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Sesja Rady Miasta

Najważniejsza w roku
Sesje budżetowe, zarówno 

jeśli chodzi o państwo, jak i 
samorząd, zaliczane są do 
najważniejszych w roku. Od 
pozytywnego zaopiniowania 
finansów przez radę zależy 
często czy Zarząd Miasta 
może bez przeszkód realizo
wać pewną linię działania, 
którą sobie wyznaczył. O du
żym znaczeniu tej sesji może 
świadczyć także obecność na 
sali naczelników wydziałów  
UM i szefów służb miejskich, 
dla których uchwalenie bu
dżetu jest jak gdyby startem 
do realizacji powierzonych im 
na ten rok zadań.

Na wstępie głos zabrał Józef Ma
kosz, który zwyczajową już informację 
o sprawach miasta i pracach zarządu w 
całości poświęcił filozofii, jaką  kiero
wał się zarząd przy konstrukcji budże
tu. Poważnie brano pod uwagę suge
stie dzielnic, mając świadomość, że je
dynie część z nich uda się w br. zreali
zować, co stopniowo przy obopólnym 
kompromisie da wiele pożytecznych i 
potrzebnych efektów w postaci inwe
stycji czy rem ontów  w poszczegól
nych dzielnicach. J. Makosz zauważył 
także, iż nigdy nie stosowano sztucz
nego podziału na centrum i dzielnice 
peryferyjne. Biblioteka, teatr, baseny i 
szereg innych obiektów, wszystko to 
w równym stopniu służy całemu mia
stu. Jest to filozofia “wspólnego sto
łu” . Nie można uważać, że korzyści z 
danego zakładu pracy, który znajduje 
się w dzielnicy zasilały  w łaśnie tę 
dzielnicę. Nie jest możliwe wybudowanie

wybudowanie w każdej dzielnicy ratusza czy 
rynku, podobnie jak nie można z per
spektywy jednej dzielnicy rozwiązać 
problem ów  kom unikacji m iejskiej, 
braku telefonów czy służby zdrowia. 
N a to w szystko trzeba w spólnych 
działań , co przy dotychczasow ej, 
zgodnej współpracy z Radami Dziel
nic zaowocowało konkretnymi efekta
mi.

N astępnie głos zabrała Krystyna 
Stokłosa, przedstawiając sprawozda
nie z wykonania budżetu za 1994 rok 
/jego skróconą wersję prezentujemy na 
str 6/. Józef Ibrom - przewodniczący 
Komisji Rewizyjnej wystąpił z wnioskiem

wnioskiem o przyjęcie tego sprawozdania 
oraz udzielenie zarządow i absoluto
rium. Swój wniosek motywował pozy
tywną oceną wszystkich komisji bran
żowych miasta, analizą budżetu /wraz 
z w ysłuchaniem  w yjaśnień Zarządu 
Miasta/, której dokonała Komisja Re
wizyjna, pozytywną oceną pracy dzia
łów  podległych w iceprezydentow i 
Marianowi A dam czykow i /w tym 
szczegółowej kontroli, której poddany 
został Wydział Dróg/ i analizą uchwał 
RM w zakresie sprzedaży nierucho
mości. Po tym wniosku głos zabrał Je
rzy Frelich; przypom niał on, że w 
dalszym ciągu nie otrzym ał wykazu 
zadań ogólnomiejskich, o które prosił, 

interesowały go także 
kw estie zw iązane z 
zarządzaniem  i roz
działem  pieniędzy z 
Gminnego Funduszu 
Ochrony Środowiska. 
Szczegółowych infor
macji udzielili mu w 
tej sprawie: Maria 
Krystyna Kulawik i 
Marian Adamczyk. 
U staw a o Sam orzą
dzie T erytorialnym  
nakłada na Radę M ia
sta obow iązek, aby 
uchwała o udzieleniu 
absolutorium  g łoso
wana była w sposób 
tajny. W ynik g łoso
w ania po krótkiej 
przerwie przedstawiła 
kom isja skrutacyjna. 
Za udzieleniem abso
lutorium było 35 osób 
/przy 2 przeciw  i 2 
wstrzymujących się/. 
Zaraz po ogłoszeniu 
wyników J. Makosz w 
krótkich słowach go

rąco podziękował za szczere i mocne 
poparcie, które będzie zachętą do pod
jęc ia  jeszcze bardziej w zm ożonych 
działań na rzecz miasta.

c.d. na stronie 3

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Józef Ibrom uza
sadnia wniosek o udzielenie Zarządowi Miasta absolu
torium. Zdj.: Zb. Solarski

Uroczysty przebieg miało kolejne 
spotkanie w Urzędzie M iasta, na 
którym parom obchodzącym jubileusz 
“złotych godów” wręczono przyznane 
przez P rezydenta R zeczypospolitej 
medale “Za długoletnie pożycie mał
żeńskie ”.

O trzym ali je : Weronika i Eryk 
Smołka, Agnieszka i Alojzy Sobota, 
Eufemia i Wilhelm Kołek, Anna i 
Roman Kuszowscy, Helena Prze
ździng, Anna i Karol Groborz, Zofia 
i Maksymilian Stronczek, Łucja i 
Robert Grzegorzyca, Anna i Ludwik 
Piekorz, Salomea i Józef Pierchała, 
Gertruda i Nikodem Buchalik, Ma
ria Czech, Maria i Alfred Bota, Kla
ra i Jerzy Mertin.

W spotkaniu przy kawie i kołoczu 
wzięli udział wiceprezydent Jerzy Ko
gut, skarbnik Bogusław Paszenda 
oraz pracownicy Urzędu Stanu Cywil
nego. Były życzenia i kwiaty, a impre
zę jubilatom  um ilili w ystępem  byli 
członkowie zespołu “Śląsk” Jerzy i 
Hanna Przeliorzowie.

Złote gody małżeńskie

Zdj.: W. Łękawski

W pierwszym dniu wiosny na Rynku pojawili się ja k  zwykle przebierańcy

Wiosenne zabawy 
i... zabawy

Uczniowie z radością, nauczyciele zaś z obawą cze
kali na pierwszy dzień wiosny. Wysiłki pedagogów, 
by młodzież zamieniła wagary na pożyteczne zajęcia, 
choćby nie były to lekcje, chyba się w tym roku uda
ły. Prawie wszystkie szkoły potraktowały ten dzień 
ulgowo, nie było więc powodu żeby z lekcji uciekać.

Około 230 dzieci z kilku rybnickich 
szkół podstawowych, a także ze szkół 
spoza Rybnika, wzięło udział w organi
zowanym przez oddział PTTK rajdzie 
po Ziemi Rybnickiej z metą w Zespole 
Szkół Ekonom iczno-U sługow ych, 
którego uczniowie również w rajdzie 
uczestniczyli. Rajd 
odbywał się pod ha
słami dotyczącym i 
ochrony środowiska, a 
zadaniem drużyn było 
m.in. przygotow anie 
plakatu o tem atyce 
ekologicznej. Zwycię
żyła drużyna z Janko
wic, która przygoto
wała interesujący pro
gram artystyczny. Naj
lepsi otrzymali nagro
dy książkowe, a wszy
stkie drużyny dyplo
my uczestnictwa.

Również młodzież z 
Zespołu Szkół Tech
nicznych uczestniczy
ła w rajdzie, którego organizatorem  
była Komisja Zakładowa NSZZ “Soli
darność” elektrowni “Rybnik” . Po pie
szym rajdzie “na iterium” z przystani 
“A m ur” przez lasy gzelskie aż do 
ośrodka w Stodołach, dla prawie 300 
uczestniczących w nim młodych ludzi 
organizatorzy przygotowali grochówkę 
z kotła i kiełbaski z rożna. Najlepsze 
okazały się klasa IVb Technikum Ener
getycznego oraz klasy Ip, IIce i Id Za
sadniczej Szkoły Zawodowej elektrow
ni “Rybnik”.

Licealiści I LO zamierzali spędzić 
“Święto W iosny”, jak ten dzień sobie 
nazw ali, na Rynku, pogoda jednak  
sprawiła, że dwugodzinny program ar
tystyczny, przygotowany przez prawie 
wszystkie klasy, został przedstawiony 
w auli. W szkole tej nie zanotowano 
grupowych ucieczek.

W SP 1 klasy od 1-4 topiły Marzannę

Marzannę, a starsze bawiły się w “Randkę w 
ciem no” , imprezę przygotow aną już 
wcześniej. Zwycięskie pary umawiały 
się w kinie lub na ciastka w rybnickich 
cukierniach. Rozegrano też mecz piłki 
siatkowej. Jak mówi dyrektorka szkoły 
Urszula Pietruszek, frekwencja była na

poziomie ponad 80 proc., czyli taka jak 
w każdy inny dzień. W SP 11 na “No
winach” młodsze klasy również topiły 
Marzannę, zaś dla starszych zorganizo
wano wyjście do kina oraz turniej mię
dzy klasam i. W Boguszow icach 
uczniow ie SP 17 i SP 18 pierwszy 
dzień wiosny spędzili na rekolekcjach 
w kościele św. Barbary, a frekwencja 
nie odbiegała od normy.

Wielu młodych ludzi nie skorzystało 
jednak ze szkolnej oferty i przebywało 
w tym czasie, a także w godzinach po
południowych na rybnickim Rynku. 
Nie doszło tu jednak do zapowiedzia
nej i oczekiwanej przez wielu młodych 
“zadymy”, choć Straż Miejska zgarnęła 
prawie dwudziestkę pijanych małolatów, 
którzy trafili w efekcie do Komendy Re
jonowej Policji. Jak poinformował nas 
st. sierżant Andrzej Rula, specjalista d/s

c.d. na stronie 3

Uczniowie z koła SKKT ze szkoły podstawowej w Janko
wicach przygotowali program artystyczny o wymowie 
ekologicznej. Zdj.: kas
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Zarząd Miasta informuje
Z a r z ą d  M i a s t a  i n f o r m u j e

Zarząd Miasta Rybnika ogłasza
PRZETARG NA ZASADACH NEGOCJACJI Z ZACHOWANIEM 

KONKURENCJI NA WYKONANIE W 1995 ROKU ROBÓT 
REMONTOWYCH I AWARYJNYCH W OBIEKTACH OŚWIATY, 
WYCHOWANIA I KULTURY NA TERENIE MIASTA RYBNIKA.

Zakres robót obejmuje:
- roboty ogólnobudowlane w tym: malarskie, posadzkarskie, stolarskie - naprawa, 
drobne roboty ślusarskie, dekarskie, itp.,
- instalacje wodno-kanalizacyjne i centralnego ogrzewania,
- instalacje elektryczne.
Szczegółowe informacje oraz materiały w zakresie wstępnego typowania robót do 
wglądu można uzyskać w Wydziale Inwestycji i Budownictwa Urzędu Miasta Rybni
ka, ul. Hallera 10a.
Oferty zawierające:
1/ informację o firmie,
2/ referencje wraz z wykazem zrealizowanych zadań,
3/ oświadczenie o wiarygodności finansowej firmy,
4/ składniki cenotwórcze stanowiące podstawę wyceny kosztorysowej robót remonto
wych,
5/ oferowany zakres robót
należy składać w zamkniętej kopercie z napisem “Remonty” w Wydziale Inwesty
cji i Budownictwa Urzędu Miasta Rybnika, ul. Hallera 10a, w terminie do dnia 
11 kwietnia 1995 r.
Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 12 kwietnia 1995 r. o godz. 12.00 w 
Urzędzie Miasta Rybnika, ul. Chrobrego 2, sala nr 37.
Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 1.000,0 zł do 
kasy Urzędu Miasta Rybnika, ul. Chrobrego 2 do dnia 12.04.1995 r.
Wartość robót remontowych w poszczególnych obiektach jest różna i wynosi od
5.000. 00 zł do ok. 35.000,00 zł na obiekcie.
Preferowani będą wykonawcy wykonujący kompleksowo roboty remontowe. 
Otrzymujący zlecenie przed zawarciem umowy przedstawi kosztorys opracowany na 
podstawie protokołu typowania robót w dostosowaniu do wyznaczonego przez inwe
stora limitu.

Zarząd Miasta Rybnika ogłasza
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA WYKONANIE WODOCIĄGU 

ZASILAJĄCEGO BASEN “RUDA” PRZY UL. GLIWICKIEJ 
W RYBNIKU ZE STUDNI GŁĘBINOWEJ.

Projekt techniczny zasilania - do wglądu - jak również szczegółowe informacje i 
materiały można uzyskać w Wydziale Inwestycji i Budownictwa Urzędu Mia
sta Rybnika, ul. Hallera 10a.
Termin realizacji zamówienia - PILNY.
Oferty zawierające:
1/ informację o firmie,
2/ referencje i wykaz zrealizowanych zadań,
3/ informację o wiarygodności finansowej firmy,
4/ wycenę ślepego kosztorysu - kosztorys należy dołączyć do oferty,
5/ termin wykonania,
należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem “Wodociąg Ruda” do Wydzia
łu Inwestycji i Budownictwa Urzędu Miasta Rybnika, ul. Hallera 10a do 
dnia 10 kwietnia 1995 roku. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 12 
kwietnia 1995 roku o godz. 9.00 w Urzędzie Miasta Rybnika, ul. Chrobrego 2, 
sala nr 37. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości
5.000. 00 zł do kasy Urzędu Miasta Rybnika, ul. Chrobrego 2 do dnia 12 kwiet
nia 1995 roku.

Międzynarodowy Tydzień 
Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Turniej 
dla młodzieży

W ramach ogłoszonego przez ONZ 
“Międzynarodowego Tygodnia Bez
pieczeństwa Ruchu Drogowego”,
rybnicka Delegatura Kuratorium Oświa
ty wspólnie z Komendą Rejonową Policji 
organizuje “Turniej wiedzy o ruchu drogo
wym ” dla młodzieży szkół podstawowych. 
Do eliminacji, które odbędą się dziś, tj. 24 
marca, przystąpi 16 rybnickich szkół, spo
śród których wyłonionych zostanie najlep
szych 5 szkolnych drużyn. Wezmą one 
udział, wspólnie z drużynami z innych 
szkół objętych działaniem rybnickiej dele
gatury, w finale, który odbędzie się 31 mar
ca w Szkole Podstawowej nr 11 w Rybni
ku. W części teoretycznej młodzież wypeł
niać będzie testy wzorowane na testach eg
zaminacyjnych na prawo jazdy, w części 
praktycznej - jazda sprawnościowa na ro
werach.

Celem turnieju jest przede wszystkim 
popularyzacja przepisów w ruchu drogo
wym wśród najmłodszych, a co za tym 
idzie - zwiększenie ich bezpieczeństwa i 
uświadomienie zagrożeń, jakie stwarza 
uczestnictwo, choćby w roli pieszego, w 
ruchu drogowym.

Zdając sobie sprawę z wagi problemu, 
jakim jest bezpieczeństwo dzieci na dro
gach, urzędy miast i gmin, na terenie 
których działa rybnicka Delegatura Kurato
rium Oświaty, wspomogły organizatorów 
turnieju, fundując nagrody dla zwycięz
ców.

Pulę nagród będzie można powięk
szyć, wpłacając jakąkolwiek sumę na na
stępujące konto: UM Rybnik, PBK 
Warszawa, I/O Rybnik 372602-2017- 
139-1 z dopiskiem “Tydzień Bezpie
czeństwa Ruchu Drogowego”. /róż/

Sprawdź 
swój samochód

Od 27 marca do 2 kwietnia br. obcho
dzony będzie II Międzynarodowy Ty
dzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowe
go pod hasłem: Bezpieczeństwo to życie - 
chroń młode życie.

Wśród wielu akcji i inicjatyw, które 
swym zasięgiem wykroczą poza ramowy 
tydzień, a mających na celu poprawę wa
runków bezpieczeństwa ruchu drogowego, 
znalazła się również akcja bezpłatnej re
gulacji świateł pojazdów i sprawdzenia 
elementów mających wpływ na bezpie
czeństwo. Na terenie Rybnika do akcji 
zgłosiły się trzy stacje kontroli pojazdów, 
które będą w następujących dniach doko
nywać bezpłatnej regulacji świateł i spraw
dzania sprawności układów hamulcowych 
i kierowniczych:
* PKS Towarowy, Rybnik, ul. Racibor
ska, 1.04.95 w godz. 7.00 -13.00
* TRANSGÓR S.A., Rybnik, ul. Janko
wicka, 2.04.95 w godz. 8.00 -12.00
* Automobilklub Śląski, Rybnik, ul. Sta
wowa, 3.04.95 w godz. 7.00 -13.00

Wszystkich właścicieli pojazdów za
praszamy do skorzystania z tej poży
tecznej akcji.

/J/

W ostatni piątek prezy
dent Józef Makosz spotkał 
się z klasami maturalnymi 
I LO im. Powstańców Ślą
skich.

Spotkanie z prezydentem trwało blisko dwie godziny... Zdj.:kas

W czasie blisko dw ugodzinnego 
spotkania Józef M akosz przedstaw ił 
m aturzystom  motywy, które legły u 
podstaw  reform y sam orządow ej w 
Polsce. Zapoznał ich także z sukcesa
mi, ale i z problemami z jakimi boryka

się rybnicki samorząd oraz wyjaśnił fi
lozofię działania władz miasta.

Był także czas na zadawanie pytań. 
Maturzystów interesowały inwestycje 
i remonty, przede wszystkim w odda
lonych od centrum dzielnicach. M łodzież

Młodzież była zainteresowana ewentualną 
m odernizacją basenu kąpielowego w 
Kamieniu. Prezydent odpowiedział, że 
po “ finansow ym  uderzen iu” na 
“Rudę” teraz zacznie się inwestować 
w K am ień. Zauw ażył jednak, że nie 
wystarczy tylko wymagać od miasta, 
ale o porządek i czystość trzeba dbać 
samemu. Tu podał negatyw ny przy
kład basenu w C hw ałow icach, gdzie 
podczas wakacji dochodziło wręcz do 
nagminnych przypadków  jego  dew a
stacji poprzez wrzucanie śmieci, bute
lek, desek do wody.

Młodzież zasygnalizowała także wy
stępowanie w Rybniku zjaw iska na
rkomanii - podano przykład Rynku i 
jednego z lokali gdzie zbierają się lu
dzie uzależnieni. J. Makosz stwierdził, 
że sprawa ta leży mu głęboko na sercu 
i zapowiedział, że miasto podejmie je
szcze bardziej energiczne działania, 
aby zapobiec tem u zjawisku. By po
móc ludziom uzależnionym  rozw aża 
się powołanie przy Radzie M iasta ko
misji, która koordynowałaby wysiłki 
mające na celu przeciwdziałanie temu 
zjawisku. /J/

np. w yciągnąć Śląsk z ekologicznej 
katastrofy.

