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Maj...
W szyscy kocham y m aj, a od k iedy w  p ie rw szym  jego dn iu  nie 

w zyw a  nas "obyw ate lsk i o b o w iązek", kocham y maj jeszcze bar
dz ie j. Co zatem p o ja w iło  się w  m ie jsce tego n ie lub ianego  ob o 
w iązku , k iedy naszym i pa trio tycznym i uczuc iam i nie k ie ru je  ju ż  
n ik t odgórnie?

Ano, w  w iększości n ie p o ja w iło  się n ic, a lbo  bardzo m ało, co 
m ożna by ło  zauw ażyć prze jeżdża jąc tego p ięknego św iątecznego 
ranka 3 M aja choćby trasą z Radlina do  Rybnika. W  gęsto zabudo
w anym  teren ie  flag i w is ia ły  tak rzadko, że m ożna je  by ło  z lic zyć  
na palcach obu rąk, rów n ież  do uroczystego przem arszu przedsta
w ic ie li w ładz , p ocz tów  sztandarow ych i kom batan tów  z Rynku do 
bazy lik i n ie p rzy łączy ło  się zby t w ie lu  rybn iczan . Z łe  w rażen ie  
zatarła uroczysta, konce lebrow ana msza w  in tenc ji O jczyzny , bo 
bazylika  była  w yp e łn io n a  w ie rnym i.

Potem by ło  znaczn ie  gorzej - k iedy po w ystąp ien iu  na Rynku 
Prezydenta M iasta zab rzm ia ł hym n państw owy, w ie le  m łodych , ale 
nie ty lko , ludzi z lekcew aży ło  go w  sposób ew identny, inn i jakby  
n ieśw iadom ie  kon tynuow a li spacer po p łyc ie  Rynku n ie zaprzesta
jąc konsum pcji np. lodów . Były w śród n ich osoby z ca łk iem  ju ż  
podrośn ię tym i poc iecham i - n ie łu d źm y  się, że te dz iec i uszanują 
w  przyszłości hym n czy flagę narodow ą.

Jest za to  szansa, że w yrosną z n ich fani zespo łów  typu "Bayer 
Fu li", k tó ry w  św iąteczne popo łudn ie  w ys tąp ił na festynie na Ryn
ku. O  ile  poprzedza jący go zespół "C hrząszcze" w y w o ła ł sym pa
tyczną nostalgię za m uzykę lat 60., "Bayer Fu li" ze swą m ieszaniną 
re lig ijności i fryw a lności m usiał budz ić  co na jm nie j m ieszane uczu
cia...

A le... dzień by ł p iękny, podniosły. R ów nie podn iosła  jest ko le jna , 
m ajow a roczn ica  - zakończen ia  II W o jn y  Ś w ia tow ej. H is to rycy nie 
są do końca zgodni czy o bchodz ić  ją  7, 8 czy 9 maja, w tedy  je d 
nak by ło  na jw ażnie jsze, że skończył się koszmar.

M aj jest rów n ież m iesiącem  w y ją tko w ym  w  szkołach średnich. 
M atury... W  tym  roku w śród praw ie  370 tys ięcy zda jących egza
m in do jrza łości by ło  o ko ło  1,5 tys. u czn ió w  ostatn ich klas ryb n ic 
kich szkół średnich.

Życzymy im złamania pióra, 
a potem dostania się na studia lub świetnej pracy.

Swoje m a jow e św ięto  m ają rów n ież  p ie lęgn iark i i po łożne.
Z tej okazji płynące z głębi serca życzenia.

Za serce...
Kole jny w ażny dzień w  m a jow ym  kalendarzu - D zień M atk i.

U nas, na Śląsku ku lt matki - tej, która spajała całą rodzinę i czeka
ła na ciężko pracującego w  kopalni męża - jest szczególnie silny, 
a tradycja  ta nie ko lid u je  chyba ze w spółczesną ro lą  m atki. 

Zatem wszystkim Matkom z okazji ich święta 
życzymy samych szczęśliwych dni 

i pełnego porozumienia z własnymi dziećmi.
Pamiętając o mam ach, nie m ożem y zapom nieć o cze rw cow ym  

św ięcie dz iec i.
W niedzielne popołudnie 1 czerwca 

Prezydent Miasta zaprasza na tradycyjne spotkanie 
na Rynku. Będzie moc atrakcji i świetna zabawa.

Kocham y m aj, ale kocham y też p ie rw szy dzień  czerw ca...

W numerze
nu in.

* Monitor Miejski,
a w nim uchwały, zarządzenia, 
ogłoszenia, przetargi

*  Sesja Rady M iasta str.  4

*  Stanowisko Zarządu M iasta 
w sprawie wniosków grup 
inicjatywnych z  dzielnic 
Niedobczyce i Ch wałowice
o utworzenie nowych gmin

s t r  4

*  Kamień kompaktowy s t r  6

* M iasto - naczynie połączone
str.  7

*  Oczyszczalnia 2000. roku
str. &

* Obywatel w urzędzie str. 9

* Ryb nic ki rynek pracy str. 10

* Wszystko gra str. 11

* Rybnik kulturalny str. 14

* ASO Rzeczy śląskich 
- Rybnickie ślady...
Ojca świętego str. 16

* Rrzedstawiamy dzieinicę
Rybnicka Kuźnia str. Id

*  Sportowe życie str. 22

* Krzyżówka str. 25

Tel. 42-28-825



Maj 1997 GAZETA RYBNIC

W środę 23 kwietnia br. odbyła się nad
zwyczajna, bo dodatkowa poza ustalo
nym wcześniej harmonogramem, sesja 
Rady Miasta. Głównymi punktami 
obrad, nad którymi dyskutowali rybnic
cy radni było podjęcie decyzji o przystą
pieniu do realizacji rozbudowy i moder
nizacji oczyszczalni ścieków w Orzepo- 
wicach oraz rozpatrzenie wniosków grup 
inicjatywnych z Chwałowic i Niedobczyc 
o odłączeniu tych dzielnic od Rybnika.

Po wysłuchaniu wzbogaconej planszami 
szczegółowej infomacj i, przedstawionej przez 
dr. Grzegorza Górskiego z firny CITEC Pol
ska, która zajmowała sie przygotowaniem prze
targu, radni stosunkiem głosów 39 za, przy jed
nym wstrzymującym się wyrazili zgodę na przy
stąpienie do realizacji inwestycji pod nazwą “Roz
budowa i modernizacja “pod klucz" oczyszczalni 
ścieków w Rybniku-Orzepowicach”. Ogłoszony 
przez Zarząd Miasta międzynarodowy przetarg 
wygrała firma KRUGER A/S z Danii z konsor
cjum OTV we Francji. Przewidywany koszt prac 
(projektowanie wraz z realizacją) przekroczy sumę 
25 min. zł. Źródłem finansowania inwestycji będą 
dochody własne miasta, środki Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska, preferencyjne i ko
mercyjne kredyty oraz ewentualne dotacje z budże
tu państwa i funduszy ekologicznych. Rozpoczęcie 
prac przewidziano na koniec 1997 r. zaś ich zakoń
czenie na koniec roku 1999.

Zainteresowanych tą problematyka odsy
łamy do artykułu "Oczyszczalnia 2000. 
roku " na str. 8.

Następnie radni ustalili obwód szkolny 
Szkoły Podstawowej nr 36, która rozpocznie

Stanowisko Zarządu Miasta 
w sprawie wniosków grup inicjatywnych 

z dzielnic Niedobczyce i Chwałowice 
o utworzenie nowych gmin

1. Wnioski grup inicjatywnych odzwierciedla
ją obecną w świadomości mieszkańców pa
mięć okresu, gdy miejscowości te funkcjono
wały jako odrębne gminy. Reforma admistra- 
cyjna z roku 1975 przez przyłączenie do tra
dycyjnego Rybnika, scaliła je w jeden orga
nizm miejski.

Odzwierciedlają również pamięć o “złotym 
okresie” górnictwa, które dając zatrudnienie 
pokoleniom mieszkańców utrzymywało jedno
cześnie całą przyległą infrastrukturę społecz
ną i komunalną, jak osiedla, domy kultury, sta
diony, przychodnie, przedszkola, itp.
2. Specyfiką samorządu miasta Rybnika jest 
istnienie 26 rad dzielnic, które artykułują po
trzeby mieszkańców i uczestniczą w realizacji 
zadań wyznaczonych corocznym budżetem

Sesja Rady Miasta

Rusza największa 
miejska inwestycja

działalność 1 września br. Szkoła będzie Uczyć 
początkowo 26 oddziałów.

Rada Miasta ustaliła stawki opłat za korzy
stanie z wyżywienia w przedszkolach miejskich 
w nowym roku szkolnym. I tak z dniem 1 wrze
śnia stała opłata miesięczna za korzystanie ze 
wszystkich posiłków wynosić będzie 30 zł. Przy
pominamy, że jest to opłata niezależna od tzw. 
“wsadu do kotła”, którego wysokość ustalana jest 
indywidualnie w każdej placówce. Pełny tekst 
uchwały publikujemy w “Monitorze Miejskim”.

Radni jednogłośnie podjęh decyzję o utwo
rzeniu zieleńca “Park spełnianych marzeń”, 
który mieści się pomiędzy ulicami Raciborską, 
Reymonta i Krzyżową. W parku tym każdy mie
szkaniec Rybnika będzie mógł upamiętnić ważne 
wydarzenie w swoim życiu (urodziny dziecka, 
matura, ślub) poprzez zasadzenie drzewa. Pełny 
tekst uchwały wraz z regulaminem zieleńca pu
blikujemy w “Monitorze Miejskim”.

Po jednogłośnym przegłosowaniu uchwały 
o nabyciu, zbyciu i oddaniu w wieczyste użytko
wanie gruntów, radni wysłuchali informacji wice
prezydenta Ry szarda Kufla na temat opracowania 
pt. “Masterplan zrównoważonego rozwoju Mia
sta Rybnika”. Praca ta, która powstała pod kierun
kiem prof. Franciszka Piontka z Akademii Eko
nomicznej składa się z trzech części. Pierwsza 
przedstawia aktualny stan miasta i jest podstawo-

miasta. Przy wielu zaletach takiego rozwiąza
nia istnieje również niebezpieczeństwo po
strzegania spraw miasta wyłącznie przez pry
zmat inwestycji w swojej własnej dzielnicy. 
Zważywszy na ogromne potrzeby, wynikają
ce między innymi z rozległości obszaru mia
sta, rozproszenia budownictwa indywidual
nego i wieloletnich zapóźnień w całej infra
strukturze komunalnej (wodociągi, kanaliza
cja, utwardzanie i oświetlenie dróg, gazyfika
cja) - zaspokojenie tych potrzeb wymagać 
będzie stałych nakładów, ponoszonych regu
larnie przez kilkadziesiąt lat.
3. Konieczność zaspokojenia najpilniejszej po
trzeby - jaką był brak wody w wielu dzielni
cach - spowodowała koncentrację nakładów 
inwestycyjnych w stopniu znacznie przewyż
szającym potencjał tych dzielnic. Siłą rzeczy 
odbiło się to na skali inwestowania w dzielni
cach posiadających od dawna podstawową in
frastrukturę, choć jej dzisiejszy stan wymaga 
gruntownej wymiany czy remontów.
4. W każdej gminie źródłem największych

wym kompendium wiedzy o Rybniku. Część dru
ga zawiera diagnozę i próbę określenia kierunków 
rozwoju miasta, zaś trzecia określa zadania, których 
realizację należy podjąć w przyszłości. Twórcy 
pracy prognozują, że w niedalekiej przyszłości 
Rybnik liczyć będzie 170 tysięcy mieszkańców i 
stanowić będzie silny ośrodek świadczący całą sieć 
usług dla sąsiednich gmin. W mieście rozwinie 
się rekreacja, zaś znaczenie górnictwa będzie sy
stematycznie malało. Warto dodać, że materiał ten 
dostępny jest także na dyskietce i będą mogły sko
rzystać z niego rybnickie szkoły.

Ostatnim - przewidzianym na godzinę 18.00 
- punktem porządku obrad była sprawa rozpa
trzenia wniosków grup inicjatywnych z Niedo
bczyc i Chwałowic o oddzielenie tych dzielnic 
od Rybnika i utworzenia samodzielnych gmin. 
Radni, po długiej debacie, zdecydowanie po
parli (28 głosów za, 4 przeciw, 1 wstrzymujący 
się) stanowisko Zarządu Miasta w tej sprawie, 
które publikujemy poniżej. Oznacza to, że Rada 
Miasta zgodziła się na rezygnację z rozpisania 
specjalnego referendum, a mieszkańcy zaitere- 
sowanych dzielnic będą mieli okazję do wypo
wiedzenia się w tej sprawie w czasie przyszło
rocznych wyborów samorządowych.

Więcej o tym problemie w artykułach na 
stronach 5 i 7 oraz materiałach w kwiet
niowym numerze "GR".

dochodów są wielkie zakłady pracy, oczywi
ście przy założeniu, że są w stanie wywiązy
wać się z obowiązków finansowych wobec 
gminy. W naszym mieście są to: elektrownia 
"Rybnik", zakłady powstałe na terenie huty 
“Silesia” , kopalnie "Jankowice", ''Chwałowi
ce“ i "Ryrner'1 2 oraz zlokalizowane w śródmie
ściu firmy budowlane i handlowe. Gdyby my
śleć tu kategoriami dzielnic, byłyby to: Ryb
nicka Kuźnia, Paruszowiec-Piaski, Boguszo- 
wice, Chwałowice, Niedobczyce i Śródmieście. 
Nie można jednak traktować tych zakładów 
jako będących własnością tychże dzielnic.

W swej polityce, proponowanej Radzie i 
przez nią akceptowanej, Zarząd Miasta postę
pował zgodnie z filozofią, w myśl której spra
wiedliwy rozdział dochodów nie może być 
równy czy też proporcjonalny. Powinien słu
żyć przede wszystkim wyrównywaniu dyspro
porcji oraz inwestowaniu w przedsięwzięcia 
służące przyszłości miasta. Zarząd stoi na 
stanowisku, że takie myślenie spełnia wymo
gi strategiczne, co jest niezbędne aby przy-

Tel. 42-28-825

Zorganizowane ostatnio z inicjatywy Obywa
telskiej Grupy Chwałowice spotkanie z mie
szkańcami dzielnicy było okazją do wysondo
wania nastrojów i zorientowania się w jakim 
stopniu chwałowiczanie popierają ideę odłącze
nia się od Rybnika, której wyraz dała grupa ini-

nych, stąd zarówno władze miasta, które optują 
za integracją, jak i Obywatelska Grupa Chwało
wice, przywiązują do opinii mieszkańców wiel
ką wagę. Nie zabrakło więc na spotkaniu przed
stawicieli Zarządu Miasta oraz członków Rady 
Dzielnicy.

Pierwsze konsultacje

Od opinii chwalowiczan zależeć będzie bardzo wiele... Zdj.: szol

cjatywna składając w Radzie Miasta odpowiedni 
wniosek. Procedura przeprowadzenia nowego 
podziału terytorialnego jest wielostopniowa, a osta
teczna decyzja zapada bardzo wysoko - w Urzędzie 
Rady Ministrów. Jednym z niezbędnych elemen
tów całego procesu są wyniki konsultacji społecz-

Przez prawie pięć go
dzin przez salę chwało
wickiego Domu Kultu
ry przewinęło się około 
150 osób - mniej zain
teresowani salę opu
szczali, inni dochodzili 
już w trakcie dyskusji. 
Do argumentów za sece
sją przekonywał ich peł
nomocnik grupy inicja
tywnej Andrzej Stolar- 
czuk oraz radny Jerzy 
Frelich, zaś mieszkają
cy w Chwałowicach wi
ceprezydent Jerzy Ko
gut, nie umniejszając 
wagi problemów trapią
cych dzielnicę, wyraził 
wątpliwości czy zostaną 

one rozwiązane szybciej dzięki odłączeniu się 
od Rybnika. Przedstawił on też stanowisko 
władz miasta, które uważają, że secesja nie 
byłaby dobra dla żadnej ze stron.

Wypowiedzi z sali koncentrowały się przede

IGT 6

Ptok piyrszy
Do pierona! Koniec tego 
Życia niy sprawiedliwe go!
I latarnie kaj żyjymy 
Od Rybnika odłączymy!

Ptok drugi
Latarnia - to ptosie życie,
A wy ptoki sztyjc straszycie.
Maj - wiyszocie sznor z fanami.
W grudniu - girlandy z lampkami. 
Na bezlato zaś kwietniki,
A w Dziyń Dziecka - baloniki.

Ptok trzeci
A jak sie już odłączymy,
Świynty spokój mieć bydymy,
Tam, kaj ptoki zawrocajom,
A diobły dobranoc godają!

/fra-szoł-ka/

ciągnąć kapitał dla stworzenia nowych miejsc 
pracy, zanim dokona się trudna do przewidze
nia w skutkach restrukturyzacja tradycyjnego 
przemysłu, głównie górnictwa.
5. Strategia ta wyraża się (w każdorocznym 
budżecie miasta) wysokim poziomem inwe
stowania, wspartym kredytami bankowymi 
i środkami z zewnątrz (zarówno z budżetu 
państwa jak i podmiotów gospodarczych).

W strukturze inwestowania największe na
kłady przeznacza się na inwestycje mające słu
żyć zaspokojeniu podstawowych potrzeb 
(szkoły, szpital, drogi) jak i poprawiające wi
zerunek miasta. Te ostatnie są inwestycjami, 
które szybko się zwracają ( w postaci czyn
szów za lokale użytkowe), a jednocześnie wpły
wają mobilizująco na właścicieli i użytkowni
ków okolicznych posesji.
6 . Jednym z elementów tej strategii jest stwa
rzanie warunków do rozwoju instytucji speł
niających funkcje ponadgminne (wyższe uczel
nie, sądy, urząd celny, instytucje gospodar
cze, banki) - bowiem ich istnienie ma charak

ter miastotwórczy i wpływa na rangę regionu. 
Dotyczy to również szeroko rozbudowanego 
szkolnictwa ponadpodstawowego oraz służ
by zdrowia, które to zadania wykraczają poza 
potrzeby samego miasta Rybnika, ale są mu 
przypisane na mocy ustawy o dużych mia
stach.
7. Rola, jaką miasto ma do spełnienia wobec 
swoich mieszkańców i mieszkańców okolicz
nych gmin, stawia Rybnik w sytuacji mniej ko
rzystnej, gdy chodzi o drobne inwestycje lo
kalne, jak chodniki, oświetlenie w stosunku do 
gmin okolicznych, które nie są tymi zadania
mi obciążone. Po doświadczeniach pierwsze
go roku funkcjonowania “ustawy miejskiej” , 
Zarząd Miasta zabiega, aby kwota niezbędnej 
dopłaty do otrzymywanych na ten cel fundu
szy państwowych, była pokrywana proporcjo
nalnie przez gminy, których mieszkańcy z za
dań tych korzystają.
8 . Dodatkowym elementem decydującym o 
wielkości budżetu inwestycyjnego jest dochód 
gminy w przeliczeniu na jednego mieszkańca.

Według danych Regionalnej Izby Obrachun
kowej w Rybniku jest on niższy od średniej 
wojewódzkiej, podczas gdy w gminach sąsie
dnich jest od 20 - 50% wyższy.

Utworzenie nowych gmin - w przypadku 
odłączenia Niedobczyc i Chwałowic -nie spo
woduje w ogólnym rozrachunku zwiększenia 
przychodów, zwiększy natomiast koszty ad
ministracji wobec konieczności utworzenia no
wych urzędów gmin, z których każdy zatrudni 
30 - 50 pracowników.
9. Koszty funkcjonowania administracji są 
w Rybniku jednymi z najniższych w woje
wództwie i kształtują się na poziomie 5,5% 
budżetu (podobnie jak w Zabrzu i Katowicach). 
W małych gminach udział kosztów administa- 
cji jest z konieczności wyższy i wynosi od 15 - 
25%. Z oczywistych też względów mała gmi
na skazana jest na trudności w zdobyciu fa
chowej i doświadczonej kadry co znacznie 
opóźnia jej start organizacyjny w stosunku do 
gmin istniejących.

IET 6
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wszystkim wokół codziennych problemów dziel
nicy - dewastacji poczynionych przez kopalnię, ko
nieczności remontów dróg, wodociągów i kanali
zacji. Były głosy za referendum, były osoby, które 
uważały, że Chwałowicom łatwiej będzie proble
my rozwiązać, gdy pozostaną dzielnicą Rybnika. 
Swoje stanowisko wyraził także prezydent Makosz. 

Generalnie można było zauważyć zmęczenie pro
blemem i wrzawą wokół niego. Kiedy doszło do 
głosowania nad wnioskami do Rady Dzielnicy do
tyczącymi planu inwestycji, na sali było tylko trzy
dzieści kilka osób. Ani z oficjalnych, ani z kulua
rowych wypowiedzi chwałowiczan nie wynikało 
jednoznacznie, że dążenie do odłączenia dzielnicy 
jest powszechne.

Również członkowie Rady Miasta, którzy na 
ostatniej sesji rozpatrywali wnioski grup inicjatyw
nych z Niedobczyc i Chwałowic o wydanie opinii 
w sprawie odłączenia ich od Rybnika, jednoznacz
nie problemu nie rozstrzygnęli, uważając, że nie 
posiadają jeszcze pełnej wiedzy na temat stosunku 
mieszkańców tych dzielnic do dążeń grup inicja
tywnych. Radni wysłuchali wcześniej argumentów 
przedstawicieli tych grup, które miały wykazać 
przede wszystkim zaniedbania miasta w stosunku 
do rzeczonych dzielnic. Kolejny raz w tej sprawie 
replikowali przedstawiciele władz samorządowych, 
przytaczając liczby i prostując niektóre fakty. Z dyskusji 
wynikało, że niewielu radnych z tzw. dzielnic niezaan- 
gażowanych popiera dążenie Chwałowic i Niedobczyc. 
Dało się odczuć nawet pewne zniecierpliwienie rad
nych z innych dzielnic, którzy przecież również zdają 
sobie sprawę z niedoinwestowania, ale rozumieją także 
potrzeby innych, a nie tylko swoje.

Miarą poparcia rady dla stanowiska miasta były 
wyniki ostatniego głosowania.

