
wych 23.100.00

55 Podatek od nieruchom. 22.200.00
61 Podatek od śr. transportowych 900.00

9015 Udziały w podatkach 67.259.11
16 Podatek dochodowy  10.750.81
29 Podatek od płac

ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA
56.503.30

I SAMORZĄDOWA 2.000.00
9146 Urzędy miast

(wpływy z czynszów, mandatów
2.000.00

karnych)
ROŻNE ROZLICZENIA 40.962.06

9711 Subwencje ogólne dla gmin 23.576.44
9713 Różne rozliczenia finansowe 

— dotacje na realizację zadań zle
6.957.11

zleconych
— pozostałości z funduszy celo

6.228.76

celowych 289.32
— fundusz zasobowy 439.02

9719 Nadwyżka budżetowa z r. ub. 
PODATKI I OPŁATY OD OSÓB

10.428.50

FIZYCZNYCH 17.223.51
9911 Podatki i opłaty od osób fizycz

nych 7.411.30
51 Podatki i opłaty od gospodarstw 

rolnych 206.20

(Ciąg dalszy ze str. 3)
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I. DOCHODY BUDŻETU MIASTA NA 1991 ROK
z tego:

1. udział we wpływach z podatku od płac 
oraz podatków od wynagrodzeń i wyrów
naczego

2. udział w e wpływach z podatku dochodowego
3. podatek od nieruchomości
4. podatek od środków transportowych
5. opłata skarbowa
6. inne podatki i opłaty
7. subwencja ogólna z budżetu państwa
8. dotacja celowa z budżetu państwa 

na realizację zadań zleconych
9. pozostałe źródła dochodów 

10. nadwyżka budżetowa z 1990 roku
II WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 1991 ROK 

w tym:
1. leśnictwo
2. gospodarka komunalna
3. gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne 

usługi komunalne
4. oświata i wychowanie (przedszkola)
5. kultura i sztuka
6. ochrona zdrowia (żłobki)
7. opieka społeczna
8. kultura fizyczna i sport
9. środki do bezpośr. dyspozycji Rad Dzielnic

10. administracja komunalna
11. zadania zlecone
12. rezerwa celowa

160.068.087 tys. zł 74

62.920.525 tys. zł 
17.177.810 tys. zł 
25.000.000 tys. zł 
1.830.000 tys. zł 
6.730.236 tys. zł 
1.399.305 tys. zł 

23.576.442 tys. zł

89

90

6.228.767 tys. zł 
4.776.495 tys. zł 

10.428.507 tys. zł
160.068.087 tys. zł

6.300 tys. 
74.419.000 tys.

91

14.975.000 tys. zł
25.461.000 tys. zł
10.513.000 tys. zł 
9.976.970 tys. zł 
3.653.650 tys. zł

97

250.000 tys. zł 
10.600.850 tys. zł 
6.228.767 tys. zł 

789.320 tys. zł
SZCZEGÓŁOWY PODZIAŁ DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU 

MIASTA RYBNIKA 
NA 1991 ROK

I. DOCHODY ogółem: 160.068.087 tys. zł 
Dz.: Rozdz. §: Nazwa:
31 BUDOWNICTWO

99

Kwota (tys. zł): 
2.000



Gazeta Rybnicka
D ziec i R z u c h o w ie  
c z e k a ją  na  s p o n s o r a

Pod takim hasłem 11 kwietnia br. w LO 
im. Hanki Sawickiej odbyło się spotkanie 
młodzieży i pracowników Specjalnego O
środka Szkolno-Wychowawczego w Ryb
niku z jego sponsorami oraz ludźmi świad
czącymi pomoc dzieciom.

Na spotkaniu obecni byli m. in.: wice
prezydent Jerzy Kogut, Maria Kufa-Sko
rupa członek Zarządu Miasta, Michalina 
Wieczorek — przewodnicząca Komisji Oświaty

 Rady Miejskiej. Maria Lipińska z 
Delegatury Kuratorium Oświaty i Wycho
wania, ks Alojzy Klon — proboszcz para
fii św. Antoniego, Jerzy Kajzerek — dy
rektor Ośrodka Pomocy Społecznej oraz 
przedstawiciele Towarzystwa Przyjaciół 
Dzieci, i przedstawiciele ks. dziekana Hen
ryka Jośki ZWS-u i Spółdzielni Mle
czarskiej.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowaw
czy składa się ze szkoły podstawowej, in
ternatu, szkoły życia i przedszkola spec
jalnego. Jego opieką objęte jest ok. 350 
dzieci z upośledzeniem lekkim, umiarko
wanym i znacznym, a także dzieci kale
kie wymagające specjalnej opieki i troski.