Ruch Autonomii Śląska był w paź
dzierniku ub. roku współzałożycielem 
Ligi Regionów, razem z m.in. U nią 
W ielkopolan, Związkiem  Podhalan, 
Zw iązkiem  Pom orzan i K aszubów . 
Obecny na założycielskim  spotkaniu 
w iceprezydent Unii Europejskiej da
wał wyraźnie do zrozumienia, że nig
dzie władza centralna nie oddaje swo
ich kom petencji zbyt łatwo. Trudno 
się z tym nie zgodzić, choćby w kon
tekście spowolnienia przez rząd refor
my samorządowej w naszym kraju.

Ruch Autonomii Śląska, wspólnie z 
innymi związkami regionalnymi posta
wił sobie dwa cele: stworzenie opozy
cji pozaparlamentarnej, a ostatecznie 
podział kraju na silne autonom iczne 
regiony. Czy bliżej byli tego celu na 
początku swojej drogi, czy po pięciu 
latach istnienia? Trudno ocenić, choć 
perspektyw a przystąpienia do z in te
grow anej Europy może ten proces 
przyśpieszyć.

/ róż/

zorganizował w Teatrze Ziemi Rybnickiej 
koncert zadedykowany Matce - Ziemi 
Śląskiej.

Zaprezentowany program był bardzo 
różnorodny: od występów zespołu fol
klorystycznego “Czantoria” z U stro
nia, orkiestry estradowej z Jastrzębia, 
piosenkarek, w tym Gobi z Ostrawy, 
po kabaret “R ak” i parodystę Jacka 
Pietrzaka.

Największym jednak sukcesem kon
certu , jak  stw ierdzili z satysfakcją  
przew odniczący Ruchu Zenon Wie
czorek i prezes Zarządu Rudolf Koło
dziejczyk, oprócz prawie wypełnionej 
sali teatru, był jego apolityczny cha
rakter.

Wydaje się, że podkreślenie apoli
tyczności imprezy przez przywódców 
Ruchu ma swoje głębokie uzasadnie
nie w jego  krótkiej co praw da, ale 
p rzecież h isto rii. Już pow stanie tej 
organizacji wzbudziło wiele kontro
wersji. Oskarżano ją  o tendencje sepa
ratystyczne i dezin tegracyjne, a co 
gorsza o sympatie proniem ieckie na 
podstaw ie uproszczonego schem atu 
pokutującego w umysłach ludzi spoza 
Śląska. K rytykow ano też proste na
wiązywanie w statucie Ruchu do Ślą
skiego Sejmu i Skarbu jako nieprzy
stające do aktualnych realiów  po litycznych

Tragiczna śmierć 
Krzysztofa Raciborskiego

11 marca br. zginął tragicznie w wie
ku 40 lat KRZYSZTOF RACIBOR
SKI, przedstaw iciel Fundacji Spół
dzielczości M ieszkaniowej w Polsce, 
działającej w ramach Amerykańskiej 
Agencji Rozwoju Międzynarodowego.

Z inicjatyw y K rzysztofa R acibor
skiego między reprezentow aną przez 
niego fundacją a w ładzam i Rybnika 
doszło w końcu ub. roku do porozu
m ienia, którego celem była budowa 
osied la  ponad stu szeregow ych do
mków jednorodzinnych. Efektem po
rozum ienia fundacji, miasta oraz po
wstałej w tym celu Agencji Inicjatyw 
M ieszkaniow ych było pow ołanie 
Spółdzielni Mieszkaniowej “Wierzbo
w a”, której nazwa pochodzi od m iej
sca działek usytuowanych między ul. 
W ierzbową i Żołędziową.

K rzysztof Raciborski pochodził ze 
Szczecina, gdzie ukończył architekturę 
na Politechnice Szczecińskiej. W 1984 
roku wyjechał na stypendium dokto
ranckie do Stanów  Zjednoczonych. 
M ieszkał w F iladelfii. W 1992 roku

przyjechał do Polski jako przedstawi
ciel am erykańskiej Fundacji S pół
dzielczości Mieszkaniowej. Jednym z 
efektów jego działalności jest osiedle 
“Kleszczówka” w Żorach, gdzie przez 
ostatnie dwa lata z rodziną mieszkał. 
W tragicznym karambolu we mgle pod 
Szczecinem , w którym zginął K rzy
sztof Raciborski, ciężko ranna została 
jego żona, poszkodowana jest również 
córeczka.

W czasie kilkum iesięcznej w spół
pracy K rzysztof Raciborski dał się po
znać w Rybniku jako człowiek pełen 
entuzjazm u i zapału, potrafiący  po 
rwać do działania innych ludzi. W y
wierał duże wrażenie sw oją w iedzą i 
umiejętnością dzielenia się z n ią inny
mi, a Jego śmierć wstrząsnęła wszyst
kimi osobami, które się z Nim zetknę-
zetknęły.

W uroczystościach pogrzebowych 
wzięli udział i złożyli wieńce przedsta
wiciel władz Rybnika w iceprezydent 
M ichał Śm igielski oraz przedstaw i
cielka Agencji Inicjatyw M ieszkanio
wych Róża Korbel.

2 GAZETA RYBNICKA, TEL. 28825

Lekcja samorządności

Bliżej czy dalej 
do autonomii?

Z okazji piątej rocznicy swojego ist
nienia Ruch Autonomii Śląska zorganizował

politycznych i gospodarczych.
Po pięciu latach założenia Ruchu sic

nie zmieniły. Ludzie 
w nim działający i z 
nim sym patyzujący 
tw ierdzą, że leży im 
na sercu tylko dobro 
tej ziem i i je j m ie
szkańców. A upatrują 
je przede wszystkim 
w silnych regionach, 
w których regionalny 
sejm  będzie mógł 
stanow ić praw o, a 
wypracowane pienią
dze pozostaną na 
m iejscu i pozw oląW koncercie wystąpił m.in. zespół folklorystyczny  

” Czantoria Zdj.: kas



Tymczasem wizyta np. w Rejonowym 
Urzędzie Pracy w Rybniku może za
chwiać łatwym poczuciem samozado
wolenia każdego z nas, pracobiorców, a 
już co najmniej pomóc naszej wyobra
źni: wystarczy pomyśleć, co by było, 
gdyby...

Suche liczby, za 
którymi kryją się 
ludzkie tragedie.
W marcu br. 
rybnicki RUP re
jestrował 4687 
bezrobotnych, w 
tym 3396 kobiet.
Prawa do zasiłku 
dla bezrobotnych 
nie posiada obe
cnie 1970 osób, w 
tym 1393 kobiety.
Przypomnę, że 
prawo do zasiłku 
przysługuje przez 
rok od momentu 
zarejestrowania się bezrobotnego. A z 
końcem marca przybędzie kobiet bez 
pracy, gdyż Spółdzielnia Mleczarska w 
Rybniku zwolni ich aż siedemdziesiąt!

Dużą grupę stanowią pracownicy, 
którzy utracili pracę z winy zakładu 
pracy /m.in. upadłości i redukcje zatru
dnienia/: 544 osoby /w tym 478 kobiet/. 
Bolesny problem społeczny stanowią 
absolwenci szkół, którzy nie zdołali się 
zatrudnić po ukończeniu szkoły. N aj
liczniejsi są absolwenci zawodówek - 
193 osoby, potem szkół policealnych i 
średnich zawodowych - 117 osób - oraz 
liceów ogólnokształcących - 102 osoby. 
W sumie 418 osób, z czego ponad 80 
procent to znów kobiety, których nie po
trafi wchłonąć rybnicki rynek pracy. 
Składają się na to różne przyczyny: 
struktura przemysłu, niewłaściwy profil 
kształcenia zawodowego, zmiany struk
tury zatrudnienia i inne. Wykształcenie 
zawodowe często nie odpowiada potrze
bom rynku pracy. Tak duże firmy jak 
RZN-y, “Ryfama”, “Silesia” szkoliły i 
zatrudniały kobiety na typowo męskich 
stanowiskach pracy, a dziś są kłopoty z 
ich adaptacją do nowej sytuacji na rynku 
zatrudnienia. Generalnie słabe wykształ
cenie bezrobotnych kobiet sprawia, że 
nawet w tak typowo kobiecych zawo
dach jak sprzedawca trudno jest się im

zatrudnić, skoro pracodawcy nawet tutaj 
wymagają średniego wykształcenia.

Nie ma kłopotów z pracą dla m ęż
czyzn, szczególnie o dobrych kwalifika
cjach /ślusarz, spawacz, tokarz, wykwa
lifikowany robotnik budowlany/ oraz

dobrym przebiegu pracy. Pracodawcy 
zw racają uwagę na to, czy pracownik 
często zmieniał zakłady pracy, czy długo 
pracował w jednej firmie. To drugie jest 
oczywiście lepiej widziane.

Pracodawcy tworzą w RUP-ie mini- 
giełdy pracy, gdzie wybierają sobie od
powiadających im pracowników. 
Dwóch liderów Klubu Pracy i 4 pracow
ników RUP-u zajmuje się zdobywaniem 
ofert pracy w firmach i kojarzy je bezpo
średnio z dobrymi pracownikami. To ak
tywne pośrednictwo pracy zdaje egza
min.

Oczywiście własna aktywność bezro
botnego w poszukiwaniu pracy jest po
żądana i w efekcie bardziej skuteczna niż 
liczenie na obligatoryjny termin 
/raz w miesiącu/, który wyznacza mu 
RUP. Bezrobotni po zajęciach w Klubie 
Pracy znajdują pracę szybciej, nawet w 
czasie odbywania tych zajęć. Efektyw
ność klubu za ubiegły rok jest obliczana 
na 89,4 procenta! W tym roku już 40 
członków Klubu Pracy znalazło swojego 
pracodawcę.

Urząd Pracy może wpływać na stan 
bezrobocia m.in. poprzez refundowanie 
prac interwencyjnych. Zakład pracy, 
który stale współpracuje z Urzędem, za
trudnia bezrobotnych na okres 6 miesię
cy, a RUP refunduje mu część wynagrodzenia

wynagrodzenia takiego pracownika do wysoko
ści zasiłku /224,7 zł brutto/ i do tej samej 
wysokości składkę ZUS. Oczywiście, 
środki RUP-u są tu limitowane - kwoto
wo wynoszą 700 tysięcy nowych zło
tych, co daje obecnie około 300 złotych 

na jednego bezrobot
nego miesięcznie. Do 
stale w spółpracują
cych z Urzędem i ce
nionych w dziedzinie 
prac interwencyjnych 
firm należą jednostki 
samorządowe: Zarząd 
Zieleni Miejskiej, Za
rząd Gospodarki Mie
szkaniowej i Rybnic
kie Służby Komunal
ne /ta firma w ub. 
roku 9 z 21 pracowni
ków z prac interwen
cyjnych zatrudniła na 
stałe/. W tym trybie 
zatrudniają bezrobot

nych również: szpital psychiatryczny - 
pielęgniarki /w tym także na stałe/, 
“PAM-TRANS” - kierowców i robotni
ków budowlanych, “GETEX” - krawco
we /obie firmy również przejmują bezro
botnych na stałe do pracy/, “KARBO 
INSTAL” - absolwentów zasadniczych 
szkół górniczych, “PANAT” - robotni
ków /co jest cenione w RUP-ie/ bez. 
kwalifikacji. Obecnie do prac interwen
cyjnych zatrudnia się w Rybniku 187 
osób, w tym 155 kobiet.

Inną formą włączania bezrobotnych w 
tryby rynku pracy są roboty publiczne. 
Tutaj umowy z RUP-em mogą zawierać 
jedynie jednostki administracji rządowej 
i samorządowej. Na terenie Rybnika tak 
działają firmy “miejskie” : RSK, ZGM i 
ZZM. Obecnie zatrudniają one 39 męż
czyzn, za co mogą otrzymać z RUP-u re
fundację do 75 procent przeciętnego 
miesięcznego wynagrodzenia na jedne
go zatrudnionego. Oczywiście na zasa
dzie coś za coś: częściowy zwrot wyna
grodzenia w zamian za prowadzenie ta
kich inwestycji, które przynoszą zysk 
mieszkańcom Rybnika, a bezrobotnym 
pozwalają się związać z nową pracą. Od 
kwietnia ilość zatrudnionych przy robo
tach publicznych wzrośnie.

/gw/

Bez pracy...
i co dalej?

Nie trzeba wielkiej wyobraźni, by wiedzieć, ja
kim dobrodziejstwem jest posiadanie pracy. 
Ale dopóki ją mamy, najczęściej traktujemy ten 
fakt jako coś oczywistego.

Najważniejsza w roku
c.d. ze strony 1

Po udzieleniu absolutorium  radni 
przystąpili do dyskusji nad następnym 
punktem obrad - uchwaleniem budżetu 
miasta na 1995 rok. W imieniu Zarzą
du Miasta Krystyna Stokłosa przedsta
wiła główne założenia budżetu /jego 
szczegółowe omówienie prezentujemy 
na str 5/. Rybnik po raz kolejny ma bu
dżet ofensywny, gdzie duży odsetek wy
datków stanowią nakłady na inwestycje. 
Głos zabrał także skarbnik miasta Bogu
sław Paszenda, informując o wybra
nych zagadnieniach dotyczących budże
tu. Z kolei przewodnicząca rady Urszu
la Szynol zaznajomiła radnych z pi
smem, które wpłynęło od Rady Dzielni
cy Chwałowice. Członkowie Rady 
Dzielnicy domagają się w nim, aby z bu
dżetu miasta przeznaczyć na prace ko
munalne w ich dzielnicy 11 mld starych 
zł, wskazując jednocześnie z jakich dzia
łów budżetu owe pieniądze można za
brać /największą pozycję stanowiło 7 
mld starych złotych przeznaczone na 
ukończenie rozbudowy szkoły nr 13 w 
Chwałowicach/. Krystyna Stokłosa w 
imieniu Komisji Finansów wnioskowała 
o odrzucenie sugestii Rady Dzielnicy. 
Zgadzając się z zasadnością zadań, które 
należałoby w Chwałowicach zrealizo
wać, argumentowała, że wszystko to na
leżałoby robić w sposób sukcesywny, na 
miarę posiadanych możliwości finanso
wych. Po krytyce z jak ą  spotkał się 
wniosek Rady Dzielnicy Chwałowice, 
radny Frelich wycofał go, zgłaszając jed
nocześnie nowy postulat, aby przenieść 
2 mld starych zł z gospodarki mieszka
niowej na komunalną. W głosowaniu 
okazało się, że wniosek ten miał jednego

zwolennika - samego wnioskodawcę. J. 
Frelich zarzucił z kolei zarządowi, że w 
1994 roku nie zrobił nic w dzielnicy 
Chwałowice. Nie przekonywały go ar
gumenty o budowanej tam szkole pod
stawowej i innych pracach. J. Makosz 
zauważył, że muszą być ustalone pewne 
priorytety. Nie można przeznaczać 
wszystkich pieniędzy na układanie cho
dników w dzielnicach, bo wtedy zatraci 
się koncepcja miasta jako całości. Wska
zał jak  szczupła 
względem potrzeb - 
ilość środków jest kie
rowana na tak krytyko
wane przez J. Frelicha 
inwestycje: remont sta
dionu, basenów, budo
wa studni głębinowej 
czy budowa pasaży - 
wszystko to nie jest 
wymysłem zarządu, są 
to ogromnie potrzebne 
inwestycje, z których 
korzysta nie tylko jed
na dzielnica, ale całe 
rzesze rybniczan. J.
Makosz poinformował 
także, że niedawno za
wiązały się nici współ
pracy między zarzą
dem a działaczami spo
rtowymi z Chwałowic, 
które zaowocują remontem płotu wokół 
boiska w tej dzielnicy. Być może - zda
niem prezydenta - są to pierwsze symp
tomy, że skończył się czas ciągłego 
“bombardowania” miasta kolejnymi za
rzutami i roszczeniam i, a rozpoczął 
okres współdziałania przy realizacji kon
kretnych działań w tej dzielnicy. Z kolei

odpowiadając na sugestię radnego Wie
sława Zawadzkiego, że w Rybniku bar
dziej preferuje się centrum niż dzielnice, 
prezydent ukazał bezpodstawność takich 
ocen. Zauważył, że mnóstwo prac w 
śródmieściu polegało na, w gruncie rze
czy, uprzątnięciu wielkiego bałaganu, 
który tu panował. Pojawiły się przez to 
skwery, place, pasaże, które zazielenione 
i pomalowane nabrały zupełnie nowego 
charakteru. Jako przykład inwestycji po
dał płytę Rynku, która kosztowała jedy
nie 4 mld starych zł, a stanowi wizytów
kę miasta i miejsc spotkań tysięcy rybni
czan, zaś wykonanie przecisków /umożliwiających

umożliwiających doprowadzenie wody do 
jednej tylko dzielnicy/ pod nasypem ko
lejowym w dzielnicy Kamień kosztowa
ło 10 mld starych zł. Jest to teraz zasypa
ne i nikt tego nie widzi. I choćby już to 
jedno porównanie wskazuje, że mówie
nie o jakimś preferowaniu centrum jest 
zupełnym nieporozumieniem. Po tej 
krótkiej dyskusji przystąpiono do głosowania

M oment g łosowania nad uchwaleniem absoluto
rium: na pierwszym planie od prawej Ryszard Sada
nowicz, Jan Bujak i Tadeusz Pruszkowski.

Zdj.: Zb. Solarski

Wiosenne 
zabawy 

i... zabawy
c.d. ze strony 1

nieletnich w rybnickiej komendzie, była 
wśród nich młodzież, która przyjechała 
na “gościnne występy” z Jastrzębia, Żor, 
Jankowic czy Czerwionki, ale byli również

również uczniowie szkół rybnickich, w tym 
wielu z ostatnich klas szkół podstawo
wych. Najmłodszy zatrzymany miał lat 
13 i 1,21 promille alkoholu we krwi... 
“Około jedenastej przed południem do 
komendy trafił uczeń jednej z rybnickich 
szkół, o czym je j dyrekcją natychmiast

powiadomiono. Mimo kilkakrotnych 
monitów, wychowawca chłopca wraz z 
matką przybyli dopiero koło 15.00 - 
mówi A.Rula. - Byliśmy również zbul
wersowani zachowaniem niektórych ro
dziców, mających do nas wręcz preten
sje o zatrzymanie ich pociech. Wielu jed
nak opiekunów jeszcze w komendzie da
wało do zrozumienia swoim dzieciom co 
myślą o ich zachowaniu ”.