/szoł,r/
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10. W przypadku dzielnic Niedobczyce i Chwa- 
łowice zbudowanych jako przykopalniane osie
dla, mamy do czynienia z daleko idącymi, ne
gatywnymi skutkami wieloletniej eksploata
cji górniczej. Brak bezpiecznych terenów bu
dowlanych, miejsca na składowanie skały pło- 
nej i brak perspektyw na przyciągnięcie inwe
storów stwarzających alternatywne dla gór
nictwa miejsca pracy sprawia, że ich los, 
w przypadku usamodzielnienia, zależny jest 
w dużej mierze, jeśli nie wyłącznie, od kon
dycji zakładu górniczego. Dzisiejsza kondycja 
górnictwa jest powszechnie znana, ustalona 
też jest data zakończenia eksploatacji w rejo
nie wydobywczym “Rymer” . Z drugiej strony 
zapobieganie postępującej degradacji wyma
ga wielkich funduszy, których upatrywanie 
w górnictwie może być już tylko pobożnym 
życzeniem.

Zarząd Miasta uważa, że dzielnice te wy
magać będą wielkiego wysiłku finansowe
go całego miasta, by osiągnąć efekt i tak

W poniedzia
łek 21 kwietnia 
nastąpiło wmu
rowanie kamie
nia węgielnego 
pod nowe skrzy
dło budynku  
Urzędu Miasta.

Prezydent J. Makosz, prezes Energo- 
Investu J. Siedlaczek oraz wiceprezy
dent J. Cyran.

Kamień węgielny z miejscem na płytę 
kompaktową.

Moment wmurowania kamienia wę
gielnego.

Zdj.: C. Chlubek-Adamczyk

daleki od oczekiwań ich mieszkańców. Po
zostawienie Chwałowic i Niedobczyc z tymi 
problemami swojemu losowi, przez po
chopną akceptację postulatów grup inicja
tywnych zmierzających do utworzenia sa
modzielnych gmin, byłoby świadectwem 
beztroski i braku odpowiedzialności.
11 . Zarząd uważa ponadto za swój obowią
zek szerokie informowanie mieszkańców o 
rzeczywistej sytuacji i perspektywach finan
sowych takich decyzji - bowiem wnioski 
formułowane częstokroć w oparciu o spo
rządzone na użytek Rad Dzielnic zestawie
nia (chodzi o dokument: “ Udział dzielnic 
Miasta Rybnika w dochodach i wydatkach 
za rok 1996” ) noszą znamiona nieodpowie
dzialności. Materiał ten, mający charakter 
statystyczny, gdzie wiele danych jest uśre
dnionych w przeliczeniu na jednego mie
szkańca, dla rzetelnej interpretacji i wycią
gnięcia właściwych wniosków wymaga spo
rej porcji wiedzy i uczciwości. Przy jej bra
ku, istnieje możliwość manipulacji i świa

domego wprowadzania w błąd dla wykaza
nia z góry zamierzonych tez.
12 . Świadomość ludzi jest również faktem 
społecznym, z którym należy się liczyć. Nie 
da się na dłuższą metę żyć obok siebie i 
współdziałać w sytuacji poczucia krzyw
dy - rzeczywistej czy wyimaginowanej. Za
rząd uważa, że mieszkańcom tych dziel
nic, w których zawiązały się grupy inicja
tywne, a także dzielnic pozostałych, należy 
dać możliwość swobodnego opowiedzenia 
się co do wyboru swej przyszłości. Decyzja 
taka aby była odpowiedzialna, musi być po
przedzona spokojnym i rzetelnym przedsta
wieniem argumentów.

Proces powoływania gminy jest długi, wy
maga wieloszczeblowych decyzji z ostatecz
ną decyzją Urzędu Rady Ministrów. Decyzja 
o utworzeniu nowej gminy skutkuje koniecz
nością przeprowadzenia wyborów samorzą
dowych w całym mieście.
13. Istniejąca - z woli wyborców - od sied
miu lat stabilizacja zapewniająca możliwość

Tel. 42-28-825 *
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W  w y d a rz e n iu  
tym  u czestn iczy li 
przedstawiciele Za
rządu M iasta, szef 
biura projektowego 
“ T op  P r o je c t” - 
M arek W awrzy
niak i Jerzy Sie
dlaczek - dyrektor 
E n e r g o - I n v e s tu ,  
g łó w n e g o  w y k o 
naw cy obiektu.

Idąc z duchem  
czasu, oprócz sło
wa pisanego, w m u
row ana została tak
że płyta kom pakto
wa ze słowam i pre
zydenta Józefa M a
kosza, który przed
stawił na niej krót
ką charakterystykę 
m iasta i budow ane
go o b ie k tu . N a 
k rążku  C D  u m ie
szczono także aktu
alne zdjęcia Rybni
ka.

Organizm miejski jest wielkim naczyniem połączo
nym - poruszenie jednego problemu często pociąga 
za sobą konieczność rozwiązania następnego.

Tezę tę szczególnie wyraźnie potwierdziły w naszym 
mieście podjęte ostatnio przez grupy inicjatywne z 
Chwałowic i Niedobczyc działania na rzecz odłączenia 
tych dzielnic od Rybnika i utworzenie odrębnych gmin. 
(patrz artykuł “Razem czy osobno ”, GR z kwietnia br. 
i materiały dotyczące tego problemu zamieszczone w tym 
numerze).

M iasto - naczynie połączone

20 proc. pacjentów spoza Rybnika, poradnia urazowo- 
ortopedyczna - analogicznie 18 proc., poradnia laryngo
logiczna - aż 56,8 proc. /dane za 1996 rok/. Dofinanso
wanie z dochodów własnych gminy Rybnik bieżących 
kosztów funkcjonowania szkół średnich wyniosło w 1996 
roku 1.216.074 zł, zaś na rok bieżący zaplanowano o po
nad 400 tys. zł więcej. Jeśli chodzi o lecznictwo specja
listyczne - w roku ub. dofinansowanie wyniosło 200 
tys.zł, zaś na rok bieżący zaplanowano sumę dwa razy 
wyższą. Dodatkowo miasto ponosi koszty prac remon

towych oraz inwe
stycy jnych  w 
obiektach i instytu- 
c jach  m ających 
charak ter ponad- 
gminny, które tylko 

w 1996 roku wyniosły 3.35.070 zł. Należałoby dodać 
również środki przekazywane na budowę szpitala w Orze- 
powicach: w 1996 - 2 min zł, 1997 - /plan./ - 3,3 min zł. 
Nie sposób nie wspomnieć o wielkich nakładach w utrzy
manie dróg krajowych i wojewódzkich oraz budowę roz
wiązań komunikacyjnych, na które nakłady państwa są 

dalece niewy-

Głównym argumentem za secesją są, zdaniem jej zwo
lenników, zbyt małe nakłady na inwestycje w tychże 
dzielnicach. Przedstawiciele grup inicjatywnych twier
dzą m.in., że miejski budżet w dużym stopniu uszczu
pla dofinansowywanie z niego zadań państwowych w 
związku z ich podjęciem za sprawą tzw. uchwa
ły o dużych miastach.
U w ażają rów nież, że 
nie jest w porządku ob
ciążanie mieszkańców 
podwójnie - pierw
szy raz w formie 
podatków i po raz 
drugi poprzez wy
pełn ian ie  fu ndu 
szami samorządo- Do Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych uczęszczają również uczniowie spoza Rybnika. 
wymi luki między Zdj.: szot
dotacjami państwa
na zadania ponadgminne, a rzeczywistymi potrzebami.
Dlaczego - argumentują - tylko dlatego, że Rybnik zna
lazł się wśród 40 dużych miast, które przejęły część 
zadań państwowych, my, mieszkańcy dzielnic, musimy

spokojnego i konstruktywnego działania, 
jest niewątpliwym źródłem sukcesów Ryb
nika.

Zarząd stoi na stanowisku, że w intere
sie m iasta celowym  będzie w pisanie 
ew entua lne j decyzji w spraw ie jego 
podziału w rytm kadencyjności samorzą
du. Oznacza to rezygnację z rozpisania 
specjalnego referendum i danie możliwo
ści mieszkańcom wypowiedzenia się w tej 
sprawie w przyszłorocznych wyborach do 
Rady Miasta. Ich wynik pokaże rzeczywi
ste opcje mieszkańców wspomnianych 
dzielnic i stanowić będzie dla nowej rady 
jednoznaczną wskazówkę.
14. Reasumując: Zarząd Miasta stoi na sta
nowisku, że w dzisiejszej sytuacji podział 
miasta na nowe gminy nie leży ani w inte
resie tradycyjnego Rybnika, ani wspomnia
nych wyżej dzielnic i zwraca się do Rady 
Miasta o przyjęcie zaproponowanego wy
żej rozwiązania.

ponosić tego koszty? Dlaczego na
tomiast nie ponoszą ich okoliczne 
gminy, z których do rybnickich 
szkół średnich dojeżdża sporo mło
dzieży, a w rybnickich specjali
stycznych przychodniach korzysta 
z usług medycznych wielu pacjen
tów?

- Co ja mam im wtedy odpowie
dzieć? Pytanie takie zadał prezy
dent Józef Makosz zaproszonym 
do rybnickiego Urzędu Miasta pre
zydentom, burmistrzom i wójtom 
gmin sąsiadujących z Rybnikiem 
na spotkaniu dotyczącym kosztów 
ponoszonych przez Rybnik z do
chodów własnych na wykonywa
nie zadań o charakterze ponad- 
gminnym.

Fakty mówią same za siebie. 
Z rybnickiej sieci szkolnictwa śre
dniego w 1/3 korzystają uczniowie 
z okolicznych gmin. Podobnie ma 
się sytuacja w poradniach przyszpi
talnych Wojewódzkiego Szpitala 
Specjalistycznego nr 3 i tak przy
kładowo: poradnia onkologiczna -

starczające. Podsumowując: zadania, których obowią
zek wykonywania wynika z tzw. ustawy o wielkich 
miastach są permanentnie niedofinansowane przez 
państwo, co zmusza miasto do ich dotowania.

Podając powyższe dane do wiadomości przedstawicieli 
samorządów okolicznych gmin, prezydent Makosz skon
statował, że Rybnik dźwiga te obciążenia z coraz więk
szym trudem. Wbrew obiegowym opiniom, Rybnik nie 
jest gminą bogatą, a jej dochody na głowę mieszkańców 
są niższe niż w wielu okolicznych gminach. Dlaczego 
więc biedniejszy rybnicki podatnik ma dopłacać do bo
gatszego mieszkańca np. Świerklan. Biorąc pod uwagę 
sytuację społeczno-polityczną w kraju, zmian struktural
nych, choćby w postaci nowej ustawy o finansowaniu 
gmin, które by ją  polepszyło, należy oczekiwać w naj
lepszym razie w 1999 roku. Jest zrozumiałe, że Rybnik 
nie może ograniczyć dostępu do szkól średnich młodzie
ży spoza miasta, tak samo jak nie może odmówić pa
cjentom z okolicznych gmin specjalistycznej pomocy me
dycznej. Zdaniem władz Rybnika w tej sytuacji jedynym 
logicznym wyjściem byłoby proporcjonalne partycypo
wanie okolicznych samorządów w kosztach pokrycia 
niedoboru wynikającego z różnicy między dotacjami pań
stwa na zadania ponadgminne, a realnymi potrzebami. 
Prezydent Makosz uważa, że działacze samorządowi po
winni spoglądać dalej i być postrzegani nie tylko poprzez 
pryzmat długości nowych chodników i wodociągów, ale 
również poprzez współtworzenie polityki regionalnej w 
szerszym tego słowa znaczeniu.

» 8
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Warto przypomnieć, że wcześniejsza roz
budowa oczyszczalni wykonana w połowie 
lat 80-tych do wielkości 30 tysięcy metrów 
sześciennych na dobę, zatrzym ała się na 
pierwszym etapie. Gdyby zrealizowano ist
niejące wówczas plany rozbudowy, powstał
by moloch na rozległym obszarze, bardzo ko
sztowny tak w budowie, jak i w późniejszej 
eksploatacji. Dzisiaj wyróżniałaby go tak
że... przestarzała technologia.

Dzięki współpracy władz miasta ze spe
cjalistami z Francji w latach 1993-94 powsta
ło opracowanie, którego wartość trudno prze
cenić - “Diagnoza stanu kanalizacji dla mia
sta Rybnika”. Zinwentaryzowano tu m.in.

także polskich firm, które potrafiłyby tak 
kompleksowo określić parametry wyjściowe 
dla projektowanej inwestycji rozbudowy sie
ci kanalizacyjnej miasta oraz docelowej wiel
kości oczyszczalni w Orzepowicach.

“Diagnoza...” specjalistów  z Instytutu 
Hydrologicznego w Nancy obejmuje horyzont 
czasowy problematyki wodno-ściekowej Ryb
nika po 2020 rok. Wykazano, że najpierw 
trzeba rozbudować i unowocześnić istnieją
cą już w Orzepowicach oczyszczalnię. Jej 
wielkość docelową przewidziano na ok. 27 
tyś. m sześć, ścieków na dobę przy pogo
dzie bezdeszczowej. Zmodernizowana oczy
szczalnia tej wielkości będzie mogła przy-

Oczyszczalnia 2 000 . roka
23 kwietnia br. Rada Miasta Rybnika podjęła uchwałę w sprawie rozbudowy 

i modernizacji oczyszczalni ścieków w Orzepowicach. Po długich łatach zbie
rania doświadczeń, prac studialno-projektowych, które doprowadziły do roz
poznania skomplikowanej problematyki wodno-kanalizacyjnej miasta, zapa
dła ta najważniejsza decyzja - o przystąpieniu do działaN na placu budowy.

Zdj.: szoł

istniejącą sieć kanali
zacyjną, zbadano ilość 
i jak o ść  zb ie ranych  
ścieków  - od gospo
darstw domowych po 
zakłady przemysłowe, 
zaprojektowano mode
lową sieć kanalizacyj
ną, wstępne założenia 
tras nowych kolekto
rów ściekowych oraz
propozycje rozw iąza
nia  p rob lem u  o czy 
szczania ścieków dla
poszczególnych dziel
n ic. P o trzebne  były  
specjalne urządzenia 
do pomiaru, nie było Oczyszczalnia czeka na rozbudowę.

8

7=^3
Prezydent podkreślił, że jeżeli dzielnice 

dążące do oddzielenia się od Rybnika po
stawią na swoim, Rybnik będzie musiał wy
cofać się z ustawy o w ielkich m iastach i 
oddać zw iązane z tym  kom petencje . A 
to w cale nie znaczy, że ilość pań stw o 
w ych środków  na zadanie  ponadgm inne 
się zwiększy. By zaś sprostać utrzymaniu 
struktur ponadgminnych, trzeba będzie two
rzyć międzygminne związki, których człon
kowie będą wtedy m u s i e l i  łożyć pro
porcjonalnie na realizację zadań, jak  to się 
dz ie je  w innych  m iastach  nie ob ję tych  
ustawą. I tak oto nastąpi powrót do punktu 
wyjścia.

Jak się wydaje przedstaw iciele władz sa
m orządow ych C zerw ionki, W odzisław ia, 
Pszowa, Radlina, Rydułtów, Świerklan, Ly
sek i in. gmin w ysłuchali argumentów pre

zydenta M akosza bez specjalnego entuzja
zm u. W sw oich w ystąp ien iach  zgodnie 
punktow ali pochłaniające gminne budże
ty potrzeby i zadania, uważając, że gmi
ny nie powinne wyręczać państwa.

To dość konw encjonalne m yślenie jest 
naw et zrozum iałe kiedy brać pod uwagę 
ludzką m entalność, która każe słyszeć sło
wo masz, nie słyszeć natom iast daj, trud
no się zaś z nim zgodzić jeżeli chodzi o do
bro ogółu w szerszym znaczeniu i dalszej 
perspektyw ie.

Oznaki pewnego zrozum ienia jakie m oż
na było zaobserwować pod koniec spotka
nia rokują, że rozm owy będą kontynuow a
ne. Z jakim  skutkiem - oczywiście poinfor
mujemy.

W.Różańska

jąć dodatkowo ścieki od 50 tyś. mieszkań
ców niepodłączonych do sieci kanalizacyj
nej zasilającej oczyszczlnię.

Tak obliczone parametry oczyszczalni spra
wią, że ścieki wpływające do Zalewu Ryb
nickiego będą odpowiadały wymogom roz
porządzeń prawnych, co ustrzeże miasto przed 
płaceniem olbrzymich kar. W 2000 roku wej
dą w Polsce w życie nowe przepisy, które usta
lają warunki, jakim muszą odpowiadać ście
ki wprowadzane do wód. Wtedy Zalew Ryb
nicki przestanie być trującym bajorem, gdyż 
ścieki będą oczyszczane nie tylko mechanicz
nie i biologicznie, ale także ze związków bio
gennych /azotu i fosforu/. To one właśnie “od
powiadają” za nadmierny rozwój glonów w 
zalewie, które z kolei, odbierając wodzie nie
zbędny do samooczyszczania się tlen, wywo
łują proces fermentacji beztlenowej osadów 
dennych zbiornika i wytwarzanie się gazów 
takich jak metan i siarkowodór, trujących dla 
organizmów żywych.

Od roku trwała międzynarodowa procedura 
przetargowa, zgodna z polskimi i światowy
mi wymogami. W czerwcu 1996 r. w Biule
tynie Zamówień Publicznych pojawiło się 
ogłoszenie o prekwalifikacji, do której przy
stąpiło 9 firm: 7 polskich i 2 zagraniczne. 
W śród istotnych w arunków zam ów ienia 
znalazły się np. jakość ścieków na odpływie 
z oczyszczalni, prowadzenie prac inwesty
cyjnych przy nieustającej pracy oczyszczal
ni istniejącej obecnie. I co ważne: za całość 
inwestycji, a więc zarówno fazę projektowa
nia, jak i realizacji, ma odpowiadać jeden i 
ten sam wykonawca. Nie można dopuścić do 
znanych z przeszłości sytuacji, w których 
rozmywała się odpowiedzialność za ujaw
nione w czasie eksploatacji błędy.

Ostateczny termin składania ofert upłynął 
20 stycznia br. Wpłynęły tylko dwie, a po 
ich porównaniu korzystniejsza dla budże
tu miasta okazała się oferta firmy Kruger 
A/S z Danii w konsorcjum z OTV z Fran
cji i tę ofertę wybrała Komisja Przetargowa.

Wejście na budowę przewidziano na ko
niec bieżącego roku, zaś zakończenie prac 
na koniec 1999 roku. Źródłami finansowa
nia inwestycji będą dochody własne gminy 
Rybnik, środki W ojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 
kredyty preferencyjne i kom ercyjne oraz 
dotacje z budżetu państwa i funduszy ekolo
gicznych. Przed rokiem 2000 Rybnik po
winien mieć rozwiązany jeden z najważ
niejszych problemów komunalnych - pro
blem oczyszczania ścieków dla większości 
mieszkańców miasta.. Równocześnie - jak 
to w życiu - pojawią się nowe: np. rozbudo
wa sieci kanalizacyjnej czy powstawanie w 
oczyszczalni osadów. A warto wiedzieć, że 
tych ostatnich każdy z nas “wysyła” ze swo
imi ściekami tyle, że można osadami dzień 
w dzień zapełnić jedną szklankę. Resztę po
liczcie państwo sami...

Grzegorz Walczak

Tel. 42-28-825 HHHHHHHI



O bywatel 
w urzędzie I

Sprawami związanymi z dokonywaniem wpisów do ewidencji działalności 
czej oraz uzyskaniem zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 

uje się Wydział Działalności Gospodarczej. Mieści się on w  budynku Urzędu 
ulicy Chrobrego 2 ( parter, pokój 024 ) i podobnie jak cały urząd 

ty jest od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.30 .

Wpis do ewidencji Uzyskanie zezwolenia

Aby podjąć działalność gospodarczą wymagany jest wpis do ewi
dencji działalności gospodarczej. Dokonuje się go na podstawie zło
żonego wniosku o dokonanie takiego wpisu.
Wniosek winien zawierać:
1. Określenie przedmiotu działalności gospodarczej.
2. Wskazanie miejsca wykonywania działalności gospodarczej 

oraz siedziby.
3. Wskazanie daty rozpoczęcia działalności, przy czym data 

nie może być datą wcześniejsza od daty złożenia wniosku.
4. W razie ustanowienia pełnomocników do dokonywania 

czynności prawnych w imieniu podmiotu gospodarczego, 
należy również podać ich imiona i nazwiska.

5. W przypadku nadania firmie nazwy - należy we wniosku 
również podać nazwę firmy.

Opłata skarbowa za wpis do ewidencji działalności gospodarczej 
wynosi 30 złotych, uiszczamy ją  w znaczkach skarbowych naklejo
nych na wyżej wymieniony wniosek. Wniosek składamy w kancela
rii Urzędu Miasta (parter).

W ciągu 14 dni od daty złożenia wniosku zgłaszamy się w Wy
dziale Działalności Gospodarczej wraz z dowodem osobistym oso
by podejmującej działalność. Wpis dokonywany jest do dowodu oso
bistego.

Wszelkie zmiany dotyczące poprzednich wpisów dokonuje się rów
nież na podstawie wniosków. Z wniosku winno wynikać wyraźnie 
na czym zmiana ta ma polegać. Opłata skarbowa w tym przypadku 
wynosi 15 zł.

Wpis do ewidencji podlega wykreśleniu m.in. w przypadku: za
wiadomienia o zaprzestaniu prowadzenia działalności gospodarczej 
oraz prawomocnego orzeczenia sądu zakazującego osobie fizycznej 
prowadzenia działalności gospodarczej, objętej wpisem.

Warto wiedzieć
Ewidencja działaności gospodarczej jest jawna. Jest ona podsta

wowym źródłem informacji o działalności gospodarczej na terenie 
miasta. Każda zainteresowana osoba ma zatem prawo przeglądania 
ewidencji działalności gospodarczej oraz sporządzania z niej odpo
wiednich wypisów i odpisów.