W pierwszej części spotkania dzieci z 
ośrodka przedstawiły krótki program arty
styczny, w którego przygotowanie włoży
ły bardzo wiele pracy. We wzruszającej 
piosence śpiewały o  tym że wśród przy
jaciół serce bije mocniej. Po obejrzeniu 
prac ręcznych i plastycznych wykonanych 
przez dzieci, zaproszeni goście przeszli do 
budynku szkoły specjalnej. Tam pracow
nicy Ośrodka mówili o problemach jego 
poszczególnych placówek. Dyrektor, Elż
bieta Frydrych najpierw podziękowała

władzom miasta za 130 mln zł nadwyżki 
budżetowej. Pieniądze te pozwoliły zapła
cić długi ośrodka oraz wykonać remont 
centralnego ogrzewania i  sanitariatów. Z 
dużą pomocą przyszły także: Elektrownia 
Rybnik, ZWUS, Henryk Wujnert — przed
siębiorca budowlany, państwo Grabowscy 
z Żor, Antoni Zuromba z Niedobczyc, Wal
demar Stępniewski — firma garbarska 
Waldex, Alfred Chromik — Thai Shop, 
Robert Dziurek — firma malarska, Joa
chim Jarzyna, oraz rybnicki dziekan — 
ks. Henryk Jośko, Kazimierz Fieroch i

Tylko natychmiastowa pomoc uratuje 
zabytkowy pałacyk w Rzuchowie...

Andrzej Larysz. Potrzeby ośrodka są du
że. Trzeba wyremontować dachy, wymie
nić okna, pomalować sale i klasy lekcyj
ne, przeprowadzić konserwację instalacji 
centralnego ogrzewania. Budynek na Hib
nera, po dawnym żłobku, musi zostać 
przebudowany, by dostosować go do po
trzeb szkoły życia. Przy szkole podstawo
wej należy dobudować szatnie oraz wyko
nać remont kapitalny całego bloku żywie
niowego. Podopieczni potrzebują odzieży, 
zabawek i sprzętu sportowo-turystycznego 
Z pomocą w ich zbieraniu przychodzi mło
dzież Szkół Podstawowych nr nr 6, 13, 8, 
18 oraz Technikum Górniczego. Koniecz
ne jest zatrudnienie opiekunek i pielęg
niarek.

Problemem jest także usamodzielnienie 
wychowanków ośrodka — mają oni trud
ności ze znalezieniem mieszkań i miejsc 
pracy. Dalszą pomoc dla ośrodka zadekla
rowali jego dotychczasowi przyjaciele: 
władze miasta, parafia św. Antoniego i 
św. Jadwigi, rybnickie „Sygnały” , Ośrodek 
Pomocy Społecznej, firma Waldex, Spół
dzielnia Mleczarska, Transrow i PKS. 
Ksiądz Jośko obiecał objąć opieką Dom 
Opieki Społecznej na Żużlowej, Szkołę 
Życia oraz pomoc w organizowaniu ko
lonii charytatywnych. OPS przydzielił 3 
etaty opiekunek, a ZOZ pielęgniarkę do 
Szkoły Życia. Spółdzielnia Mleczarska bę
dzie dostarczać mleko dla dzieci z Ośrod
ka w przyszłym roku szkolnym, Transrow 
zobowiązał się przewieźć dzieci na kolonie 
charytatywne, a PKS na różne imprezy 
sportowe i artystyczne. ZWUS wykonuje 
już prace ślusarskie (klucze do zamków, 
haki i kraty). Dyrektor Elżbieta Frydrych 
za pośrednictwem naszej gazety apeluje o 
wsparcie do rybnickich zakładów pracy 
firm prywatnych oraz mieszkańców mia
sta. Przyda się pomoc wszystkich chęt
nych.

(jak)

Lato
niepełnosprawnych 

—  kto pomoże?
Specjalny Ośrodek Szkol

no-Wychowawczy wraz z 
parafią św. Jadwigi chce 
zorganizować kolonie cha
rytatywne dla najbardziej 
upośledzonych dzieci ze 
Szkoły Życia i Ośrodka

Rehabilitacyjno-Leczni
czego im. Jana Pawła II. 
Część z tych dzieci nie ma 
bowiem gdzie pojechać na 
wakacje gdyż rodzice ich 
pozbawieni są z reguły 
praw rodzicielskich. Przez 
cały rok przebywają one 
zatem w internacie, czasa
mi także w święta. Wyjazd 
na wakacje sprawiłby im 
wielką radość i pozwolił 
odpocząć poza miastem. 
Organizatorzy starają się 
przeprowadzić całą akcję 
jak najtaniej. Personel pra
cuje społecznie (na jedno 
dziecko musi przypadać 
jeden opiekun), nie zatrud
nia się kucharek, poszuki
wane są najtańsze budynki.

Mimo to koszty są bar
dzo wysokie. Część pienię
dzy dostarczy Kuratorium 
Oświaty i Wychowania oraz

 Ośrodek Pomocy Spo
łecznej. Sprzedawane też 
będą cegiełki na ten cel 
Niedługo otwarte zostanie 
konto, na które będzie 
można wpłacać pieniądze. 
Jego numer podamy w 
„Gazecie Rybnickiej”, (jak)

— O. Niedobczyce — drogi 200.000
— Os. Chwałowice — drogi 500.000
— uzbrojenie os. Boguszowice 

i os. Reymonta 1.000.000
— Boguszowice Północ — drogi,

chodniki, uzbrojenie budow
nictwa wysokiego 6.400.000

— uzbrojenie Placu Wolności 1.850.000
— Rybnicka Kuźnia — drogi, 

chodniki 500.000
— gazociąg, ul. Gliwicka, Gro

borza i Rudzka 1.500.000
— udział w modernizacji sieci 

energetycznej Dz. Śródmie
ście i Kamień 1.000.000

— czyny społeczne: 6.120.000
wodociągi, gazociągi, telefoni
zacja Boguszowic i Gotarto
wic, budowa remizy OSP 
Golejów