Wśród zatrzymanych były, niestety, 
dziewczęta. Jedna z nich to 16-letnia 
mężatka i matka, jednocześnie uczen
nica ostatniej klasy szkoły podstawo
wej... Część zatrzym anych młodych 

ludzi je s t policji do
brze znana z różnych 
chuligańskich wybry
ków, część trafiła na 
kom endę po raz 
p ierw szy. W szyscy 
jednak  poniosą kon
sekw encje. M łodego 
człow ieka, którego 
przyłapano z nożem i 
kastetem  czeka spra
wa karna, podobnie 
jak  17-latka w ym u
szającego pieniądze 
od młodszych chłop
ców. Każdy przypa
dek jest rozpatrywany 
indywidualnie. Jeżeli 
zostanie stwierdzone, 
że dziecko jest zagro
żone dem oralizacją, 
sprawa trafi do sądu, 
jeże li nie - odpow ie
dnie pism o zostanie 
w ystosow ane do ro
dziców  i szkoły. Po

mimo tych incydentów , st. sierżant 
Rula uważa, że pierwszy dzień wiosny 
przeszedł spokojniej niż się spodzie
wano. Jednak jak  co roku stał się on 
okazją nie tylko do zabawy, ale i do 
zakłócania porządku.

/róż/

W pierwszym dniu wiosny wybrano miss Liceum Medycz
nego. Została nią Justyna Jurczyk z kl. Ie. Zdj.: kas

głosowania, które pokazało, że praktycznie 
cała rada podziela filozofię zarządu w 
kwestii budżetu i liczy na jej kontynua
cję. Za budżetem na 1995 rok opowie
działo się 37 radnych, 1 głos był prze
ciwny i 1 głos wstrzymujący się.

Po wyczerpaniu zagadnień związa
nych z ubiegłorocznym i bieżącym bu
dżetem Rada Miasta jednogłośnie wyra
ziła wolę kontynuowania po dniu 31 
marca br. /tj. po wyjściu Rybnika z pilo
tażu/ zadań zleconych z zakresu admini
stracji rządowej polegających na finan
sowaniu rodzin zastępczych, wystąpiła 
do Kuratora Oświaty o przekazanie mia
stu z dniem 1 kwietnia 1995 roku Zespo
łu Ognisk Wychowawczych w Rybniku 
jako zadania własnego, wyraziła zgodę 
na przejęcie zadań zleconych w zakresie 
ochrony zabytków a także ochrony grun
tów rolnych i leśnych. Rada Miasta wy
raziła także swoje zaniepokojenie wyso
kością budżetu przyznanego Specjalne
mu Ośrodkowi Szkolno-Wychowawcze
mu w ramach dotacji pilotażowej na 
1995 rok i postanowiła zwrócić się do 
Wojewody Katowickiego i Kuratorium 
Oświaty o zapewnienie ośrodkowi po 
dniu 31 marca środków finansowych 
umożliwiających realizację jego statuto
wych działań. Powodem zaniepokojenia 
rady było przyznanie SOS-W budżetu nie
znacznie mniejszego niż w 1994 roku.

Za wręcz prekursorskie można uznać 
przyjęcie uchwały w sprawie ochrony tere
nów zieleni miejskiej. Zdaniem wniosko
dawcy - Komisji Ekologicznej - w jednej 
uchwale zawarto to, co dotychczas funk
cjonowało w różnych aktach prawnych. 
Uchwała pozwoli uporządkować przepisy, 
ale przede wszystkim usprawni tryb działa
nia i zarządzanie terenami zieleni miejskiej. 
Podobny akt prawny uchwaliły dotychczas 
tylko Warszawa i Łódź, tak więc po raz 
kolejny Rybnikowi przypadła rola przecie
rania szlaków w usprawnianiu kluczowych 
przepisów gminnych /pełny tekst uchwały 
publikujemy na str 6/. Radni podjęli także 
uchwałę w której stworzyli finansowe 
bodźce do stosowania w budynkach mieszkalnych

mieszkalnych ogrzewania ekologicznego / 
energia elektryczna, gaz bezprzewodowy, 
olej opałowy/. Pomoc finansowa miasta 
obejmowałaby osoby, które przystosują ko
tłownie budynków mieszkalnych do ogrze
wania paliwem ekologicznym. Z tego 
uprawnienia korzystać będą mogli jedynie 
mieszkańcy dzielnic pozbawionych sieci 
gazowej lub sieci c.o. Jednorazowe dofi
nansowanie miałoby wynieść 10 mln sta
rych złotych i przewiduje się objęcie nim w 
1995 roku 200 wnioskodawców. Zdaniem 
wiceprezydenta M. Adamczyka jest to swo
iste wyrównanie szans dla mieszkańców 
tych dzielnic, gdzie w najbliższej przyszło
ści miasto nie będzie inwestować w gazo
ciąg. Konkretny regulamin zostanie ustalo
ny przez Zarząd Miasta i wtedy o jego zasa
dach poinformujemy czytelników.

Radni dokonali także zmian w “Regula
minie odpłatności za korzystanie z Domu 
Pomocy Społecznej” i “Regulaminie targo
wiska w Rybniku” /tekst jednolity na str 6/. 
Ustalono także nowe opłaty targowe na tar
gowisku w dzielnicy Nowiny. Postanowio
no obniżyć tam stawki do poziomu opłat 
targowiska w Boguszowicach. Dotychczas 
skalkulowane były one na równi ze stawka
mi targowiska centralnym przy ul. Hallera. 
Z dniem 1 kwietnia br. dzienna stawka tar
gowa zostanie obniżona z 10 tys. starych 
złotych do 7 tys. za m kw. a stawka z tytułu 
umowy z 18 tys. starych złotych na 13 tys. 
starych złotych. Uchwała, którą przyjęto 
jednogłośnie, wywołała burzę oklasków i 
gromkie “dziękujemy” od handlowców, 
którzy obecni byli na balkonie sali sesyj
nej.

W wolnych głosach i wnioskach m.in. 
radny Wiesław Zawadzki krytycznie wy
raził się o czystości autobusów komuni
kacji miejskiej i zaapelował ponadto o 
czytelniejsze oznakowanie przystanków. 
Z kolei radny Ryszard Sadanowicz wy
stąpił z zapytaniem, czy targowisko w 
Boguszowicach również ma ulec prze
niesieniu - w odpowiedzi wiceprezydent 
Michał Śmigielski zdecydowanie temu 
zaprzeczył.

JACEK RECLIK

GAZETA RYBNICKA, TEL. 28825 3



Schody poezji

KRZESŁO
Nieświadome swego

przeznaczenia
stoi mocno na czterech nogach.
Nie czuje, nie myśli.
Po prostu stoi.
Wszystko mu jedno,

kto na nim usiądzie.
Nie wie nawet, że jest meblem.

To utwór 23-letniego debiutanta Ma
riusza Kotasa. Czy można nazwać go 
dobrym wierszem? Wydaje mi się, że 
zawarta w nim obserwacja jest zbyt ba
nalna, że utwór nie przynosi właściwej 
dla poezji nadwyżki sensu. Jeżeli go pu
blikuję, to dlatego, że uważna obserwa
cja otoczenia, przedmiotów, wydaje mi 
się właściwą drogą na początek poetyc
kiej drogi. Drogą, która może pomóc 
każdemu adeptowi poezji wyzwolić się z 
zasadzek, jakie go czekają, gdyby skupił 
się jedynie na własnych przeżyciach we
wnętrznych. Że przypomnę ciągle aktu
alną naukę z wiersza Zbigniewa Herber
ta pt. “Klaczego klasycy”:

/.../jeśli tematem sztuki 
będzie dzbanek rozbity 
mała rozbita dusza 
z wielkim żalem nad sobą

to co po nas zostanie 
będzie jak płacz kochanków 
w małym brudnym hotelu 
kiedy świtają tapety

Za dużo 
za mało głosu
W piątek, 17 marca br. na Małej Sce

nie Rybnickiej odbył się rejonowy etap 
eliminacji XLII Konkursu Recytator
skiego i Poezji Śpiewanej uczniów  
szkół podstawowych. Dotarło doń aż 
42 uczniów z Rybnika, Jastrzębia, Le
szczyn, Wodzisławia i Żor. Jury do naj
wyższego, wojewódzkiego etapu kon
kursu w Katowicach zakwalifikowało 
10 uczestników /kolejność wg liczby 
uzyskanych punktów/: 1. Paweł Polok, 
SP nr 2, Rybnik; 2. Arkadiusz Sala
mon, SP nr 6, W odzisław  Śl.; 3. 
Agnieszka Czarnota, SP nr 2, Rybnik; 
4. Michalina Gatnar, MDK Rybnik / 
w kategorii poezji śpiewanej/; 5. Agata 
Juraszczyk, SP nr 11, Rybnik; 6. Mał
gorzata Liszka, SP nr 22, Rybnik; 7. 
Patrycja Kluger, SP nr 3 W odzisław 
Śl.; 8. Michalina Gatnar, SP nr 12, 
Rybnik /w kategorii recytatorów/; 9. 
Daria Ciesielska, SP nr 6, Rybnik; 10. 
Ewa Łukasik, SP nr 9, Wodzisław Śl.

Jedynie 4 uczniów  przystąpiło  do 
zmagań w kategorii poezji śpiewanej. 
Poziom recytatorów był bardzo nierów
ny. Wśród najczęstszych uwag jurorów 
pow tarzała się ta, że uczestnicy zbyt 
mało “grali” głosem, zbyt dużo - cia
łem. Postaramy się na bieżąco poinfor
mować, jak spiszą się nasi reprezentan
ci w Katowicach. /gw/

“APOLLO”
24 marca, godz. 16.45, 18.30; 25 - 26 
marca, godz. 15.00, 16.45, 18.30 - 
“KRÓL LEW”, prod. USA

DKF “EKRAN” przy TZR
27 marca, godz. 19.00 - “ZET I DWA 
ZERA”, prod. ang.-hol., reż. P. Greena- 
way, wstęp za okazaniem karnetów i kart 
wstępu /do nabycia przed projekcją/

“PREMIEROWE” przy TZR
28 - 31 marca, godz. 17.30, 19.30 - 
“KRÓLOWA MARGOT”, prod. fr./ 
niem./ wł., (od lat 15), cena 4 zł

“WRZOS” Niedobczyce 
26 marca, godz. 17.00 - “DELIKATE
SY”, prod. franc., cena 2,5 zł
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Poezja rzeczy, uważna obserwacja 
wspomagana autonom iczną, osobistą 
wyobraźnią, mogą być lekarstwem na 
żałosne roztkliwianie się nad sobą lub 
lekcją pokory dla nazbyt pewnych siebie 
młodych, którzy w swym buncie wobec 
zastanego świata chcieliby mu narzucić 
swoje, niekiedy rozumiane jako “jedynie 
słuszne”, pretensje.

Nie przypadkiem szczytowe osiągnię
cia poezji polskiej po 1945 roku, należą
cej przecież do najwybitniejszych w ska
li globu, korzystają często z tego lekar
stwa, z tej lekcji pokory, jakie nam może 
dać świat rzeczy. “Nikt jeszcze w poezji 
polskiej nie wyraził takiej czułości dla 
rzeczy” - to słowa Juliana Przybosia o 
debiucie Mirona Białoszewskiego. Ileż 
odkryć i wzruszeń dały nam wiersze Wi
sławy Szymborskiej, w których właśnie 
obserwacja rzeczy stała się punktem 
wyjścia do filozoficznych rozważań na 
temat kondycji ludzkiej. Przypomnę tyl
ko kilka tytułów z dwóch ostatnich zbio
rów poetki: “W idok z ziarnkiem pia
sku”, “Odzież”, “Jarmark cudów” /ze 
zbioru “Ludzie na moście”, 1986/, “Nie
bo”, “Pożegnanie widoku”, “Jawa” /ze 
zbioru “Koniec i początek”, 1993/.
A Zbigniew Herbert ze swoim tomem o 

znamiennym tytule “Studium przedmio
tu” /1961 /? Są w nim tak znane prozy 
poetyckie /na interesujący nas temat/ jak 
“Drewniana kostka”, “Krzesła” oraz / 
obok tytułowego/ wiersz “Kamyk” . A 
Czesław Miłosz wreszcie, którego niemal

niemal cała powojenna twórczość dotyczy 
krytyki sposobu zamieszkiwania Ziemi 
przez ludzi? Sposoby ratunku, drogi do 
odzyskania świata i rzeczy, do zmiany 
środowiska, które człowiek sobie stwo
rzył, a w którym czuje się obco i źle, 
znakomicie pokazują właśnie poeci, 
których wiersze zgromadził Miłosz w 
swej antologii pt. “Wypisy z ksiąg uży
tecznych” /1994/. Dwa jej rozdziały: “O 
przyrodzie” oraz “Kłopoty z opisem rze
czy” /! /stanowią jej trzecią część.

A jeśli kogoś nie przekonują poetyckie 
wybory dróg naszych znakomitości 
/wiadomo: najtrudniej być prorokiem we 
własnym kraju/, posłuchajmy, co mówi 
na nasz temat Charles Simic - poeta 
amerykański /laureat poetyckiej nagrody 
Pulitzera w 1990 r./: “Przedmiot jest nie
redukowalnym samym sobą, dogodnym 
miejscem startu - tak mi się zdawało. 
Podobała mi się także w tego rodzaju 
wierszach ich dyscyplina, uwaga, jakiej 
dla siebie żądały /.../ Chcę powiedzieć, 
że w takich wierszach na lipę nikt się 
nie da nabrać”. A mowa tu o wierszach, 
których tytuły brzmią ni mniej, ni wię
cej: “Nóż”, “Łyżka” i “Widelec”!

GRZEGORZ WALCZAK

Reggae w Rybniku
Cóż tej chłodnej wiosny może lepiej 

nas rozgrzać niż rytmy reggae? W naj
bliższą sobotę 25 marca o godz. 17.00
aula SP 31 zamieni się w egzotyczną 
wyspę, na której odbędzie się koncert o 
swojskiej nazwie “Urodziny u rodzi
n y”, a wystąpi pięć zespołów grających 
muzykę reggae: G ’RASSTA z Rzeszowa

Rzeszowa, YO z Zielonej Góry, DREAD 
LION z Knurowa, SKA’N ’KAN z So
snowca, rybnicko-skoczow ski ZEW 
MASAJA. Będzie również... niespo
dzianka.

Organizatorzy są bardzo wdzięczni 
dyrekcji SP 31, gdzie muzyka reggae 
zabrzmi już po raz czwarty.

Z sercem 
i piosenką
21 dzień marca na dorosłych, którzy od

powiadają za dzieci i młodzież, działa 
uczuleniowo. Nieformalne uczniowskie 
święto, dzień wagarowicza, byłoby całkiem 
sympatyczne, gdyby wszyscy uczniowie 
potrafili je spędzić przyzwoicie, a że to nie
możliwe - wszyscy wiemy. Można jednak 
próbować zatrzymać dzieci i młodzież w 
szkole, i to w sposób udany. Tak się działo 
w Szkole Podstawowej nr 13 w Chwałowi
cach.

W kwietniu minie 11 lat, jak szkoła uzy
skała patrona: “Bohaterskich Harcerzy 
Rybnika - Chwałowic”. Z tej okazji uroczy
stości szkolne zaczęły się poważną akade
mią, poświęconą ich pamięci. Akademią 
przyjętą przez uczniów w skupieniu. Emo
cje wyższego rzędu wyzwalały stare, 
przedwojenne piosenki harcerskie w wyko
naniu szkolnego chóru, poprowadzonego 
na tę okazję przez dyrektora szkoły, Wacła
wa Mickiewicza, któremu całość pomogły 
przygotować panie Tatiana Dembowska, 
Dorota Kotas i Aleksandra Studnik.

Drugą część święta szkoły urozmaicił 
występ zaprzyjaźnionego ze szkołą zespołu 
harcerskiego. Uczennice klas ósmych, za-

“ZEFIR” Boguszowice 
26 - 30 marca, godz. 17.0, 19.00 - 
“UŚMIECH LOSU”, prod. USA

 Spektakle 
Teatr Ziemi Rybnickiej 

25 marca, godz. 20.00 - KABARET 
“60 M INU T NA G O D ZIN Ę” , m .in.

Artystyczna
rywalizacja

Rozpoczęły się rejonowe eliminacje 
do V Wojewódzkiego Festiwalu Szkol
nych Zespołów Artystycznych.

Za nami już przeglądy zespołów tea
tralnych i muzycznych, które odbyły się 
na Małej Scenie Rybnickiej, zaś 27 mar
ca na dużej scenie TZR przedstawi swój 
dorobek 20 zespołów tanecznych.

Biorące udział w festiwalu zespoły 
działają przy szkołach bądź w Ogni
skach Pracy Pozaszkolnej.

zaczynające się żegnać ze szkołą, część wy
stępu na wesoło dedykowały “chłopakom i 
facetom” na pół roku przed Dniem Chłop
ca. Odbył się też konkurs na najładniejszą 
Marzannę - zwyciężyły klasy IVb i VIIIa.

Samorząd Uczniowski szkoły 8 marca br. 
zorganizował koncert /z udziałem zespołu 
harcerskiego i rockowego/ “Dar serca dla 
dzieciaka”. Dochód - milion czterysta tysię
cy złotych - uczniowie i nauczyciele prze
znaczyli na potrzeby Domu Małego Dziec
ka w Rybniku. A to wszystko za sprawą 
grupy uczennic, jak Sylwia Białas i Ksenia 
Glenc, które aktywnie działają zarówno w 
harcerstwie, jak i w pracach Samorządu 
Uczniowskiego. /gw/

Jerzy K R Y SZA K , A ndrzej ZAO R
SKI, cena 10 zł
26 marca, godz. 14.00, 16.30, 19.00 - 
“Z BHP NA TY...”, m.in. Hanka BIE
LICKA, Roman KŁOSOWSKI, Kry
styna GIŻOW SKA, N ina URBANO, 
Felicjan A ND RZEJCZA K , Roman 
BARANOWICZ, cena 10 zł.

/gw/

Pod koniec ubiegłego roku prezento
waliśmy cykl witraży z kościoła rybnic
kich ojców misjonarzy - werbistów pod 
wezwaniem Królowej Apostołów przy 
ulicy Kościuszki. W spomnieliśmy już 
wtedy, że parafia ta spodziewa się lada 
dzień zamontowania nowych witraży w 
oknach strony zachodniej. Zakładano 
je  kilka dni w grudniu ubiegłego i

styczniu tego roku. Na zdjęciu powyżej 
- ów układ witrażowy, jeszcze bez ko
lorowych kompozycji w oknach środ
kowych. Witraże przedstawiają moty
wy roślinne - kolorowe pnącza, kwiaty, 
egzotyczne ow oce... Zachęcam y do 
odwiedzania tego kościoła i obejrzenia 
najnowszego rybnickiego witrażu.