Zgodnie z uchwałą Rady Miasta Rybnika nr 248/XII/97 z dnia 12 
lutego br. w sprawie przyjęcia programu profilaktyki i rozwiązywa
nia problemów alkoholowych dla miasta Rybnika oraz powołania 
Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - za
częły obowiązywać następujące zasady w ydawania zezwoleń na 
sprzedaż napojów alkoholowych:
1. Sprzedaż napojów alkoholowych winna być prowadzona 

w placówkach handlowych na odrębnych stoiskach.
2. Sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 4,5% alkoholu 

(z wyjątkiem piwa) może odbywać się w sklepie, w którym 
powierzchnia handlowa jest większa niż 50 m2.
Warto dodać, że od 1 stycznia 1998 r. powierzchnia handlowa 

takiego sklepu musi być większa niż 70 m2. Przez powierzchnię na
leży rozumieć pomieszczenia znajdujące się na jednym piętrze (kon
dygnacji) w zamkniętej bryle budynku.
3. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 

powyżej 4,5% alkoholu wydawane będą dla sklepów 
ogólnospożywczych lub wielobranżowych z dominującą 
branżą spożywczą.

4. W niosek na sprzedaż napojów alkoholowych wymaga opinii 
Rady Dzielnicy w formie uchwały, zaś dla zakładów 
gastronomicznych wymagana jest również pozytywna opinia 
Terenowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej.

5. Dla piwiarni, barów piwnych i pijalni piwa wydaje się zezwolenia 
tylko na sprzedaż piwa.

Po spełnieniu w/w warunków składamy wniosek w kancelarii UM 
wraz z opłatą skarbową w wysokości 1,50 zł. Na ostateczną decyzję 
czekamy do miesiąca.

Po uzyskaniu zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, po
bierana jest opłata za powyższe zezwolenie, zgodnie ze znowelizo
wana ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alko
holizmowi (Dz. U. 127 z 1996 r.). Opłata ta jest różna w zależności 
od rodzaju zezwolenia.

Wszystkich, którzy chcieliby poznać procedury załatwiania różnych spraw 
w urzędzie prosimy o listowne pytania na adres naszej redakcji z dopiskiem 
“Obywatel w urzędzie”. W kolejnych numerach postaramy się na nie odpo
wiedzieć.
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Bez współpracy z podmiotami gospodarczy
mi urząd nie jest w stanie uporać się z proble
mem bezrobocia, a potwierdzeniem tego jest 
kontakt z około 2 tysiącami różnych pracodaw
ców na naszym terenie.

Aktualnie stopa bezrobocia wynosi u nas 7,7 
proc. i jest porównywalna ze średnią zanoto-

R y b n i c k i

n j m k

pr_\cv|

umowy o zatrudnieniu absolwenta z podobną 
refundacją przez rok od zakończenia szkoły, 
możliwość pożyczek na tworzenie dodatkowych 
miejsc pracy, szczególnie dla kobiet. Można też 
podpisać z urzędem umowę na tzw. staże ab- 
solwenckie, lecz ta forma nie cieszy się popu
larnością, gdyż absolwenci otrzymują wtedy

Kolejne, interesujące “Spotkanie przy 
kawie” zorganizowała rybnicka Izba 
Handlowo-Przemysłowa. Tym razem 
prezes Andrzej Żylak zaprosił kierow
niczkę Rejonowego Urzędu Pracy Te
resę Bierzę, która zebranym w kawiar
ni “Na poddaszu” przedstawicielom  
środowiska rybnickiego biznesu przy
bliżyła problemy rynku pracy w naszym 
mieście i na obszarze 8 gmin, które 
urzędowi podlegają.

Uczymy się od innych państw europej
skich, dlaczego nie uczyć się od siebie na
wzajem... powiedział przebywający nie
dawno z krótką wizytą w Rybniku Woje
woda Opolski Ryszard Zembaczyński.

Jako reprezentant tej “złej władzy pań
stwow ej”, jak  sam się półżartem  wyraził, 
zdaje on sobie jednak sprawę, że miasto czy 
region tylko zyskuje, jeżeli współpraca mię
dzy władzą samorządową a państwową do
brze się układa.

Za wielce pozytywny tego przykład w Ryb
niku wojewoda uważa zgodne współdziała
nie przy budowie szpitala w Orzepowicach, 
który jest wprawdzie zadaniem państwa, ale 
wsparcie samorządu, tak moralne jak i finan
sowe, jest nie do przecenienia. Wojewoda 
odwiedził budowę i zdaje sobie sprawę z ogro
mu tego przedsięwzięcia. Po zwiedzaniu mia
sta i rozmowach z przedstawicielami władz 
samorządowych Rybnika, wojewoda wyraził 
uznanie dla sposobu rozwiązywania proble
mów i odwagi w inwestowaniu w obiekty 
miastotwórcze. Podkreślił, że porządkowa
nie centrum miasta podnosi wartość grun
tów i nieruchomości, a czas zwrotu poniesio
nych kosztów równy jest cyklowi inwestycyj
nemu, czyli bardzo krótki. Zgodził się on ze 
stosowaną przez władze samorządowe Ryb
nika strategią skierowaną na dynamiczny roz
wój miasta oraz z działaniami w sferze urba
nistyki i rozwiązań problemów komunika
cyjnych, również poprzez przenoszenie do
brych wzorców zagranicznych.

Wojewoda zauważył też problem, który nęka 
nie tylko Rybnik, ale większość polskich miast, 
a więc kłopoty z utrzymaniem czystości w cen
trum, szczególnie w pasażach. Po zwiedzeniu 
rybnickiego targu zasugerował z kolei inwe
stycję w postaci krytej hali targowej, co polep
szyłoby warunki sprzedającym i kupującym.

Goście, a wojewoda przyjechał w towarzystwie 
dyrektorki Wydziału Rozwoju Regionalnego 
Urzędu Wojewódzkiego w Opolu D. Jałowiec
kiej, zwrócili też uwagę na istniejącą w naszym 
mieście korelację między dzielnicami, a centrum, 
co zdecydowanie ułatwia zawiadywanie miastem. 
Wojewoda podkreślił też rolę sektora prywatne
go w tworzeniu organizmu miejskiego i potrze
bę aktywizacji właścicieli nieruchomości.

Generalnie zgodzono się, że choć charak
ter władzy państwowej różni się od samo
rządowej, sposób rozwiązywania problemów 
jest podobny i należy korzystać nawzajem 
ze swoich doświadczeń. Teraz pora na rewi
zytę prezydenta Rybnika w Opolu. Ixl

waną w całym 
województwie. W 
R e j o n o w y m  
Urzędzie Pracy 
w Rybniku zare
je s tro w a n y c h  
jest 5370 bezro
botnych, w tym 
4416 osób to ko
biety, co stanowi 
wielki problem, 
gdyż miejsc pracy 
brakuje przede 
wszystkim  dla 
nich. Pozostający 
bez pracy to w 
większości osoby 
o bardzo niskich

W Rejonowym Urzędzie Pracy zarejestrowanych jest ponad 5300 bezrobotnych.
Zdj.: szoł

k w a lif ik a c ja c h  
(2360 - wykształ
cenie zasadnicze zawodowe, 1832 - podstawo
we i niepełne podstawowe, tylko 35 osób legi
tymuje się dyplomem wyższej uczelni). Najczę
ściej są to osoby młode (18-24 lata -1840, 25- 
34 lat -1512). Nie stanowią problemu absolwen
ci uczelni wyższych. Należy natomiast obawiać 
się o tegorocznych absolwentów szkół zawo
dowych i średnich, gdyż jak wykazały ankiety 
przesłane przez urząd do różnych zakładów 
pracy, zainteresowanie absolwentami jest nikłe.

Znowelizowana ustawa o zatrudnieniu i prze
ciwdziałaniu bezrobociu nakłada na podmioty 
gospodarcze pewne obowiązki: zgłaszania każ
dego wolnego miejsca Urzędowi Pracy, co nie 
oznacza jednak, że zakład musi przyjąć kan
dydata za pośrednictwem urzędu, obostrzeniu 
uległy też przepisy o umowach-zleceniach, 
urząd pracy powinien być również powiadomio
ny o przyjęciu osoby zarejestrowanej. Są i przy
wileje, o których wiedza, zdaniem szefowej ryb
nickiego urzędu, jest w zakładach niewystar
czająca. A więc urzędy pracy dysponują fun
duszami na tzw. “aktywne formy”. Należą do 
nich umowy na prace interwencyjne z częścio
wą refundacją wynagrodzenia i składki ZUS-u,

niższe wynagrodzenie niż normalny zasiłek.
Generalnie jednak T. Bierza radziła przedsię

biorcom zainwestować w absolwentów, którzy 
okazują się częściej lepszymi pracownikami niż 
wielokrotnie porzucający pracę stali bywalcy 
urzędu.

W świetle noweli ustawy zniknęło pojęcie je
dynego żywiciela rodziny, co zrodziło na naszym 
terenie problem w postaci 300 samotnie wycho
wujących dzieci matek. W części będą je mu
siały przejąć ośrodki pomocy społecznej, gdzie 
otrzymają tzw. zasiłek gwarantowany.

Od lipca br. prawo do zasiłku otrzyma osoba, 
która w ciągu 1,5 roku przepracowała co naj
mniej 365 dni. Przy przyznawaniu zasiłku bę
dzie się również brało pod uwagę sposób roz
wiązania umowy o pracę, co ma zmobilizować 
do większego dla niej szacunku.

T. Bierza mówiła także o niechęci naszego 
społeczeństwa, szczególnie ludzi w średnim 
wieku, do podwyższania swoich kwalifikacji 
i zdobywania nowych, co charakteryzuje 
społeczeństwa zachodnie. A szybko zmienia
jący się rynek pracy tego właśnie będzie wy
magał. /r/

Tel. 42-28-825



IÄZETA RYBNICKA Maj 1997

Pełna sala, grają obecni uczniowie 
Paweł Stawarski i Artur Hes, absol
wenci Sonia Cieślik, Krzysztof Misiu
rek, Sebastian Sobik oraz były uczeń 
rybnickiej szkoły, obecnie student Aka
demii Muzycznej w Katowicach, absol
went Julliard School w USA Jacek 
Zganiacz. Program, jaki wykonują, trze
ba zaliczyć do najambitniejszych w dzie
jach szkoły: Dworzak, Grieg, Haendel, 
Saint-Saëns, Weber, Chopin.

W roku szkolnym odbywały się liczne 
koncerty, niekiedy połączone z wyjazda
mi do zaprzyjaźnionych szkół, z warszta
tami, na które zapraszano profesorów z 
całej Polski. Sukcesem są koncerty w po
siadającej świetną akustykę, Sali Kame
ralnej “Starostwa”, którą udostępniło na 
potrzeby szkoły kierownictwo Urzędu Re
jonowego. Stanął tu 5-głosowy pozytyw, 
instrument organowy szczególnie przydat
ny do wykonywania muzyki barokowej.

Wiosna w każdej szkole to czas podsu
mowań. Wychowankowie szkoły muzycz
nej brali udział w wielu konkursach. Oto 
bogaty plon zdobytych nagród i wyróżnień. 
W PSM I stopnia: II miejsce Adama Ku- 
rzei (op. Krystyna Kurzeja) na ogólnopol
skich przesłuchaniach klas fortepianu w 
Warszawie (26.lll.br). W PSM II stopnia: 
II nagroda Radosława Puszyło (op. Fran
ciszek Prus) w styczniu br. w Mławskim 
Festiwalu Muzyki Akordeonowej i awans 
do majowych przesłuchań międzynarodo
wego festiwalu akordeonistów w Klingen
thal (RFN), III nagroda Pawła Stawar- 
skiego (op. Robert Kabara) w makrore- 
gionalnych przesłuchaniach klas skrzypiec 
w Katowicach i udział w przesłuchaniach 
ogólnopolskich w Elblągu, IV wyróżnienie 
Karola Mańki w międzywojewódzkim 
konkursie solfeżowym w Bielsku-Białej, II 
miejsce w makroregionalnych przesłucha
niach klas gitary zajął Piotr Bober (op. 
Marceli Kubica), w finale górnośląskich 
przesłuchań klas instrumentów dętych 
drewnianych znaleźli się Sabina Klyta (op. 
Jan Ludwik), Kamil Samiczak (op. Ry

szard Uher), Fryderyk Karanda z klasy 
Krzysztofa Biskupa zdobył wyróżnienie, a 
Piotr Musiałek z klasy Henryka Kierskie- 
go został laureatem, do finału międzyna
rodowego konkursu młodych wiolonczeli
stów w Poznaniu dostał się Wojciech Mie- 
limąka z klasy Leona Mielimąki, w prze
słuchaniach makroregionalnych klas in
strumentów dętych blaszanych wyróżnie
nie zdobył Damian Kargól z klasy Joa
chima Nowaka, nagrodę główną w II Ogól

nopolskim Konkursie Pianistycznym w Kra
kowie zdobył Artur Hes z klasy Marii War
choł.

Spośród sukcesów zespołowych wy
mieńmy: III miejsce szkolnego chóru pod 
dyr. Zyglindy Lampert-Raszyńskiej w 
Przeglądzie Chórów Szkół Muzycznych II 
stopnia w Chorzowie, III miejsce tria forte
pianowego z klasy Renaty Mielimąki w skła
dzie: Anna Mielimąka (skrzypce), Woj
ciech Mielimąka (wiolonczela), Artur Hes 
(fortepian) oraz I miejsce kwartetu smycz
kowego z klasy Leona Mielimąki w skła
dzie: Paweł Stawarski (1. skrzypce), Elż
bieta Stawarska (2. skrzypce), Marta Za
wodnik (altówka), Aleksandra Tlałka (wio
lonczela) w konkursie zespołów kameral
nych regionu śląskiego w Chorzowie.

Niektóre z konkursów jeszcze trwają i 
zapewne bez kolejnych nagród dla ryb- 
niczan się nie obejdzie.

Grzegorz Walczak

Wakacje
dla

niepełnosprawnych
Podopieczni Specjalnego Ośrod

ka Szkolno-Wychowawczego to 
dzieci upośledzone umysłowo 
w różnym stopniu - często obcią
żone dysfunkcjami sprzężonymi, 
wywodzące się z rodzin bardzo 
ubogich, a także patologicznych.

Spośród wielu potrzebujących po
mocy wychowanków, dużą grupę sta
nowią dzieci, których rodzicom sądy 
rodzinne ograniczyły bądź odebrały 
prawa rodzicielskie. Dla nich SOSW 
pełni funkcję domu dziecka. Ponieważ 
niepełnosprawni wychowankowie 
ośrodka z wiadomych względów nie 
kwalifikują się na kolonie letnie czy 
obozy harcerskie organizowane w ra
mach zwykłych akcji letnich, obowią
zek zapewnienia im wypoczynku spo
czął na ośrodku. Organizacja turnusów 
rehabilitacyjnych i terapeutycznych 
jest jednak możliwa tylko z pomocą 
ludzi i instytucji, którym los dzieci nie
pełnosprawnych nie jest obojętny.

Ośrodek zwraca się zatem o pomoc 
finansową na organizację tegorocz
nych turnusów: w Rewalu, Makowie 
Podhalańskim  i Pokrzyw nej, w 
których udział weźmie około 100 
podopiecznych rybnickiego SOSW.

Fundusze na organizację wypoczyn
ku gromadzone są na koncie ośrodka:

PBKI/O Rybnik 
Nr 11101284-2118-3000-1-28. 
Prosząc o pomoc, dyrekcja ośrod

ka zapewnia, że okazana dobroć serca 
nagrodzona zostanie najszczerszą 
wdzięcznością dzieci.

Rybnickie Centrum Kultury
oraz "Dziennik Zachodni" i "Gazeta Rybnicka" ogłaszają

Konkurs Literacki z okazji 
XXVIII Rybnickich Dni Literatury

Jego tem atem  będzie, tak jak  w  roku ub ieg łym , nasza M ała  O jczyzna . 
Term in nadsyłania prac ubiega 12 września br., a na leży je  nadsyłać na 
adres Rybnickiego Centrum Kultury, ul. Saint Vallier 1. Tam rów n ież  prosi
m y pytać o szczegóły.

Cały regulamin opublikujemy w czerwcowym numerze "Gazety Rybnickiej".

W rybnickiej szkole muzycznej

Wszystko gra
Koncert w wykonaniu uczniów oraz 45-osobowej orkie

stry symfonicznej Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stop
nia pod dyrekcją Eugeniusza Stawarskiego, który miał 
miejsce 25 kwietnia br. w Teatrze Ziemi Rybnickiej, moż
na uznać za zwieńczenie roku pełnego sukcesów w tej 
zasłużonej dla kultury Rybnika placówce.

42-28-825
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Zabawa, ale i rzetelna wiedza
23 kwietnia na deskach Teatru Ziemi Rybnickiej miał miejsce 

finał regionalny Konkursu Wiedzy Ekologicznej.

Pomysłodawcą odbywającego się już po raz 
trzeci konkursu jest małżeństwo Hanna i Ma
rian Dudkowie - nauczyciele rybnickiej SP 9, 
a w organizację włączyło się również miasto. 
W dwóch poprzednich edycjach konkursu brali 
udział wyłącznie uczniowie rybnickich podsta
wówek. Tegoroczna po raz pierwszy stworzyła 
możliwość rywalizacji dla uczniów z całego re
gionu. Wzięła więc w niej udział młodzież z Żor, 
Czerwionki-Leszczyn, Jastrzębia i Gaszowic. 
Do rybnickiego finału dostała się już tylko 10 
laureatów konkursów miejskich lub gminnych.

W stawce tej najlepszą okazała się Sonia 
Buchalik z SP 11 w Rybniku, drugie miejsce 
zajęła Lucyna Maciończyk z Żor, zaś trzecie 
Dariusz Butanowicz z Jastrzębia.

O przebieg zmagań finałowych zapytaliśmy 
Hannę Dudek.
-  Skąd pomysł organizacji konkursu i czy jest 
pani wraz z mężem zadowolona ze sposobu 
w jaki on się rozrasta?
- Organizując imprezę, chcieliśmy osiągnąć 
dwa zasadnicze cele. Przede wszystkim sze
rzyć znajomość problemów ekologicznych 
wśród młodych ludzi, a po drugie podawać ją 
młodzieży w taki sposób, by była to dla nich

z rozwiązywaniem stawianych przed nią pro
blemów. Wydawało nam się, że sam spraw
dzian wiedzy to jeszcze za mało. Na sali tea
tralnej było przecież kilkuset kibiców, którzy 
również powinni zostać w pewnym sensie 
wciągnięci do zabawy. Staraliśmy się to uczy
nić przez konkurencje typu odgadywanie zwie
rząt po ich odgłosach naśladowanych przez 
uczniów, układanie haseł proekologicznych itp. 
Było więc trochę śmiechu i zabawy, ale rów
nież rzetelnej wiedzy.
-  Czy po sukcesie tegorocznego konkursu, 
myślę tu o udanym rozszerzeniu listy jego 
uczestników o nowe miasta, myślicie pań
stwo o dalszej ekspansji i objęciu nim całe
go województwa?
- To są raczej nasze marzenia. W dwójkę nie 
jesteśmy w stanie sprostać wszystkim trudno
ściom organizacyjnym jakie stawia przed nami 
organizacja tak dużej imprezy. Na razie cieszy
my się z faktu, że udało się już zaangażować w 
to niemal cały region, a w przyszłości gdy bę
dzie taka wola ze strony innych miast, nie wy
kluczam możliwości objęcia nim całego woje
wództwa
-  Jakie nagrody czekały na tegorocznych fi-

Wbrew pozorom rdzenna, śląska mowa 
cieszy się wśród młodzieży sporym zain
teresowaniem. Dowodem na to był licz
ny udział uczniów rybnickich szkół śre
dnich w konkursie recytacji gwarą pod 
nazwą "Śląska Ojczyzna Polszczyzna", 
który już po raz czwarty odbył się w cho
rzowskim LO im. Marii Skłodowskiej-Cu- 
rie.

Młodzież
a

gwara
W eliminacjach udział wzięli ucznio

wie z całego Górnego Śląska. Z jak naj
lepszej strony dali się poznać rybnicza- 
nie, gdyż na dziesięciu finalistów aż pięć 
to uczennice rybnickich szkół - Ewa Słu- 
pik, Daria Kołek i Małgorzata Czernij z 
Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługo- 
wych, Dominika Żukowska z II LO oraz 

j  Monika Zając z I LO.
Uczestnicy uroczystego finału prezento- 

I  wali wysoki poziom artystyczny i umiejęt
ność posługiwania się gwarą śląską, cho
ciaż trema dawała się mocno we znaki.

Najlepszą okazała się być Ewa Słupik 
z rybnickiego ZSF-u, która zdobyła I na
grodę, III miejsce zajęła Monika Zając, 
zaś czwarta była Daria Kołek.

Jak widać, możemy być dumni z na
szej młodzieży, która kultywuje tradycje 
gwarowe i zdobywa w tej dziedzinie lau- 
ry. Gratulujemy! Monika Zając

przyjemność i zabawa. Obserwując uczestni
ków naszego konkursu myślę, że oba te cele 
udało się osiągnąć.
-  Jaką wiedzą z zakresu szeroko rozumianej 
ekologii wykazali się uczestnicy finału?
- Przygotowując pytania zakładaliśmy, że po
ziom wiedzy teoretycznej wśród uczestników 
finału będzie bardzo wysoki I rzeczywiście taki 
był. Młodzież z dużą łatwością radziła sobie

nalistów?
- Każdy z uczestników otrzymał plecak turystycz
ny już za sam fakt dotarcia do finału. Zaś na 
jego zwycięzców czekały: rower górski, namio
ty, śpiwory - słowem sprzęt turystyczny. Chcia
łabym przy tej okazji gorąco podziękować wła
dzom miast i gmin biorących udział w konkur- I 
sie, gdyż to właśnie one były fundatorami.

Jacek Mirosławski j

Do
kasacji

Jest nadzieja, że z terenu rybnickiego szpi
tala psychiatrycznego zniknie straszący od 
lat 80. budynek ciepłowni, która nigdy nie 
ogrzała ani metra powierzchni.

Widoczny na zdjęciu obiekt, mogący dziś 
być eksponatem w muzeum techniki, miał za 
zadanie ogrzać budujący się szpital w Orze- 
powicach i kilka innych obiektów w mieście. 
Pomysł był karkołomny, ale ponoć strategicz
ny. Przez wiele lat tony żelastwa niszczały 
i dopiero niedawno podjęto decyzję o rozbiór
ce. W sprawie tej ogłoszono już stosowny 
przetarg.