— stacja uzdatnia wody 
stodoły +  wodociąg 4.000.000

X  wydatki bieżące 2.934.000 + 10.000
— dowóz wody, odszkodowania 

za drogi, wykup dróg 2.934.000
— remont i konserwacja gro-

grobownictwa wojennego 10.000
GOSPOD. MIESZKAŃ. ORAZ 
NIEMATER. USŁUGI KOMU
NALNE 14.975.000 + 120.000

a-

2 .0 0

845.00
845.00

745.00
100.00

1.946.15
1.946.15

6.730.23
6.730.23 

90.359.11

23.100.00
22 .200.00 

900.00
67.259.11
10.750.81
56.503.30

2. 000.00
2. 000.00

52
55
56 
59

61
9 9 1 2

16
54
57

II. WYDATKI 
Dział. Rozdz.

Wpływy z karty podatkowej 
Podatek od nieruchomości 
Podatek od spadków i darowizn 
Podatek od posiadania psów i o 
płaty lokalne
Podatek od śr. transportowych 
Udziały w podatkach 
Podatek dochodowy 
Podatek od wynagrodzeń 
Podatek wyrównawczy 

ogółem: 160.068.087 tys. zł 
Nazwa

45

70

łowiecka

do

w

40.962.06
23.576.44
6.957.11

6.228.76

289.32
439.02

10.428.50

17.223.51
z-

7.411.30
w

206.20

RAZEM
LEŚNICTWO 

4512 Gospodarka leśna
— opłata leśna
— zakup drzew, krzewów 

zazielenianie
GOSPODARKA KOMUNALNA 

7221 Oczyszczanie miast 
7231 Zieleń w miastach
7261 Ulice, place, mosty

w tym:
— remonty kapitalne

7262 Oświetlenie ulic 
7395 Pozostała działalność

w tym:
X  wydatki inwestycyjne
— kolektor „A” śródmieście 

II etap
— modernizacja istniejącej 

oczyszczalni i dokum. rozbu
dowy oczyszczalni w Orze
powicach

— Os. Kamień jedn. „A” sieć 
n/n i oświetlenie

— Os. Kamień — przecisk pod 
torami dla kanalizacji

— ul. Topolowa — kanalizacja 
sanitarna i deszczowa

— Dz. Wawok, ul. Groborza 
sieć n/n

— Dz. Północ — drogi, sieć n/n 
oświetlenie

Kwota (w tys. 
zad. własne: zad, 

153.839.320 +  6.
6.300
6.300
4.300

282.000
2.800.000
363.097

830.000
930.000 
812,225
3.400.000 
5.028.385 
1.383.840

zł)
zlec.

228.767

2.000
74.419.000 +
3.000. 000 
3.015.000

13.500.000

10.500.000
6.000.  000

43.904.000 +

45.970.000 

19.000.000

1.000.000

600.000

1.000.000

500.000

600.000

200.000

10.000

10.000
74

7411 Dotacje dla PGM 9.350.000
(dotacja na remonty budyn
ków mieszkań, admin. przez 
PGM)

7523 Ochotnicze straże pożarne 800.000
(utrzymanie jednostek OSP)

7541 Zarząd rozbud. miast i osiedli
wiejskich 1.400.000
(koszty oprac. planów zagospo
darowania przestrzennego, opra
cowań urbanist. i koncepcji ur
banist.-architekt. zag. terenów)

(Ciąg dalszy na str. 6)
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Żużlowy

serwis 
Informacyjny

Na dzień 30 czerwca zaplanowano na rybnickim stadionie mecz 
ROW Rybnik kontra Reprezentacja Ligi Angielskiej, która wystąpi 
prawdopodobnie pod szyldem firmy p. Roberta Dugarda, "MTI "  Wy
stąpią w niej prawdopodobnie ci żużlowcy, którzy startują również 
w lidze polskiej.

*
W piątek trzeciego maja o godz. 16.30 dojdzie wreszcie do inaugu

racji ligowych potyczek w Rybniku. Za sprawą terminarza rozgry
wek i nieco wariackiej aury rybniccy żużlowcy rozpoczęli sezon li
gowy od trzech meczy wyjazdowych, tym samym sympatycy tego 
sportu w naszym mieście długo musieli czekać na pierwszy mecz swo
ich ulubieńców z zespołem Unii Leszno. Przypomnijmy, że to właś
nie mecz z leszczyńskim zespołem był w ubiegłym roku bez wątpie
nia najlepszym, najciekawszym i najbardziej dramatycznym meczem 
rozgrywanym na rybnickim torze.