/szoł/

M im o sukcesów ...
Po raz kolejny rybnickie szkolne 

chóry odniosły sukces w skali makro
regionu. W katowickim przeglądzie 
chór ze Szkoły Podstawowej nr 9 pro
wadzony przez Helenę Zaik zdobył 
pierwsze miejsce, podobnie jak  chór 
Lidii Marszolik z I LO “Bel Canto”, 
który już po raz 5 wystąpi na ogólno
polskim przeglądzie w Bydgoszczy.

Mimo tych sukcesów, prowadzące 
chóry nauczycielki nie są zbyt dobrej 
myśli. W sytuacji kiedy rozw ijają się

inne chóry amatorskie, choćby kościel
ne, szkolnych jest coraz mniej i coraz 
mniej dzieci i młodzieży ma szansę na 
uczestniczenie w “przygodzie z muzy
ką”. Problem dotyczy zresztą również 
wielu innych zajęć pozalekcyjnych, na 
które po prostu brak jest środków. W 
tej chwili na posterunku pozostali tylko 
prawdziwi pasjonaci, do których nie
wątpliwie należą wymienione na wstę
pie nauczycielki.

/róż/

Zespół De Mono 
laureatem Fryderyka

Goszczący w 
ostatnią sobo
tę w Rybniku  
zespól De 
Mono odebrał 
dzień później 
branżową na
grodę Fryde
ryka '94 za 
najlepszy al
bum m uzyki 
t a n e c z n e j  
"Abrasax”. 

Zdj.: kas

DK w Boguszowicach

Festiwal Hare Kryszna
W piątek 31 marca od 

godz. 17.00 Domem Kultu
ry w Boguszowicach za
władną wyznawcy i sympa
tycy ruchu Hare Kryszna.

W programie festiwalu znajdzie się 
m.in. koncert muzyki medytacyjnej, ta
niec indyjski “Kattak” , pantomima, a 
także wykład dotyczący problemu reinkarnacji

reinkarnacji oraz jogi. Wygłosi go specjal
ny gość z USA, mistrz duchowy Indra
dyumna Swami. Wystąpi również ze
spół “Celibate L overs” w programie 
mantra-rock. W przerwie - degustacja 
potraw kuchni indyjskiej. Będzie rów
nież można kupić książki, kasety i ty
powe dla kultury hinduskiej kadzideł
ka.

/róż/

GAZETA RYBNICKA, TEL. 28825

WITRAŻE
Najnowszy

witrażPOEZJA RZECZY

Kina



Zarząd Miasta Informuje  Zarząd Miasta Informuje   Zarząd Miasta Informuje

Na sesji 22 marca, na wniosek 
Komisji Finansów oraz Zarządu Miasta 

RADA MIASTA RYBNIKA postanowiła:
1/ Ustalić budżet miasta w zakresie zadań własnych:
a. DOCHODY w wysokości złotych 66.694.000
1. udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych
i od osób prawnych 24.215.000
2. subwencje i dotacje z budżetu państwa 16.249.663
3. podatek od nieruchomości 14.500.000
4. podatek od środków transportowych 2.700.000
5. opłata skarbowa 2.100.000
6. inne podatki i opłaty lokalne 3.809.337
7. dochody jednostek budżetowych 700.000
8. pozostałe źródła dochodów własnych 2.420.000
zgodnie z załącznikiem nr 1, kolumna 6. tabeli

b. WYDATKI w wysokości złotych 67.287.708
1. gospodarka komunalna i mieszkaniowa 19.988.000
2. oświata i wychowanie 24.963.000
3. kultura i sztuka 4.270.000
4. ochrona zdrowia 3.681.963
5. opieka społeczna 4.530.500
6. kultura fizyczna i sport 2.400.000
7. rolnictwo i leśnictwo 154.500
8. organa gminy i administracja samorządowa 5.440.245
9. pozostałe wydatki 1.109.500
10. rezerwa ogólna 750.000 
zgodnie z załącznikiem nr 2, kolumna 5. tabeli.
2/ Ustalić niedobór budżetu miasta w wysokości 593.708 zł oraz 
określić źródła jego finansowania ujęte w załączniku nr 3.
3 /Na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w plano
wanych dochodach zaciągnąć kredyt w kwocie 3.646.712 zł, który 
spłacony zostanie z dochodów budżetowych w 1996 roku.
4/ Upoważnić Zarząd Miasta do zaciągania w 1995 roku kredytów 
krótkoterminowych na bieżące finansowanie wydatków w wysoko
ści 3.000.000 zł.
5/ Przyjąć wyodrębnione wydatki na finansowanie zleconych miastu 
zadań z zakresu administracji rządowej, w tym w ramach pilotażu, 
zgodnie z załącznikiem nr 2, kolumny 6,7,8 tabeli, oraz dotacje ce
lowe związane z realizacją tych zadań, zgodnie z załącznikiem nr 1 
kolumny 7,8,9 tabeli w łącznej wysokości 31.596.292 zł.
6/ Ustalić decyzje dla jednostek organizacyjnych miasta w wysoko
ściach określonych w załączniku nr 4.
7/ Zatwierdzić plan finansowy Gminnego Funduszu Ochrony Śro
dowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem nr 5.
8/ Upoważnić Zarząd Miasta do dokonywania w budżecie Miasta: 
a/ zmian w planie dochodów w ramach ogólnej ich kwoty, 
b/ przeniesień wydatków w ramach tego samego działu klasyfikacji 
budżetowej.
9/ Upoważnić Zarząd M iasta do dysponowania rezerw ą ogólną i 
dokonywania związanych z tym przeniesień wydatków.
10/ Ustalić następującą szczegółowość układu wykonawczego bu
dżetu: działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej, z wyodrębnieniem 
grup paragrafów:
- 10 - wynagrodzenia osobowe /paragraf 11/
- 20 - wynagrodzenia pozostałe /paragraf 13-17/
- 30 - wydatki pochodne od wynagrodzeń /paragraf 41 i 42/
- 50 - dotacje /paragraf 47 i 48/
- 70 - wydatki na finansowanie inwestycji i wydatki majątkowe /pa
ragraf 72-74, 78/
- 81 - rezerwy /paragraf 81/
- 90 - pozostałe wydatki bieżące
11 / Zobowiązać Prezydenta Miasta do ogłoszenia niniejszej uchwa
ły w prasie lokalnej.
12/ Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą obowiązu
jącą od 1 stycznia 1995 roku, z wyjątkiem pkt 9, który obowiązuje 
od dnia 5 stycznia 1995 roku.

OMÓWIENIE BUDŻETU NA 
1995 ROK

Budżet m iasta obejmuje zadania własne oraz zadania zlecone, 
stanowiące około trzecią  część budżetu. Podział ten ma istotne 
znaczenie z punktu widzenia finansowania, gdyż zadania zlecone 
powinny być w całości dotowane z budżetu państwa. Rzeczywi
stość jednak odbiega od założeń, co jest źródłem stałej troski Rady 
i Zarządu Miasta. Niedostateczne finansowanie, w szczególności 
oświaty ponadpodstawowej i służby zdrowia, było powodem wy
powiedzenia przez miasto (od drugiego kwartału br.) zadań pilota
żowych. Jednakże budżet na 1995 rok uchwalony przez Radę Mia
sta, ze względów formalnych - dla zachowania zgodności z budże
tem państwa - obejmuje jeszcze całoroczny plan finansowania pi
lotażu. 1

1. W dochodach budżetowych przeznaczonych na finansowanie 
zadań własnych (66,7 mln zł) przeważają: udziały w podatkach do
chodowych od osób fizycznych (21,3 mln zł) i prawnych (2,9 mln 
zł); podatki od nieruchomości ((14,5 mln zł) i od środków trans
portowych (2,7 mln zł); wpływy z opłat: skarbowej (2,1 mln zł), 
eksploatacyjnej od kopalń (1,3 mln zł) oraz targowej (1,1 mln zł).

W ażną pozycją w budżecie są planowane wpływy ze sprzedaży 
mienia komunalnego (2,3 mln zł). Dochody te dopełniają subwen
cje: ogólna (1,6 mln zł) oraz szkolna - na prowadzenie szkół pod
stawowych -(14,6 mln zł). Subwencje nie pokrywają minimalnych 
niezbędnych dla realizacji zadań potrzeb. W zakresie szkół podsta
wowych założono dofinansowanie z dochodów własnych co naj
mniej kwoty 0,6 mln zł.

2. W uchwale budżetowej wydatki na realizację zadań własnych 
przedstawiono w sposób syntetyczny. Najważniejsze kierunki wy
datków w zakresie działalności bieżącej oraz remontowej są w za
sadzie co roku podobne. Wykonawcami budżetu są miejskie jed 
nostki i zakłady budżetowe. Te ostatnie, oprócz dotacji z budżetu, 
posiadają przychody z własnej działalności, które nie znajdują bez
pośredniego odbicia w budżecie miasta.

Na zadania w zakresie gospodarki komunalnej w budżecie zapla
nowano blisko 24 % całości wydatków własnych miasta (15,9 mln 
zł), z czego 4,5 mln zł dotyczy finansowania inwestycji. Wśród 
ważniejszych inwestycji gospodarki komunalnej wskazać trzeba fi
nansow anie budowy wodociągów , gazociągów  i kanalizacji w 
dzielnicach (1,6 mln zł), usprzętowienie Rybnickich Służb Komu
nalnych (0,4 mln zł), budowę przejścia podziemnego w ul. Hallera 
obok targow iska oraz budowę m ostu i łącznika ulic W iejska - 
Młyńska (po 150 tys.zł). Oprócz wydatków inwestycyjnych prze
widziano w budżecie znaczne środki (ponad 12 mln zł) na realiza
cję zadań bieżących oraz remontów w zakresie gospodarki komu
nalnej. Są to głównie remonty dróg (3,8 mln zł), dofinansowanie 
komunikacji miejskiej (1,8 mln zł), oświetlenie ulic (1,2 mln zł), 
dotacje dla Rybnickich Służb Komunalnych (3,6 mln zł) i dla Za
rządu Zieleni Miejskiej (1,1 mln zł).
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Zmianie uległy przepisy w zakresie gospodarki mieszkaniowej, 
co znajduje również odbicie w budżecie miasta. Koszty admini
strowania budynkami oraz bieżących i kapitalnych remontów mie
szkań pokrywane będą z wpływów z czynszów. Na modernizację 
budynków i ich adaptację do zmieniających się potrzeb m iasta 
(pasaże, likwidacja zamkniętych dla ogółu podwórzy i zakamar
ków), a także na przystosowanie obiektów na mieszkania socjalne 
przewidziano 1,2 mln złotych. Koszty opracowania planów zago
spodarowania przestrzennego w yniosą 200 tys. zł. Na sfinansowa
nie infrastruktury spółdzielczego osiedla domków jednorodzin
nych przy ul. Wierzbowej przeznaczy się w bieżącym roku 400 tys. 
zł, zaś kosztem 750 tys. zł ukończony zostanie budynek mieszkal
ny przy ul. Wolnej. Znaczną pozycję w budżecie stanowią wykupy 
gruntów i budynków (1,2 mln zł), w tym kwota 400 tys. zł za naby
tą  już nieruchomość przy ul. 3 Maja i ul. Piłsudskiego - wraz z bu
dynkiem szkoły muzycznej. Decyzję taką podjęła Rada Miasta wo
bec groźby zbycia tego terenu przez likw idatora Spółdzielni na 
rzecz osób prywatnych.

Wydatki na oświatę podstawową i wychowanie stanowią w 1995 r 
ponad 37 % budżetu własnego. Bieżące funkcjonowanie szkół pod
stawowych pochłonie 15,2 mln zł, a dotacja dla przedszkoli wynie
sie 5,9 mln zł. Wydatki inwestycyjne (1,6 mln zł) dotyczą głównie 
szkół podstawowych: w dzielnicy Boguszowice Północ (400 tys. 
zł), nr 13 w Chwałowicach (700 tys. zł), nr 33 w Niedobczycach 
(200 tys. zł), a także nr 29 w Golejowie i 3 na Piaskach. Ponadto 
przewiduje się zakupienie dalszych kotłów c.o. dla szkół i przygo
towywanie dokumentacji przyszłościowej. Na remonty szkół pod
stawowych przeznacza się w budżecie 900 tys. zł. Ponadto remon
towane będą przedszkola (100 tys.zł), szkoły ponadpodstawowe 
(300 tys. zł) oraz Młodzieżowy Dom Kultury, Dom Małego Dziec
ka i Rodzinny Dom Dziecka.

Zadania miasta w zakresie kultury i sztuki realizują instytucje 
kultury, dla których na 1995 r. przewidziano dotacje budżetowe w 
łącznej kwocie ponad 3 mln zł. (Muzeum - 350 tys. zł, Biblioteka 
- 1,2 mln zł, Domy Kultury: Boguszowice - 200 tys. zł, Chwałowi
ce - 160 tys. zł, Niedobczyce - 180 tys. zł, Rybnicki Ośrodek Kul
tury - 680 tys. zł, Mała Scena Rybnicka - 240 tys. zł, kluby i świe
tlice - 40 tys. zł.
Ponadto na remonty obiektów jednostek kultury przewidziano 200 
tys. zł. Zbliżają się do końca roboty inwestycyjne w starym ratu
szu, do którego powróci rybnickie Muzeum. Dotacja inwestycyjna 
na ten cel w 1995 roku wynosi 800 tys. zł.

Ochrona zdrowia nie jest wprawdzie zadaniem własnym miasta, 
jednak w budżecie 5,5 % wydatków przeznaczono na ten cel. Jest 
tu przede wszystkim największa inwestycja - budowa szpitala, na 
którą przewidziano 2,5 mln zł (budżet państwa przeznaczy na nią 
w roku bieżącym 5,5 mln). Na najniezbędniejsze remonty budyn
ków przychodni lekarskich i szpitali zostanie wydanych 200 tys. zł.

Na funkcjonowanie oraz remont dachu Ośrodka Leczniczo - Re
habilitacyjnego na Nowinach przewidziano kwotę 648 tys. zł. 
Dofinansowanie żłobków społecznych to kolejnych 220 tys. zł.
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Opieką społeczną zajmują się głównie Ośrodek Pomocy Społecz
nej (538 tys. zł) i Miejski Dom Pomocy Społecznej (dotacja 941

tys. zł) przy ul. Żużlowej. Ponadto miasto wspomaga finansowo 
działalność Domu Samopomocy Społecznej dla Dzieci przy ul. 
Dworek (17 tys. zł).
Na rozbudowę tego budynku przeznaczono 50.000 zł. W budżecie 
własnym na zasiłki i pomoc w naturze, realizowane przez OPS, 
przewidziano 1.275 tys. zł, a na dodatki mieszkaniowe 1,2 mln zł. 
Dodatki mieszkaniowe to domena Wydziału Lokalowego i Zakła
du Gospodarki Mieszkaniowej (ul. 3 Maja).

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji to w ielozadaniowy zakład 
budżetowy miasta, formalnie zlokalizowany w dzielnicy Kamień, 
a faktycznie działający także w centrum (Ruda, kryty basen przy 
ul. Powstańców) i w Chwałowicach (kąpielisko). Do tego docho
dzi od tego roku stadion przy ul. Gliwickiej. Dotacja budżetowa 
dla MOSiR-u wyniesie 700 tys. zł, z czego np. 200 tys. zł skalku
lowano na utrzymanie stadionu. Na najpilniejsze roboty remonto
we tego obiektu przewidziano 150 tys. zł, a na remont basenu kry
tego - 200 tys. zł. Inwestycje w obiektach MOSiR to dalsze prace 
na kąpielisku “Ruda” oraz studnia głębinowa w Kamieniu. Ośro
dek sportowy “Bushido” na Nowinach powinien być pod koniec 
roku wyposażany i następnie uruchamiany, dlatego zwiększa się w 
tym roku nakłady inwestycyjne do 600 tys. zł.

Na pokrycie kosztów działalności własnej Rady Dzielnic otrzy
m ają do swej bezpośredniej dyspozycji łącznie 60 tys zł. 
Inicjatywy Rad Dzielnic w dziedzinie kultury, sportu i opieki spo
łecznej będą wspomagane dodatkowo z odpowiednich funduszy.

Koszty związane z pracą Rady i jej Komisji wyniosą 160 tys. zł. 
Składki na Sejmik Samorządowy oraz z tytułu przynależności 
miasta do Związku Miast Polskich oraz Związku Gmin Górnego 
Śląska zamykają się kwotą 81 tys. zł.

Wydatki na utrzymanie administracji samorządowej przekroczą 
nieznacznie 4 mln zł. Rozpocznie się prace nad adaptacją budyn
ku po byłej garbarni przy ul. Hallera (w głębi parkingu) dla po
trzeb Wydziałów Architektury, Geodezji i Inwestycji Urzędu Mia
sta, co docelowo pozwoli na wyburzenie dwóch tymczasowych 
budynków oraz stworzy warunki do godziwej obsługi mieszkań
ców i pracy urzędników. Na ten cel przew idziano w tym roku 
1.050 tys. zł.

W budżecie miasta obligatoryjną pozycją jest rezerwa ogólna na 
nieprzewidziane wydatki, która na rok 1995 wynosi 750 tys. zł.

3. Zaplanowane na 1995 rok wydatki budżetowe przekraczają 
planowane dochody własne o 593.708 zł, która to kwota stanowi 
niedobór budżetowy. Zadłużenie miasta na koniec ubiegłego roku 
wyniosło 3.053.004 zł. Na koniec roku 1995 w yniesie ono 3,6 
mln zł i będzie pokryte kredytem. W ciągu roku wydatki budżeto
we mogą być finansowane kredytem krótkoterminowym (do 3 mln 
zł).
Dla obsługi tych kredytów (prowizje i odsetki bankowe) zaplano
wano 700 tys. zł.

W bieżącym roku zwrócono nie wykorzystane dotacje otrzyma
ne w 1994 roku na wypłatę dodatków mieszkaniowych (450 tys. 
zł). Jest to wynikiem zapisów nowej ustawy mieszkaniowej i prze
pisów wykonawczych, które faktycznie cały ciężar finansowania 
tych dodatków zrzucają na budżety gmin.
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4. Budżet na 1995 r. zleconych miastu zadań z zakresu adm i
n istracji rządow ej obejm uje zadania p ilo tażow e (30 mln zł) 
oraz zadania ustawowe i powierzone (1,6 mln zł). Są to zadania 
obejmujące: remonty dróg krajowych i w ojewódzkich (963 tys. 
zł), szkolnictwo ponadpodstawowe, specjalne i inne oświatowe 
( 11.537 tys. zł), ochronę zdrow ia (17,3 mln zł), opiekę spo
łeczną (1.270 tys. zł) oraz adm inistrację (428 tys. zł). Budżet 
zadań zleconych po 31 marca zostanie poważnie ograniczony i 
zmieniony.
O dejdą zadania pilotażow e, a część zadań zleconych realizo
wana będzie nadal na mocy zaw artych nowych porozum ień z 
adm inistracją rządową.

