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D obra Nowina z miasta Betlejom 
niech będzie  dla Was źródłem radości, 
niech doda Wam sil, przywróci nadzieję!

Szczęśliwych świąt Bożego Narodzenia
oraz

dobrego  i szczęśliwego Nowego Doku 1999

wszystkim mieszkańcom Dybnika

życzy
Dada Miasta oraz Zarząd Miasta 
z prezydentem  Adamem Fudalim

Z a rzą d  M ia sta  R yb n ika : (od  lew e j) M a ria n  U herek, Je rzy  F re lich , E w a U rb a n ek -C h o lu j, A d a m  F u d a li, 
Jadwiga Deja, Rom uald Niewelt i Leszek Kuska. Zdj.: szol



u  A Z  E T A  K Y B H I C K A  Grudzień 1998

Nadchodzą Godne Święta, te najpiękniejsze i oczekiwane od pokoleń z tą samą nie
cierpliwością. Czekamy na przyjście Maluśkiego, ale również na radosną krzątaniną, 
która nieodmiennie towarzyszy Bożemu Narodzeniu. I choć jesteśmy pełni energii, by 
sprostać bożonarodzeniowej tradycji, próbujemy również wyciszyć się wewnętrznie 
i podsumować minione. Jesteśmy też bardziej chętni do wybaczania bliźnim. Bo taka 
jest natura Godnych Świąt.

W ciągu kilku ostatnich miesięcy Rybnik, w sferze życia społecznego, nie był oazą 
spokoju. Kampania wyborcza, wyniki głosowania, a potem pełna nieufności i wzajem
nych oskarżeń faza tworzenia się nowej ekipy zarządzającej miastem, nie sprzyjały 
uspokojeniu nastrojów. Zamieszczone w tym numerze "GR" relacje z tych wydarzeń, 
opinie i komentarze, dają, być może, choćby częściową odpowiedź na pytanie o przy
czyny konfliktu. Interpretacja tych materiałów należy do rybniczan, a więc wyborców, 
których głosy zadecydowały o takim, a nie innym ukształtowaniu się sceny politycznej.

Wielu mieszkańców Rybnika z żalem odebrało fakt odejścia prezydenta Makosza. 
Zmiana wizerunku miasta jaka dokonała się na naszych oczach jest przecież zasługą 
jego dynamizmu i umiejętności "zarażania" swoim entuzjazmem najbliższych współ
pracowników. Myślimy, że czytelnicy nie wezmą nam za złe, że również w ich imieniu 
podziękujemy ustępującemu prezydentowi oraz jego współpracownikom za osiem lat 
starań, dzięki którym Rybnik jest postrzegany jako miasto sukcesu. Żywimy też nadzie
ję, że radni RRR będą mieli swój udział w tym, by miasto nadal tak było odbierane.

Czas Bożego Narodzenia to również czas pojednania. Nie odtrącajmy zatem ręki, 
która wyciągnęła się do nas w geście pojednania.

Życzymy naszym Czytelnikomf współpracownikom i przyjaciołom
Wesołych Świąt! 

Redakcja

Powitanie Nowego Roku
z Trybuny Sląeką

3,5 godzinny program sylwestrowy z udziałem 
zespołu country "Johnny Walker 3and," 

zabawy i konkursy z nagrodam i, dyskoteka, 
a po yó\nocy pokaz sztucznych ogni.

Fajerwerki również w dzielnicach 3oguszowice, 
Niedobczyce, Chwałowice,Niewiadom i Golejów.

Spotkanie kolędowe
Po Pasterce w "s ta rym " kościele 

spotykam y się, by wspólnie 
śpiewać kolędy

Zapraszamy wszystkich 
mieszkańców Rybnika!

mggmm Tel. 42-28-825



Sesja RM - 25 listopada

Adam Fudali 
prezydentem Rybnika

Komentują:

Prezydent Adam Fudali:
Liczę, pomimo wszystko, na współpracę 

Z Ruchem Rozwoju Rybnika. W ugrupowa
niu tym są wartościowi, doświadczeni lu
dzie, znający problemy swoich dzielnic oraz 
doskonale orientujący się w relacjach mię
dzy Radą a Zarządem Miasta. Szkoda było
by z tych doświadczeń nie skorzystać. Je
stem przekonany, że w RRR nastąpi prze
łom, bo przecież również członkowie tego 
ugrupowania zostali radnymi po to, by słu
żyć swoim wyborcom. A nie pomaga temu 
Źle rozumiana lojalność, jaką członkowie 
RRR wykazują względem swojego lidera.