Zdj. szoł

Tel. 42-28-825
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Kolejny zakątek w centrum miasta zo
stał uporządkowany. W nowym pasażu łą
czącym ul. Sobieskiego z PI. Wolności zna
lazły miejsce, jak na razie, cztery nowe pla
cówki handlowe, a będzie ich więcej, kiedy 
zakończony zostanie następny etap robót, 
tj. zagospodarowanie budynku z lewej stro
ny pasażu idąc od ul.Sobieskiego.

Ale już dziś pasaż cieszy oko estetycz
nym wystrojem z interesującą plastycz
nie fontanną i jej otoczeniem. Projektan

tem całości jest rybniczanin, pracownik 
Politechniki Śląskiej dr Andrzej Malczyk. 
W przyszłości planuje się, że metalowe 
konstrukcje pokryje roślinność i pasaż 
“otrzyma” zielone sklepienie.

Niestety, już dziś wysadzane przez Za
kład Zieleni Miejskiej rośliny są systema
tycznie wykradane lub niszczone, a z nie
czynnego jeszcze mechanizmu fontanny 
wyjęto przy okazji jej uruchamiana sporo 
śmieci...

Zdj. szoł

Zjazd
rodu Mojzów

W nadchodzącą sobotę 17 
maja wielki zjazd organizu
je ród Mojzów.

Z dokładnej statystyki wynika, że 
liczy on 120 cz łonków , w  tym  64 
kobiety i 56 m ężczyzn. O ko ło  stu 
osób spośród nich mieszka w  Rybni
ku, w ie lu  w  dzie ln icy Ligota, w  tym 
seniorka rodu 94-letnia Eleonora.

O rgan iza to rzy  z jazdu p rzygo to 
w a li spec ja lne  zap roszen ia  oraz 
"p o m o c e  n a u k o w e "  - w yk re sy , 
d rzew a genealogiczne, tabe lę  po 
to m k ó w  z w y s z c z e g ó ln ie n ie m  
ró żn ych  danych , w  tym  w y ksz ta ł
ce n ia  itp . In te resu jącą  p os tac ią  
" w  ro d z in ie "  b y ł F il ip  M o jz a , 
k tó ry  pod ko n ie c  XIX w . p rz y w ę 
d ro w a ł do  L igo ty  z o k o lic y  S trze
lec O p o ls k ic h , gdz ie  ród za m ie 
sz k iw a ł od XV w. W  L igocie F ilip  
kup ił karczmę za "złote monety", jak 
podkreśla ją  z dum ą po tom kow ie . 
Będzie o czym  porozm aw iać w  120 
osobowym , rodzinnym  gronie.

szoł

SP 29 w finale ogólnopol
Na terenie kamieńskiego MOSiR-u odbył się 

wojewódzki finał ogólnopolskiego Turnieju Wie
dzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego.

Wzięło w nim udział 14 czteroosobowych drużyn reprezentu
jących 14 z 15 ośrodków zamiejscowych Kuratorium Oświaty w 
Katowicach.

Zwyciężyli gospodarze - czwórka uczniów szkoły pod
stawowej nr 29 w Rybniku-Golejowie. Będą oni, podobnie 
jak w ubiegłym roku, reprezentować nasze województwo w fina
le turnieju, który odbędzie się w Gorzowie Wlkp.

Zwycięska drużyna, której opiekunką jest Bożena Szymura 
wystąpiła w składzie: Ł. Kies, R. Minas, J. Kalinowski i M. 
Zimoń. Poza sprawdzianami praktycznymi, uczestnicy turnieju 
rozwiązywali testy z przepisów ruchu drogowego, a także odpo
wiadali na pytania dotyczące pierwszej pomocy.

42-28-825
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Z a a a mi...
...D Rybnicka Wiosna Teatralna w Klu

bie Energetyka, w czasie której wystąpiło 
10 teatrów amatorskich z całej Polski. Na
grodę pieniężną oraz pamiątkową statuetkę 
zdobył Teatr Realistyczny ze Skierniewic.

6 maja na scenie TZR w Zaczarowany 
świat opery, operetki i jej gwiazd wprowa
dzał nas znany popularyzator tej dziedzi
ny sztuki - Bogusław Kaczyński, w cza
sie koncertu "Wielka sława to żart"

8 maja na scenie TZR spektakl dla dzieci 
pt. “Kukuryku na patyku". Od 9 do 11 
maja w Klubie Energetyka I Ogólnopol
ski Festiwal Teatrów Dziecięcych “Bal- 
dur”, a po ogłoszeniu wyników spektakl 
Teatru “Bagatela” z K rakow a “Mały 
książę” A. de Saint - Exupery’ego.

Otwarcie wystawy obrazów Kazimie
ry Drewniok pt. “Panorama beskidzka” 
na podstawie dokumentacji fotograficznej 
i etnograficznej M ariana Machoczka 
odbyło się 24 kwietnia w rybnickiej MBP.

28 kwietnia w sali Urzędu Rejonowego 
miał miejsce koncert chóru synagogi “Pod 
białym bocianem” z Wrocławia - w pro
gramie m.in. pieśni chasydzkie.

Od 22 kwietnia do 13 maja Galeria Sztu
ki TZR prezentowała obrazy Ryszarda Ka
łamarza, urodzonego w Przemyślu absol
wenta Wydziału Grafiki w Katowicach.

Rozpoczęło się koncertow anie “Pod 
wierzbą” TZR. 4 maja wystąpiły: Kapela 
Braci Kowoli oraz zespół instrumental- 
no-wokalny EMA - Cantare. 11 maja kon
certowała Miejska Orkiestra Dęta “Ryb
nik” z formacją majoretek.

Przed naifii...

Majowo-jazzowo

Marek Bałata znów w Rybniku!
W piątek 23 maja na Małej Scenie 

Rybnickiej wystąpi Marek Bałata - naj
lepszy polski wokalista, gitarzysta, kom
pozytor, ale także... jazzowy artysta gra

fik.
Od kilkuna

stu lat prezen- 
tu je sw oje 
grafiki w ga
leriach całej 
E u r o p y ,  
współpracuje 
rów nież ze 
znakomitymi 
artystam i ze 

świata muzyki zarówno jazzowej, jak i kla
sycznej, nowoczesnej i teatralnej, a współpra-

ca ta zaowocowała wieloma występami na 
estradach, scenach teatralnych, festiwalach 
oraz nagraniem wspaniałych płyt, w tym 
dwóch firmowanych nazwiskiem artysty.

W najbliższym koncercie na Małej Scenie 
liderowi towarzyszyć będą: Jerzy Główczew- 
ski na saksofonie altowym, Adam Niedzie- 
lin na fortepianie, basista Jan Cichy i perku
sista Mirosław Sitkowski. W programie m.in. 
utwory z debiutanckiej płyty Marka Bałaty 
“Voice Paintings”.

Zapraszamy na Małą Scenę Rybnicką w 
piątek 23 maja o godz. 19.00.

Dla czytelników “Gazety Rybnickiej” dwa 
podwójne zaproszenia do odbioru w redak
cji.

P.B.

Jazz
w “Bombaju”
Któż ze “starych” rybniczan nie pa

mięta legendarnego “Bombaju” - klubu 
w nieistniejącym  już dziś budynku 
Domu Kultury “Ryfamy”, nieopodal 
sądu. To właśnie tam w latach 50. i 60. 
grano “zakazany”, a przynajmniej źle 
widziany przez czynniki oficjalne, “im
perialistyczny wynalazek” czyli jazz, to 
tam pierwszych rybnickich jazzmanów 
podglądał Adam Makowicz...

Od marca tego roku, grupa weteranów, 
wzmocniona nieco młodszymi muzyka
mi, znów gra jazz w ... “Bombaju”. Taką 
bowiem nazwę, absolutnie nieprzypad
kowo, przybrał klub pod Teatrem Zie
mi Rybnickiej.

Piękną tradycję wskrzeszają: Lotar 
Dziwoki - puzon, śpiew, Andrzej Tre- 
fon - gitara, Andrzej Kocyba - gitara 
basowa, Czesław Gawlik - instr. kla
wiszowe i Jerzy Wenglarzy - perkusja. 
Jazzu w "Bombaju" można słuchać co 
czwartek o godz. 20.00. Wszyscy miło
śnicy synkopowego brzmienia mile wi
dziani.

Ixl

Towarzystwo Muzyczne im. Braci Szafranków

Makowicz na płycie 
i... na żywo

“Ballady i romanse” Adama Mickie
wicza wystawią dwukrotnie (15 i 16 maja, 
godz. 11.00), aktorzy Teatru Śląskiego z 
Katowic na deskach sceny TZR.

17 maja Teatr Śląski pokaże jeszcze 
komedię Raya Cooneya “Mayday - rów
nież na scenie TZR (godz. 18.00, cena 12 
zł). Inne majowe spektakle w TZR: Ze
msta” Fredry w wyk. Teatru Nowego z 
Zabrza (22 maja), “Trzy białe strzały” 
J. Makariusa w wyk. Teatru Dzieci Zagłę
bia z Będzina (20 maja, godz. 9.30, 11.45),

K T  1 5

We wrześniu ub.roku powstało w Rybni
ku Towarzystwo Muzyczne im. Braci Sza
franków.

Inicjatorami powołania do życia towarzystwa, 
które z jednej strony ma na celu przybliżenie 
rybniczanom sylwetek wielce zasłużonych za
łożycieli szkoły muzycznej, a z drugiej włącze
nie się we współczesne życie kulturalne nasze
go miasta, są nie tylko muzycy, ale również le
karze, nauczyciele i prawnicy - ludzie, którym 
sprawy rozwoju kultury nie są obojętne.

Pierwszym przedsięwzięciem towarzystwa 
jest wydanie albumu płytowego, w którego rea
lizacji wzięli udział wybitni wychowankowie ryb
nickiej szkoły Szafranków: Piotr Paleczny, Li
dia Grychtołówna, Henryk Mikołaj Górecki,

Adam Makowicz oraz Norbert Prudel - piani
sta, lekarz, a także prezes towarzystwa. Złożo
ną z muzyków naszego regionu orkiestrą Towa
rzystwa Muzycznego im. Braci Szafranków dy
ryguje na płycie Mirosław Błaszczyk. Dwupły
towy album nazwano “U źródeł sławy”, zaś de
dykacja artystów brzmi: “Mojemu Rybnikowi”.

Ciepły jeszcze krążek będzie miał swoją pro
mocję w czasie pierwszego, zorganizowanego 
przy współudziale towarzystwa koncertu w so
botę 7 czerwca o godz. 19.00 w Teatrze Zie
mi Rybnickiej, a wystąpi światowej sławy pia
nista jazzowy Adam Makowicz!

Mocne uderzenie na początek, miejmy 
nadzieję, że towarzystwo na tym nie poprze
stanie. /r/

Tel. 42-28-825
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MONITOR MIEJSKI
1)

Zarząd Miasta Rybnika 
ogłasza konkurs

na stanowisko dyrektora
w następujących placówkach 

oświatowych:

♦Szkoła  Podstawowa Nr 12 
Rybnik-Zebrzydowice, ul. Buhla 1

♦ I I  Liceum Ogólnokształcące
- Rybnik, ul. Mikołowska 18

♦Z espól Szkól Ekonomiczno-Uslugowych
- Rybnik, ul. Św. Józefa 30

♦Z espół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1, 
Rybnik-Boguszowice, ul. Małachowskiego 145

Do konkursu przystąpić mogą osoby spełniające wy
mogi określone w Rozporządzeniu MEN z dnia 31 stycz
nia 1996 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpo
wiadać osoby zajmujące stanowiska dyrektorów oraz inne 
stanowiska kierownicze w poszczególnych typach szkół 
i placówek opublikowanym w Dz.U.Nr 20 z 1996 r. poz. 
91 (do wglądu w Wydziale Edukacji).
Oferty kandydatów zawierające:

1. Życiorys z opisem pracy pedagogicznej
2. Dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe:

•  wykształcenie,
•  odbyte kursy,
•  specjalizację zawodową

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

4. Zaświadczenie o stanie zdrowia
5. Koncepcję kierowania pracą szkoły

należy składać w W ydziale Edukacji UM Rybnik - ul. 
3-go Maja 27 (pok. 9) w kopertach opisanych imieniem i 
nazwiskiem w terminie do dnia 30.05.1997 r.

2) Prezydent Miasta Rybnika
ogłasza konkurs

O ładniejszy Rybnik
w następujących kategoriach:

I  Najładniej ukw iecony balkon i loggia,
I I  Najładniej zagospodarow any teren wokół 

budynków  pryw atnych,
I I I  Najlepiej urządzony i utrzym any teren wokół 

budynków  m ieszkalnych w ielorodzinnych, 
w ram ach adm inistracji spółdzielczej, 
zakładow ej i kom unalnej

IV  Najładniej urządzone otoczenie obiektów  
użyteczności publicznej.

W konkursie mogą uczestniczyć:
- osoby indywidualne,
- administracje mieszkań spółdzielczych, zakładowych, 

komunalnych,
- użytkownicy budynków użyteczności publicznej, 
pod warunkiem  iż w ostatnich dwóch latach nie przy
znano im I, II lub III miejsca.

Konkurs będzie trwać od 23 czerwca 1997 r. do 31 
sierpnia 1997 r. W tym okresie Komisja konkursowa 
będzie przeprowadzała przegląd zgłoszonych obiektów.

Pisemne zgłoszenia do konkursu przyjmuje Wydział 
Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Rybnika, ul. Chro
brego 2, 44-200 Rybnik (pok. 254), w terminie do 20 
czerwca 1997 r. ^

I



I-& Na najlepiej utrzymane 
i zadbane otoczenie 

placówki oświatowej
w następujących kategoriach:

I Przedszkola i żłobki
II Szkoły podstawowe i średnie.

Komisja w oparciu o regulamin konkursowy oceniała 
będzie:

3) Uchwały Rady Miasta
podjęte na sesji 23 kwietnia br.

w sprawie
ustalenia wysokości opłaty stałej za korzystanie 
z wyżywienia w przedszkolach prowadzonych 

przez miasto
Rada M iasta Rybnika postanowiła:

1. Ustalić na rok szkolny 1997/98 następującą wyso
kość stałej opłaty miesięcznej za korzystanie z posił
ków przez dzieci uczęszczające do przedszkoli pro
wadzonych przez miasto:

- wszystkie posiłki 30 zł
- jeden lub dwa posiłki 25 zł

2. Opłata stanowi część kosztów przygotowania posił
ków i nie podlega zwrotowi w przypadku nieobecności 
dziecka w przedszkolu.
3. Opłaty stanowią przychód przedszkola.
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą 
obowiązującą od 1 września 1997 r.
5. Treści uchwał podać do publicznej wiadomości przez 
opublikowanie jej w “Gazecie Rybnickiej”.

w sprawie 
utworzenia zieleńca 

“Park Spełnionych Marzeń”
Rada M iasta Rybnika postanowiła:

1. Utworzyć w mieście zieleniec miejski - “Park Speł
nionych Marzeń”, stanowiący teren zieleni pomię
dzy ulicami Raciborską, Reymonta i Krzyżową
o po w. ogólnej 4.659 m2.

2. Uchwalić regulamin zieleńca stanowiący załącznik 
do niniejszej uchwały.

3. Przepisy regulaminu umieścić przy wejściach do zieleń
ca w widocznych miejscach.

4. Za nieprzestrzeganie regulaminu grozi odpowiedzial
ność w ramach przepisów o wykroczeniach.

5. Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Miasta.
6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 maja 1997 r. i 

podlega ogłoszeniu w "Gazecie Rybnickiej".

1. estetykę i funkcjonalność zagospodarowania terenu,
2. porządek na tym terenie,
3. różnorodność gatunków zieleni wysokiej i niskiej,
4. ukwiecenie okien, tarasów,
5. czystość - schludność budynku,
6. śmiałość i pomysłowość rozwiązań.
Dla wyróżniających się placówek przyznane zostaną na
grody pieniężne.
Przewidywany termin zakończenia konkursu 16.06.1997 r. 
Zgłoszenia pisemne do konkursu przyjmuje Urząd Mia
sta Rybnika - Wydział Ochrony Środowiska do dnia 30 
maja 1997 r.

Zieleniec “Park Spełnionych Marzeń” 
Charakterystyka terenu:
“Park Spełnionych Marzeń ” to teren zieleni położony 
pomiędzy ulicami Raciborską, Reymonta i Krzyżową. 
Powierzchnia ogólna: 4.659 m2, w tym: pow. trawni
ków: 4.068 m2, pow. ścieżek: 591 m2.
Regulamin obiektu:

1. “Park Spełnionych Marzeń” na którym każdy mie
szkaniec Rybnika może upamiętnić ważne wyda
rzenie w swoim życiu, np. urodziny dziecka, egza
min dojrzałości, ślub, itp. przez posadzenie drzewa.

2. Symbol pamięci, posadzone drzewo, może być 
oznaczone trwałą tabliczką informacyjną o wym. 
21x15 cm umieszczoną na metalowym wsporniku 
w pobliżu drzewa.

3 . Gatunki drzew przewidziane do nasadzeń to: 
lipa, klon i jesion.

4. Miejsce nasadzeń należy uzgodnić z Zarządem Zie
leni Miejskiej na podstawie schematu sadzenia 
drzew.

5. Za zgodą Zarządu Miasta dopuszcza się nieod
płatnie wysadzanie drzewa wraz z określeniem 
celu sadzenia.

6. Teren zieleńca to miejsce wypoczynku. 
Przebywanie na tym terenie zobowiązuje 
do zachowania spokoju i porządku.
Szczególnie zabrania się:

- zaśmiecania trawników i ścieżek,
- niszczenia drzew, krzewów, ławek, koszy na śmieci i 

postumentów z tabliczkami informacyjnymi znajdu
jącym i się na terenie parku,

- wprowadzania psów bez smyczy i kagańców,
- wnoszenia, sprzedaży i spożywania napojów alkoho

lowych,
- palenia tytoniu.

Osoby nieprzestrzegające zasad porządkowych regu
laminu zostaną pociągnięte do odpowiedzialności w 
ramach przepisów o wykroczeniach.



4) na dostawę i montaż urządzeń 
do pobierania opłat parkingowych 

w ilości 15 sztuk

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg EKD: 30.02 
Termin realizacji zamówienia: dostawa i montaż ma
ksymalnie w ciągu trzech miesięcy od podpisania 
umowy.

Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie za
mówienia jest wniesienie wadium w wysokości5.000,00 
zł w terminie d o2.07.1997 r. godz. 12.00. Miejsce wnie
sienia wadium: PBK PO Rybnik 11101284-2017-3620- 
3-20 lub  w kasie Urzędu Miasta Rybnika, ul. 
B.Chrobrego 2,44-200 Rybnik.

Wadium może być wnoszone również w obligacjach 
lub poręczeniach instytucji kredytowych. 
Postępowanie nie zostało poprzedzone wstępną kwalifi
kacją.
Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków 
zamówienia można odebrać osobiście lub za zaliczeniem 
pocztowym (dokumentacja uproszczona) w Urzędzie 
Miasta Rybnik, Wydział Komunikacji w Rybniku, 
44-200 Rybnik, ul. B.Chrobrego 2, nr pok. 017.
Cena formularza wynosi: 20.00 zł 

Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć: 
Zarząd Miasta Rybnika, Wydział Komunikacji w 
Rybniku, 44-200 Rybnik, ul. B.Chrobrego 2, nr pok. 
017.
Koperta powinna być oznaczona: Dostawa i montaż 
urządzeń do pobierania opłat parkingowych. Nie 
otwierać przed: 3.07.1997, godz. 13.00

Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z oferen
tami są: Jerzy Wróbel - naczelnik Wydziału Komuni- ✓
kacji, Roman Slenska - z-ca naczelnika Wydziału. 
Termin składania ofert upływa dnia: 2.07.1997, godz.
15.00

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego, 
pok. 137 w dniu 3.07.1997, godz. 13.00.
Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem pre
ferencji krajowych.
Preferencje będą stosowane z następujących powodów: 
- przeliczanie ceny wg zasad określonych w paragrafie

1, ust.2 i 3, paragrafie 2 ust. 2 i 3 Rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 28 grudnia 1994 r. w sprawie stoso
wania preferencji krajowych przy udzielaniu za
mówień publicznych (Dz.U.Nr 40, poz.776)
- obowiązek użycia do wykonania zamówienia nie mniej 
niż 50 proc. wartości surowców i produktów krajowych 
oraz nie mniej niż 50 proc. udziału podmiotów krajo
wych w wykonywaniu zamówienia.

W  przetargu mogą wziąć udział dostawcy (wykonaw
cy) spełniający następujące warunki:
- nie podlegają wykluczeniu z postępowania przetargo
wego z art.19 ustawy o zamówieniach publicznych,
- są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym 
zgodnie z wymaganiami ustawowymi i profil ich działa
nia odpowiada przedmiotowi zamówienia,
- posiadają doświadczenie w realizacji podobnych inwe
stycji na terenie Polski poparte listą preferencyjną i refe
rencjami.

♦  ♦  ♦

5) na przeprowadzenie remontu 
kapitalnego ulicy

a
Sw. Józefa w Rybniku

Term in realizacji: 2 miesiące od daty podpisania 
umowy.

Specyfikację  isto tnych  w arunków  zam ów ienia  
(cena 20,00 zł) m ożna uzyskać w Wydziale Dróg 
Urzędu Miasta Rybnika, ul. Chrobrego 2, pok. 
nr 247 lub za zaliczeniem pocztowym.

U praw nieni do kontaktu z oferentam i: mgr inż. 
W. Lampart.
Z am kniętą  kopertę zaw ierającą ofertę oznaczoną: 
“Oferta na wykonanie remontu kapitalnego uli
cy Św. Józefa” należy złożyć w siedzibie zam aw ia
jącego, pok. nr 247.
Termin składania ofert upływ a dnia: 20.05.1997 r., 
godz. 15.00
O tw arcie ofert nastąpi w dniu 21.05.1997 r. w sie
dzibie zam aw iającego, sala 137.
Postępowanie będzie prowadzone z zastosowa
niem preferencji krajowych.
W  przetargu m ogą wziąć udział oferenci, którzy:
1. nie podlegają wykluczeniu z postępowania na pod
stawie art.22 Ustawy o zamówieniach publicznych

iii
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na uzupełnienie oświetlenia ulicznego 
w dzielnicach miasta Rybnik: 

Gotartowice, Kamień, Kłokocin, 
Niedobczyce, Piaski, Popielów, Wielopole

Termin realizacji: 3 miesięce.
Wysokość wadium: 1.500,00 zł

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzy
skać w Wydziale Dróg Urzędu Miasta Rybnika, ul. Chro
brego 2, pok. nr 247.
Koszt specyfikacji: 20.00 zl
Oferty w zaklejonej kopercie opisanej zgodnie z wymagania
mi specyfikacji należy złożyć do dnia 23.05.1997 r. do godz.
15.00 w Wydziale Dróg Urzędu Miasta Rybnika.