Do informacji z poprzedniego numeru dodajmy tylko te dotyczące 
obowiązujących w tym roku, na meczach ligowych cen:

Fatałachy z naszej szafy

Jedwab
Kwiecień skutecznie przeplata 

lato z zimą na korzyść tej  osta
tniej, niestety. I choć prawdzi
wa wiosna i lato nadejdą z pe
wnością, aż trudno dziś uwie
rzyć, że kiedyś będzie ciepło i 
słonecznie. A nic tak pięknie 
nie wygląda w jasnym słońcu 
jak... prawdziwy, delikatny i 
elegancki jedwab. Pamiętamy 
czasy, kiedy z tej szlachetnej 
materii szyło się tylko wieczoro
we i letnie sukienki, ewentual
nie strojne popołudniowe bluz
ki. Owszem, słyszało się że tu 
i ówdzie, w Hollywood czy in
nym miejscu znanym nam tyl
ko z TV lub literatury, nawet 
panowie występują w jedwab
nych garniturach... Garnitur z 
jedwabiu? Toż to czysta here
zja!

I oto nagle, za sprawą prywa
tnych handlowców, w naszych 
sklepach pojawiła się cała ga
ma różnych ubiorów z jedwa
biu A to piękne białe bluzki, a 
to męskie koszule w ciekawej, 
naturalnej gamie kolorystycznej. 
Wielką ciekawość wzbudziły

męskie kurtki o sportowym kro
ju — jedna w typie „szwedki” 
ze ściągaczami zapinane na za
mek lub guziki, drugie — o linii 
„kanadyjki” z tunelem w pasie 
i kapturem. Równie dobrze wy
glądały te okrycia na paniach, 
którym absolutnie nie przeszka
dza „odwrotne” zapięcie. Blis
kość lata sprawiła, że pojawiły 
się również supermodne jed
wabne szorty, a w męskich spo
dniach, marynarkach oraz spód
nicach można dosłownie prze
bierać. Jedwab nie jest więc już 
tylko dodatkiem w postaci apa
szki z „Milanówka” czyli rodzi
mej odmiany tej tkaniny, ale 
materiałem, z którego nosi się 
całodzienną garderobę. Nie mo
żemy bowiem zapomnieć o pię
knych, chińskich kompletach 
bieliźnianych, które są w zasię
gu naszej ręki.

Przepięknie wygląda także je
dwabna surówka, szczególnie 
przydatna na tak modne letnie 
kostiumy z krótką spódnicą i 
długim żakietem. Wiele jest od
mian jedwabiu: od jedwabnej 
żorżety poprzez polski „Milanó
wek”, mięsisty jedwab o „brzo
skwiniowym” połysku, do surów
ki i grubym jedwabiu ubranio
wym. Wszystkie mają te same 
zalety: szlachetność, elegancję i 
szyk. Zapraszam do JEDWABII!

WRÓŻKA

Bilety:
— trybuna kryta: normalny — 30.000 zł 

ulgowy — 20.000 zł
— trybuna boczna: normalny — 25.000 zł 

ulgowy — 15.000 zł
— amfiteatr: normalny — 20.000 zł 

ulgowy — 10.000 zł
— bilety dla członków klubu: normalny — 10.000 zł 

ulgowy — 5.000 zł.
Pgrogramy: — specjalne: zawierające kupon uprawniający do udziału 

 w losowaniu specjalnych nagród (w przypadku meczu ROW — 
UNIA Leszno będzie to magnetowid "TOSHIBA” i sześć ekspresów 
do kawy), cena 7.000 zł — normalne, 3.000 zł ulgowe.

Miejmy nadzieję, że tym razem pogoda nie pokrzyżuje planów or
ganizatorów, żużlowców no i przede wszystkim spragnionych żużlo
wych emocji kibiców.

(wack)

REGATY  
ŻEGLARSKIE  
W RYBNIKU

Na zalewie Elektrowni 
Rybnik w dniach 18— 21 
kwietnia br. Klub Sportowy 
ROW Rybnik na zlecenie 
Polskiego Związku Żeglar
skiego zorganizował Między
narodowe Regaty Żeglarskie

(zdjęcie:
Jolanta Maciejewska)

Pucharu Juniorów 1991. Re
gaty odbyły się w klasach: 
Cadet, 420, OK-Dinghy i 
Europa.

Na zwycięzców regat cze
kały liczne nagrody oraz 
niespodzianki, które zrobił 
żeglarzom „kwiecień —  ple
cień”, sypiąc obficie śnie
giem w dniu zakończenia 
imprezy. (szoł)

 PUCHAR 
I CENNE NAGRODY

okazji 200 rocznicy Konsty
tucji 3 Maja. Miejski Ośro
dek Sportu i Rekreacji w 

Kamieniu organizuje w tym 
dniu BIEG O PUCHAR PRE
ZYDENTA MIASTA, o czym in
formowaliśmy w poprzednim 
numerze.

Fundatorami atrakcyjnych na
gród rzeczowych w postaci 
sprzętu sportowego, gospodar
stwa domowego i sprzętu elek
tronicznego są: Zakłady Mięsne 
ROW, Rybnicka Fabryka Ma
szyn, kopalnie Chwałowice i Jan
kowice, Dyrekcja ZWUS Gotar
towice, firma UWEX, Elektrow
nia Rybnik, Huta Silesia firma 
ASC „Damiani” i prywatna 
spółka „Plemaks” .