Nie istnieje żadna koalicja z SLD i spraw 
istotnych dla lokalnych społeczności nie bę
dziemy przecież rozpatrywać z pozycji par
tyjnych.

Lider RRR Józef Makosz:
Dzisiejszy układ w Radzie Miasta jest 

oszustwem politycznym. Uważamy, że ist
nieje ewidentna koalicja między AWS i SLD 
i jest to oszustwo, którego społeczeństwo 
Rybnika nie wybaczy. I  o tym trzeba było 
mieć odwagę powiedzieć w kampanii wy
borczej - wtedy ludzie wiedzieliby jak to 
mają ocenić, a tak zostali w sposób świa
domy oszukani. Po co więc była mowa 
o ideologicznym murze, który dzieli AWS od 
SLD? Większość ludzi z AWS mówiła, że po
prze nasz zarząd i nie widzi innego prezy
denta jak  Makosza. Dzisiaj widać, jak  
“sztabowo” było prowadzone przejęcie 
władzy przez SLD, bo nie ulega wątpliwo
ści że dzisiaj w Rybniku rządzi to ugrupo
wanie.
W polityce musi być przejrzystość - odpo

wiedzialność przejmuje ten kto podejmuje 
decyzje i o tę przejrzystość chodzi przede 
wszystkim. Proponowano nam trzy miejsca 
w zarządzie, proporcje byłyby jak 3 : 4, 
a więc oni rządzą a Makosz odpowiada. 
Tego nie można było od nas żądać. W tej 
chwili rządzi koalicja i my dajemy je j na to 
przyzwolenie. Natomiast w radzie będzie
my pełnić rolę klasycznej opozycji, choć 
oczywiście z całą energią włączymy się 
w działania komisji stałych RM.

Rybniczanie najdłużej w naszym re
gionie czekali na wybór władz miasta. 
Wreszcie, na sesji 25 listopada, na sta
nowisko Prezydenta Miasta wybrano 
lidera AWS w Rybniku Adama Fuda- 
lego. W czasie wyboru na sali nieobec
ni byli radni Ruchu Rozwoju Rybni
ka.

W ślad za dymisją dotychczasowego Zarzą
du Miasta, również nowo wybrani do prezy
dium RM przedstawiciele Ruchu Rozwoju 
Rybnika oraz przewodniczący komisji bran
żowych, będący członkami tego ugrupowa
nia, złożyli na sesji RM 25 listopada rezygna
cję z tychże funkcji. Dotychczasowy przewo
dniczący RM Stanisław Stajer decyzję tę 
bardzo szeroko umotywował. Jego wystąpie
nie drukujemy poniżej. Również jego dotych-

Panie i Panowie radni! Szanowni państwo!

Kiedy na pierwszej sesji zostałem wybrany prze
wodniczącym Rady Miasta Rybnika zapowiedzia
łem, że postaram się godnie tę Radę reprezentować. 
Miałem nadzieję, że radni będą rozumnie i uczci
wie reprezentować swoich wyborców. Liczyłem, że 
rozsądek i dobra wola staną ponad partyjne rozka
zy i układy.

Przygotowania do drugiej sesji odbywały się nad
zwyczaj dobrze i napawały mnie optymizmem. At
mosfera na spotkaniach prezydium Rady z prezy
dentem Makoszem zapowiadała zgodę, wyrozumia
łość i dobrą współpracę. Moi zastępcy przenieśli 
do swoich Klubów nasze wspólne ustalenia.

Do chwili rozpoczęcia drugiej sesji nie wiedzia
łem, że propozycje dotyczące podziału komisji pro
blemowych pomiędzy poszczególne ugrupowania 
nie znalazły przychylności w Klubach AWS i SLD.

Moi zastępcy z AWS-u i z SLD okazali się nielo
jalni wobec mojej osoby. Interes partyjny był dla 
nich ważniejszy niż kolegialna współpraca w pre
zydium Rady Miasta, współpraca z przewodniczą
cym Rady Miasta. Poczułem się oszukany. Opty
mizm mój trwał więc krótko. Po rozpoczęciu sesji 
pierwsze dyskusje nad porządkiem obrad zasygna
lizowały już o braku dobrej woli wśród niektórych 
radnych. Interes Miasta w postaci zapowiadanych 
wcześniej pilnych uchwał dotyczących przesunięć 
i zmian budżetowych, a także przekształcenia ZLA, 
był mniej ważny od przestrzegania regulaminu 
Rady. Chęć dobrego działania mogła przecież jed
no z drugim pogodzić. Kielich goryczy dopełniły 
jednak wyniki jawnych głosowań na przewodniczą
cych Komisji. Wyniki te rozdarły kurtynę tajemnicy