5. Integralną częścią uchwały budżetowej jes t plan finansowy 
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki W od
nej, zakładający wydatki rzędu 2,3 mln zł. N a kwotę tę po stro
nie źródeł finansow ania sk ładają  się: pozostałość środków  z 
1994 r. (707 tys. zł) oraz przychody (1,6 mln zł) z tytułu udzia
łu we w pływ ach z kar naliczanych przez W ojew odę. Środki 
funduszu przeznaczone zostaną między innymi na: kontynuację 
budowy kolektora sanitarnego “B” (900 tys. zł), modernizację 
lokalnych kotłowni w jednostkach miejskich (300 tys. zł), pro
mocję stosowania prądu, gazu i oleju w kotłowniach indywidu
alnych m ieszkańców  (200 tys. zł) w edług zasad ustalonych  
przez Radę w odrębnej uchwale, urządzanie i utrzymanie tere
nów zieleni miejskiej (290 tys. zł) oraz realizację innych zadań 
z zakresu ochrony środowiska.

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5 5



Zarząd Miasta Informuje
Na sesji RADY MIASTA RYBNIKA 
w dniu 22 marca 1995 r. Rada Miasta 

przyjęła sprawozdanie 
z działalności finansowej 

Miasta Rybnika za rok 1994 
oraz udzieliła absolutorium 

Zarządowi Miasta z tego tytułu. 
RADA MIASTA RYBNIKA:

paragraf 1
przyjęła sprawozdania z działalności finansowej miasta za 1994 
rok w zakresie:
1/ Budżetu własnego miasta, obejmujące 
dochody w wysokości 565.936.663 tys. zł
wydatki w wysokości 593.182.595 tys. zł
zgodnie z załącznikami nr 1 i 2
i zamykające się niedoborem w kwocie 27.245.932 tys. zł 
2/ Zadań zleconych, obejmujące
dochody w wysokości 307.351.255 tys. zł
wydatki w wysokości 307.339.305 tys. zł
zgodnie z załącznikiem nr 3
i wykazujące różnicę pomiędzy dochodami
i wydatkami w kwocie 11.950 tys. zł
3/ Gospodarki pozabudżetowej, obejmujące
przychody w wysokości 239.160.931 tys. zł
rozchody w wysokości 236.844.642. tys. zł
zgodnie z załącznikiem nr 4
4/ Gminnego funduszu ochrony środowiska
i gospodarki wodnej obejmującego
przychody w wysokości 10.380.813 tys. zł
rozchody w wysokości 3.630.113 tys. zł
zgodnie z załącznikiem nr 5 
paragraf 2
Udziela Zarządowi Miasta absolutorium z tytułu działalności finanso
wej miasta w 1994 r. 
paragraf 3
Zobowiązuje Zarząd Miasta do ogłoszenia w prasie lokalnej skróconej 
wersji sprawozdania finansowego miasta za 1994 r. 
paragraf 4
Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia 
****

Rada Miasta dokonała również zmian 
regulaminu odpłatności za korzystanie 

z Domu Pomocy Społecznej postanawiając:
1. Dokonać następującej zmiany w Regulaminie zasad odpłatności za 
korzystanie z Domu Pomocy Społecznej - stanowiącym załącznik nr 3 
do Uchwały Nr 241 /XXXI/92 Rady Miasta Rybnika z dnia 4 listopa
da 1992 r.:
W części I - “Stacjonarny Dom Opieki” - po punkcie 6 dodać punkty 
7 i 8 o następującej treści:
pkt 7. Osoba przebywająca poza domem do 14 dni włącznie nie otrzy
muje zwrotu opłaty. Począwszy od 15 dnia nieobecności przysługuje 
zwrot 50 proc. kosztów dziennych.
Za koszt dzienny uważa się 1/30 miesięcznej odpłatności
pkt 8. W przypadku zgonu pensjonariusza zwrotowi podlega opłata w
pełnej wysokości za niewykorzystane dni.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia br. po uprzednim 
opublikowaniu jej treści w “Gazecie Rybnickiej”.

***

W sprawie ochrony terenów zieleni miejskiej 
Rada Miasta na wniosek Komisji Ekologicznej 

uchwaliła co następuje:
paragraf 1
1. Pod pojęciem “tereny zieleni miejskiej” rozumie się parki, lasy, zie
leńce i skwery oraz tereny, na których znajdują się urządzone po
wierzchnie trawiaste z drzewami, krzewami lub kwiatami wraz z urzą
dzeniami technicznymi, a także drzewa i krzewy wolnostojące.
2. “Tereny zieleni miejskiej” w zrozumieniu niniejszej uchwały nie 
obejmują upraw rolnych oraz drzew i krzewów owocowych, rosną
cych w ogrodach działkowych i przydomowych, a także terenów obję
tych przepisami o lasach.
paragraf 2
1. Wprowadza się następujący podział terenów zieleni miejskiej: 
a/ tereny zieleni komunalnej
b/ tereny zieleni osiedli mieszkaniowych 
c/ tereny zieleni prywatnej 
d/ tereny zieleni innej
2. Tereny zieleni komunalnej obejmują:
a/ drzewa, krzewy i inne rośliny ozdobne oraz powierzchnie trawiaste 
na terenach stanowiących własność gminy, a w szczególności w par
kach, na zieleńcach i skwerach,
b/ pasy zieleni przyulicznej z nasadzeniami roślin ozdobnych w pasa
żach, na placach, rondach komunikacyjnych oraz zieleń ochronna i 
izolacyjna,
c/ nasadzenia roślinne terenów cmentarzy komunalnych, grobownic
twa wojennego i miejsc pamięci narodowej /pomniki/, 
d/ tereny ogrodów działkowych, 
e/ drzewa i krzewy w ogólnodostępnych placach zabaw, 
f/ rośliny ozdobne w formie dekoracyjnej znajdujące się w pojemni
kach /wazy, misy, skrzynie itp/ na terenie parków, placów, rozjazdach 
dróg i innych punktach ulicznych.
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3. Tereny zieleni osiedli mieszkaniowych obejmują drzewa, krzewy i 
inne rośliny ozdobne oraz powierzchnie trawiaste, znajdujące się w 
otoczeniu:
a/ budynków komunalnych
b/ budynków spółdzielni mieszkaniowych i zakładowych.
4. Tereny zieleni prywatnej obejmują: drzewa, krzewy, i inne rośliny 
ozdobne, oraz powierzchnie trawiaste w granicach gminy znajdujące 
się na terenach stanowiących własność prywatną.
5. Tereny zieleni innej obejmują nasadzenia roślinne i powierzchnie 
trawiaste znajdujące się:
a/ w otoczeniu obiektów użytku ogólnomiejskiego 
b/ przy obiektach wyznaniowych 
c/ na terenach przemysłowych
d/ na terenach nieruchomości należących do prawnie uznanych orga
nizacji, zrzeszeń i stowarzyszeń, lub przez nie zarządzanych, 
paragraf 3
Obowiązek ochrony i konserwacji terenów zieleni ciąży na właścicie
lach lub administratorach terenów nieruchomości i polega na:
1. zapewnieniu właściwych warunków wegetacji i rozwoju zieleni 
wysokiej /drzewa/ i niskiej /krzewy, trawniki, kwiaty/ poprzez syste
matyczne wykonywanie kompleksowych zabiegów pielęgnacyjnych.
2. Zakazie dokonywania samowolnych zmian w planach zagospodaro
wania przestrzennego miasta na inne cele, oraz lokalizowanie na tere
nach zieleni miejskiej obiektów nie związanych z funkcją zieleni, sto
sownie do obowiązującego prawa.
3. Sporządzaniu inwentaryzacji zieleni /drzewa, krzewy i inne ozdob
ne rośliny stałe/ na wszystkich etapach projektowania, począwszy od 
decyzji lokalizacyjnej w celu zminimalizowania kolizji z roślinami.
4. Szczególnej ochronie starodrzewia i drzew uznanych za pomniki 
przyrody, niezależnie od ich lokalizacji, stosownie do obowiązujących 
przepisów.
paragraf 4
Obowiązek tworzenia zgodnie z planem zagospodarowania prze
strzennego nowych terenów zieleni lub ich renowacji, ciąży na właści
cielach, zarządcach lub administratorach terenów i polega na:
1/ urządzaniu terenów zieleni zgodnie z projektami technicznymi zie
leni, które muszą stanowić integralną część każdego projektu inwesty
cyjnego,
2/ tymczasowym zagospodarowaniu zielenią /drzewa, krzewy, trawni
ki/ terenów o niezakończonym procesie budowy,
3/ odtwarzaniu istniejących obiektów terenów zieleni, które zaniedba
ne straciły swoje dotychczasowe przeznaczenie, 
paragraf 5
Inwestorzy ubiegający się o zezwolenie na usunięcie zieleni zobowią
zani są do przedłożenia w Wydziale Ochrony Środowiska: 
a/ szczegółowej inwentaryzacji roślin kolidujących z prowadzoną in
westycją, stosownie do obowiązujących przepisów , 
b/ wniosku w celu uzgodnienia warunków na czasowe zajęcie terenów 
zieleni z obowiązkiem ochrony istniejącej roślinności i warstw ziemi 
urodzajnej oraz wykonaniem renowacji zajętych terenów, 
paragraf 6
Funkcję administratora odpowiedzialnego za całokształt spraw zwią
zanych z programowaniem i projektowaniem oraz budową i utrzyma
niem terenów zieleni komunalnej /zgodnie z istniejącą inwentaryzacją 
terenów zieleni/ pełni Zarząd Zieleni Miejskiej.
Zakres działalności Zarządu Zieleni Miejskiej określa statut przyjęty 
przez Radę Miasta uchwałą nr 256/XXXII/92 z dnia 16.12.1992 r. 
paragraf 7
Nadzór nad prawidłową realizacją polityki w zakresie terenów zieleni 
miejskiej oraz kontrolę jej stanu prowadzi Wydział Ochrony Środowi
ska Urzędu Miasta, który koordynuje całą działalność w zakresie ra
cjonalnego zabezpieczenia i wykorzystania wszystkich wartości przy
rodniczych determinujących warunki życia mieszkańców miasta. 
paragraf 8
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta Rybnik, 
paragraf 9
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Gazecie Rybnickiej.

***

W sprawie opłat targowych na targowisku 
w dzielnicy Nowiny 

RADA MIASTA postanowiła:
1. Ustalić stawki opłaty targowej dla targowiska w dzielnicy Nowiny 
na poziomie opłat w dzielnicy Boguszowice określonych Uchwałą nr 
32/IV/94 Rady Miasta z dnia 26 października 1994 r.
2. Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Miasta.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 1995 r. po uprzednim 
ogłoszeniu jej w prasie lokalnej i na terenie targowiska w dzielnicy 
Nowiny.

REGULAMIN TARGOWISKA 
W RYBNIKU
(Tekst jednolity)

I. Terminy i czas trwania targów
1. Targowiska w Rybniku czynne są codziennie.
2 . Targi odbyw ają się: w okresie letnim tj. od dnia 1 kw ietnia do 
dnia 30 września od godz.5.00 do godz. 18.00, w okresie zimowym 
tj. od dnia 1 październ ika do dnia 31 m arca od godz.7.00 do 
godz. 16.00.
3. Handlowcy zobowiązani są dostarczyć towar do kiosków, pawi
lonów i zajmowania straganów objętych rezerwacją (umowami) do 
godz.8.00.

Zarząd Miasta Informuje
II, Warunki uczestnictwa w targach.
4. Na targach mogą sprzedawać wszystkie osoby prawne i fizyczne 
mogące się wykazać zaświadczeniem o wpisie do ewidencji dzia
łalności gospodarczej lub innym dowodem uzasadniającym dzia
łalność handlową (produkcja własna itp).
5. D etaliczna sprzedaż m ięsa i w ędlin z uboju gospodarczego 
odbywać się może na targow isku na w arunkach określonych w 
obowiązujących przepisach.
6. Sprzedaż ryb i przetworów rybnych może odbywać się na targo
w isku pod w arunkiem  zapew nienia w ym ogów  określonych w 
odrębnych przepisach.
7. Na targowisku nie wolno:
1) sprzedawać, spożywać i wnosić napojów  alkoholowych oraz 
piwa,
2) sprzedawać m ateriałów wybuchowych, żrących, cuchnących, 
środków pirotechnicznych, trucizny, artykułów szkodliwych dla 
zdrowia, sfałszowanych lub fałszywie oznaczonych,
3) sprzedawać grzybów świeżych i przetworów grzybowych,
4) sprzedawać dietetycznych środków spożywczych,
5) sprzedawać i wymieniać nagranych, niekoncesjonowanych 

kaset wideo, kaset magnetofonowych i zawierających programy 
komputerowe,

6) prowadzić działalności niezgodnej z przepisami prawa lub zasa
dami współżycia społecznego (np. gry hazardowe),

7) sprzedawać metali szlachetnych w rozumieniu ustawy Prawo 
probiercze.

8. W prowadza się sprzedaż detaliczną na targowisku zgodnie z 
podziałem na branże, które określają ustawione przez kierownika 
targowiska stosowne tablice.

III. Przepisy porządkowe.
9. Nadzór na targowiskiem pełni kierownik targowiska przy pomo
cy podległych mu pracowników. Nadzór obejmuje także odpowie
dzialność za stan sanitarno-porządkowy targowiska.
10. Kierownik targowiska czuwa nad przestrzeganiem przepisów 
Regulaminu i wydaje polecenia w celu usunięcia nieprawidłowo
ści.
11. 1) Sprzedający powinni wykonywać swoje czynności w taki 
sposób, aby nie przeszkadzać innym w sprzedaży i zakupie,
2) osoby prowadzące handel obnośny obowiązane są zgłosić ten 
fakt inkasentowi i po uiszczeniu opłaty targowej prowadzić go w 
miejscu wyznaczonym przez kierownika targowiska.
12. Sprzedający w trakcie i po zakończeniu handlowania są zobo
wiązani do sprzątnięcia ze swojego stanowiska wszelkich opako
wań i odpadów (kartonów, skrzynek, liści i innych pozostałości).
13. Zabrania się ustaw iania straganów  w sposób samowolny w 
miejscach przeznaczonych dla ruchu pojazdów, przejściach dla 
pieszych oraz niezgodnie z branżą.
14. Zezwala się na sprzedaż towarów sprzedawcom nieposiadają
cym stałego miejca handlu ( z samochodów, przyczep, itp.) tylko w 
miejscu wskazanym przez kierownika targowiska, inkasenta lub 
placowego.
15.Sprzedający zobowiązani są wywiesić na stoiskach bądź przy 
swoich miejscach targowych tabliczkę z wyraźnym napisem (wiel
kość liter minimum 5cm) zawierającym: imię i nazwisko oraz numer 
wpisu do ewidencji działalności gospodarczej lub innej ewidencji, 
przez kogo wydany oraz wielkość zajętej powierzchni w m2.
16.
1. Postój samochodów może odbywać się tylko w miejscu do tego 

przeznaczonym tj. na parkingu,
2. W prowadza się na terenie targowiska strefę ograniczonego po
stoju 20 min.

IV. O płaty za korzystanie z miejsca na targowisku.
17. Od sprzedawców pobierane są opłaty jednorazowe lub okreso
we za zajmowaną powierzchnię na targowisku.
Za zajętą pow ierzchnię uważa się miejsce zajęte przez stragan, 
kiosk, samochód itp. i miejsce zajmowane przez sprzedawcę, za
plecze.
W ysokość opłaty targowej określa każdorazowo uchwała Rady 
Miasta Rybnika.
Aktualnie wynosi o n a : ......................................................
18. Opłaty jednorazowe pobierane są za każdy dzień przez wyzna
czonych inkasentów, którzy zobowiązani są do wydawania pokwi
towań wg ustalonego wzoru.
Sprzedawcy zobowiązani są do przechowywania kwitów opłat tar
gowych dla kontroli. Brak kwitu stanowi podstawę do ponownego 
uiszczenia opłaty:

V. Przepisy karne.
19. Winnego naruszeń Regulaminu lub przepisów ogólnie obowią
zujących kierownik targowiska może także usunąć z targowiska na 
okres jednego roku.
O zastosowaniu tej sankcji zawiadamia się winnego na piśmie.
20. Winni naruszeń niniejszego Regulaminu podlegają odpowie
dzialności określonej w Dekrecie o targach i targowiskach.

- Regulamin wprowadzono Uchwałą Nr 227 / XXX / 92 
Rady Miasta z dnia 16 września 1992 r.

- zmiany: Uchwała Nr 371 / XLIV / 94 Rady Miasta 
z dnia 27 kwietnia 1994r.

Uchwała Nr 91 / VIII / 95 Rady Miasta 
z dnia 22 marca 1995 r.
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Abecadło
Rzeczy

Śląskich
W sierpniu 1944 roku Niemcy przy

gotowywali się do umocnienia na Gór
nym Śląsku. Spodziewali się tu bo
wiem silnego natarcia Armii Czerwo
nej, której surowce z kopalń i hut były 
niezbędne dla sprawnego prowadzenia 
działań wojennych, zwłaszcza że ar
mia radziecka oddaliła się już od swo
jego zaplecza surowcowego o ponad 
dwa tysiące kilometrów. Front przesu
wał się bez przerwy na zachód, w kie
runku Berlina. Stalinowi zależało na 
uprzedzeniu alianckiego frontu zacho
dniego, by to właśnie Armia Czerwona 
zdobyła Berlin, stolicę hitlerowskiej 
Rzeszy. Jednym z elementów działań 
wojennych ZSRR w drugiej połowie 
stycznia 1945 roku było wyparcie 
Niemców ze wschodnich części Gór
nego Śląska. Nawet wschodnie miej
scowości dawnego powiatu rybnickie
go, jak np. Knurów, były już w rękach 
Armii Czerwonej. W lutym jednak 
front zatrzymał się kilkanaście kilome
trów na wschód od Rybnika. Obie 
strony przygotowywały się do walki. 
Niemcy ściągali posiłki i ewakuowali 
ludność cyw ilną  z miejscowości, w 
których planowali się bronić. Żołnie
rze po obu stronach frontu liczyli, że 
natarcie zostanie odłożone do wiosny. 
Tak się jednak nie stało. Armia Czerwona

70 lat temu "Sztandar Polski" i "Gazeta Rybnicka" 
donosiły od 24 do 30 m arca 1925 roku

Ogłoszenia

Młody mężczyzna poszukuje posady 
biurowej zara lub później.
Włada językiem polskim i niemieckim 
oraz pisze na maszynie i książkowości.