Przetarg odbędzie się w dniu 26.05.1997 r. o godz. 10.00 w 
siedzibie Urzędu Miasta Rybnika, ul. B. Chrobrego 2, w sali 
nr 137.
Szczegółowe informacje dotyczące warunków zamówienia 
można uzyskać w Wydziale Dróg Urzędu Miasta w Rybni
ku, ul. Chrobrego 2, tel. 42-230-11 wew. 7205 w godz. 8.00 
-14.00 od poniedziałku do piątku.

na przebudowę skrzyżowania ulic 
Wodzisławska-Konarskiego wraz 

z budową sygnalizacji świetlnej acyklicznej

Termin realizacji: 3 miesiące od daty podpisania umowy. 
Specyfikację istotnych warunków zamówienia (cena 20,00 zł) 
można odebrać w Wydziale Dróg Urzędu Miasta Rybnika, 
ul. Chrobrego 2, pok. nr 247 lub za zaliczeniem pocztowym. 
Uprawnieni do kontaktu z oferentami: mgr inż. W. Lampart.

Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę oznaczoną:
“Oferta na wykonanie przebudowy skrzyżowania ulic 
Wodziałwska-Konarskiego wraz z budową sygnalizacji 
świetlnej acyklicznej” należy złożyć w siedzibie zamawia
jącego, pok. 247.
Termin składania ofert upywa dnia 2.06.1997 r. godz. 12.00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 2.06.1997 r., godz. 13.00 w 
siedzibie zamawiającego, sala 137.
Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem prefern- 
cji krajowych.
W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy:
1. nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art.22 Ustawy o zamówieniach publicznych

na wykonanie dokumentacji 
technicznej oświetlenia ulicznego:

zadanie 1
“Oświetlenie ulicy Braci Nalazków na osiedlu domków jed
norodzinnych w Boguszowicach” 
zadanie 2
“Uzupełnienie oświetlenia ulicy Rajskiej w Boguszowicach” 
zadanie 3
“Uzupełnienie oświetlenia ulicy Górniczego Stanu w Nie- 
dobczycach”
Termin realizacji: do 3 miesięcy.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w Wy
dziale Dróg Urzędu Miasta Rybnika, ul. Chrobrego 2, pok. nr 247.
Koszt specyfikacji: 20,00 zł

Oferty w zaklejonej kopercie opisanej zgodnie z wymaga
niami specyfikacji należy złożyć do dnia 23.05.1997 r. do 
godz. 15.00 w Wydziale Dróg Urzędu Miasta Rybnika.

Przetarg odbędzie się w dniu 26.05.1997 r. o godz. 13.00 w 
siedzibie Urzędu Miasta Rybnika, ul. B. Chrobrego 2, w sali nr 
137.
Szczegółowe informacje dotyczące warunków zamówienia 
można uzyskać w Wydziale Dróg Urzędu Miasta w Rybni
ku, ul. Chrobrego 2, tel. 42-230-11 wew. 7205 lub 7211 w 
godz. 8.00 - 14.00 od poniedziałku do piątku.

♦  ♦  ♦

na remont Domu Pomocy Społecznej 
w Rybniku, ul. Żużlowa 

W zakres remontu wchodzą roboty 
ogólnobudowlane, malarskie, 
wymiana stolarki okiennej.

Oferty należy złożyć do dnia 23.06.1997 r. do godz. 15.00 w 
Wydziale Inwestycji i Budownictwa, ul.Hallera 10.

Przetarg odbędzie się w dniu 24.06.1996 r. o godz. 9.00 w 
siedzibie Urzędu Miasta Rybnika, ul.Chrobrego 2 , sala nr 
137.

Do udziału w przetargu upoważnia wadium w wysokości
3.000,00 zl. wpłacone w kasie Urzędu lub na konto: PB K
W-wa I/O Rybnik Nr 11101284-2017-3620-3-20 w formie pie
niężnej, obligacjach państwowych, poręczeniach instytucji kre
dytowych do dnia 23.06.1997 do godz. 12.00.
Szczegółowe informacje oraz specyfikację istotnych warun
ków zamówienia można uzyskać w Wydziale Inwestycji i 
Budownictwa Urzędu Miasta Rybnika przy ul.Hallera lOa 
tel.42-230-11, w godz. od 8.00 - 14.00 od poniedziałku do 
piątku.
Cena formularza specyfikacji: 15 zł (płatne w kasie Urzędu 
Miasta, ul.Chrobrego 2).

IV



1 0 )  1 1 )
na roboty remontowe w placówkach na roboty remontowe w placówkach
oświatowych obejmujące zadania: oświatowych obejmujące zadania:

1) Szkoła Podstawowa Nr 27, Rybnik-Chwałęcice, 
ul.Gzelska 7 - roboty malarskie

2) Szkoła Podstawowa Nr 8, Rybnik, ul.Gliwicka 105
3) Szkoła Podstawowa Nr 29, Rybnik-Golejów, 

ul.Komisji Edukacji Narodowej 29
- roboty remontowe ogólnobudowlane 
i malarskie

4) Rybnickie Centrum Kultury, Rybnik, 
ul.Saint Vallier
- roboty ogólnobudowlane kasy fiskalnej

5) Szkoła Podstawowa Nr 25 Rybnik-Radziejów, 
ul.Kreta 20
- malowanie dachu, wykonanie pilokapów

Oferty należy złożyć do dnia 18.06.1997 r. do godz.
15.00 w Wydziale Inwestycji i Budownictwa, ul. 
Hallera 10.

Przetarg odbędzie się w dniu 19.06.1996 r. o godz.
9.00 w siedzibie Urzędu Miasta Rybnika, 
ul.Chrobrego 2, sala nr 137.

Szczegółowe informacje oraz specyfikację istotnych 
warunków zamówienia można uzyskać w Wydziale In
westycji i Budownictwa Urzędu Miasta Rybnika 
przy ul. Hallera lOa, teł. 42-230-1 lw.7706. w godz 
od 8.00-14.00 od poniedziałku do piątku.

Cena formularza specyfikacji: 15 zł (płatne w kasie 
Urzędu Miasta, ul.Chrobrego 2).

1) Szkoła Podstawowa Nr 17 
Rybnik-Boguszowice,ul.Żurawia 7
- remont posadzek

2) Szkoła Podstawowa Nr 33, 
Rybnik-Niedobczyce,
ul.Górnośląska 106 - roboty remontowe 
ogólnobudowlane + roboty elektryczne 
instalacyjne, w tym wymiana rozdzielni 
typ TG i RK

3) Przedszkole Nr 42 i 43
- remont i malowanie okien

Oferty należy złożyć do dnia 17..06.1997 r. do godz.
15.00 w Wydziale Inwestycji i Budownictwa , 
ul.Hallera 10.
Przetarg odbędzie się w dniu 18.06.1996 r. o godz.
9.00 w siedzibie Urzędu M iasta Rybnika, 
ul.Chrobrego 2 , sala nr 137.
Szczegółowe informacje oraz specyfikację istotnych 
warunków zamówienia można uzyskać w Wydziale In
westycji i Budownictwa Urzędu Miasta Rybnika 
przy ul. Hallera lOa tel.4223011,w.7706. w godz od
8.00 - 14.00 od poniedziałku do piątku.
Cena formularza specyfikacji: 15 zł (płatne w kasie 
Urzędu M iasta, ul.Chrobrego 2).

♦  ♦  ♦  ♦  ♦

12)
na dostawę i montaż drzwi 

automatycznie otwieranych w Ośrodku 
Sportowo-Rehabilitacyjnym “Bushido” 

w Rybniku

Oferty należy złożyć do dnia 14.06.97 r. do godz.
15.00 w Wydziale Inwestycji i Budownictwa, 
ul.Hallera 10.

Przetarg odbędzie się w dniu 15.06.1996 r. o godz.
9.00 w siedzibie Urzędu M iasta Rybnika, 
ul.Chrobrego 2 , sala nr 137.

Do udziału w przetargu upoważnia wadium w wy-

♦  ♦  ♦  ♦

sokości 1.500 zł. wpłacone w kasie Urzędu lub na 
konto: PBK W-wa 1/0 Rybnik Nr 11101284-2017- 
3620-3-20 w formie pieniężnej, obligacjach państwo
wych, poręczeniach instytucji kredytowych do dnia 
14.06.1997 do godz. 12.00.

Szczegółowe informacje oraz specyfikację istotnych 
warunków zamówienia można uzyskać w Wydziale 
Inwestycji i Budownictwa Urzędu Miasta Rybni
ka przy ul.Hallera lOa, tel. 42-230-11 w 7704. w 
godz od 8.00-14.00 od poniedziałku do piątku.
Cena form ularza specyfikacji: 10 zł (płatne w kasie 
Urzędu M iasta, ul.Chrobrego 2).

V



13) na roboty remontowe w placówkach 
oświatowych obejmujące zadania:

1) a)Szkoła Podstawowa Nr 4 Rybnik-Ligota,
ul.Karola Miarki 64 - remont instalacji 
elektrycznej sali gimnastycznej 

b) Szkoła Podstawowa Nr 5,
Rybnik,ul.Różańskiego 14a 
- remont instalacji elektrycznej 
sali gimnastycznej

2) Szkoła Podstawowa Nr 31,
Rybnik, ul.Orzepowicka
- remont instalacji elektrycznej sali gimnastycznej

3) Zespół Szkół Budowlanych,
Rybnik, ul.Świerklańska 42
- remont instalacji elektrycznej basenu

4) Dom Kultury, Niedobczyce, ul.Barbary 23
- remont instalacji odgromowej

Oferty należy złożyć do dnia 19.06.1997 r. do godz. 15.00 
w Wydziale Inwestycji i Budownictwa, ul.Hallera 10.

Przetarg odbędzie się w dniu 20.06.1996 r. o godz. 9.00 w sie
dzibie Urzędu Miasta Rybnika, uLChrobnego 2, sala nr 137

Szczegółowe informacje oraz specyfikację istotnych 
warunków zamówienia można uzyskać w Wydziale In
westycji i Budownictwa Urzędu Miasta Rybnika przy 
ul.Hallera lOa, tel.42-230-1 lw. 7706 w godz od 8.00-
14.00 od poniedziałku do piątku.
Cena formularza specyfikacji: 15 zł (płatne w kasie Urzę
du Miasta, ul.Chrobrego 2).

♦  ♦  ♦  ♦

15) Zarząd Zieleni Miejskiej 
ogłasza przetarg 

na dzierżawę cmentarza 
komunalnego w Rybniku-Chwało wice 

przy ul. Kamiennej w formie 
konkursu ofert.

Do przetargu zaprasza się osoby, które:
1. nie prowadzą działalności gospodarczej w zakresie 
świadczenia usług pogrzebowych (urządzanie pogrzebu, 
przewozy zwłok, itp),
2. określą pełny, maksymalny zakres robót porządkowych 
i konserwacyjnych na terenie cmentarza prowadzonych 
w ramach uzyskiwanych dochodów ze sprzedaży usług 
na terenie cmentarza,
3. określą dodatkowy zakres prac na cmentarzu w formie 
oferty dla klientów,

na roboty remontowe w placówkach 
oświatowych obejmujące zadania:

1) Szkoła Podstawowa Nr 18, 
Rybnik-Boguszowice,
ul.Lompy 6 - Remont i malowanie stolarki 
okiennej

2) Szkoła Podstawowa Nr 26 Rybnik-Niewiadom, 
ul.Morcinka 14 - Roboty ogólnobudowlane jak: 
montaż drzwi, malarskie, zadaszenie z blachy

3) Szkoła Podstawowa Nr 23 Rybnik-Niewiadom, 
ul.Sportowa 23 -Wykonanie bieżni

Oferty należy złożyć do dnia 16.06.1997 r. do godz.
15.00 w Wydziale Inwestycji i Budownictwa, 
ul.Hallera 10.

Przetarg odbędzie się w dniu 17.06.1996 r. o godz.
9.00 w siedzibie Urzędu M iasta Rybnika, 
ul.Chrobrego 2, sala nr 137

Szczegółowe informacje oraz specyfikację istotnych 
warunków zamówienia można uzyskać w Wydziale 
Inwestycji i Budownictwa Urzędu Miasta Rybnika 
przy ul.Hallera lOa, tel. 42-230-11 w.7706 w godz 
od 8.00-14.00 od poniedziałku do piątku.
Cena formularza specyfikacji: 15 zł (płatne w kasie 
Urzędu Miasta, ul.Chrobrego 2).

14)

♦  ♦  ♦  ♦  ♦

4. przedstawią propozycje wysokości czynszu dzierżaw
nego za obiekt (netto) w rozliczeniu miesięcznym,
5. posiadają znajomość zakresu prowadzonych usług 
cmentarnych i obowiązujących przepisów ustawy z dnia 
31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych 
(Dz.Urz. nr 47 z 22 listopada 1972 r. w sprawie ogłosze
nia jednolitego tekstu ustawy).

Szczegółową specyfikację warunków dzierżawy można 
zakupić w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Rybniku, ul. 
Pod Lasem 64, pok. 1 (tel. 42-488-38) w cenie 10,00 zł.

Oferty konkursowe w zaklejonych kopertach z ozna
czeniem Dzierżawa cmentarza w Rybniku - Chwało- 
wicach należy składać w terminie do 11 czerwca 1997 r. 
do godz. 14.00 w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Ryb
niku.

Otwarcie i wybór oferty konkursowej nastąpi dnia 12 
czerwca 1997 r. w siedzibie Zakładu.

Zainteresowane strony zostaną powiadomione o wyni
kach konkursu do 17 czerwca 1997 r.

VI
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16) na przeprowadzenie remontu 
kapitalnego parku przy ul. Mościckiego 

w Rybniku-Niewiadomiu.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia (cena

10,00 zł) można uzyskać w Wydziale Ochrony Środowi
ska, Urząd Miasta Rybnika, ul. Chrobrego 2, pok. 255.

Do udziału w przetargu upoważnia wadium w wyso
kości 300,00 zł wpłacone w kasie Urzędu przy ul. Chro
brego 2 lub na konto PBKI/O Rybnik nr 11101284-2017- 
3600-3-20.

Oferty w zaklejonej kopercie z oznaczeniem: “Remont par
ku w Niewiadomiu” należy składać w terminie do 11 czerwca 
1997 r. do godz. 15.00 w Wydziale Ochrony Środowiska.

Przetarg odbędzie się w dniu 12 maja 1997 r. o godz.
10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Rybnika przy ul. Chro
brego 2, pok. 138.

Szczegółowe informacje dotyczące warunków za
mówienia można uzyskać w Wydziale Ochrony Środo
wiska, ul. B. Chrobrego 2, tel. 42-230-11 w. 7224.
W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy:
1. wpłacili wadium,
2. spełniają wymogi określone w specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia,
3. spełniają wymogi określone w art.22 Ustawy o za
mówieniach.

17) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 
w Rybniku-Kamieniu 

ogłasza przetarg nieograniczony 
na położenie płytek w parafialnym Domu 

Polskim w Stanisławowie na Ukrainie.
Zakres robót obejmuje położenie:
- 590 m2 płytek posadzkowych
- 330 m2 płytek ściennych
- 50 m2 płytek schodowych.
Termin realizacji: od 23.06. do 15.09.1997 r.

Powyższe roboty wykonywane są w ramach pomocy 
mieszkańców Śląska dla rodaków na Ukrainie.

Oferty należy składać do dnia 28 maja 1997 r. w dy
rekcji MOSiR.

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi 2 czerwca o godz. 10,00 
w hotelu “Olimpia” w Kamieniu, ul.Hotelowa 12.

D odatkow e inform acje  m ożna uzyskać pod nr 
tel. 42-221-40, wew. 351.

M M I

N a  e k r a n a c h . . .

KINO “PREMIEROWE” TZR
15.05., godz. 17.00, 20.00 - Angielski pacjent, USA
16.05., godz. 19.00- 
17-18.05., godz. 21.00- 
20 i 22.05., godz.19.00

Blask, USA

16.05., godz. 17.00, 21.00-
19.05., godz. 17.00- 
20-22.05., godz. 17.00, 21.00

Kłamca, kłamca, USA

24.05., 27-28.05., godz. 17.00 - Jerry Maguire, USA
23.05., godz.16.00 -
24.05., godz.19.30 -
25.05., godz. 20.30 -
26.06., godz.17.00 - 
27-28.05., godz. 19.30
29.05., godz. 21.00 -

Donnie Brasco, USA

29-30.05., godz. 17.00 
1.06., godz. 15.00 - Lem ur zwany Rollo, USA

29.05., godz. 19.00; 30.05., godz. 21.00 - Dym, USA
30.05., godz. 18.45 -
31.05., godz. 21.00 - Rom eo i Julia, USA

DKF "EKRAN"
19.05., godz. 19.30 - The Pillow Book, ang.
26.05., godz. 19.30 - Angielski pacjent, USA

Kino “APOLLO”

^ h f dZ J 7 on ,1n '15 " ^ r a d a ,  USA 
26-18.05., godz. 20.30 -
16- 8.05., godz. 16.00- 
19-22.05., godz. 17.00- Gwiezdne wojny, USA

16-18.05., godz. 18.15- 
19-22.05., godz. 19.15- 
23-25.05., godz. 20.30 -

Długi pocałunek  
na dobranoc, USA

23-25.05., godz. 16.00 - 
26-29.05., godz. 17.00- Imperium kontratakuje, USA

23.25.05., godz. 18.15-
26-29.05., godz. 19.15 - G liniarz z metropolii, USA
30.05. -1.06., godz.19.30 -
30.05. -5.06., godz. 17.00 - Powrót Jedi, USA

Kino “ZEFIR” - DK Boguszowice
15.05., godz. 17.00, 19.00 - Szczęśliwy dzień, USA 
18-22.05., godz. 17.00,19.00-101 dalmatyńczyków, USA 
25-29.05., godz. 17.00,19.00 - Belfer, USA
Seanse filmowe odbywają się codziennie z wyjątkiem sobót

Kino “WRZOS” - DK Niedobczyce
18.05., godz. 17.00 - Czy to ty, czy to ja, USA
25.05., godz. 17.00 - Eddie, USA
1.06., godz. 17.00 - Kosm iczny mecz, USA



Harmonogram
szczepienia psów przeciw wściekliźnie na terenie miasta Rybnika

19.05.1997-  poniedziałek
14.00 - ul. Zebrzydowicka (p.Zimoń)
16.30 - ul. Św. Józefa (obok Zesp.Szk.Ekon.)

20.05.1997 - wtorek
14.00 - Niewiadom, ul. Frontowa (p.Przeczek)
15.00 - Niewiadom (obok boiska)
16.30 - Niewiadom (szkoła nr 26)

21.05.1997 - środa
14.00 - Wielopole (obok POM-u)
15.30 - Wielopole, ul.Podleśna (leśniczówka)
17.30 - ul. Młyńska (obok targowiska)

22.05.1997 - czwartek
14.00 - Grabownia (obok sklepu)
16.00 - Golejów (obok starej remizy)
18.00 - Rybnik (TZR)

23.05.1997 - piątek
14.00 - Zebrzydowice (za mostem ul.Buhla)
15.00 - Zebrzydowice (p.Berger)
17.00 - Rybnicka Kuźnia (obok sklepu)

26.05.1997 - poniedziałek
14.00 - ul. Niedobczycka (p.Oleś)
14.30 - ul. Witosa (p.Gaszka)
16.00 - ul. Kadłubka (obok autozłomu)
17.00 - ul. Wodzisławska (p.Barteczko)
18.00 - ul. Dolna (pod lasem)

27.05.1997 - wtorek
14.00 - ul. Wrębowa (szkoła nr 22)
15.30 - ul. Górnośląska (p.Gaszka)
17.30 - ul. Górnośląska (dawny GS)

28.05.1997 - środa
14.00 - Radziejów, ul. Okulickiego (p.Lip)
14.30 - Radziejów (obok klubu)
16.30 - Popielów (p.Pielorz)

30.05.1997 - piątek
14.00 - Orzepowice (obok remizy)
16.00 - Chwałęcice (obok remizy)
17.30 - Stodoły (p. Tosta)

2.06.1997 - poniedziałek
14.00 - Kamień, ul.Hotelowa
15.00 - Kamień, ul. Jodłowa
16.00 - Kamień (obok przedszkola)

VIII
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Przewodniczącym został ponownie Krzy
sztof Dublewski, jego zastępcą Bogdan Szy
mura, skarbnikiem  Maria Budny-Mal- 
czewska, sekretarzem Grażyna Zarzecka- 
Czech, zaś członkiem  Zarządu - Lesław 
Zbożil.

Wokół sztuk 
plastycznych
Istniejące od 1993 roku rybnickie koło 

ZPAP zrzesza ponad 30 artystów reprezen
tujących prawie wszystkie dziedziny sztuk 
pięknych i oprócz Rybnika, obejmuje swo
im działaniem Żory, Wodzisław, Racibórz, 
Jastrzębie i okolice.

Z inspiracji koła w salach Muzeum zorga
nizowano m.in. ekspozycje “Pejzaż i ekolo
gia”, w której 15 artystów zaprezentowało 
ponad 60 prac. Wydarzeniem była też wy-

Propozycje TZR
Dynamicznie rozpocznie się czerwiec 

na deskach Teatru Ziemi Rybnickiej. W 
środę 4 czerwca o godz. 19.00 wystą
pi bowiem Kayah, a kto jak kto, ale ta 
świetna wokalistka potrafi nieźle rozgrzać 
publiczność.