czasowy zastępca Zdzisław Konopka, przed
stawiając rezygnację, wypowiedział się na te
mat niemożności współpracy z pozostałymi 
członkami prezydium RM z SLD i AWS. Obaj 
zarzucili im nieprzekonsultowanie koncepcji 
rozdziału przewodnictw komisji branżowych, 
w wyniku czego nie został zachowany klucz 
proporcjonalności, który został wcześniej 
przyjęty. Wiceprzewodniczący RM - Jan 
Bujak z SLD i Maria Zofia Smolka z AWS 
powstałą sytuację byli raczej skłonni tłuma
czyć nieporozumieniem niż celowym działa
niem.

Po przegłosowaniu rezygnacji, lider RRR 
Józef Makosz opowiedział się za dwutygo
dniową przerwą, uważał bowiem, że wybór 
nowego przewodniczącego winien być prze
prowadzony po konsultacjach. Kiedy radni nie

o której od dawna “mówiło" miasto. Przymierze 
AWS-u z SLD w Rybniku obnażyło się w całej oka
załości.

Potrzebowałem czasu, aby rozważyć i ocenić za
istniałą sytuację. Dręczyło mnie pytanie, czy radni 
z AWS-u zapomnieli o swoich wyborcach, o idea
łach “Solidarności ” na które często powoływali się 
podczas kampanii przedwyborczej? Jacy to ludzie, 
którzy podczas składania przysięgi prosili Boga
0 pomoc, a później potrafili zadrwić z każdej świę
tości? Czyż nie jest to przerażające? Zrozumiałem, 
że nie mogę przewodniczyć Radzie w której nie do
minuje rozum i uczciwość.

Wiem, że człowiek nie jest istotą doskonałą i po
pełnia błędy. Potrzeba jednak odwagi i dobrej woli, 
aby popełnione błędy naprawić. Wierzę więc, że
1 w tej Radzie nadejdzie czas opamiętania, a zwy
kła prawość i uczciwość będą dominować nad po
słuszeństwem partyjnym. Po czterech dniach od tej 
pamiętnej sesji powiadomiłem moich zastępców
0 zamiarze rezygnacji z funkcji. Czynię to dzisiaj! 
Wiem, że po takiej decyzji mogę wyjść z tej sali 
z podniesioną głową, a na ulicy mogę spojrzeć bez 
obaw w oczy mieszkańcom Rybnika, moim wybor
com.

Proszę mi wierzyć, że ważniejsze od zaszczytów
1 funkcji są dla mnie szczerość, uczciwość i czyste 
sumienie.

Zwracam się z prośbą do wysokiej rady o przyję
cie mojej rezygnacji.

Przewodniczący 
Rady Miasta Rybnika 
inż. Stanisław Stajer

Tel. 42-28-825 ■■■■■

zgodzili się na taką zwłokę, J. Makosz zapro
ponował przerwę w obradach i spotkanie 
w klubach, by przedyskutować kandydatury 
na stanowisko przewodniczącego RM. W cza
sie przerwy liderzy SLD wystąpili z apelem, 
by to RRR i AWS wspólnie utworzyli Zarząd 
Miasta. Jednak RRR zdecydowanie te suge
stie odrzucił.

Po przerwie większość radnych zdecydowa
ła, by wyboru przewodniczącego Rady Mia
sta jednak dokonać. Lider RRR, a za nim rad
ni tego ugrupowania zareagowali na tę decy
zję bardzo ostro, opuszczając zgromadzenie. 
Nie przerwało to obrad Rady Miasta, gdyż w sali 
pozostało 26 radnych tworzących quorum.

Zmieniono nieco porządek obrad, przegło- 
sowując na wstępie powołanie do Rady Spo
łecznej Publicznego Samodzielnego Zespołu 
Zakładów Lecznictwa Ambulatoryjnego i Za
mkniętego w Rybniku Ewy Matras, Edwar
da Bujoka, Krzysztofa Wziontka i Micha
ła Prikopa, a problem radnym przybliżył dr 
A. Bąk.

Następnie przystąpiono do tajnych wybo
rów przewodniczącego RM. Jedyną kandy
daturę w osobie Wiesława Zawadzkiego 
(SLD) przedstawił lider SLD radny Andrzej 
Zając. Wybór przeprowadziła Komisja

Skrutacyjna w składzie: Barbara Pruszkow
ska, Henryk Frystacki i Andrzej Karwot.
Kandydaturę W. Zawadzkiego poparli wszy
scy radni znajdujący się w sali.