Łaskawe zgłoszenia pod P.K. do ad
ministr. “Sztandaru Polskiego".

Poszukuje się
2 panie możliwie z świadectwem prze
mysłowem i pozwoleniem na handel 
domokrążny do sprzedaży towarów te
kstylnych.
W. Mateyka, Rybnik 
Koniegóry/Hasenheide/
Niema składu

Okazyjnie!
Kilkanaście silnych krzaczków 
malinowych
z powodu zmiany ogrodu natychmiast 
na sprzedaż
Cena wyjątkowa 20 gr za sztukę.

***

Z powodu powtarzających się wypad
ków kradzieży zmniejszamy nasze od
działy pilnowania i stawimy więcej 
stróżów aby klientów lepiej zabezpie
czyć i poszukujemy stróżów. 
/Powstańcy mają pierwszeństwo/. 
Spodziewamy się że i inne przedsię
biorstwa i kupcy którzy jeszcze nie są 
naszemi klientami powierzą nam swe 
przedsiębiorstwa do stróżów. 
Zgłoszenia przyjmuje 
Zakład Stróżów Nocnych
w Rybniku, ul. Mikołowska 51a.

***

G. May,Rybnik 
teraz Aleja 3 Maja 25.
Zakładanie
światła i zapędu elektrycznego, 
szybko po cenach umiarkowanych.

Baczność! Baczność!
Przerabiamy
już
latowe kapelusze damskie 
według najmodniejszych fasonów. 
Rybnicka Fasownia Kapeluszy 
Kazimierz Beseler 
Raciborska 2

Wiadomości
- Oskarżony Ludwik Strużyna z Ryb

nika przyszedł do sądu na rozprawę w 
mocno podchmielonym stanie. Z pew
nością się naumyślnie upił, ażeby mieć 
kurażę. Za to sąd nałożył na niego karę 
porządkową 24 godzin aresztu i rozpra
wę z powodu niepoczytalności oskar
żonego odroczył. Będzie miał czas się 
wychrapać.

***

- /Aresztowanie koniokradów/. 
Onegdaj na targu w Rybniku schwyta
no in flagranti dwóch młodych chłopa
ków, którzy od dłuższego czasu dawali 
się we znaki wszystkim okolicznym go
spodarzom jako rutynowani koniokra
dzi.

***

W środę rano znaleziono w sieni 
domu przy ul. Kościuszki 9 podrzuco
ne dziecko 6-tygodniowe. Kto zna ową 
nielitościwą matkę, niech doniesie na
tychmiast policji.

***

- /Bociany przyleciały/. W południo
wych powiatach Województwa Ślą
skiego, rybnickim i pszczyńskim, poja
wiły się onegdaj bociany, zwabione za
pewne słońcem i ciepłem w zeszłym ty
godniu. Niewiadomo jednak, czy im na 
zdrowie wyjdzie wczorajsze zimno i 
śnieżyca. Czyżby bociany co do termi
nu przyjścia wiosny się omyliły.

Czas szkolnych 
rekolekcji

u m o ż l i w i a j ą  
u c z n io m  o d b y c ie  
rekolekcji w ie lko
p o s tn y ch .  W tym 
ro k u  z o r g a n i z o
wano je  ju ż  po raz 
piąty, co w ym aga
ło ze s t ro n y  p r o
b o sz c z ó w  n ie m a łych

Marzec 1945 
w Rybniku

cała rodzina tam właśnie szczęśliwie 
ocalała. Również do mojego domu 
wpadł wtedy odłamek pocisku. Wy
rwał okno na pierwszym piętrze, prze
bił ścianę działową, drzwi na klatkę 
schodową i zatrzymał się dopiero na 
zewnętrznym murze.

Bardzo ciekawą informację przekaza
ła nam pani Urszula H alam oda-C ieszyńska

Czerwona musiała się śpieszyć, gdyż 7 
marca 1945 roku alianci z frontu za
chodniego przekroczyli już Ren. Ru
szył więc rów
nież front na 
Górnym Śląsku.
Pierwsze do na
tarcia przystąpi
ły wojska ra
dzieckie. Było 
to w niedzielę 
11 marca 1945 
roku, a linia 
walk przecho
dziła w okolicy 
m ie j s c o w o ś c i  
Skoczów-Stru
mień i Rybnik- 
Żory. Wojska 
r a d z i e c k i e  
przez kilka dni 
nie wkraczały 
do miasta, ukry
wając się w le
sie nad Rudą 
między Rybni
kiem a W ielo
polem. Z tego

domu przy ulicy Różańskiego opowia
dała, że kiedy Niemcy już  uciekli, a 
Rosjanie jeszcze nie weszli do miasta,

W Berlinie 8 maja 1945 roku Niemcy poddali się i podpisali bezwarunkową ka
pitulację kończącą I I  wojnę światową. Jednak w Rybniku niemieckie panowa
nie zakończyło się już 43 dni wcześniej. Następnego dnia ówcześni rybniczanie 
wracali do domów i z nadzieją rozpoczynali nowe, powojenne życie...

też kierunku spadały na rybnickie 
domy radzieckie pociski. Właścicielka

jej brat z ciekawości wszedł na dach 
piętrowego domu, by zobaczyć, czy 
nie nadchodzi już Armia Czerwona. 
Chłopak na dachu został jednak przez 
radzieckie wojsko uznany za niemiec
kiego obserwatora. I kilka sekund 
później dom został ostrzelany, a poci
ski przebiły dach, podłogę pierwszego 
piętra i zatrzymały się dopiero na beto
nowym stropie piwnicy. Na szczęście

Cieszyńska. Na początku marca 1945 
roku jako mała dziewczynka musiała z 
rodzicami opuścić swój dom w Rybni

ku na Smolnej. Ta za
rządzona przez Niem

ców ewakuacja była 
obowiązkowa. Jednak 
natychmiast po przej

ściu frontu jej rodzina 
jako jedna  z p ierw
szych wróciła do swo
jego domu. W momen
cie dojścia do zagrody 
rodzice byli zajęci 
oglądaniem dobytku i 
szacowaniem strat. 
Wykorzystała to mała 
Urszula i uciekła z 
domu do centrum Ryb
nika. Na Rynku zoba

czyła porozrzucane po 
środku buty z pobli

skiego sklepu, jakieś 
papiery, śmieci. W nie

których domach były 
pootwierane okna, nie 
było jednak widać żad

nych ludzi. Największe 
wrażenie na dziewczynce zrobiła jed
nak przeraźliwa cisza wymarłego mia
sta, czego bardzo się wystraszyła i za

częła panicznie uciekać w kierunku 
domu. A tam czekało j ą  pierwsze po

okupacyjne lanie...
Po wyjściu N iem ców  z Rybnika, 

front przesunął się na południowy za
chód w kierunku Odry i Olzy. Żołnie
rze Armii Czerwonej wkroczyli do na

Podczas rekolekcyjnej drogi krzyżowej w bazylice 
św. Antoniego. Zdj.: szoł

ły ch  w y s i łk ó w  
o rg a n iz a c y jn y c h .
“Najłatwiej było
by zorgan izow ać  
rekolekcje  w parafiach, na terenie 
których leżą poszczególne szkoły - 
m ów i k s ią d z  S ta n i s ła w  z p a ra f i i  
św. Jad w ig i .  - Nie j e s t  to j e d n a k  
możliwe, gdyż np. parafia św. An
toniego musiałaby zorganizować  
reko lekc je  dla wielu tysięcy  
uczniów, gdyż na j e j  terenie leży  
większość  rybnickich  szk ó ł ś r e
dnich... ” M iejsca rekolekcji zos ta
ły z a te m  "p rz y p isa n e "  p a ra f io m  
księży uczących w poszczególnych

r e k o le k c je  b ę d ą  ró w n ie ż  m ia ły  
dzieci ze szkół podstawowych.

Warto też  w spom nieć ,  że swoje 
rekolekcje mieli także nauczyciele. 
W dw a p o p o łu d n ia  17 i 18 m arca  
spotykali się w kościele  Królowej 
A p o s to łó w ,  gdzie  re k o le k c je  p o 
prow adził ks. dr Marek Drogosz.

/szoł/

Od kiedy w roku szkolnym 1990/91 
nauka religii wróciła do szkół, zgo
dnie z porozum ieniem  E piskopatu  
Polski i Ministerstwa Edukacji N a
rodow ej,  w okres ie  w ielk iego  po
stu nas tępuje  t rzydn iow a p rzerw a 
w z a ję c ia c h  l e k
cy jn y c h ,  a p o
szczególne szkoły 
w d o g o d n y c h  dla  
s ieb ie  te rm in a c h

szk o łach .  I tak  np. u c z n io w ie  ze 
szko ły  przy  “ R y fam ie"  o d b y w ali  
rekolekcje  w kościele “ franc iszka
n ó w " ,  zaś z z e sp o łu  szk ó ł  r o l n i
czych przy ul. K arłow icza  w “ s ta
rym" kościele . Swoje w ielkopostne

naszego miasta we wtorek 27 marca 
1945 roku, a dzień ten uznano za dzień 
wyzwolenia Rybnika spod pięćipół
rocznej okupacji niemieckiej. Data ta 
jest więc godna uwagi, chociaż Polska 
musiała jeszcze czekać 44 lata na wy
zwolenie spod radzieckich wpływów 
politycznych.

Czasy wyzwalania Rybnika w marcu 
1945 roku nie są  jeszcze  do końca 
opracowane, brakuje publikacji na ten 
temat. Liczymy na listy od naszych 
Czytelników, które wzbogaciłyby na
szą wiedzę o wydarzeniach tamtych 
dni. Może ktoś jest w posiadaniu zdjęć 
lub dokumentów dotyczących pobytu 
żołnierzy radzieckich w naszym mie
ście. Może są osoby, które doświad
czyły z ich strony życzliwości i pomo
cy, jak choćby człowiek, któremu żoł
nierz z rosyjskiej kuchni polowej dał 
duży kawał mięsa. Podobnie dobrze 
żołnierzy tych wspomina pan H.R., 
którego w radzieckim szpitalu polo
wym wyleczyli z tyfusu. Zupełnie inne 
wspomnienia ma rodzina Agnieszki 
W., do domu której wtargnęło kilku 
pijanych “sołdatów" szukających wód
ki i “diewoczek". Byli bardzo agre
sywni, a życie całej rodzinie uratowała 
jedynie część munduru, który poprze
dniego dnia podczas kontroli pozosta
wili oficerowie radzieccy. Widocznie 
frontowi maruderzy bali się oficerów. 
Brak jest dokładniejszych danych o in
cydencie w kościele św. Antoniego, 
gdzie radzieccy “pancerni" wybili w 
murze “wjazd" dla czołgów.

Osobnym problemem związanym z 
ostatnimi dniami wojny jes t  sprawa 
rybnickich Niemców. Tak jak wszyscy 
inni mieszkańcy miasta, byli oni ewa
kuowani na czas frontu poza Rybnik. 
Część z nich po 27 marca 1945 roku 
powróciła do domów. Inni opuścili 
swoje rodzinne strony na zawsze.

M A R EK  SZOŁTYSEK

L ist  do redakcji

Nauczyciele
dziękują

W o k re s ie  w ie lk ie g o  pos tu  
odbyły  się d w udn iow e reko lekc je  
d la  w szy s tk ich  n au czy c ie l i  i w y
c h o w a w c ó w  w R y b n ik u .  Z o s ta ły  
one zo rgan izow ane  przez  ks. p ro
boszcza  T eodora  Suchonia i ks. dr 
Marka Drogosza. W czasie rozw a
żań szczególny nacisk położono na 
w y ch o w an ie  i n au czan ie  w p ra w
dzie, która tak wszystkim nam je s t  
potrzebna.

Po s p o tk a n ia c h  m o d l i t e w n y c h  
odbyła  się agapa, gdzie do p ó źn e
go w ie c z o ra  w miłe j  a tm o s fe r z e  
ro z m a w ia n o  o p la n a c h  n a szeg o  
d u s z p a s te r s tw a .  S p o tk a n ia  tak ie  
p o dnoszą  na duchu i są  bardzo po
trzebne. O rganizacją  rekolekcji za
ją ł  się z p e łn y m  p o ś w ię c e n ie m  i 
z a a n g a ż o w a n ie m  d o ś w ia d c z o n y  
d u s z p a s te r z  n a u c z y c ie l i  ks. p r o
b o sz c z  T e o d o r  S u c h o ń ,  k tó ry  
mimo licznych obow iązków  w yni
k a jąc y ch  z fun k c j i  p ro b o s z c z a  w 
p a ra f i i  św. T e re sy  w C h w a ło w i
cach znalazł czas, by ofiarować go 
ry b n ic k im  p ed a g o g o m .  S zczęść  
Boże ks. p roboszczowi Teodorowi 
Suchoniowi i ks. dr Markowi D ro
goszowi za trud włożony w organi
zację rekolekcji.

Grono nauczycieli 
i wychowawców z Rybnika
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Zarząd Miasta informuje
Z a r z ą d  M i a s t a  i n f o r m u j e

Zarząd Miasta Rybnika ogłasza 
USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ 

NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ 
GMINY MIASTA RYBNIKA

1/ działka niezabudowana oznaczona nr 1911/4 na k.m.2 obręb Smolna o pow. 
3895 m kw., położona przy ul. Pod Lasem, zapisana w KW 101.134 z przeznacze
niem na działalność produkcyjno-usługową 
cena wywoławcza: 32.095,00 zł
2/ działka niezabudowana oznaczona nr 1912/4 na k.m.2 obręb Smolna o pow. 
4660 m kw., położona przy ul. Pod Lasem, zapisana w KW 101.134 z przeznacze
niem na działalność produkcyjno-usługową 
cena wywoławcza: 38.398,00 zł
Bliższych informacji udziela Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami Urzędu 
Miasta Rybnika przy ul. Miejskiej 7, pokój 78, tel. 22-364. Wizje na nierucho
mościach przeznaczonych do sprzedaży odbędą się w dniu poprzedzającym prze
targ w godzinach od 10.00 do 11.00. Przetarg odbędzie się w dniu 5 kwietnia 
1995 r. o godz. 10.00 w sali nr 37 I piętro budynku Urzędu Miasta Rybnika 
przy ul. Chrobrego 2. Wadium od każdej nieruchomości wynosi 25 procent ceny 
wywoławczej, które należy wpłacić w kasie tut. Urzędu Miasta najpóźniej w dniu 
przetargu do godz. 9.30. Dodatkowo należy wpłacić koszt organizacyjny przetar
gu w wysokości 10,00 zł od jednej nieruchomości. W przypadku niezawarcia umo
wy przez wygrywającego przetarg, wadium nie podlega zwrotowi. Regulamin 
przetargu, z którym uczestnik przetargu winien się zapoznać, jest do wglądu 
w Wydziale Geodezji i Gospodarki Gruntami Urzędu Miasta Rybnika przy 
ul. Miejskiej 7. Zarząd Miasta Rybnika zastrzega sobie prawo odstąpienia od 
przetargu, względnie unieważnienia jego wyników bez podania przyczyny.

Zarząd Miasta Rybnika
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA OPRACOWANIE 

DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ W ZAKRESIE 
UZBROJENIA I ZAGOSPODAROWANIA TERENU POD BUDOWĘ 

OSIEDLA DOMKÓW JEDNORODZINNYCH W RYBNIKU,
UL. WIERZBOWA-ŻOŁĘDZIOWA.

Projekt powinien zawierać:
a/  I etap: sieć kanalizacji deszczowej i sanitarnej, drogi i chodniki 
b/ II etap: sieć wodociągowa, gazowa, elektryczna
Projekt koncepcyjny zagospodarowania wraz ze studium architektonicznym osie
dla oraz badania geologiczno-inżynierskie podłoża gruntowego można uzyskać do 
wglądu w Wydziale Inwestycji i Budownictwa Urzędu Miasta, ul. Hallera 10a. 
Dodatkowe informacje będą udzielane w dniach 27.03.1995 do 28.03.1995 w 
godz. 9.00 - 11.00 w w/w Wydziale, tel. 23-989.
Termin opracowania dokumentacji wyznacza się na 28.04.1995 r.
Oferty zawierające:
1 / informacje o firmie 
2/ wykaz zrealizowanych zadań,
3 /koszt opracowania dokumentacji z wszystkimi koniecznymi uzgodnieniami oraz 
koncepcją rozwiązań technologicznych,
4/ termin wykonania dokumentacji,
należy składać w zamkniętej kopercie w Wydziale Inwestycji i Budownictwa w 
terminie do dnia 31.03.1995 roku.
Komisyjne otwarcie kopert nastąpi w dniu 4.04.1995 roku o godz. 9.00 w 
Urzędzie Miejskim, Rybnik, sala 37.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 
w Rybniku-Kamieniu

ogłasza
PRZETARG NA DZIERŻAWĘ SEZONOWYCH 

PUNKTÓW GASTRONOMICZNYCH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ 
NA TERENIE KĄPIELISKA KAMIEŃ I KĄPIELISKA RUDA.

1. KIOSK ZACISZE na terenie MOSiR Kamień o łącznej powierzchni 100 m, 
stawka wywoławcza 450,- miesięcznie + 22 proc. VAT
2. KIOSK POD MUSZLĄ na terenie MOSiR Kamień składający się z 2 pomie
szczeń o łącznej powierzchni 14 m, stawka wywoławcza 200,- miesięcznie + 22 
proc. VAT
3. KIOSK BARTEK na terenie MOSiR Kamień składający się z 2 pomieszczeń o 
łącznej powierzchni 40 m, stawka wywoławcza 220,- miesięcznie+ 22 proc. VAT
4. POMIESZCZENIE POD REST. RELAKS Nr 1 na terenie MOSiR Kamień o 
powierzchni 20 m, stawka wywoławcza 150,- miesięcznie + 22 proc. VAT
5. POMIESZCZENIE POD REST. RELAKS Nr 2 na terenie MOSiR Kamień o 
powierzchni 20 m, stawka wywoławcza 150,- miesięcznie + 22 proc. VAT. Po
mieszczenie przeznaczone do handlu art. przemysłowymi.
6. RESTAURACJA RELAKS na terenie MOSiR Kamień, składa się z dużej sali 
konsumpcyjnej, zaplecza kuchennego, do wydzierżawienia dolna część budynku, 
cena wywoławcza 1.200,- miesięcznie + 22 proc. VAT
7. KAWIARNIA STADION na terenie MOSiR Kamień, składa się z 2 pomie
szczeń - magazynku, piwnicy, łączna powierzchnia 100 m, stawka wywoławcza 
500,- miesięcznie + 22 proc. VAT
8. BAR KROKUS na terenie kąpieliska RUDA w Rybniku, składający się z sali 
konsumpcyjnej, zaplecza kuchennego, łączna powierzchnia 100 m, stawka wywo
ławcza 2000,- miesięcznie + 22 proc. VAT
9. KORTY TENISOWE na terenie MOSiR Kamień, cena wywoławcza 150,- mie
sięcznie + 22 proc. VAT.
Informacje na temat obiektów można uzyskać pod nr tel. 22-140, wew. 351 od 
poniedziałku do piątku w godz. 7.00 - 15.00
Do udziału w przetargu uprawnia wpłata: wadium w wysokości 2.000,- i opłata 
przetargowa w kwocie 10,-
Wpłaty należy uiścić w kasie MOSiR-u w dniu przetargu. Przetarg odbędzie się 10 
kwietnia 1995 roku o godz. 10.00 w Hotelu “Olimpia” w Kamieniu, ul. Hote
lowa 12.
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Ogłoszenia drobne

Informatyk-elektronik 
poszukuje pracy 

w niepełnym 
wymiarze godzin. 