Organizatorzy serdecznie dzię
kują wszystkim sponsorom za 
nagrody. (róż)

SZKOLNE TURNIEJE 
SZACHOWE

Zakończono szachowe rozgryw
ki drużynowe szkół podstawo
wych Rybnika.

W zawodach udział wzięło 10 
szkół, a kolejność pierwszej 
szóstki ukształtowała się nastę
pująco:
1. SP 5 — 36 pkt
2. SP 31 — 31 pkt
3. SP 9 — 27,5 pkt
4. SP 22 — 27 pkt
5. SP 11 — 25,5 pkt
6. SP 13 — 24 pkt

Pierwsze trzy drużyny otrzy
mały okazałe puchary.***

W dniach 4—5 maja 1991 ro
ku odbędzie się VII Międzyna
rodowy Turniej Szachowy Dzie
ci — Rybnik 1991. W zawodach 
zapowiedziało udział około 500 
dzieci, w tym 100 z ekip zagra
nicznych. Organizatorem impre
zy jest Klub Sportowy ROW 
Rybnik przy współudziale NSZZ 
SOLIDARNOŚĆ KWK „Janko
wice”. (róż)

B U D Ż E T  M IA S T A  R Y B N IK A
(Ciąg dalszy ze str. 5)

7551 Opracow, geodezyjne i gospod.
terenami w miastach 225.000 +  120.000
— koszty operatów szacunko

wych. opracowań geodez., 
ewiden, gruntów obręb Ryb
nik i inne wydatki dot. za
dań w zakresie geodezji i
kartografii 225.000

— koszty prowadzenia państwo
wego zasobu geodez. 120.000

7695 Pozostała działalność
(koszty wykupu gruntów) 3.200.000

79 OŚWIATA I WYCHOWANIE 25.461.000
8211 Przedszkola typu miejskiego 25.276.292

w tym:
X  wydatki bieżące 21.476.292
— dotacje dla zrównoważenia

utrzymania przedszkoli miej
skich 21.085.355

83

— koszty utrzym. Zespołu 
Ekon.-Administr. Przed
szkoli

X  wydatki inwestycyjne
— adaptacja i rozbudowa bu

dynku b. gminy na przed
szkole 4-oddz. w Kamieniu

— adaptacja, modernizacja i 
rozbudowa starej szkoły na 
przedszkole 4-oddz. w Kło
kocinie

— I-sze wyposażenie w/w 
przedszkoli

8295 Pozostała działalność
w tym:
— stypendia fundowane dla 

studentów WSp wg umów

390.937
3.800.000

1.000.000

2.300.000

500.000
184.708

11.000
KULTURA I SZTUKA 10.513.000

8311 Muzeum 1.714.000
w tym:
— działalność podstawowa 714.000
— adaptacja budynku Ratusza

na Muzeum 1.000.000

(Ciąg dalszy na str. 7)
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Nasze propozycje
DUŻA SCENA TZR

Imprezy: Uroczysty KONCERT 
PIEŚNI I SŁOWA z okazji ob
chodów 200 rocznicy Konstytucji 
3 Maja, 3. 05. godz. 11.30. wstęp 
wolny; Otwarcie wystawy ma
larstwa Jerzego Barona i Ma
riana Stanisława Zawiszy, 3. 05. 
godz. 13.30, wstęp wolny; Festi
wal Kultury Młodzieży Szkolnej. 
Przegląd rejonowy: chóry, zes
poły instr., zespoły wokalne i 
taneczne, 6. 05. godz. 17.00, wstęp 
wolny; Ignacy Kraszewski „Cha
ta za wsią” Teatr Zagłębia w 
Sosnowcu (dla młodzieży), 9. 05. 
godz. 11.00, cena biletów 5.000 zł.

MAŁA SCENA TZR

Imprezy: Program rozrywko
wy: humor — piosenka — saty
ra oraz FINAŁ Konkursu Wie
dzy na temat Konstytucji 3 Ma
ja i III Powstania Śląskiego 
(występ gościnny T. Czernego 
czyli Tolusia z Masztalskich),
4. 05 godz. 16.30. wstęp wolny; 
Willy Russel -  „SHIRLEY VA
LENTINE” , monodram w wyk. 
Małgorzaty Stachowiak z Tea
tru Zagłębia w Sosnowcu. 5. 05. 
godz. 17.00, cena biletów 10.000 
zł; FESTIWAL KULTURALNY 
MŁODZIEŻY SZKOLNEJ. Prze
gląd Rejonowy: teatry i kaba
rety, 9. 05. godz. 12.00, wstęp 
wolny; „OSTATNIA Z BAJEK" 
koncert wg wierszy Jana Twar
dowskiego — artyści z Opola i 
Raciborza, 11. 05. godz. 17.00, 
cena biletów 10.000 zł.

KINO PREMIEROWE 
TZR

„Akademia Policyjna 6” prod. 
USA, 1—2. 05. godz. 10.00 i 12.00, 
3. 05. godz. 15.00 i 17.00; „Dzika 
Plaża” prod. USA, 1—2. 05. godz. 
17.00 i 19.00; „Pająki” prod. 
USA. 8—9. 05. godz. 17.00 i 19.00; 
„Wielki luz” prod. USA, 15—16.
05. godz. 17.00 i 19.00.