Nie mniejsze emocje wzbudzi na pew
no 8 czerwca o godz. 19.00 spektakl Te-

stawa dzieł kilku członków koła w Hambur
gu i plener w tym mieście, a trzyletnią dzia
łalność koła uwieńczy w czerwcu zbiorowa 
wystawa “Człowiek i życie”, będąca plonem 
konkursu, którego współorganizatorem jest 
Muzeum w Rybniku. Celem konkursu adre-

Rybnickie Koło Z w iązku  Pol
skich A rtystów  Plastyków, jed y 
nego zw ią zk u  tw ó rczeg o  d z ia 
ła jącego w  naszym m ieście, w y 
brało  swoje w ład ze  na kolejną, 
3 -le tn ią  kadencję.

sowanego do członków okręgu katowickiego 
ZPAP jest wyłonienie oraz prezentacja naj
ciekawszych zjawisk artystycznych w plasty
ce, promocja sztuk plastycznych oraz prezen
tacja postaw twórczych. Prace należy dostar
czyć do 31 maja br. do rybnickiego Mu
zeum, gdzie można otrzymać też dokładne in
formacje o regulaminie konkursu. Pokonkur
sowa wystawa zostanie otwarta 9 czerwca 
br.

atru Studio z Warszawy “Sie kochamy” 
w doborowej obsadzie, wystąpią bowiem 
Joanna Trzepiecińska, Wojciech Ma
lajkat i Zbigniew Zamachowski.

Interesująco również na ekranie “Kina 
Prem ierow ego” , w którym  obejrzym y 
m.in. nagrodzony Oscarem czeski film 
Jana Sveraka “Kola”, a 13 czerwca pol
ska premiera filmu “Święty” z Valem Kil- 
merem w roli tytułowej.

"Złota Lira" po raz szósty
Już po raz  szósty zab rzm ią  fan fa ry  na o tw arcie  rybn ickiego Festiwalu O rkiestr Dętych 

"Z łota L ira", który po trw a  od 13 do  15 czerwca. Po raz  p ierw szy natom iast nad im pre
zą tą o b ją ł patronat M in ister Kultury i Sztuki.

Udział w  festiwalu zapowiedziały orkiestry ze Słowacji, Czech, Bułgarii, Niemiec, Węgier oraz 
5 zespołów polskich. Festiwal rozpocznie się w piątek 13 czerwca br. o godz. 15.00 prezentacją 
orkiestr, pokazem musztry paradnej i odegraniem festiwalowego hymnu na Rynku.

Zakończenie imprezy przewidziano na 15 czerwca o godz. 18.00 w  Teatrze Ziemi Rybnickiej 
koncertem galowym.

Nasza Majówka
W niedzielę 18 maja parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa organizuje już po raz drugi 

“Naszą Majówkę” - imprezę o nastawieniu ewangelizacyjnym, którą w roku ub. chwaliliśmy za 
profesjonalizm i wysoki poziom organizacyjny.

W programie tegorocznej imprezy:
* godz. 13.00 - maraton rodzinny od kościoła NSPJ do stadionu “Górnika” Boguszowice
* godz. 13.30 - msza św. na stadionie "Górnika" celebrowana przez bp Gerarda Bernackiego
* godz. 15.00 - mecz piłki nożnej - księża V.S : prezesi Rybnickiej Spółki Węglowej
* godz. 17.30 - koncert w ogrodzie parafialnym z udziałem: Siostry Anny ze Zgromadzenia 
Sióstr Maryi Niepokalanej z zespołem, Naszej Rodziny Poszerzonej, Mieczysława Szczęśniaka z 
zespołem New Life Musie i zespołu Varius Manx.

W przerwach aukcja obrazów oraz losowanie nagród pośród posiadaczy biletów wstępu. Oko
ło godz. 23.00 pokaz sztucznych ogni.

Organizatorzy zapraszają parafian oraz wszystkich mieszkańców miasta, z zapewnieniem, że 
zabawa będzie świetna.

14
“Bóg” W. Allena w wyk. Teatru Śląskiego z 
Katowic (25 maja, godz. 18.00, cena 12 zł).

W cyklu koncertów pn. “Muzyka na 
Ratuszu” 18 maja usłyszymy duet forte
pianowy Salwarowski & Salwarowski, 
a 28 maja recital pieśni Gabriela Foure w 
wykonaniu Katherine Dagois (Francja).

W niedzielę 18 maja o godz. 17.00 dłu
go oczekiwana “Carmen” Georgesa Bi
zeta w wykonaniu Opery Śląskiej z By
tomia - scena TZR, cena 20 zł.

Lżejsza, kabaretowa muza objawi się 
w K lubie E nergetyka (16 m aja, godz. 
18.00) - występ kabaretów “Nic” oraz 
“Jurki”, a w TZR (23 maja, godz. 20.00) 
- występ z okazji 30-lecia Kabaretu “Pod 
Egidą”.

Na estradzie TZR “Pod wierzbą” 18 
maja o godz. 16.00 wystąpią grający mu
zykę celtycko-irlandzko-szkocko-angiel- 
ską zespół Carrantuohill oraz chór I LO 
“Bel Canto” pod dyr. Lidii Marszolik. 25 
maja z okazji Dnia Matki wystąpią tutaj 
amatorskie zespoły artystyczne z Domu 
Kultury w Chwałowicach.

20 maja o 18.00 w Klubie Energetyka 
wystąpi “Promenadowy Sekstet Dęty” 
z utworami m.in. M ozarta, Brahmsa, J. 
Straussa i S. Jopłina (wstęp wolny).

23 maja o 19.00 “Łysa śpiewaczka E. 
Ionesco w wyk. Teatru im. A.Mickiewicza 
na zakończenie sezonu Piwnicy Teatral
nej Klubu Energetyka (wstęp 3 zł).

W niedzielę 25 maja przemarsz przez 
osiedle elektrowni orkiestry dętej kop. 
“Krupiński” z pokazem tanecznym ma- 
joretek (16.00 -18.00). Od 18.00 do 20.00 
występy kabaretu “Nic” oraz “Kabaretu 
Moralnego Niepokoju” na dużej scenie 
KE (cena 3 zł), zaś od 21.00 widowisko 
plenerowe “magiczne miecze Graala” 
teatru Cztery Żywioły z Chojnic.

26 maja o 17.00 w DK w Niedobczy- 
cach pokaz mody uczennic miejscowej 
ZSZ oraz koncert z okazji Dnia Matki. 
Także tutaj, 31 maja od 16.00 do 21.00 
finał konkursu “Od przedszkola do Opo
la” z udziałem Krystyny Giżowskiej.

Z okazji Dnia Dziecka 28 maja o godz. 
11.00 w TZR koncert laureatów Festiwa
lu Młodzieży Szkolnej, wstęp wolny.

Otwarcie wystawy Międzynarodowego 
Salonu Fotografii Artystycznej KUZNIA'97 
w Klubie Energetyka, wstęp wolny

KONKURS: do końca maja br. T.L.F. EL
DORADO (ul. Harcerska 1 A, 44-335 Jastrzę
bie) przyjmuje zgłoszenia do Ogólnopolskie
go Rockowego Festiwalu Młodych Talentów, 
Jastrzębie Zdrój ’97. Bliższe informacje pod 
tel. 47-18-334 oraz tel./fax 4712835.

Tel. 42-28-825



Abecadło
rzeczy  ślą sk ich

Przed kolejną pielgrzymką Ojca Świętego do Ojczyzny

Rybnickie ślady...
Ciocia papieża ze Stodół

W latach 1945-1960 w szkole podstawowej w Stodołach, dzisiej
szej dzielnicy Rybnika, pracowała ciocia młodego księdza archidie
cezji krakowskiej Karola Wojtyły - Stefania Wojtyła. Jak wspomina 
Gertruda Dobosz z Chwałęcic - ksiądz Karol swoją ciocię odwie
dzał kilkakrotnie. Przyjeżdżał do Rybnika pociągiem, a następnie 
“niebieskim” autobusem PKS dojeżdżał do Stodół. Nie mogąc kie
dyś doczekać się na autobus - poszedł na piechotę, pytając napotka
nych o drogę. Na miejscu pani Stefania musiała bratankowi szukać 
noclegu u okolicznych gospodarzy, gdyż w jej małym mieszkanku 
było tylko jedno łóżko. W 1960 roku ciocia papieża przeszła na eme
ryturę, wyjechała z Rybnika i zamieszkała w Rabce. Zmarła w 1962 
roku.

Ciocia Stefania z bratankiem 
Karolem Wojtyłą - studentem

Odwiedziny kardynała
W 1968 roku w Domu Rekolekcyjnym w Kokoszycach odbywała 

się konferencja Komisji Duszpasterstwa Ogólnego Episkopatu Pol
ski. - Obrady trwały kilka dni, a w wolnych chwilach biskupi odwie
dzali okoliczne miejscowości - wspomina ówczesny kierownik pla
cówki w Kokoszycach ks. Alojzy Klon, dzisiaj proboszcz rybnickiej 
bazyliki. - Ówczesny arcybiskup krakowski, kardynał Karol Wojtyła 
odwiedził wtedy Rybnik, w tym także kościół św. Antoniego. Naj
prawdopodobniej kardynał Wojtyła czuł sentyment do naszego mia
sta, związany z wcześniejszymi jego odwiedzinami.

W drodze do Jejkowic
Młody Karol Wojtyła studia teologiczne odbywał w czasie okupa

cji hitlerowskiej w “podziemnym” seminarium duchownym, mie
szczącym się w pałacu arcybiskupa krakowskiego kardynała Sapie
hy. Przyjacielem Wojtyły z tamtych lat był ks. Franciszek Koniecz

ny z Lędzin koło Tychów. Klerycy tego okupacyjnego rocznika w 
późniejszych latach organizowali coroczne spotkania. W połowie 
lat 70. kolej na zorganizowanie takiego zjazdu przypadło właśnie 
księdzu Koniecznemu, który był wtedy proboszczem w podrybnic- 
kich Jejkowicach. Na spotkanie 
przyjechał również kardynał Ka
rol Wojtyła, a jego droga wiodła 
przez Rybnik.

Zakazane zdjęcia papieża
Podczas w spomnianej wyżej 

konferencji Episkopatu w Koko
szycach, część uroczystości reli
gijnych odbywało się w kościele 
w Pszowie. Zrobienie serwisu fo
tograficznego zlecono fotografo

wi z Rybnika 
L e o n o w i  
M a js iu k o - 
wi.

Minęło 10 
lat. Późnym
w ie c z o re m
16 października 1978 roku Leon Majsiuk wy

w oływ ał zdjęcia w swym zakła
dzie fo tog ra
ficznym  w 
Rybniku przy 
ulicy G liw ic
kiej 7. Słucha
jąc przy pracy 
radia “W olna

Leon Majsiuk i zdjęcie z jego “zakazanej wystawy’ 

Z 1978 roku
E u ro p a” d o 

wiedział się o wyborze Polaka na papieża. Natychmiast przerwał 
pracę i odszukał stary negatyw, na którym uwieczniony został kar
dynał Wojtyła w czasie uroczystości w Pszowie. Zdjęcia powiększył 
i wystawił w oknie swego zakładu, a wystawę zatytułował “Był wśród 
nas”. Następnego dnia rano ludzie gromadzili się przed oknem wy
stawowym, ze wzruszeniem oglądali zdjęcia, wiele osób również je 
zakupiło. Zainteresowanie było tak wielkie, że pracownicy zakładu 
nie mogli nadążyć z wykonywaniem odbitek. Wszyscy byli zado
woleni, oprócz... ówczesnych władz. Po dwóch tygodniach Leon 
Majsiuk dostał wezwanie na milicję. Podczas wielogodzinnego prze
słuchania wypytywano go i straszono: Kto kupował zdjęcia? Nazwi
ska? Dlaczego to robiliście? Nie macie kogo wystawiać do okna? 
Ciekawe co na to Urząd Skarbowy? Zrobiliście to nielegalnie! Wa
tykan może zażądać odszkodowania od Polski za te zdjęcia! Narazi
liście nasz kraj na straty! - padały absurdalne zarzuty. L. Majsiuko- 
wi nakazano też dostarczyć negatywy, on jednak ukrył je, oświad
czając, że są zniszczone. Dzisiaj udostępnił je  naszej redakcji.

Wadowiczanie w Rybniku
Oprócz Stefanii Wojtyły, w okolice Rybnika los rzucił jeszcze kil

ku mieszkańców Wadowic, rodzinnego miasta Karola Wojtyły. W 
tej grupie ludzi na uwagę zasługuje rodzina pani A ntoniny Siłkow- 
skiej-M ąsior, która mieszkała w Rybniku. - Z Ojcem Świętym - wspo
mina pani Antonina - łączy nas wielka przyjaźń poprzez mojego

Tel. 42-28-825 HMBH
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Jadwiga Mandera wręcza Ojcu 
Świętemu tomik swoich wierszy

- Przybyliście do Rzymu, do gro
bu Apostołów, aby na nowo - po 
pięćdziesięciu sześciu latach od 
tamtego dramatu - odczytać jakie 
jest wasze zadanie, zadanie Rodzin 
Katyńskich. Wydaje się, że jest nim
właśnie niesienie przebaczenia. Jest w nim przechowanie pamięci 
tego dramatu narodowego, rodzinnego, osobistego, ale jest w nim 
również poprzez tę pamięć, przebaczenie...

Tymi słowami zwrócił się Jan Paweł II do członków Rodzin Katyń
skich z całego kraju i zagranicy, którzy pielgrzymowali do Rzymu w 
kwietniu ub.roku, kończąc w ten sposób obchody Roku Katyńskiego. 
Wśród pielgrzymów była rybnicka malarka i poetka Jadwiga Man
dera, której ojciec - radliński przedwojenny policjant - był jedną z 
ofiar Golgoty Wschodu. Audiencja odbyła się w Sali Klementyńskiej, 
a J. Manderowa osobiście przekazała Ojcu Świętemu tomik swoich 
wierszy “Dałeś mi...” i wiersz “Miednoje” oraz reprodukcję swojego 
obrazu przedstawiającego Matkę Boską, którą Ojciec Święty pobło
gosławił. Serdeczne spotkanie z Ojcem Świętym zainspirowało poet
kę do napisania wiersza “Snem malowana ”, który również wysłała do 
Watykanu. Otrzymała od Jana Pawła II pisemne podziękowanie i bło
gosławieństwo, które jest dla niej jedną z najdroższych pamiątek.

Pozdrowił cały Rybnik!
W związku z kanonizacją św. Jana Sarkandra w maju 1995 

roku Ojciec Święty przybył do Skoczowa. Na spotkaniu nie zabra
kło również przedstawicieli Rybnika, miasta, gdzie św. Jan Sarkan- 
der jakiś czas przebywał. W imieniu rybniczan dar papieżowi złoży

si się również do “dróg pocztowych”.
Marek Szołtysek

Rybnicka pielgrzymka do Rzymu w 1993
roku. Dar od mieszkańców miasta wrę
cza Ojcu Świętemu Dorota Bienek. 
Z lewj strony papieża ks. prałat Alojzy 
Klon.

ojca Zbigniewa Siłkowskiego. Przyjaźń ta sięga jeszcze ich szkol
nych lat, kiedy razem uczyli się w wadowickim gimnazjum. Pamię
tam jak dzisiejszy papież bawił się ze mną... Ale są to tak osobiste i 
cenne wspomnienia, że wolę je  zostawić dla siebie... Rodzina pani 
Antoniny w stanie wojennym wyemigrowała z Rybnika do Kanady, 
gdzie mieszka do dziś. Dzięki Bogdanowi Chudzikowi z Rybnika i 
Romanowi Papalskiemu z Kanady nawiązaliśmy z nimi kontakt.

Rybniccy pielgrzymi
Po 1989 roku, kiedy otrzymanie paszportu nie graniczy już z cu

dem, coraz więcej osób udaje się na pielgrzymki do Rzymu, przy
wożąc z Watykanu bezcenne wspomnienia i zdjęcie z Ojcem Świę
tym. Oto wrażenia niektórych rybnickich pielgrzymów.
Wspomina proboszcz rybnickiej bazyliki, ks. prałat Alojzy Klon:
- W podziękowaniu za ustanowienie w 1993 roku kościoła św. Anto
niego w Rybniku bazyliką mniej
szą, w październiku 1994 roku zor
ganizowana została dziękczynna 
pielgrzymka do Rzymu. Biorąca w 
niej udział szefowa Wydziału Inwe
stycji Dorota Bienek wręczyła pa
pieżowi obraz przedstawiający sta
ry i nowy Ratusz oraz bazylikę.
Przedstawiciele parafii św. Anto
niego przywieźli w darze komplet 
szat liturgicznych i album o swo
im kościele i mieście. Pielgrzym
ka utkwiła mi w pamięci szczegól
nie, choć Rzym odwiedziłam już  
sześć razy. Pamiętam również piel
grzymkę z Rybnika w listopadzie 
1981 roku. Wtedy właśnie ś.p. ks.
Henryk Jośko zawiózł Ojcu Świę
temu do poświęcenia kamień wę
gielny pod kościół św. Jadwigi na 
Nowinach.

li prezydent Józef Makosz i przewodnicząca Rady Miasta Urszula Szy- 
nol. Przyjmując obraz przedstawiający św. Jana Sarkandra Ojciec 
Święty powiedział: Rybnik - tak znam! Proszę pozdrowić wszystkich 
mieszkańców miasta! Papieskie słowa nie miały wyłącznie charakteru 
grzecznościowego, były również wspomnieniem!

Paczka dla Ojca Świętego
Na początku kwietnia br. wysłałem do Ojca Świętego paczkę z książ

ką “Rybnik nasze gniazdo”, w której zamieściłem m.in. parę zdań o 
kontaktach papieża z Rybnikiem. Wypisany na przesyłce adres - Jego 
Świętobliwość Jan Paweł II, Watykan, Italia - wzbudził na rybnickiej 
poczcie poruszenie i zakłopotanie. Pani z okienka stwierdziła, że niedo
kładny adres (brak kodu, ulicy i numeru domu) może utrudnić odbiór 
paczki jako przesyłki poleconej. Jednak po długim namyśle i konsulta
cji na zapleczu, paczkę przyjęto “na moją odpowiedzialność”, zastrze

gając, że ze względu na “niedokładny ad
res”, przesyłkę mogą na mój koszt cofnąć z 
Warszawy. Minąłjuż ponad miesiąc, a pacz
ka nie wróciła! Widocznie powiedzenie 
Wszystkie drogi prowadzą do Rzymu odno-
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W czerwcu 1923 roku wojewoda ślą
ski usunął z funkcji radcy miejskiego 
i członka magistratu radnego Artura 
Trunkhardta. Pozostał jednak człon
kiem Rady Miejskiej. Zaplątany on był 
w jeden z licznych swoich procesów 
sądowych, m.in. ...o zniewagę popeł
nioną na osobie posła Mariana Kwiat
kow skiego i o szu 
stw a  na o so b ie  
pana Józefa M an- 
drysza..., które uka
zały się w redago
wanej przez niego 
gazecie codziennej 
K atho łische  Volk- 
szeitung. Rezygna
cja przewodniczą
cego rady oraz 
trzech innych 
członków spow o
dowała, że nie było 
innego wyjścia jak 
d o ty c h c z a s o w ą  
radę rozwiązać. Pismo popierające to 
rozwiązanie przesłał na ręce wojewo
dy Żurawskiego Rybnicki Oddział 
Związku Obrony Kresów Zachodnich, 
a także starosta rybnicki Troska i bur
mistrz W. Weber. Nadmienić trzeba, że 
Rada M iejska nie zb ierała  się od 
czerwca 1924 roku, wobec czego na
gromadzonych było wiele spraw, które 
wymagały pilnego rozstrzygnięcia. 
Śląska Rada Wojewódzka w Katowi
cach dnia 9 września 1924 roku po
wzięła uchwałę: Po myśli art.79 ordy
nacji miejskiej z roku 1923 w brzmie
niu ustawy z 3.10.1923 roku (Dz.U.nr 
38, poz. 190) wyrażająca zgodę na roz
wiązanie Rady Miejskiej złożonej z 5 
członków w składzie: Maksymilian 
Basista - księgarz, Alojzy Prus - ku
piec, Edmund Nokielski - sekretarz 
ZZP, Antoni Grzesik - budowniczy, 
Józef Sonnek - nauczyciel. Decyzja ta 
potwierdzona została 16 września 1924 
roku przez wojewodę śląskiego w po
rozumieniu z Radą Wojewódzką. Jed
nocześnie wojewoda zobowiązał sta
rostę rybnickiego do odebrania przy
sięgi nowych radnych i wyznaczył datę 
pierwszego posiedzenia na 26 września 
1926 r. na godz. 12.00.

Prezesem rady, podobnie jak poprze
dniej został, Alojzy Prus, wicepreze
sem Franciszek Nokielski, sekretarzem

Maksymilian Basista, zaś jego zastęp
cą Niemiec Sonnek. Oprócz starosty 
obecny był na posiedzeniu burmistrz 
Weber i “zastępca rządu” asesor Iwa
nicki. Jednocześnie wraz z rozwiąza
niem Rady Miejskiej wojewoda naka
zał dokonać wyboru członków magi
stratu. 8 października 1924 roku do 

wojewody wpłynął 
protest członków 
magistratu rybnic
kiego przeciw ko 
jego rozw iązaniu 
do W ydziału Sa
morządowego wo
jewództwa śląskie
go. Uznali oni słu
szność rozw iązy
wania rad m ie j
skich i magistratów 
wybranych jeszcze 
w 1919 roku,...lecz  
sądzą iż możliwość 
taka nie obejm uje  

magistratu rybnickiego, ponieważ ten 
wybrany został w 1922 roku z jednej 
listy i nie pod wpływem “terroru nie
mieckiego Z  listy tej wybrano wszy
stkich członków magistratu, a wybór 
ten zatw ierdzony zosta ł przez w oje
wództwo śląskie na mocy dekretu z 2 
sierpnia 1922 r. na okres 6 lat. D late
go obecny magistrat uważa rozwiąza
nie za nielegalne...

Protest ten nie został jednak uwzglę
dniony (był spóźniony), przez Wydział 
Samorządowy województwa śląskiego 
i na posiedzeniu Komisarycznej Rady 
Miejskiej dnia 9 października 1924 
roku wybrano do magistratu: Feliksa 
Białego - lekarza, Teodora Lelka - na
czelnika urzędu rent wojskowych, Ka
rola Sprysza - sekretarza związkowe
go, Jana Lepiarczyka - kupca, Anto
niego Grzesika - budowniczego, Leo- 
nharda Tchorzewskiego - sędziego (za
razem  jako  zastępcę burm istrza). 
Wyboru nie przyjął doktor Feliks Biały, 
dlatego na jego miejsce wybrany został 
Ludwik Piechoczek. Wybrani członkowie 
magistratu zostali zatwierdzeni i złożyli 
przysięgę 23 stycznia 1925 r. Na posie
dzeniu Komisarycznej Rady Miejskiej 29 
maja 1925 roku wybrano na bezpłatnego 
zastępcę burmistrza przemysłowca 
Edwarda Wyleżycha.