Kontakt w redakcji 
"Gazety Rybnickiej" 

tel. 28-825

* * *

NAPRAWA 
lodówek, zamrażarek, 

pralek, wirówek, 
odkurzaczy, mikserów itp. 

Rybnik, ul. Miejska 5, 
tel. 232-09

TELEWIZORY
- naprawa, przestrajanie

Rybnik, tel. 28-990 od 8.00 -13.00

WYCENA NIERUCHOMOŚCI

Uprawniony Rzeczoznawca Majątkowy 
mgr inż. Krzysztof URBAŃCZYK 

___________ tel. 27-616___________

 B EZP ŁA T N E   
P O R A D Y  

P R A W N IK A
w "Gazecie Rybnickiej"

W piątki w godz. 15.00-17.00 
w siedzibie naszej redakcji 

/Rynek 12a (oficyna), tel. 28-825/ 
dyżuruje prawnik, udzielający 

bezpłatnie porad.

100,3 MHz

Dział Reklamy i Promocji 
Racibórz, Pl. Dworcowy 16 
te l./fax (0-36) 15-45-8 2 

Rybnik, Rynek 6  
te l. (0 -3 6 ) 2 5 -97 5

Redakcja radia 
tel. (0-36) 15-42-21 

(0-36) 15-42-22

 CENNIK OGŁOSZEŃ  
W "GAZECIE RYBNICKIEJ"

• 1 cm2 - 0,80 zł 
• 1/4 strony - 90 zł
• 1/2 strony - 160 zł
• 3/4 strony - 240 zł
• 1 strona - 300 zł
• 1 słowo - 0,50 zł

...U NAS 
SZYBKO
I T A N IO

W r a z i e  p o t r z e b y
TELEFONY ALARMOWE 

POG. RATUNKOWE: 999, 23-666 
STRAŻ POŻARNA: 998, 22-277 
POLICJA: 997, 21-091
STRAŻ MIEJSKA: 27-254 w godz. 6.00-22.00 
POG. WETERYNARYJNE: 22-461 
POG. GAZOWE: 23-419 
POG. ENERGETYCZNE: 210-71
POG. WODNO-KANALIZACYJNE: 236-81, 261-92, 266-47 
POG. KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ - DYSPOZYTOR: 21-820 
POG. CIEPŁOWNICZE: 249-56, 246-45 
POMOC DROGOWA: 27-569
WODNE OCHOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE: 26-599 
POGOTOWIE RATUNKOWE KOLEJOWE: 22-638 
POGOTOWIE RATOWNICTWA GÓRNICZEGO: 55-12-89 
POGOTOWIE ZIMOWE: 21-233 
MIEJSKI OŚRODEK DYSPOZYCYJNY: 21-000

TELEFONICZNE SŁUŻBY INFORMACYJNE 
INFORMACJA: PKS 22-242, PKP 23-009, WPK 21-820 
INFORMACJA O NUMERACH TELEFONÓW: 913 
NADAWANIE TELEGRAMÓW: 900, 905 
ZAMAWIANIE ROZMÓW MIĘDZYMIASTOWYCH: 900 
BUDZENIE TELEFONICZNE: 900 
ZEGARYNKA: 926
INFORMACJA I REKLAMACJA MIĘDZYMIASTOWA:909 
ZAMAWIANIE ROZMÓW MIĘDZYNARODOWYCH: 901 
POSTÓJ TAXI: 236-60, 286-60 
RADIO TAXI: 27-000
POSTÓJ TAXI BAGAŻOWYCH: ul. Młyńska, tel. 23-561 
Hasło "KRYZYS” - sobotnio-niedzielne, całodobowe dyżury 
psychologów: 26-876 /izba przyjęć szpitala psychiatrycznego, ul. 
Gliwicka 33/
NOCNY DYŻUR APTEK:od 24 do 30 marca,
Apteka Nova, ul. Sobieskiego 11, tel. 27-882

e k s p r e s s
Rybnik, Reja 2 FUJICOLOR

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

4 zdjęcia paszportowe - tylko 50 tys zł,-
"Dziś fotografujesz -  dziś masz zdjęcia"

Z akład P ogrzeb ow y
ORCUS®

/Charon/

Kompleksowe usługi pogrzebowe 
Międzynarodowy przewóz zmarłych

mgr Zofia Zając
Rybnik, Wodzisławska 11, tel. /036/ 23638

Środowa Giełda Cenowa
M ięso sch ab

w olow e
extra

szynka wp. 
gotow ana śląska

P IO T R O W S K I 8,64 8,78 13,11 7,02
Jastef, Raciborska 22 8,60 8,50 — 6,65
T A R G 8,40 - 8,80 8,80-9,50 12,80-13,00 6,90-7,10

Owoce/Warzywa cytryny pomarańcze marchewka ziemniaki

R a c i b o r s k a  15 2,60 2,65 0,90 0,80
M ie js k a  2 3,00 3,00 1,00 0,80
T A R G 3,00 1,30-2,20 1,00- 1,20 0,80- 1,00

S p o ż y w c z e m asło cukier jajko m ąka

R y n k o w y 1,60 1,70 0,25 1,00
J a n  N o g a 1,50 1,65 0,25 1,00
T A R G 1,60 1,55 0,15-0,20 0,83-0,97

W aluty 100
dolarów

100
m arek

100 koron 
czeskich

100 franków 
francuskich

P e w e x  d u ż y n ie c z y n n e  o d  2 0 .0 3  d o  2 7 .0 3
Delikatesy, ul. Miejska n ie c z y n n e

G a llu x , R y n e k 235,00\237,00 166,00\167,50 8,88\8,95 47,00\48,00

GAZETA RYBNICKA, TEL. 28825



Żużlowe ABC

Poznajemy regulamin
/III/

1. Motocykle. Do zawodów na torach 
żużlowych dopuszczane są tylko moto
cykle spełniające następujące warunki: 
silnik czterosuwowy, pojemność nie 
większa niż 500 cm sześc., najwyżej 
cztery zawory, jeden cylinder, jeden ga
źnik, jedna świeca. To najważniejsze 
wymogi stawiane silnikom żużlowych 
rumaków. Ponadto w motocyklach tych 
zabronione jest stosowanie jakichkol
wiek części tytanowych. Motocykl musi 
być wyposażony w tłumik, który ograni
cza głośność silnika do 98 decybeli. Za
bronione jest stosowanie hamulców. Ha
muje się tylko gazem /raptownie zamy
kając przepustnicę/ i nogami. Motocykl 
nie może ważyć mniej niż 80 kg. Gdy 
zawodnik rozłączy się z motocyklem, 
musi następować wyłączenie zapłonu. 
M otocykle spalają metanol i dlatego 
podczas zawodów można poczuć cha
rakterystyczny zapach tego paliwa. Prze
pisy dotyczące motocykli żużlowych 
szczegółowo określają szereg parame
trów maszyny.

Cel jest jeden: zapewnienie maksymal
nego bezpieczeństwa zawodnikowi. 
Warto wiedzieć, że motocykle używane 
w wyścigach żużlowych nie posiadają 
biegów. Dlatego też między wyścigami

zawodnicy w parkingu dokonują zmian 
“zębatek”, aby uzyskać w następnych 
biegach optymalne osiągi motocykla. 
Często słyszy się pytanie: na jakim prze
łożeniu jechałeś? Żużlowiec odpowiada: 
57. Znaczy to, że tylna zębatka liczyła 
właśnie tyle “zębów”. Opona tylna wy
starcza jedynie na 4 - 5 wyścigów. 
Później może być używana tylko na tre
ningu.

2. Wykluczenia zawodników. Podczas 
zawodów zdarza się, że któryś z zawo
dników zostaje z wyścigu wykluczony. 
Decyzję taką podejmuje sędzia zawo
dów w przypadku przekroczenia przepi
sów przez żużlowca. Wykluczenie sy
gnalizowane jest przez sędziego poprzez 
wystawienie z wieżyczki sędziowskiej 
dwóch chorągiewek - jednej w kolorze 
czarnym, a drugiej w kolorze kasku wy
kluczonego zawodnika. Wykluczenie 
może nastąpić zarówno podczas wyści
gu /bez jego przerwania/ czy też przed 
startem do wyścigu. Sygnał wykluczenia 
jest powtarzany przez kierownika startu. 
Ponadto nad torem zapalane jest światło 
w kolorze kasku wykluczonego zawo
dnika. Zawodnik taki powinien nie
zwłocznie zjechać z toru.

Lista przewinień, za które można wy

kluczyć zawodnika, jest długa. Najczę
ściej zdarzają się wykluczenia za:
- przekroczenie limitu 2 minut. Zdarza 
się to wtedy, gdy zawodnik nie pojawi 
się na starcie w czasie 2 minut od chwili 
włączenia przez sędziego bursztynowe
go światła, które umieszczone jest za
równo w pobliżu linii startu, jak i w par
kingu,
- dotknięcie taśmy startowej po zapale
niu zielonego światła,
- rozmontowanie tłumika i osłony,
- stosowanie niewłaściwych opon,
- posiadanie niekompletnego stroju,
- spowodowanie upadku przeciwnika,
- spowodowanie przerwania wyścigu / 
np. poprzez własny upadek/,
- niebezpieczną jazdę,
- utrudnianie startu,
- przekroczenie 2 kołami wewnętrznej 
krawędzi toru, gdy nie jest to spowodo
wane koniecznością uniknięcia wypad
ku,
- zmianę toru jazdy powodującą zagro
żenie bezpieczeństwa innych uczestni
ków zawodów.

Za szczególnie rażące przekroczenia 
przepisów zawodnik może być wyklu
czony do końca zawodów. Kara taka po
woduje nie tylko sporą stratę dla druży
ny, ale jest również bardzo dolegliwa dla 
ukaranego zawodnika. Decyzją Głównej 
Komisji Sportu Żużlowego może on być 
bowiem zdyskwalifikowany na dłuższy 
czas.

Dalsze szczegóły żużlowego regulami
nu w następnym numerze.
P.S.

Początek sezonu judoków
Zima dobiegła końca i w judo, jak  

zresztą w innych dyscyplinach sportu, 
rozpoczyna się sezon. Dla rybnickich 
judoków  najw ażniejsze w pierwszej 
połowie roku będą czerwcowe Mistrzo
stwa Polski Seniorów. “Polonię” Ryb
nik na tych zawodach reprezentować 
będą: A rtu r Kejza, M ichał Rzeszutek 
oraz K rzyszto f M ika. W pierwszym 
dniu tj. 1 kwietnia odbędzie się spotka
nie w ramach Ligi Indywidualno-Dru
żynowej seniorów, w której udział we
zm ą - M ichał Rzeszutek i K rzysztof 
Mika. W maju we W rocławiu odbędą 
się Mistrzostwa Polski Kadetów, może 
brać w nich udział młodzież do lat 17. 
Wcześniej jednak odbędą się elimina
cje, których pierwszy etap odbędzie się 
w Bytomiu 1 kwietnia, natomiast drugi 
w Gliwicach 29 kwietnia.

Judocy mają już w tym roku za sobą 
kilka udanych startów. N a początku 
marca w Bytomiu miały miejsce eliminacje

Kronika policyjna
Kronika policyjna

Maluchem w płot
12 marca ok. północy kierowca fiata 126p 
nie zatrzymał się do kontroli na ul. Zebrzy
dowskiej i po przejechaniu na ul. Borki 
koło szpitala w Orzepowicach uderzył w 
ogrodzenie. Rozbity samochód pozostawił 
i zbiegł z miejsca zdarzenia.

Ukradł samochodzik
13 marca o godz. 12.20 w pawilonie han
dlowym “Nord” przy ul. Chabrowej perso
nel zatrzymał 16-letniego chłopca, który 
skradł artykuły spożywcze i przemysłowe 
o wartości 12,55 zł. W trakcie czynności 
policja ustaliła, że nieletni skradł samochód 
- zabawkę w Merkpolu przy ul. Wodzi
sławskiej.

Koparka bez gąsienic
13 marca właściciel koparki stwierdził kra
dzież pięciu odcinków gąsienic o łącznej 
wartości 1000 zł. Odnalazł je w punkcie 
skupu złomu przy ul. Zamoyskiego w Po
pielowie.

Złodzieje - Kolarze
W nocy z 14 na 15 marca włamano się do 
piwnic przy ul. Górniczej w Chwałowicach

eliminacje makroregionu śląskiego do M i
strzostw Polski Młodzików. Rybnicza
nie wypadli w nich bardzo dobrze, 
szczególnie Damian M osler, który 
wszystkie pięć walk wygrał przed cza
sem.

Parę dni wcześniej, w lutym, w Byd
goszczy odbyły się Młodzieżowe M i
strzostwa Polski Mężczyzn, na których 
Michał Rzeszutek wywalczył brązowy 
medal w kategorii do 71 kg. W walce o 
wejście do finału uległ zawodnikowi 
“Śląsk” - Wrocław Rafałowi Kozielew
skiemu, aktualnemu brązowemu meda
liście Mistrzostw Europy Juniorów.

Dużym sukcesem  organizacyjnym  
“Polonii” jest pozostanie Artura Kejzy 
w klubie /groźba odejścia była spowo
dowana brakiem pieniędzy na sfinanso
wanie jego startu w letniej olimpiadzie 
w Atlancie/ i ma duże szanse reprezen
tować w igrzyskach w 1996 roku “Po
lonię” , a tym samym nasze m iasto.

Chwałowicach. Sprawcy skradli trzy rowery górskie i 
inne przedmioty o wartości 1660 zł.

Dzień kieszonkowców 
15 marca o godz. 8.30 na przystanku auto
busowym przy ul. Mikołowskiej nieznany 
sprawca skradł portfel z dokumentami i 
pieniędzmi o wartości 100 zł. Tego samego 
dnia o godz. 9.15 w autobusie linii 587 do
konano podobnej kradzieży. W tym sa
mym autobusie pół godziny później skra
dziono również portfel z pieniędzmi i do
kumentami.

Spalone drzwi
15 marca o godz. 20.30 nieznany sprawca 
oblał łatwopalnym płynem i podpalił drzwi 
mieszkania przy ul. Kościuszki. Uległy one 
częściowemu spaleniu. Straty wyniosły 
300 zł.

Miliony pod siedzeniem
Jeden z kierowców rybnickiego PKS-u za
trzymał i doprowadził na policję pasażera, 
który na trasie Rybnik-Gaszowice zapłacił 
za przejazd fałszywym banknotem jedno
milionowym. Pod siedzeniem w autobusie, 
gdzie zajmował miejsce ten pasażer znale
ziono jeszcze 21 fałszywych banknotów.

Włamanie “Pod Lipami”
W nocy z 15 na 16 marca okradziono bar

Obecnie realizuje on program przygoto
wań do olimpiady określony przez trene
ra kadry narodowej Marka Rzepkiewi
cza. Przebiegają one bez większych za
kłóceń. W miniony weekend na Turnieju 
Warszawskim Artur Kejza doznał nie 
groźnej, aczkolwiek bardzo bolesnej 
kontuzji stawu biodrowego i po dwóch 
zwycięskich walkach musiał wycofać się 
z zawodów. Na razie ma dwa tygodnie 
przerwy w ćwiczeniach, ale na Mistrzo
stwach Polski Seniorów w czerwcu po
winien wystartować w pełni sił.

Warto przypomnieć jeszcze wszyst
kim, którzy chcieliby zrzucić zbędne ki
logramy, poprawić swoją kondycję fi
zyczną czy też po prostu mają ochotę się 
trochę poruszać, że “Polonia” prowadzi 
także działalność typowo rekreacyjną - 
są to zajęcia ogólnorozwojowe z ele
mentami samoobrony, a odbywają się w 
każdy poniedziałek i czw artek od go
dziny 19.00 w paw ilonie judo  obok 
krytej pływalni. Po zajęciach istnieje 
możliwość skorzystania z sauny oraz si
łowni. Wszystkich chętnych zarząd klu
bu serdecznie zaprasza.

JA C E K  JA M IC K I

“Pod Lipami” przy ul. Frontowej. Po wy
ważeniu drzwi od zaplecza włamywacze 
skradli piwo i słodycze o wartości 650 zł. 

Po drabinie
W nocy z 18 na 19 marca włamano się do 
kawiarni “Rondo” przy ul. Wysokiej. 
Sprawcy weszli po przystawieniu drabiny 
do ściany i wypchnięciu niedomknię
tego okna. Skradli wieżę stereo “Hita
chi”, odtwarzacz płyt kompaktowych 
“Diora”, napoje alkoholowe i papiero
sy o wartości 1800 zł.

Jak  to na budowie
18 marca po południu z terenu posesji przy 
ul. Frontowej skradziono betoniarkę i piłę 
tarczową o wartości 1300 zł.

Zniszczony krzyż
W nocy z 18 na 19 marca w Orzepowicach 
nieznani sprawcy dokonali podcięcia krzy
ża z wolnostojącej kapliczki w dzielnicy 
Borki. Straty spowodowane zniszczeniem 
wyniosły 800 zł.

Samobójczy skok
19 marca ok. godz. 22.00 z balkonu na VI 
piętrze bloku przy ul. Wawelskiej skoczył 
19-letni chłopiec. Zmarł w szpitalu w wyni
ku odniesionych obrażeń. Policja nie 
stwierdziła działania osób trzecich.