MAŁA SCENA) 
ZAPRASZA!

Małgorzata Stachowiak w roli 
Shirley Valentine.

— na monodram Willy Russel
a „Shirley Valentine” w wyko

naniu MAŁGORZATY STA
CHOWIAK, aktorki Teatru Za
głębia w Sosnowcu. Pani Mał-

Małgorzata, związana rodzinnie z 
Rybnikiem, odważyła się zmie
rzyć z jedną z najtrudniejszych 
form — teatrem jednego akto
ra.

W jakim stopniu ta sztuka 
jej się udała, zobaczymy 11 ma
ja o godzinie 17.00 na Małej 
Scenie Teatru Ziemi Rybnickiej.

(róż) 

Gościli 
u nas

ADRIANNA BIEDRZYŃSKA i 
PAWEŁ DŁUŻEWSKI, których 
serdeczne pozdrowienia dla naszych

 Czytelników zamieszczamy 
obok.

Krzyżówka nr 28
POZIOMO:
1. gdyby nie było tego okresu w erze paleozoicznej 

nie byłoby kopalni Jankowice, 4. góry na granicy 
Azji i Europy, 8. duszone i koniecznie z kapustą, 9. 
papuga, 10. jak zdechnie, to możesz mu brodę sku
bać, 11. księga liturgiczna, 14. himalajski „człowiek 
śniegu”, 15. syn Zeusa i Hery, 16. stado koni na ste
pie, 19. niejaki, 21. Mikołaj I, 22. jutro wszystko zro
bię, a dzisiaj odpocznę sobie, oto jego dewiza, 23. 
nic na talerzu, 24. śląska staruszka.

PIONOWO:
1. miał papugę i kręcił korbą, 2. arystokratka wśród 

kwiatów, 3. polskie biuro podróży, 5. kopie piłkę w 
Madrycie, 6. gdzie „Zygmunt” powstał, 7. stworzeń 
ludzkich w niej nie było, 11. wymysł, bajka, 12. nie 
wiesz, że go masz, dopóki nie zaboli, 13. ziemia pod 
zasiew, 17. przepływa przez Florencję, 18. na budo
wlach spiętrzających wodę służy do regulacji jej po
ziomu, 20. w stoczni służy do wyciągania statków na 
brzeg, 21. poznańskie „słowiki”.

HERA

BUDŻET MIASTA RYBNIKA
(Ciąg dalszy ze Str. 6)

8322 Biblioteki miejskie 4.647.000
8331 Dom Kultury Dz. Boguszowice 745.000

8332 Rybnicki Ośrodek Kultury 3.280.000
— działalność podstawowa 2.400.000
— Gazeta Rybnicka 250.000
— Filharmonia
— środki wyodrębnione na 

realiz. zadań zlec. organ. 

250.000

społ. 380.000
8333 Kluby i świetlice 127.000

85 OCHRONA ZDROWIA 9.976.970
8521 Żłobki 7.304.020

— dotacja dla żłobków 7.150.770
— koszty utrzymania komórki

admin. dot. obsługi 
8533 Zakłady opiekuńczo-wychowawcze

153.250

cze
(dotacja dla Ośrodka 
Rehabil.-Lecznicz.)

2.640.550

8595 Pozostała działalność
(stypendia fundowane dla 
studentów ŚL Akademii Me
dycznej)

32.400

86 OPIEKA SPOŁECZNA 3.653,650 +  4.648.366
8611 Domy pomocy społecznej

— dotacja dla Dziennego Domu 
 Pomocy Społecznej oraz dla 

Domu Pomocy na ul. Żużlo
wej

688.801

8613 Zasiłki i pomoc w naturze 
8615 Terenowe Ośrodki Pom.

3.955.794

Społecznej 2.934.849 +  692.572

8695 Pozostała działalność
(Dom  Samopomocy Społecznej 
dla Dzieci na ul. Dworek)
KULTURA FIZYCZNA 
I SPORT

8711 Instyt, Kultury Fizycznej 
X  dotacja dla MOSiR

„PARKROW” w Kamieniu 
X  wydatki inwestycyjne (stacja 

uzdatniania wody — Kąpie
lisko Ruda)

8795 Pozostała działalność
— wydatki inwestycyjne 

(Ośrodek TKKF Bushido)
— zadania zlecone organiza

cjom kultury fiz. (szkolne 
związki sportowe, TKKF) 
dla upowszechniania kultury 
fizycznej