Dariusz Prus

Działalność 
Rady Miejskiej 
i Magistratu 

w latach 
1924-26

część IV

Rybnicka Kuźnia zbyt krótko była sa
modzielną gminą, by dorobić się wła
snego herbu. Widoczny na rysunku herb 
zaprojektowała Hania Majka z Rybnic
kiej Kuźni

Na piaszczystych, niezbyt urodzaj 
nych polach w zachodniej czę

ści wsi Wielopole, około 1500 roku 
powstała jedna z najstarszych podryb- 
nickich kuźni. Z czasem przysiółek 
Wielopola - osadę kuźników (hutni
ków) nazwano - Rybnicką Kuźnią.

Aż do października 1967 roku Ryb
nicka Kuźnia wchodziła w skład gminy 
Wielopole. Potem była samodzielną 
wsią, by w 1975 roku stać się dzielnicą 
Rybnika.

Dzięki dużemu zapotrzebowaniu na 
żelazo i jego wysokiej cenie, około roku 
1500 na terenie dzisiejszej Rybnickiej 
Kuźni powstała pierwsza “fryszerka” 
zwana też “ogniem fryszującym” lub 
piecem kuźniczym. Był to prymitywny 
piec hutniczy, w którym przy pomocy 
węgla drzewnego wytapiano rudę żela
za. W XVI i XVII wieku roczna produk
cja żelaza w Rybnickiej Kuźni wynosiła 
około 40 ton. Dla utrzymania takiej pro
dukcji przerabiano rocznie około 1500 
wozów rudy żelaza oraz kilkaset metrów 
sześciennych węgla drzewnego.

W tamtych czasach kuźnicza osada li
czyła nie więcej niż 80 osób.

W następnych latach produkcja żela
za prawdopodobnie wzrastała i była bar
dzo opłacalną, skoro “pan na Rybniku” 
w 1740 roku buduje drugą kuźnicę w Li
gocie - dzisiaj Ligocka Kuźnia. Zapo-
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Krótkie dzieje 
Rybnickiej Kuźni

trzebowanie na żelazo wiązało się przede 
wszystkim z toczonymi wojnami, a w 
tym przypadku z "wojnami śląskimi" 
między Prusami i Austrią. Największy 
jednak rozwój przemysłu kuźniczego 
Rybnicka Kuźnia przeżyła na początku 
XIX wieku. Na zlecenie rządu pruskiego, 
angielski architekt Jan Fryderyk Wedding 
wzniósł tam zabudowania nowej huty. 
Cały kompleks przemysłowy składał się z 
dwóch pieców fryszerskich, walcowni bla
chy, tokami oraz z magazynów i domów 
mieszkalnych dla urzędników i robotni
ków. Całość położona była w okolicy dzi
siejszej Szkoły Podstawowej nr 15 przy 
ulicy Rybackiej. Wszystkie urządzenia 
kuźnicze - wielka tokarka, wiertarka, no
życe do blachy, młoty i walcownia praco
wały na napęd wodny i w tym celu wybu
dowano i unowocześniono specjalny ka
nał wodny, będący odnogą rzeki Rudy. 
Dzięki rozwojowi gospodarczemu liczba

kuźniczan wzrosła do około 250 osób mie
szkających w 58 domach. Okres prosperi
ty Rybnickiej Kuźni zakończył się pod 
koniec XIX wieku, bo zakład nie wytrzy
mał konkurencji z nowocześniejszymi gór
nośląskimi hutami. Z wszystkich podryb- 
nickich kuźni przetrwa
ła jedynie kuźnia na Pa- 
ruszowcu nazwana w 
1898 hutą “Silesia”, była 
bowiem usytuowana bli
żej linii kolejowej, którą 
w Rybniku wybudowano 
w 1856 roku.

Trudno dzisiaj ustalić 
dokładnie kiedy tamtej
sze zakłady przestały 
pracować. Wiemy nato
miast, że w 1906 roku 
zabudowania mieszkal
ne i gospodarcze po za
kładzie kuźniczym za-

kupił rybnicki szpital psychiatryczny. 
Pomieszczenia przebudowano i w 1925 
roku zamieszkało tam około 40 pacjen
tów.

Wraz z upadkiem zakładu kuźniczego 
w Rybnickiej Kuźni, osada utraciła moż
liwości dalszego rozwoju i stała się 
podrzędną wsią. Do szkoły dzieci cho
dziły do Orzepowic, zaś do kościoła do 
parafii Matki Boskiej Bolesnej w Ryb
niku. Dopiero w 1935 roku wieś zelek
tryfikowano, natomiast pierwsze utwar
dzone drogi powstały tam dopiero w la
tach 60. naszego wieku. Jeszcze w 1965 
roku do Kuźni nie dojeżdżał żaden au
tobus i by się do niej dostać trzeba było 
wysiąść z “niebieskiego” PKS-u w Orze- 
powicach, a następnie iść pół kilometra 
przez łąki na piechotę. Starsi mieszkań
cy pamiętają jeszcze, jak do kościoła 
szło się około godziny po kostki w bło
cie. Nic więc dziwnego, że niektórzy 
żartowali: “zarabowano Rybnicko Ku
źnia Cygon straciył”.

Po pierwszej wojnie światowej, Po
wstaniach Śląskich i Plebiscycie więk
szość mieszkańców Rybnickiej Kuźni 
znalazło się po polskiej stronie, tuż przy 
granicy polsko-niemieckiej. To położe
nie dawało niektórym kuźniczanom 
szansę dorobienia na przemycie. Do Nie
miec “szm uglowano” żywność, a 
przywoziło się stamtąd artykuły przemy
słowe. Proceder kwitł głównie w latach 
kryzysu lat 30. Trzeba również wspo
mnieć, że w 1922 roku w Rybnickiej Ku
źni za zgodą rybnickiego proboszcza 
oraz przy pomocy mieszkańców wybu
dowano kaplicę pod wezwaniem Wnie
bowzięcia NMPanny.

« ^ 2 0

Budynek nieistniejącej ju ż  kuźni, który do lat 70. stał 
w okolicy ulicy Rybackiej
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Zdjęcia z czasów budowy zalewu rybnickie
go i elektrowni - “>m atki żywicielki” Rybnic
kiej Kuźni

w miejscu, gdzie dawniej były zabudo
wania kuźni, stąd nazywa się ją półżar- 
tem “kuźnią wiedzy i talentów”. Ucznio
wie tej szkoły mają osiągnięcia w siat
kówce, piłce nożnej, a także w wiedzy 
regionalnej.

W 1980 roku rozpoczęto budowę no
wego kościoła pw. W niebowzięcia 
NMPanny, który od 1993 roku służy 
całej parafii, terytorialnie pokrywającej

1 9  Jga

Po wojnie przełomem dla mieszkań
ców Kuźni był rok 1969, kiedy rozpo
częto tam budowę jednej z większych 
polskich elektrowni. Wieś liczyła sobie 
wtedy około 600 mieszkańców, nieba
wem jednak i to się zmieniło. Wraz z 
ukończeniem budowy elektrowni “Ryb
nik” nieopodal zaczęły powstawać blo
ki mieszkalne, a potem drogi, chodniki, 
sklepy, zaczęła działać komunikacja au
tobusowa, a mieszkańcy znaleźli dobrze 
płatną pracę w elektrowni. Budowa przy
niosła również skutki negatywne. Ludzie 
stracili część pól, które zostały zalane, 
brakowało wody w studniach i zwięk
szyło się zanieczyszczenie środowiska. 
W ostatnich latach rybnicka elektrow
nia w znaczący sposób zmniejsza swą 
uciążliwość dla środowiska, co jest 
przyjmowane z zadowoleniem przez 
mieszkańców Rybnickiej Kuźni.

Ważnym wydarzeniem dla tej społecz
ności było powstanie szkoły podstawo
wej, którą otwarto w 1980 roku. Stoi ona

K aplica  p o d  wezw. W niebow zięcia  
N M  Panny powstała w 1922 roku

się z dzielnicą Rybnicka Kuźnia. Od 9 
lat proboszczem jest ks. Eugeniusz Faj- 
__________________  kis, który planu

je jeszcze otyn- 
1 kowanie kościo

ła, dokupienie 
ławek, całkowi- 

} te uporządko- 
i; wanie obejścia, 
 ̂ montaż dzwo- 

I nów...

Na egzystencję dzielnicy Rybnic
ka Kuźnia ogromny wpływ miała 

i elektrownia “Rybnik” - mówi zwią
zany z nią zawodowo radny Józef 
Ibrom. - W czasie budowy zniszcze
niu ulegały drogi, wysychały stu
dnie, ale były też plusy. Powstała 
infrastruktura miejska: wodociągi, 
nowe drogi, część domów ma kana
lizację i podłączona jest do ciepło
ciągu.

Istnieje dość wyraźny podział dzielnicy na 
osiedle i “starą” Kuźnię. Rozdźwięk między 
“nimi” a “nami” zauważają nawet nauczyciele 
w tamtejszej Szkole Podstawowej nr 15. Do
brze, że szkoła ta, choćby poprzez organizowa
ne Dni Edukacji Regionalnej spełnia funkcje 
integracyjne. Duże znaczenie mają też lekcje 

I  “wiedzy o Rybniku”, które w pionierski sposób 
i  realizuje nauczycielka historii Krystyna Kiere- 
1 ta. Nie wszystkim natomiast starym mieszkań- 
I com integracja jest bliska. - Ci z bloków są fest 
I  wygadani - mówią. Dlatego ludzie ze “starej” 
I  Kuźni nie “cisną się” np. do Rady Dzielnicy, 
i  Jest ich tylko dwóch, a pozostali z osiemnastu

¡dzielnicowych radnych pochodzą z osiedla.
O opinię na temat mieszkańców “starej” Ku

źni poprosiliśmy Rudolfa Jakubiaka. W 1971 
roku został on sołtysem gminy Rybnicka Ku
źnia, a po włączeniu jej do Rybnika pełni tę 
funkcję niejako “honorowo”. Przed dwoma laty 
jego obowiązki przejęła żona Helena. Dawny 
sołtys pełni już tylko funkcję gminnego inka
senta podatku od nieruchomości i środków trans
portu. Jest to dla tamtejszych mieszkańców duże 
ułatwienie, bo nie muszą chodzić z płatnościa-

■ ■ ■ ■ ■ ■ mmmmmm
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mi do Urzędu Miasta w centrum Rybnika.
O problemach swojej części dzielnicymówi R. 
Jakubiak: - Ci z bloków skarżą się, ze im “kop- 
cymy” z kominów. To się zgadza, gdyż większość 
ze 154 domów ma indywidualne kotłownie cen
tralnego ogrzewania na węgiel i muł. Ale co my 
mamy robić? Podłączenie do ciepłociągu prze
kracza dzisiaj możliwości finansowe wielu ro
dzin. Ja również dostałem już przed trzema laty

Rybnicka Kuźnia Stanisław Pęcherz: - Nasze 
osiedle składa się jakby z trzech części- z 10 
bloków przy ulicy Mglistej, z 7 bloków przy uli
cy św. Maksymiliana oraz z 5 bloków i 23 do- 
mków przy ulicy ks. Szwedy. Ale przecież nasza 
dzielnica to nie tylko osiedle. Od ponad roku 
mamy odremontowaną ulicę Podtniejską wraz 
z chodnikami. W 1996 roku przy ulicy Kuźnic- 
kiej doprowadziliśmy do zainstalowania 7 punk-

szło natomiast do tej pory do utwardzenia 
dwóch bocznych dróg ulicy Kuźnickiej. Nieroz
wiązanym od lat problemem naszej dzielnicy 
jest też sprawa utwardzania ulicy Golejowskiej. 
Ubolewamy nad tym, ale rozumiemy, że jest to 
dla władz miasta poważny problem finanso
wy, przedtem należałoby bowiem wykonać ka
nalizację. Tymczasowo utwardzamy tę drogę 
żużlem, zaś w bieżącym roku w jej części chce

my poszerzyć kanałizację 
burzową. Należy też za
znaczyć, że mieszkańcy 
naszej dzielnicy bardzo 
dotkliwie odczuwają na
rastający ruch na uli

cach Podmiejskiej, św. Maksymiliana i Rybac
kiej. Ten problem rozwiązać może tylko obwo
dnica...

Co słychać w Rybnickiej Kuźni?
“przydział mocy 
grzewczej", mam na
wet porobione plany 
podłączenia , ale na 
ich realizację potrzeb
ne jest pięć tysięcy 
złotych. Być może la
tem tego roku dopro
wadzę inwestycję do 
końca. Inni właścicie-

Przed “sołtystwem” przy ulicy św. Maksymilana Kolbe od lewej 
stoi “sołtys” Rudolf Jakubiak i przewodniczący Rady Dzielnicy w 
Rybnickiej Kuźni Stanisław Pęcherz

le posesji borykają się 
Z tym samym proble
mem. Tak więc kopcą
ce kominy nie są wy
razem naszej złej 
woli...

Pan Jakubiak zau
w ażył też potrzebę 
zrobienia chodnika 
przy ulicy Rybackiej, by dzieci po błocie nie 
musiały chodzić do szkoły.

O problemach osiedlowej części Rybnickiej 
Kuźni mówi przewodniczący Rady Dzielnicy

tów świetlnych, zaś przy ulicy Rybackiej meto
dą gospodarczą utwardzonych zostało betoni- 
tami 220 metrów bieżących drogi. Ze względu 
na brak zainteresowania mieszkańców nie do-

Generalnie Rybnicka Kuźnia należy do lepiej 
zadbanych dzielnic Rybnika. Większość bloków 
ma eleganckie, nowe plastikowe okna, jest wiele 
zieleni, o którą dba przede wszystkim spółdziel
nia mieszkaniowa. Na estetyczny i kulturalny 
kształt dzielnicy wpływ ma również wielki sponsor 
- elektrownia “Rybnik”, która wraz ze związa
nymi z nią spółkami oferuje wiele miejsc nie
źle płatnej pracy. Dzięki temu Rybnicka Ku
źnia to dzielnica bogatsza od innych i to zarów
no w wymiarze indywidualnym poszczególnych 
mieszkańców, jak i ogólnych - jako płatnik po
datków do miejskiej kasy.

Materiały dotyczące dzielnicy 
Rybnicka Kuźnia 

zebrał i opracował 
oraz zdjęcia wykonał 

Marek Szołtysek

♦  W XVI wieku mistrz kuźniczy w Rybnickiej Kuźni zarabiał rocznie 87 
guldenów w gotówce (tyle kosztował wtedy wół, odpowiednik dzisiej
szego samochodu średniej klasy), 1400 litrów żyta, 250 litrów jęczmie
nia i poganki, 37 litrów grochu, 74 litry prosa, 12 litrów masła, 60 karpii 
i wiadro drobnych ryb. Był to bardzo dobry zarobek.
♦  Tuż przed drugą wojną światową Polacy zaczęli budowę tamy na 
Rudzie, by podczas ewentualnego ataku niemieckiego zalać wodami 
rzeki drogę na odcinku Rudy-Rybnik. Przedsięwzięcie jednak nie zo
stało zrealizowane. Natomiast 1 września 1939 roku Niemcy byli w Ryb
nickiej Kuźni już o godzinie 5.30. Tego samego dnia po południu z tere
nu zabudowań w kierunku niemieckich żołnierzy padły strzały. Po tym 
incydencie Niemcy przeprowadzili wielogodzinną rewizję w całej wsi.
♦  Kiedy żołnierze radzieccy “wyzwalali” Rybnicką Kuźnię 26 stycznia 1945 
roku wystrzelili “dla zabawy” pocisk czołgowy, który zniszczył dach kaplicy. 
Sowieci zamordowali także 40 chorych z tamtejszej filii szpitala psychiatrycz
nego.
♦  W 1948 roku, “jak to w socjalizmie bywało”, w Rybnickiej Kuźni za

montowano “kołchoźniki” czyli głośniki radiowe na słupach elektrycz
nych, żeby ludzi uświadamiać...
♦  Jednym z najbardziej znanych osób urodzonych w Rybnickiej Kuźni 
jest ks. prałat Konrad Szweda (1912-1988). Zadziwiał wszystkich nie
zwykle silną osobowością, pracowitością, odwagą. Był świetnym ka
znodzieją, a wspomnienia z czasów okupacji zawarł w książce opisują
cej losy ludzi w hitlerowskich obozach pt. “Kwiaty na Golgocie”.
♦  W 1962 roku w Rybnickiej Kuźni otwarto nową piaskownię. Wydoby
wany tam piasek ładowano na ciężarówki, których codziennie kilkana
ście przejeżdżało po nieutwardzonych drogach. Gruntowe drogi zostały 
zniszczone do tego stopnia, że podczas deszczu mieszkańcy brnęli po 
kolana w błocie.
♦  Zalew Rybnicki, który graniczy z Rybnicką Kuźnią ma 24 miliony m3 
wody, zaś jego powierzchnia całkowita wynosi 555 hektarów, czyli 5,5 
km2. Głębokość zalewu dochodzi do 9 m.
♦  Aktualnie dzielnicę Rybnicka Kuźnia zamieszkuje 4659 osób, co sta
nowi 3,3 procenta mieszkańców Rybnika.

w
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Puchar dla IILO
W V mityngu pływackim szkół ponadpodstawo

wych o Puchar Dyrektora Zespołu Szkół Budow
lanych w klasyfikacji drużynowej na I miejscu upla
sowało się II LO /91 pkt/, druga lokata przypadła 
reprezentantom ZSB U l  pktA a trzecia uczniom 
ZSM-E /58 pkt/.

W zawodach wystartowało 185 zawodników z 11 
rybnickich szkół średnich.

O Śląski Puchar Optymista
W dniach od 17 do 20 kwietnia br. na wo

dach Zalewu Rybnickiego - rozegrane zo
stały regaty o Śląski Puchar Optymista.

W regatach wystartowało ok. 140 jach- 
tów z 30 klubów z całej Polski i z zagra- 

■ ■ ■  nicy a ich organizatorem był Katowicki 
Okręgowy Związek Pływacki. Były to 
pierwsze regaty zaliczane do Pucharu 
Polski w tej klasie na bieżący rok. W 
grupie “A” w klasyfikacji ogólnej na 2 
miejscu uplasował się Michał Olchaw- 
ski /Energetyk R-k/, w grupie “B” w kla
syfikacji ogólnej Katarzyna Lach /Ener
getyk R-k/ zakończyła regaty także na 
drugim miejscu, a w klasyfikacji dziew
cząt została sklasyfikowana na miejscu 
pierwszym.

Rywalki już znane

Rybnickie koszykarki w I lidze
W połowie kwietnia koszykarki Partnersa Rybnik, 

zwyciężając przed własną publicznością z Rokitą 
Wrocław, wywalczyły awans do ekstraklasy koszy- 
karek.

Po gwizdku kończącym spotkanie w hali sporto
wej w Boguszowicach rozpoczęła się szaleńcza 
zabawa. Strzelały korki od szampana, grała orkie- 
stra, kibice zaśpiewali gromkie sto lat, a potem na 
ich ramionach znaleźli się trener Kazimierz Miko- 
łajec i wszystkie jego podopieczne. Po ośmiu la
tach pierwsza liga powróciła do Rybnika - w 1989 
roku z ekstraklasy spadł miejscowy ROW. Jaka 
będzie przyszłość jedynego w mieście pierwszoli
gowca? Trudno powiedzieć, ale działacze już teraz 
myślą o wzmocnieniu klubu, a kibice liczą, że przy
goda z ekstraklasą potrwa dłużej niż jeden rok.

Awans wywalczyły: E. Dorofiejewa (314 pkt, 21 meczów), 
S. Nieskubina (290,21), G. Fulbiszewska (263,20),

N g  A. Kuszka (249, 21), N. Skrago (233, 22), A. To
m aszewska (101,22), A. Grelak (75, 18), M. Rej- 
m ent (69 ,18), D. Sęk (21,11), G. Troszka (14, 7), 
A. Kuśmirak (6, 7), A. Szalony (2, 2).

Kadetki RMKS-u w finale!
Dzięki zdobyciu drugiego miejsca w półfinałach ogólnopol

skich rozegranych w Gorlicach kadetki sekcji koszykówki RMKS 
Rybnik awansowały do grona ośmiu najlepszych drużyn Polski 
w tej kategorii wiekowej.

Natomiast juniorki RMKS w turnieju półfinałowym zajęły 4 
miejsce. Są to największe, jak na razie, sukcesy młodych ryb
nickich koszykarek.

3o
3 £
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O
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W dniach 18-2 0  maja w Timosuarze (Rumunia) 
szachistki MKSz Rybnik walczyć będą o awans do 
Finału Klubowego Pucharu Europy w szachach.

W zawodach tych rywalami rybniczanek będą sza
chistki: Elinon Atheny, Gradmastera Kijów i Timo-
suary. Trzymamy kciuki.

* * *

Agnieszka Matras (MKSz Rybnik) na zakończonych 
niedawno Mistrzostwach Polski juniorek w sza
chach do lat 20 zdobyła brązowy medal. Warto do
dać, że Marta ma dopiero 15 lat!

22 *
-N

Do czterech razy sztuka
Dopiero za czwartym razem doszedł do skutku 

pojedynek żużlowy, w którym rywalem RKM Ro
ger Rybnik był LKŻ Lublin.

Po słabym pojedynku rybniczanie odnieśli wymę
czone zwycięstwo 46:43, a podobno mieli walczyć 
o I ligę...

Mistrzowie 
modeli kartonowych

Podczas VI Ogólnopolskiego Konkursu Modeli 
Kartonowych, jaki odbył się w Bielsku-Białej, mo
delarze z Młodzieżowego Domu Kultury odnieśli zna
czące sukcesy.