Żużel

Udane próby żużlowców
Żużlowcy Rybnickiego Klubu Motoro

wego już rozegrali pierwsze spotkania spar
ringowe w bieżącym sezonie. W ubiegłą 
sobotę podopieczni trenera  Jerzego 
Gryta spotkali się w Częstochowie z ze
społem “Włókniarza”. W zaciętym towa
rzyskim meczu rybniczanie wykazali dobrą 
formę. Zwyciężył “W łókniarz” 48:42. 
Dla RKM-u punkty zdobyli: D. Fliegert - 9, 
E. Tudzież - 2, A. Musiolik - 7, K. Fliegert 
- 8, A. Skupień - 9, P. Sobczyk - 4, M. Foj
cik-3.

W dniu następnym - w niedzielę, rozegra
no rewanż w Rybniku. Tym razem górą 
byli żużlowcy RKM-u, którzy wygrali 
50:40. Punkty zdobyli: D. Fliegert -11, E. 
Tudzież - 4, A. Musiolik -11, K. Fliegert -

6, A. Skupień - 10, P. Sobczyk - 5, 
E. Sosna - 3.

Tak więc w sparringowym dwumeczu 
minimalnie lepsi okazali się rybniczanie. 
Szczególnie cieszy dobra forma Dariusza 
Fliegerta, Andrzeja Musiolika oraz wraca
jącego na tor po długiej przerwie spowodo
wanej kontuzją Antoniego Skupienia. 
Pierwsze starty po zimowej przerwie dają 
podstawę do oczekiwania na sukcesy w 
trakcie sezonu.

Kolejny sparring rybniczan odbędzie 
się na torze przy ul. Gliwickiej 24 marca 
/piątek/ o godz. 15.00. Rywalem będzie 
wicemistrz Polski - “Unia” Tarnów . A 
później już startuje liga.

PIOTR SZWEDA

Żeglarze postawili maszty
W dniach 16-19 marca na zalewie ryb

nickim zawodami “Utex-Ski-Yachting”
żeglarze rozpoczęli tegoroczny sezon rega
towy. W Ośrodku Sportów Wodnych i Re
kreacji Elektrowni “Rybnik” spotkali się 
zawodnicy z całej Polski oraz kilku repre
zentantów Czech i Słowacji.

W pierwszym dniu zawodów żeglarze 
rozegrali kilka wyścigów, a w dniu następ
nym wyjechali do Wisły, by tam rywalizo
wać w slalomie narciarskim. Wyniki tej 
konkurencji były zaliczane do końcowej 
klasyfikacji. Na stoku Stożka najlepiej ra
dził sobie Słowak Peter Sasko, który wy
przedził Pawła Tarnowskiego z Gliwic oraz 
Katarzynę Szotyńską z Warszawy. W na
stępnym dniu pogoda mocno dała się wo
dniakom we znaki. Warunki były  sztormo
we. Nikogo to jednak nie przerażało i na 
mecie wszyscy stawili się w komplecie. 
Szczególnie cieszy liczny udział najmłod
szych adeptów, którzy startowali w klasie 
“Optymist”. Świadczy to o prawidłowej

pracy żeglarskich szkółek w naszych klu
bach.

Już wkrótce - w dniach 7 -9  kwietnia na 
Zalewie Rybnickim odbędą się kolejne za
wody - regaty o Puchar “Energoinwestu”. 
Wyniki: K lasa “O ptym ist” : M ichał 
Olchawski /RKS “Energetyk” Rybnik, 
Wojciech Olejnik /AZS Poznań/, Lukas 
Fikacek /Czechy/; Klasa “Europa” : Pe
ter Sasko /Słowacja/, Katarzyna Szotyń
ska /SWOS Warszawa/, Paweł Tarnow
ski /GZKS “Sośnica” Gliwice/; Klasa 
“Mistral” : Mirosław Małek/RKS “Ener
getyk” Rybnik/, Maciej Dziemiańczuk / 
SKŻ Sopot/, Ryszard Mościcki /RKS 
“Energetyk” Rybnik/.

Warto odnotować inny sukces rybnickie
go żeglarza. Członek RKS “Energetyk” - 
kpt. Bogumił Pierożek otrzymał II nagro
dę w prestiżowym plebiscycie “Głosu Wy
brzeża” - Rejs Roku za wyprawę do Islandii 
na jachcie “Nitron”.

Serdecznie gratulujemy! P.S.

Od siłowni do ping-ponga
Już we wrześniu powinien rozpocząć 

działalność tzw. “Pawilon B ushido” 
przy ulicy F loriańskiej. N azwa je s t 
zwyczajowa - inicjatorem budowy było 
TKKF-owskie ognisko Bushido, przy 
którym powstał społeczny komitet. Ale

Miasta d/s kultury fizycznej - Jest je
szcze trochę za wcześnie, by katego
rycznie mówić, jak ie  grupy będą tu 
ćwiczyć. Być może stworzymy klub “w 
stylu angielskim ” - z kartami wstępu 
dla członków

Nowy "Pawilon Bushido" - jeszcze w budowie. Zdj.: kas

dziś jest to inwestycja w pełni miejska, 
ognisko się z niej w ycofało. M iasto 
musi więc sfinansować wykończenie i 
wyposażenie ośrodka, które pochłonie 
około sześciu miliardów starych zło
tych. W zamyśle je s t to rekreacyjny 
obiekt dla m ieszkańców  m iasta. W 
piwnicy znajdzie się siłownia, sauna, 
gabinet fizykoterapii, wodolecznictwa, 
basen perełkowy. Na parterze będzie 
miejsce na salę gimnastyczną. Pierwsze 
piętro to miejsce dla sali konferencyj
nej i kawiarenki, na samej górze znaj
dzie się część relaksacyjna. Będzie tu 
też gabinet medycyny sportowej. “Pro
jekt nie zawierał basenu - mówi A rka
diusz Skow ron, pełnomocnik Urzędu

K onsultantem  d/s w yposażenia 
ośrodka jest Jan u sz  T aranczew sk i -
rehabilitant, kiedyś sportowiec - szer
mierz, dziś trener. Jego zamiarem jest 
stworzenie zaplecza dla rehabilitacji 
kręgosłupowej dzieci, a także dla ma
łych gier - koszykówki drużyn trzyoso
bowych, małej siatkówki. “Wyobrażam 
sobie, że w tym obiekcie znajdzie się 
również miejsce na aerobik, pogranie 
w ping-ponga i badmintona - mówi J. 
Taranczewski. - Powinny odbywać się 
tu także zajęcia dla niepełnosprawnych, 
zwłaszcza na wózkach inwalidzkich. 
Chciałbym zorganizować dla nich tre
ningi szermierki - praktyka pokaże ile 
osób będzie na nie chętnych ”. K.M.

9GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5

Żużel



Zdjęcie FUJICOLOR

z albumu czytelników
Zapraszamy naszych Czytelników do wspólnego ogląda

nia zdjęć. Wystarczy przyjść do redakcji z ciekawym zdję
ciem, które po skopiowaniu natychmiast zwrócimy. /Moż
na też wrzucić je do naszych "żółtych skrzynek"/. Autora 
najsympatyczniejszego lub najbardziej "odjazdowego" 
zdjęcia firma "EKSPRES FUJI", Rybnik, ul. Reja 2 na
grodzi bezpłatnym wywołaniem i wykonaniem odbitek 
z rolki filmu.

Pierwszy pojazd mój i... mojego taty. Zdj.: J. Bizon

BARAN - 21.03. - 20.04. - Był czas na dobre posunięcia, teraz nadszedł czas na 
rozkoszowanie się ich owocami. Nie będziesz tego jednak robił samotnie, ale z 
o so b ą , którą była motorem udanego przedsięwzięcia. Należy się je j to...
BYK- 21.04. - 20.05. - Twój niezbyt dobry nastrój rozproszy ktoś bardzo Ci przy
jazny, przynosząc wiadomość której oczekiwałeś, ale której treści nie byłeś pew
ny do końca!
BLIŹNIĘTA - 21.05. - 21.06. - Nie dziel zbyt wcześnie skóry na niedźwiedziu! 
Jest wprawdzie nadzieja na zwiększenie zysków, ale mogą one nadejść później 
niż wynika z Twoich wyliczeń.
RAK - 22.06. - 22.07. - Możesz liczyć na niespodziewane przyśpieszenie sprawy, 
która dotąd ogromnie się wlokła. Nawet gdy będziesz zaszokowany, nie daj tego 
po sobie poznać, by pozostać wiarygodnym dla wspólników.
LEW  - 23.07. - 23.08. - Zastanów się, czy aby plany jakie zrobiłeś nie wykracza
ją  poza możliwości realizacji. Lepiej ustawić sobie poprzeczkę troszkę niżej i 
pewnie ją  przeskoczyć. To zawsze robi wrażenie.
PANNA - 24.08. - 22.09. - W twoim życiu zawodowym szykuje się nieoczekiwa
ny zwrot. Poddaj się nowej sytuacji, zapominając o rutynie codzienności, przy
wołując całą swoją pomysłowość i wyobraźnię.
WAGA - 23.09. - 23.10. - Wokół Ciebie kręci się osoba chcąca bardzo na siebie 
zwrócić uwagę, ale obawia się Twojej dezaprobaty. Potraktuj ją  serdecznie i 
sprawdź co ma do zaoferowania.
SKORPION - 24.10. - 22.11. - Masz wprawdzie rację, ale sposób i forma prze
konywania do niej współpracowników nie zjednuje Ci przyjaciół. Nawet w spra
wach niezbyt ważnych przydaje się trochę dyplomacji.
STRZELEC - 23.11. - 21.12. - Jesteś do tych negocjacji nastawiony bardzo ugo
dowo, ale czyjaś bezkompromisowa postawa może Twoje wysiłki zniweczyć. 
Spróbuj najpierw rozmów indywidualnych.
KOZIOROŻEC - 22.12. - 20.01. - Wiele byś dał za chwilę relaksu, nie wspomi
nając o dłuższym wyjeździe. Niewykluczone, że taka okazja jest tuż, tuż... Połą
czysz załatwienie ważnej sprawy z kilkoma dniami wypoczynku.
WODNIK - 21.01. - 19.03. - Jeżeli nawet już wszystko zaplanowałeś, wstrzymaj 
się z ostateczną decyzją. Być może zajdzie coś, co skłoni Cię do wycofania się na

Rybnik,

W śród autorów  

praw idłowych 
rozw iązań 

rozlosujemy 
2 bony tow arow e 

po 20 zł

(200 tys. zł) każdy, 
ufundow ane 

przez sklep 

JA NKES 

Rybnik, Rynek 7

poprzednie pozycje i wypatrywania lepszej okazji.
RYB Y - 20.02. - 20.03. - Cała sprawa okaże się nie katastrofą jak przypuszcza
łeś, ale zwykłym nieporozumieniem, które będziesz w stanie wyjaśnić dwoma zdaniami

Fatałachy z naszej szafy

zdaniami i słówkiem ‘‘przepraszam ”...

Długo 
i lekko

Już wiemy co to jest ultramini, i pew
nie moda krótka zdominuje wiosnę i 
lato. Wiemy jednak rów nież, że są 
dziewczyny, którym wcale to nie jest 
na rękę i one chętnie nóg 
nie będą pokazyw ać. I 
wcale nie muszą, bo prawie 
we wszystkich kolekcjach: 
i tych m łodzieżow ych, i 
tych eleganckich, są rów
nież rzeczy długie. Nic ze 
swej aktualności nie straci
ły długie opięte sukienki z 
lycrą, tak chętnie przez nas 
noszone. Są one równie 
sexy jak  krótkie, a nawet 
bardziej, bo to co zakryte 
działa przecież na wyobra
źnię...

Formą pośrednią są długie spódnice

lub sukienki z przezroczystego materia
łu, pod które wkładamy ultramini lub 
krótkie szorty. Nadal nosić będziemy 
długie rzeczy warstwowo. Materiały, z 
których są one szyte są cienkie, mięk
kie, otulające i oblepiające. W iele 

wśród nich woali, szyfo
nów, m uślinów , często 
lekko gniecionych. Jeden z 
lansow anych stylów  na
zwany “ iluzja” proponuje 
długie, miękkie sukienki z 
podniesioną talią, a także 
bieliźniane ubiory przywo
dzące na myśl zjawy z le
gend i baśni. Stroje te są 
często sznurowane, ozda
biane haftami, wstążkami i 
pasmanterią. Myślę, że ta 
alternatywa dla winylowe

go stylu techno może być odkryciem 
dla co bardziej romantycznych natur.

W różka
Poziomo: A/symbol milczenia, B/ nasz nowy sąsiad, C/harówka 
w języku poety, D/ ma mamę, E / w kranie i w ocenie, F/ oszukań
czy “brzeg”, G/jest też zielona, H/konia grzeje gdy wiatr wieje, I / 
malarz garnków, J /  królestwo kondorów
Pionowo: 1/pod ziemią nie ogrzeje, 2/ kółko do rzucania, 3/ lep
szy w teatrze niż w życiu, 4/ kłamstwo na resorach, 5 /żąda goli, 6/ 
broni, 7/ narodowa lub kierownicza, 8/ opieka w pieczarce, 9/ 
uwierzył ekipie, teraz ledwo zipie, 10/ broda 
W rozwiązaniu wystarczy podać hasło, które powstanie po upo
rządkowaniu liter wg szyfru: E-10, A-10, D-8, C -1, D-7, B-6, J-
10; E -1, C -1, F-3, E-2, B-5, B-4; F-9, D-6, I -1; B-4, F-5, C-10, J-
10, E -1, G-7
Na rozwiązanie w raz z kuponem czekamy 10 dni od daty ukazania 
się numeru. Rozwiązania prosimy przesłać na kartkach  poczto
wych na nasz adres, lub wrzucać do naszej “żółtej skrzynki” /Ko
ściuszki 54 lub Korfantego 3/.
Nagrody za rozwiązanie krzyżów ki n r 10 z hasłem “ Kto karm i 
obietnicam i, karm i w ia trem ” otrzymują: A gata Paszenda, ul. 
R aciborska 60/6, 44-200 Rybnik oraz Alek i M aciek Pojdowie, 
ul. Sucha 3, 44-207 Rybnik.

Nagrody do odebrania w redakcji przez miesiąc 
od daty ogłoszenia nazw iska zwycięzcy.

Ilustracje różnią się w 8 miejscach. Znajdź różnice.
W śród czytelników, którzy w ciągu 10 dni od daty ukazania się num eru nadeślą prawidłowe 
rozw iązanie łamigłówki, wylosowana zostanie nagroda w postaci żelazka parowego.
Rozwiązania prosimy przesłać na kartkach pocztowych na nasz adres, lub wrzucać do naszej “żół
tej skrzynki” /Kościuszki 54 lub Korfantego 3/
Za rozwiązanie łamigłówki z n r 10 nagrodę otrzymuje: Aniela B rudny, ul. Zielona 29/6,44-200 
Rybnik.

Przed pora tydn iam i boło dość 
m ocka w telewizyji ło śląskij gwa
rze. R a js ta g o w a li  ci z Bytkowa,  
boł Kutz, a program piyrwszy p o
kozowoł Oktoberfest u Bajeroków. 
Na tym fe śc ie  jedna  paniczka g o
dała p iy k n ie  ł o naszy j  godce na 
Śląsku. Miała recht, że u nos żo
dyn sie n iy  łopow ożo  godać  po  
swojimu wszyndzie, tak j a k  to ro
biom na przykład w Bajerach abo 
nad Renem.

N o jbardzij  szp icu ja  wdycko  
uszy, j a k  godo pan Miodek. Łon  
tak fa jn iś c ie  łosprawio ło naszyj  
gwarze i j o m ch woli, że chciałoby 
sie f órt i belekaj godać ino po na
szymu. Kaj indzij aszom sie swo
jo m  gw arom  i żodyn j i  n iy  je s t  
krzyw.

A u nos, tak po prowdzie, okrom  
fa m ily j i  niy ma sk im i kaj p o k ly
tać po ś ląsku. Po tych czasach,  
k edy trza sie boło ze śląskim deko
wać, mało je s t  te rozki  Ś lązoków  
kerzy sie niy gańbiom godać, ja k  
w doma byli nauczyn i.  Wtedy  
kożdy, kery n iy um ioł “czysto po  
p o ls k u ” sie wygodać, boł uznowa
ny praw ie  za n iyuczonego  “pod-  
człow ieka”, a na dobitek ni to Po
lok, ni to Niemiec.

Doszło  do tego, że ł ojce na 
gw ołt łoduczali swojich  bajtli ślą
sk ich  “a ł s d r u k ó w ”, żeby bora j
stwa były w szkole widziane i niy  
dostowały dwóje za kulawo godka. 
B o ro k i  s ta rk i  i s ta r zy k i  tyż n iy  
chcieli podpaść i próbowali p rze
ciskać na “ą ” i “ę ”. Język łom ali 
a i tak im ino ja k e ś  łopaczne  
“o m ” i “em ” z tego wychodziyło /  
g y n ał j a k  naszym u prezydentowi,  
choć łon niy ma Ś lązok/.

U nas w m ieśc ie  j u ż  sie isto 
gwara c h n eda wytraci.  Na łosie
dlowych placach ju ż  żodyn bajtel 
niy  zaw o ło: ka j to idziesz, h u n
cwocie. A le za to słyszy sie ałsdru
ki niy śląske, n iy  n iymiecke ,  ino 
take “czysto” polske. Łod tyj “czy
stośc i” zaroz kożdymu uszy k lapu
c ie jom . Ja k o ś  n ikogo  niy wadzi, 
j a k  sz ro c io k i  z p iyrw szych  klas, 
szkolorze i szkolorki ze szkól śre
dnich, chłopcy przy robocie i przy 
piwie, co druge słowo k...ujom. I  
n iy c h nom żodyn ni prawi, że to 
j e s t  ta czysto po lsk o  godka!  K e
rzyś przysmyczyli takie łoszklistwo 
na Ś lą sk  i nikogo to, tak j a k  ś lą
sko gwara, niy szteruje.

Downij ,  j a k  Ś lą zok  b o ł wner
wiony, to sie p rzy p ie ró n ió ł .  B o ł 
pieron łognisty, boł p ieron w wi
cach i w śpiywkach. Starzyk wdyc
ko śpiywali “jo  śląski pieron spod 
R yb n ika ”. Łod takigo pieróniynio  
ż o d n y m u  uszy n iy  p u c h ły  ani  
zgorszynio niy boło.

Wedle mje i starzyków, lepi sie 
tak fa r o ń s k o  zapieronić ,  j a k  ł o
szkliwymi k...ami, ch..ami abo j e
szcze inkszym i szpe tnym i ałsdru
kami ciepać.

Edek
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Pod znakami zodiaku Śląski pieron
pieron

Rynek 7

5 minut łamania głowy