TURYSTYKA I WYPOCZY
NEK

8895 Pozostała działalność
(dotacja dla MOSiR na moder
nizację campingu)
ROŻNA DZIAŁALNOŚĆ 

8993 Zadania wyodrębnione
(dotacja dla MIOC na realiza
cję zadań wyodrębnionych) 
ADMINISTRACJA PAŃ
STWOWA I SAMORZĄDOWA

9144 Rada Miasta
9145 Zarząd Miasta
9146 Urząd Miasta 

w tym:
zakupy inwestycyjne 
ROŻNE ROZLICZENIA 

9718 Rezerwy ogólne i celowe

30.000

3.194.230 +  104.000
2.294.230

1.294.230

1.000.000
900.000 +  104.000

700.000

200.000 +  104.000

200.000
200.000

62.305
62.305

10.850.850 +  1.084.096
593.000 
611.130

9.646.720 +  1.084.096

500.000
789.320
789.320



200 LAT DEMOKRATYCZNEJ TRADYCJI

„ V IV A T  3 M AJ"
W nocy z 2 na 3 maja 1791 

roku w pałacu Radziwiłowskim 
w Warszawie zebrali się wszy
scy posłowie wtajemniczeni w 
plan swoistego zamachu stanu. 
Odczytano im ostateczny tekst 
projektu ustawy, która miała 
przejść do historii jako Konsty
tucja 3 Maja. Podobno ktoś za
żądał dyskusji i poddał w wąt
pliwość niektóre sformułowania 
projektu, ale powszechny entu
zjazm stłumił tę opozycję. Naj
bardziej zdecydowani przeszli 
tej nocy z pałacu Radziwiłowskie
go do pobliskiego mieszkania 
Stanisława Małachowskiego.

Tamże ułożono tekst solidar
nego zobowiązania politycznego 
który nazwano „Asekuracją” . 
Oto tekst: „W szczerej chęci ra
tunku Ojczyzny, w okropnych 
na Rzeczypospolitej okolicznoś
ciach, projekt ten pod tytułem 
„Ustawa Rządowa”, w ręku ja
śnie wielmożnego marszałka sej
mowego i konfederacji koronnej 
złożony, do jak najdzielniejsze
go popierania przyjmuje, zarę
czając to nasze przedsięwzię
cie hasłem miłości Ojczyzny, i 
słowem honoru, co dla najwięk
szej wiary podpisami naszymi 
stwierdzamy w Warszawie, dnia 
2 maja 1791 roku” . Pierwszy 
podpis pod „Asekuracją” złoży
li: marszałek Stanisław Mała
chowski, biskupi: Józef Rybiń
ski i Adam Krasiński oraz mar
szałek Ignacy Potocki. Ogółem 
podpisało tej nocy owo decydu
jące zobowiązanie polityczne 87 
członków Sejmu. Z takim, przy
gotowaniem stronnictwo patrio
tyczne przystąpiło do działań na 
Zamku, w sali obrad Sejmu 
dnia 3 maja 1791 roku.

Rankiem zebrały się na uli
cach Warszawy tłumy, sięgają
ce ponoć 20 tysięcy, co przy ów

ówczesnym zaludnieniu Warszawy 
stanowiło ok. 20 proc. ogółu lu
dności. Na galeriach sali sejmo
wej zebrała się nadzwyczajna 
liczba publiczności. Bano się roz
ruchów, jako że siły malkonten
tów były również znaczne. Sta
nisław August zalecił swoim 
adiutantom, aby podczas obrad 
czuwali nad osobistym bezpie
czeństwem marszałków Małacho
wskiego i Sapiehy, obawiając 
się, że ktoś spośród reakcyjnych 
i prorosyjskich opozycjonistów 
może godzić na ich życie. O go
dzinie 11 wszedł na salę król 
Stanisław August Poniatowski i 
rozpoczęła się historyczna sesja 
sejmowa. Marszałek sejmu od
dał głos posłowi Tadeuszowi 
Matuszewiczowi, który w imie
niu sejmowej deputacji intere
sów  zagranicznych przedstawił 
Izbie fragmenty raportów pols
kich posłów za granicą, infor
mując o groźbie nowego zama
chu na niepodległość i całość 
Rzeczypospolitej. Jedynym na to 
ratunkiem — wskazał mówca — 
jest radykalna reforma ustroju 
państwa. Po wypowiedzi Matu
szewicza król wniósł o odczyta
nie projektu Ustawy Rządowej. 
Król pisał nazajutrz: „Poszliśmy 
do Izby z ostatnią rezolucją nie 
wyjść z niej, aż ze zrobioną rze
czą. To oczywiście poznali prze
ciwnicy. Wahała się decyzja aż 
do szóstej wieczór. Przyznaję, 
żem sam wówczas zaczął wąt
pić...”.

Dyskusja w Sejmie dnia 3 
maja 1791 roku trwała ponad 6 
godzin i wydawała się wielu 
obserwatorom zbyt rozwlekła, 
jak na sytuację polityczną zmu
szającą do uchwalenia ustawy 
o najwyższym znaczeniu dziejo
wym. Dopiero pod wieczór pod
niosły się w sali okrzyki: "Vi
vat król, vivat nowa konstytucja

cja”. W atmosferze ogromnego 
uniesienia patriotycznego Stani
sław August złożył przysięgę na 
Konstytucję. Ogół sejmujących 
pośpieszył z Zamku do poblis
kiej Katedry św. Jana. W świą
tyni zakończyły się uroczystości 
polityczne związane ze zmianą 
ustroju Rzeczypospolitej.