W kategorii statków i okrętów (juniorów) IV miejsce 
zajął Daniel Faliszewski, w kategorii pojazdów koło
wych (młodzie)/ HI miejsce zajął Łukasz Skaba, a IV i 
VI Paweł Skaba, w kategorii pojazdów kołowych (ju
niorzy) VI miejsce zajął Adam Skupień, w kategorii 
pojazdów gąsienicowych (młodzicy) II i VI miejsce za
jął Łukasz Skaba, a w kategorii pojazdów gąsienico
wych (juniorzy) VII miejsce zajęli Daniel Gryzowski, 

Adam Skupień i Marcin Markiton.
W klasyfikacji zespołowej modelarze z Młodzieżowego 

Domu Kultury zajęli VII miejsce, a Grand Prix konkursu 
zdobył Daniel Faliszewski za perfekcyjne wykonanie mode
lu “Schamchorst”, który podczas I Rybnickiego Konkursu 
Modelarskiego zdobył specjalną nagrodę dyrektora MDK.

WÊÊÊÊÊÊÊÊÊTel. 42-28-825
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w  marynarce

Wśród autorów prawidłowych rozwiązań 
krzyżówki rozlosujemy dwa bony towarowe 

wartości 50 zł każdy, ufundowane przez
Klub Międzynarodowej Prasy i Książki 

Rybnik, ul. Sobieskiego 18.
utwór epick
na pograniczu

d o  gry
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Aleksander
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Górnej Birmy

graficznie
linijka

wiersza
sagan

Stefan, król polski 
od 1576r.

14
lub stopień i K  

kanrala i “

Nagrodę za rozwiązanie krzyżówki nr 4 
z hasłem "LICZ TYLKO 

SAM NA SIEBIE" 
otrzymują: CECYLIA SZCZUREK, 
ul. 3-go Maja 22/24, 44-200 Rybnik 

oraz BARBARA GŁOWACKA, 
ul. Floriańska 34/17, 44-217 Rybnik 

Bony towarowe do odebrania w redakcji 
przez miesiąc od daty ogłoszenia nazwisk 

zwycięzców.

Rozwiązaniem krzyżówki jest hasło, które 
powstanie po ułożeniu ponumerowanych li
ter od 1 do 17.

Rozwiązania na kartkach pocztowych z na
klejonym kuponem prosimy przysyłać do 6 
czerwca pod adresem redakcji: "Gazeta Ryb
nicka", Rynek 12a, 44-200 Rybnik, lub wrzu
cić do naszych "żółtych skrzynek" (ulica Ko
ściuszki, Zamkowa).
Rozwiązania bez kuponu nie wezmą udziału 
w losowaniu.

Sp z o o
Klub Międzynarodowej Prasy i Książki 

Rybnik, ul. Sobieskiego 18

1996 - FOTOGRAFIE  
“GAZETY WYBORCZEJ”,
Wyd. Agora-Gazeta

Album fotografii prasowych 
uwieczniających najważniej
sze wydarzenia ub.roku. Dwu
języczne teksty, “artykuł 
wstępny” pióra Adama Mich
nika, w który wkomponowano wiersze Wisławy 
Szymborskiej. Jej zdjęcie - reakcję na wiadomość 
o przyznaniu literackiej Nagrody Nobla umieszczo
no na okładce tej arcyciekawej publikacji.

Seria Encyklopedii Historii 
Świata

PIERWSZE CYWILIZA
CJE - od zarania do roku 970 
przed Chr., wyd. Delta Laro- 
usse - Empik

Bogato ilustrowany tom 
przybliża nam dzieje ludzko
ści od początków jej istnienia. 
Poznajemy pochodzenie czło

wieka i pierwsze cywilizacje, dowiadujemy się, 
kiedy wynaleziono pismo, wkraczamy w czas pi
ramid, świat żeglarzy i zdobywców, królów i pro
roków.

Dla wszystkich, dla których odpowiedź na pyta
nie “skąd przychodzimy ” jest ważna.

SUPER CD, Wyd. PPHU 
Angeł

Wydawnictwo dla kompute
rowców. W pierwszym nume
rze z tego roku proponuje 
sześć płyt CD Rom pochodzą
cych z komputerowych pism 
niemieckich z opisami ich za
wartości po polsku. Wydawcy 
zapewniają, że z oferty 1985 
roku wybrali same perełki - może gry, może jakieś 
informacje, może ciekawy filmik: czy ...jakikolwiek 
inny kawałeczek smacznego softu. A więc smacz
nego. komputerowcy!

ROBERT CHOJNACKI
& . . .

- Big Beat
Kolejny krążek Roberta 

Chojnackiego pełen nowych 
przebojów. Maciek Molenda 
swoim ciepłym głosem śpie

wa sentymentalne kawałki, które na pewno spodo
bają się młodym dziewczynom.

Teł. 4-2-28-825



Rozmowa z Dyrektorem Oddziału Kredyt Banku S.A. w Rybniku 
Panią Krystyną Ostrzołek.

który zadeklaruje miesięczne wpływy w wy
sokości min. 1 000 zł. Warunek ten nie doty
czy jednak pracowników firm  - Klientów 
Banku.

WYTCHNIENIA

24

Jeszcze nie ucichły głosy burzliwej pu
blicznej dyskusji, jaką wywołała sprawa kre
dytu udzielonego przez Kredyt Bank S.A. na 
realizację filmu „ Ogniem i Mieczem ”, gdy w 
Rybniku jednym z ważniejszych wydarzeń go
spodarczych stało się otwarcie przez Państwa 
kolejnego oddziału.

Taką postawę przyjmujemy we wszystkich 
środowiskach lokalnych, gdzie funkcjonują 
nasze placów ki. W ielokrotnie daw aliśm y 
temu wyraz w Rybniku. Cieszę się, że jest to 
dostrzegane i doceniane zarówno przez wła
dze miasta, ale przede wszystkim przez jego 
mieszkańców. Dla nich przecież istniejemy.

Dyskusję na temat wsparcia realizacji fil
mu wzbudziła nie tylko wielomilionowa kwo
ta, lecz sam fakt przeznaczenia kredytu. W 
naszym kraju kinematografia nie jest jeszcze 
postrzegana jako dobry interes a przynajmniej 
nie w oczach szerokiej opinii publicznej. Wie
rzym y, że nasza  d ecy z ja  pom oże 
w przełamaniu tego stereotypu myślenia. Fakt 
aktywnego uczestnictwa w kulturze jest tak
że odzwierciedleniem sposobu pojmowania 
przez Kredyt Bank roli sponsora. Przykładem 
może być uczestnictwo w Fundacji Pro Mu- 
sica Camerata, sponsorowanie wielkiego ar
tystycznego wydarzenia ubiegłego roku - kon
certu Jose Carrerasa, wspieranie Festiwalu 
Muzycznego w Łańcucie oraz wiele innych.

Oddział w Rybniku, którym Pani kieruje 
składa się z kilku placówek. W Jastrzębiu, 
Żorach, Radlinie, a w najbliższym czasie zo
stanie otwarta placówka w Raciborzu. Jed
nak największym zainteresowaniem cieszy się 
siedziba Oddziału w Rybniku.

Wszystko tu bowiem podporządkowane 
jest realizacji jednego celu - kompleksowej i 
profesjonalnej obsłudze klientów - zarówno 
indywidualnych jak i instytucjonalnych. Choć 
zasada praktykowana jest we wszystkich mo
ich placówkach, to Rybnik jest swoistym cen
trum wiodącym.

Klienci indywidualni w coraz większym 
zakresie korzystają 
Z usług bankowych 
o różnym stopniu za
awansowania - po 
cząwszy od podsta
wowych ja k  np. 
utworzenie „Konta 
osob is tego” aż po  
private banking.

Dla nich wszy
stkich przygotowali
śm y tzw  „P ak ie t 
usług dla K lientów  
in d y w id u a ln y c h ” , 
który poprzedziły po
nad półrocze przygo
towania wraz z bada
niami marketingowy
m i. „P ak ie t” je s t  
usługą skierowaną do 
tych osób, k tórych 
dochody są wyższe 
od p rzec ię tn y ch . 
K on to  O sob is te  w 
Kredyt Banku może 
o tw orzyć  K lien t,

Krystyna Ostrzołek - dyrektor Oddziału Kredyt Bank S.A. w Rybniku 
Stanisław Pacuk - Prezes Zarządu Kredyt Bank S.A.

Czym zatem jest „Pakiet” ? Co takiego 
zawiera ?

Mamy ambicję zrealizować wszystko to, 
czego oczekuje Klient i w taki sposób by był 
w pełni usatysfakcjonowany. Jest więc kilka
naście różnych form lokowania pieniędzy, jest 
cała gama produktów kredytowych, są róż
norodne formy rozliczeń pieniężnych w tym 
niezwykle popularne w świecie karty płatni
cze VISA. Tym, którzy mają bardzo mało 
czasu - proponujemy obsługę Konta Osobi
stego poprzez Home Banking, czyli mówiąc 
prościej z domowego komputera Klienta.

Kiedy zaczęliśmy przyzwyczajać się do 
nowego obiektu w mieście, Kredyt Bank zno
wu przypomniał o swoim istnieniu. Tym ra
zem za sprawą spektakularnego zakupu ak
cji Polskiego Banku Inwestycyjnego oraz 
Prosper Banku. 100% zakupu akcji PBI i bli
sko 93% Prosperu to jedna z największych 
na polskim rynku transakcji kapitałowych, 
która stawia Kredyt Bank w pozycji lidera 
jeśli chodzi o udział w konsolidacji sektora 
bankowego.

Należymy do grona najdynamiczniej roz
wijających się Banków w Polsce. Dość po
wiedzieć, że jeśli do tej pory klasyfikowano 
nas w pierwszej dwudziestce, to teraz powia
da się, że jest to już miejsce ósme. Wie Pan - 
to tak jak u Różewicza w „Spadaniu” . Musi
my wciąż przeć do przodu - pozostawanie w 
tym samym miejscu będzie w efekcie ozna
czało cofanie. Rozumieją to wszyscy nasi pra
cownicy, choć niedoścignionym w tym zakre
sie wzorem jest nasz Prezes - Stanisław Pacuk.

W tym roku prezesi polskich banków jed
nogłośnie przyznali tytuł Bankowca Roku - 
Prezesowi Zarządu Kredyt Banku S.A. - Sta
nisławowi Pacukowi. Prezes Pacuk otrzymał 
także tytuł Bankowca Miesiąca przyznawany 
przez miesięcznik Bank a ukoronowaniem tych 
zaszczytów było uhonorowanie Krzyżem Ofi
cerskim Orderu Odrodzenia Polski z rąk Pre
zydenta RP.

Dodam jeszcze nieskromnie, że wspomi
nany już miesięcznik Bank, przyznał nasze
mu bankowi tytuł Transakcji Miesiąca za za
kup PB I. Jes teśm y  dum ni z w yróżnień  
przyznanych naszemu bankowi i Prezesowi. 
Stanowi to jeszcze jedno potwierdzenie fak
tu, że nasi Klienci są w dobrych rękach.

Dziękuję za rozmowę i życzę dalszych 
sukcesów.

Tel. 42-28-825
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INFOMAX Agencja Reklamy Gazety Rybnickiej

zatrudni pracowników
tel. 422-88-25

Rybnik, ul. Rynek 12 a

Bezpłatne w numerze czerwcowym
ogłoszenia nie czekaj

w Gazecie Rybnickiej przyjdź lub zadzwoń
(kupno, sprzedaż, zamiana, praca) Rybnik, ul. Rynek 12 a, tel. 42 288 25

SPRZEDAM PARCELĘ 1 HA 
W ORZEPOWICACH, 

blisko zalewu. 
Informacja: Rybnik-Piaski, 
ul. Wolna 30, po godz. 15.00

POŻYCZKI GOTÓWKOWE, 
na raty bez oprocentowania 

od 500 zl do 50.000 zł 
Bednarz-Justand s.c. 

Rybnik, ul.Dąbrówki 17c/4 
Tel. 036 42-48-459

“K2” Poligrafia i Bindowanie
ul.Wandy 15, 44-217 Rybnik, skr. poczt. 2, tel. 42-42-282

1. Komputerowe składanie tekstów (m.in. przepisywanie prac magisterskich 
i dyplomowych w układzie czarno-białym i kolorowym).

2. Drukowanie i powielanie (czarno-białe na cyfrowej drukarko-kopiarce).
3. Bindowanie - oprawianie grzbietowe.
4. Absolutna nowość - kolorowe wizytówki dla dzieci i młodzieży,

cena za kpi. 18 szt. tylko 1,80 zł.

A co możemy drukować?
- ankiety, biuletyny, cenniki, formularze, informatory, instrukcje obsługi, 

listy firmowe, powiadomienia i ulotki reklamowe, itp.

Wszystko i w dowolnej ilości!

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

' s/ciAD MATzm óu Bm wA/wcH o/?az m om zm m cH

Zaprasza na zakupy
/  Boazerie zewnętrzne 

PCY, VOX, Plastivan 
/  Boazerie ścienne i sufitowe PCV 
/  Boazerie ścienne i sufitowe 

Panel, Kospan
/  Panele podłogowe - import

Sklep HADAR

¡I*
poleca: łączniki i rury do instalacji

■ wodociągowej typu Genova (klejone),
■ oraz polipropylen (na zgrzewanie), 
u PCV, ocynk i inne.

ADAR
oferuje usługi: remonty kapitalne łazienek 

w systemach zachodnich i tradycyjnych, 
instalowanie urządzeń grzewczych 

oraz wodno-kanalizacyjnych i gazowych. 
Możliwość zapłaty w 36 ratach.

Reymonta

Rybnik, ■
ul. Pełczyńskiego 5,¡ 
tel. 42-25-656 ■
czynny całą dobę "

SPRZEDAM MOTOROWER 
MARKI SIMSON S51 

Rok prod. 1982, tel. 43-54-947

SPRZEDAM
DZIAŁKĘ BUDOWLANĄ 

w Stanowicach, tel.: 4-312-206

SPRZEDAM NOWE CZĘŚCI 
DO ŁADY 1500S 

Rybnik, ul. Długa 38, po 16.00

Rzeczoznawca majątkowy, 
biegły sądowy

w zakresie szkód górniczych 
Inż. Irena Kuczera

tel. 28162 w.362 lub 28-678

Montaż paneli podłogowych, 
żaluzji pionowych, 

cyklinowanie 
Tel. 42-21-051

WYCENA
NIERUCHOMOŚCI
Uprawniony Rzeczoznawca Majątkowy 
mgr inż. Krzysztof URBAŃCZYK 

tel. 42-27-616

Zarząd Zieleni Miejskiej w Rybniku 
Dział Usług Pogrzebowych 

ul. Rudzka 70 b
(Cmentarz Komunalny -tel. 42-28-991)

oferuje następujące usługi:
^wynajęcie karawanu 
*całodobowy przewóz zwłok
* szeroki asortyment trumien 
^kosmetykę, ubranie

i przechowanie zwłok 
*wynajęcie kaplicy do pogrzebu 

z możliwością odprawienia mszy św. 
*usługi cmentarne
* zamówienie wieńców, palm, 

wiązanek, kwiatów
* możliwość załatwienia orkiestry 
*wynajęcie autobusu

Możliwość załatwienia formalności 
pogrzebowych również w Zakładzie 
Anatomopatologii w Orzepowicach 
przy ul. Energetyków 46.

Ceny konkurencyjne

42-28-825
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TELEFONY ALARMOWE
Pogotowie Ratunkowe:
Straż Pożarna:
Policja:
Straż Miejska:
Pogotowie Weterynaryjne: 
Pogotowie Gazowe:
Pogotowie Energetyczne: 
Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne:

999, 42-23-666 
998, 42-22-277 
997, 42-21-091 
42-27-254 w godz. 600-2200 
42-22-461
42-23-419 po godz. 1500 45-53-791 
42-210-71
42-23-681, 42-26-192, 42-26-647

Pogotowie Komunikacji Miejskiej - Dyspozytor: 42-21-820
Pogotowie Ciepłownicze:
Pomoc Drogowa:
Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe: 
Pogotowie Ratunkowe Kolejowe: 
Pogotowie Ratownictwa Górniczego: 
Pogotowie Zimowe:
Miejski Ośrodek Dyspozycyjny:

42-24-956, 42-24-645
42-27-569
42-26-599
42-22-638
45-51-289
42-21-233
42-21-000

TELEFONICZNE SŁUŻBY INFORMACYJNE
Informacja: PKS 42-22-242, PKP 42-23-009, WPK 42-21-820 
Informacja o numerach telefonów: 913
Nadawanie telegramów: 905
Zamawianie rozmów międzymiastowych: 900
Budzenie telefoniczne: 900
Zegarynka: 926
Informacja i reklamacja międzymiastowa: 909
Zamawianie rozmów międzynarodowych: 901
Postój taxi: 236-60, 286-60, Radio taxi: 42-27-000
Postój taxi bagażowych: ul. Młyńska: 42-23-561
Hasło "KRYZYS" - sobotnio-niedzielne, 
całodobowe dyżury psychologów: 42-26-876
(izba przyjęć szpitala psychiatrycznego, ul. Gliwicka 33)

T ylko W M aju

amegpia dla
w Miejskiej Bibliotece Publicznej 

w Rybniku

Tylko w maju nie pobieramy kar
od czytelników przetrzymujących książki 

- opłata tylko za wysłanie upomnienia 
w wys. 1 zł.

T EKSPRESS 
Rybnik, Reja 2

W yw oływ anie negatyw ów  w 
odbitek w ośm iu form atach.

BEZPŁATNE 
PORADY PRAWNIKA

w "Gazecie Rybnickiej"

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

dyżuruje prawnik udzielający 
bezpłatnie porad

procesie c-41 i w ykonyw anie 
Term iny od 1 do 24 godzin.

4 zdjęcia paszportowe - 6 zł,-

GAZETA 
RYBNICKA

12.000

CENY REKLAM  /  OGŁOSZEŃ: 
wewnątrz numeru 
ogłoszenia drobne - 1,6 zł/cm2 
cała strona - 840 zł
1/2 strony - 420 zł
1/4 strony - 210 zł

m m icm
¿omwrnm

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

¡m sm
BEZPŁATWmPDETAŻ
RABATY:
cykl 3 emisji - 10%
cykl 6 emisji - 15%
cykl 12 emisji - 20%

ceny netto + 22% VAT

Biuro ogłoszeń: INFOMAX, 
Rybnik, ul. W iejska 7, 

tel. 42-26-451 w. 222, 217

^Zastrzegamy

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

na zlecenie Rady Miasta.
REDAKTOR NACZELNA: Wiesława Różańska. 
REALIZACJA: IMFOMAX 
BIURO OGłOSZEŃ: INFOMAX, Rybnik, 
ul. Wiejska 7, tel 42-26-451 w. 222, 217 od 8.00 do 14.00 

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

„ G A Z E T A , *  
RYBNICKA

ADRES REDAKCJIP\ 
44-200 Rybnik 

Rynek 12a (oficyna) 
Skrytka pocztowa 96 

telJfax 42-28-825 
Redakcja czynna 

od poniedziałku do piątku 
od 9.00 do 17.00 J

Tel. 42-28-825



Szybko! Sprawnie! Profesjonalnie!
MOTOR TEST I M

A.B. Gozdek BOSCH
L s e r v i c e ^ J

AUTORYZOWANA STACJA BOSCH

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

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

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

Sob. godz. 800- 1400
4 4 -2 0 3  Rybnik, ul. Ż orska 250A 

te l ./fax (0-36) 4218735

Zapraszamy do korzystania z  profesjonalnych usług!

W Y K Ł A D Z IN Y  - T A P E T Y

HURTOWNIA „GALPEX” S.C. 
ZAPRASZA DO SKLEPU FIRMOWEGO

w RYBNIKU, PI. Kopernika 2 (dawny Pewex) 

Oferujemy:

WYKŁADZINY (szero k o ść  2 , 3 , 4 , 5  m ), TAPETY, 
OKLEINY SAMOPRZYLEPNE, KLEJE, FARBY, KASETONY 

listwy podłogowe, wycieraczki

Gwa rantujemy:

•  Sprzedaż ratalną - niskie oprocentowanie 

•  Produkty renomowanych firm 

•  Profesjonalną i m iłą obsługę 

•  Atrakcyjne ceny

• Największy wybór

UWAGA !!! Promocja - do 30 km transport gratis.

HURTOWNIA ROWERÓW
Rybnik, ul. Kasprowicza 25 
tel. 42-23-402

H U R T DETAL
Sklepy firmowe

• Rybnik, Targ pawilon nr 20
• Racibórz, Rynek 12/9

Atrakcyjne ceny !

RATY • SERWIS • GWARANCJA
Sprzedaż ratalna bez żyrantów

44-201 RYBNIK, UL. WIEJSKA 7, tel. (036) 42 26 451-4, fax 42 22 167; tlx 0313468 
Informacji udziela Dział Zbytu tel. (036) 42 26 451

P R O D U K U J E M Y :

okładziny górnicze AW-120, 100, 75m, 50, Samson 

betonity chodnikowe, szybowe, betonity SW-1 

-► rynny trapezowe RT-50, RT-75, płyty ściekowe 70 x 50 x 6 

rury bet. kielichowe i ze stopką 0  200 do 600 dł. 1 m 

-► kręgi bet. 0  800, 1000, 1200 x 600 ze stop. włazowymi lub bez 

-► pokrywy z otworem na właz żeliwny 0  1000, 1200, 1400, 1800 

-► rury żelbetonowe podw. zbrojone 0  800, 1000, 1250, 1500 dł. 1 m 

-► obrzeża chodnikowe, płytki chodnikowe, krawężnik drogowy 

wodościek terenowy, trylinka 

płyty stropowe na garaże 299,5 x 29,5 x 11 

betonity klinowe pod studzienki kanalizacyjne 

oraz wszelkie inne wyroby na życzenie odbiorcy 

-► masę betonową B-75, B-10, B-15, B-20 

włazy żeliwne 600 typ ciężki 

-*• kostka brukowa



r e s t a u r a c ja  Balladyna 
i n ig h t  c lu b  Bombaj 

o r g a n i z u j q :

i
í

RESTAURACJA

1200-23z a p r a s z a :
00

k o m u n ie , w e s e la , styp y , 
b a n k ie ty , sy m p o z ja , 
im p rezy  za m k n ię te

proponujemy \

N O W O ŚĆ!!!
na polskim rynku

bony obiadowe 
„LUNCH SERVICE”
umożliwiające gratyfikację 

pracowników firm, wolnq od 
kosztów przynależnych innym 

gotówkowym formom gratyfikacji^/

restauracja Balladyna i night club Bombaj mieszczq się 
przy ul. Saint Valier l w budynku Teatru Ziemi Rybnickiej 

tel. 422 73 95. 422 25 85. 739 58 29