Konstytucja 3 Maja przeszła 
do historii jako jednio z trzech 
wielkich dzieł konstytucyjnych 
XVIII wieku, razem z konsty
tucją amerykańską 1787 i z kon
stytucją rewolucyjnej Francji z

UWAGA PODATNICY!
W wyniku zmian organizacyj

nych, likwidacja funduszy celo
wych oraz przebudowy systemu 
finansowania budżetowego, na 
stąpiła zmiana rachunku banko
wego URZĘDU MIASTA RYB
NIKA. Wszelkie wpłaty należne 
budżetowi miasta, a w szczegól
ności: podatki

— od nieruchomości, rolny, od 
środków transportowych, od 
posiadania psów i składki na 
ubezpieczenie społeczne rolni
ków,

— z tytułu wieczystego użytko
wania, dzierżawy i sprzeda
ży gruntów,

— z tytułu sprzedaży: mieszkań

września 1791 roku. HISTORIO
GRAFIA ŚWIATOWA UZNAŁA 
TE TRZY DZIEŁA ZA LATAR
NIE IDEOWE EPOKI. Nie ba
cząc na wszelkie niedostatki na
szej Ustawy Rządowej, uznać 
musimy, że jej pozycja w tra
dycji politycznej demokratycznej 
części dzisiejszego świata jest 
ogromna. Choćby z tego tylko 
powodu Konstytucja 3 Maja za
sługuje na szczególną uwagę.

w małych domach mieszkal
nych i w domach wielomie
szkaniowych oraz domków 
jednorodzinnych,

— za zajęcie pasa drogowego, 
umieszczanie reklam,

— opłaty weterynaryjne, opłaty 
za pobyt w zakładach reha
bilitacji zawodowej itp.

można wpłacać na rachunek 
bankowy Urzędu Miasta Rybni
ka (nie trzeba wpisywać nazwy 
wydziału) w PBK w Warszawie 
I Oddział w Rybniku numer 
372602-2017-225. W dzielnicach 
(poza centrum i osiedlami) 
wpłaty podatków przyjmują, in
kasenci. Wpłaty z wszystkich 
tytułów przyjmuje również ka
sa Wydziału Finansowego (ul. 
Chrobrego 2).

N O TE S  D O M O W Y <> N O TE S  D O M O W Y

opracował: 
MAREK SZOŁTYSEK

70. R O C Z N I C A
(Ciąg dalszy ze str. 1)

W czasie powstańczej zawieruchy Ślązakom nie brakowało także 
poczucia humoru, co widzimy w piosenkach naśmiewających się z 
króla Prus i cesarza Niemiec Wilhelma II Hohenzolerna, zwanego 
potocznie „Wilusiem”.  

Głupi Wiluś myśloł, że mu byda służyć,
Pójda do powstaniu, aż sie bydzie kurzyć.
A nasz piykny Ślązek to tako kraina
kaj sie wreście kończą Niemce a Polska zaczyna.
Wiluśku, Wiluśku, straciyłżeś galoty,
Teroz musisz oddać Ślązek bez żodnyj ochoty.

opracował: MAREK SZOŁTYSEK

Rybnicka
Książka Telefoniczna

25 331 
24 834 
24 859
21 613
22 171
21 730
22 339

KAWIARNIE
„Delicja”
„Gracja”
„Jarzębinka”
„Jubilatka”
„Klubowa”
„Magnolia”
„Marago”

Raciborska
Nadbrzeżna
Sławików
Zebrzydowicka
Gliwicka
Raciborska

KOTŁOWNIA
24 045 Kotłownia Sławików
25 280 Kotłownia Dworek

KOSMETYKA

21 133 Kosmetyka — Gabinet Kościuszki 59
23 873 Kosmetyka — Barbara Ozga Mickiewicza
21 145 Kolumna Transport. Sanitarnego Klasztorna
24 172 Kolumna Transport. Sanitarnego Klasztorna

KOŁKA ROLNICZE
26 922 Kółko Rolnicze — Chwałowice Szulika
23 533 Kółko Rolnicze — Chwałowice Szulika
21 426 Kółko Rolnicze Gliwicka

KWIACIARNIE
22 821 „Konwalia” — Janulek Reja
21 603 „Rezeda” Powstańców
21 746 „Azalia” 3 Maja
24 402 Kwiaciarnia — Wiśniewska Raciborska 26
25 492 „ — Szmajduch 3 Maja
23 860 — Botor Hutnicza
24 186 „ — Botor 1 Maja 
28 063 Juwentur Powstańców

KINA
22 839 „Ślązak” Pocztowa
27 551 „Hutnik”

KOPALNIE
21 081—3 Kop. „Chwałowice”
28 000—2 " „Dębieńsko”
22 291 „ „Marcel”
23 031—3 „ „Jankowice”
28 691 „  „Rymer”
26 031—2 „ „Rydułtowy”
23 408 Kąpielisko RUDA Gliwicka
21961 Kantor wymiany — Kowalski Powstańców
22 969 Komitet Pomocy Społecznej Korfantego
24 916 Kolbud — Spółka z o.o. Prosta 11
24 239 „Kamar” Rynek
21 288 Kopce ziemniaczane Brzezińska

KLUBY
27 080 „Buszido” Floriańska
25 648 „Ćwiek” Kunickiego
24 549 Techniki i Racjonalizacji Bud. 3 Maja 30
23 437 Sportowy ROW Gliwicka
23 404 Sportowy ROW Gliwicka
22 288 Spółdzielczy Sobieskiego

(Ciąg dalszy nastąpi)