Również jednogłośnie radni przyjęli uchwa
łę o zmianach w budżecie miasta na 1998 rok, 
zreferowanych wcześniej przez Skarbnika 
Miasta Bogusława Paszendę.

Głównym punktem porządku obrad był 
wybór prezydenta oraz pozostałych członków 
Zarządu Miasta. Po przyjęciu regulaminu 
wyboru władz miasta, Stanisław Jaszczuk 
przedstawił kandydaturę lidera AWS Adama 
Fudalego.

W głosowaniu tajnym Adam Fudali 
otrzymał 26 głosów, obejmując tym samym 
funkcję Prezydenta Miasta Rybnika.

Również zaproponowani przez prezydenta 
Fudalego kandydaci na wiceprezydentów 
i członków Zarządu Miasta, w tym spoza rady, 
zostali zaakceptowani jednogłośnie. I tak wi
ceprezydentami Rybnika zostali radni AWS: 
Jerzy Frelich, Ewa Urbanek-Chołuj, Ro
muald Niewelt, Marian Uherek (spoza 
rady), zaś członkami ZM - Jadwiga Deja 
(spoza rady) i Leszek Kuśka - również AWS.

(r)

Sesja RM - 9 grudnia

Nowe stawki podatków
Ostatnia sesja Rady Miasta 9 gru

dnia br. trwała prawie 8 godzin i skoń
czyła się po północy. Porządek obrad 
zawierał aż 19 punktów, a jak stwier
dził jeden z członków Zarządu Miasta, 
ważnych do rozpatrzenia na forum 
rady spraw, byłoby o wiele więcej...

Po raz pierwszy w swojej kadencji o bieżą
cych zadaniach władz miasta mówił prezy
dent Adam Fudali. Wymienił inwestycje, 
które jego ekipa zamierza kontynuować: szpi
tal, sąd, nową siedzibę UM, inwestycje ko
munikacyjne. Mówił też o konieczności po
zyskiwania środków pomocowych oraz
0 stworzeniu Agencji Rozwoju i Przedsiębior
czości. Zapowiedział wizytę prof. Piątka - 
autora “Programu Zrównoważonego Rozwoju 
Miasta Rybnika do 2015 r.” i przyjęcie zało
żeń tego programu. Mówił też o planach po
zyskania dla miasta filii czy ośrodków wy
ższych uczelni - ekonomicznej lub humani
stycznej. Wspomniał o zamiarze ogłoszenia 
przetargu na obsługę konta Urzędu Miasta
1 aktualnym stanie jego finansów.

Szczególnie ten ostatni temat spotkał się 
z ostrą krytyką radnego Makosza, który

zarzucił prezydentowi brak kompetencji i ce
lową manipulację, która miałaby sugerować 
objęcie po poprzednikach dużego zadłużenia. 
(zob. wywiad o stanie zadłużenia miasta str. 
11).

Z powodu braku kandydata odłożono do 
następnej sesji wybór na wakujące stanowi
sko wiceprzewodniczącego Rady Miasta.

Jednym z obszerniejszych punktów był po
wtórny wybór przewodniczących komisji 
branżowych. Jak wiemy, wybrani na te sta
nowiska radni RRR złożyli rezygnacje, zaś 
kilka osób musiało zrezygnować w związku 
z ich wyborem na stanowiska w Zarządzie 
Miasta. I tak zaproponowany przez Jana Bu
jaka na przewodniczącego Komisji Rewizyj
nej Stanisław Lenert (SLD) otrzymał w gło
sowaniu tajnym 24 głosy, przeciw było 13, 
wstrzymujących się 6, wybrano go zatem 
przewodniczącym  Komisji Rewizyjnej. 
St. Lenert jest dyrektorem Rybnickiej Spół
dzielni Mieszkaniowej, posiada długi staż w 
pracy administracyjnej. Uzupełniono też skład 
Komisji Rewizyjnej o Andrzeja Karwota 
(AWS) i Wiktora Mandrysza (AWS).

ciąg dalszy strony 9 i 10

Poseł SLD,
radny Andrzej Zając:

Klub SLD po wyborach zdał sobie spra
wę, że przy ilości mandatów jakie otrzy
mał i wobec przewagi pozostałych ugru
powań, nie odegra większej roli. Natural
nym wydawało się, że dwa pozostałe ugru
powania prawicowe (RRR, AWS), stworzą 
stabilny system władzy w mieście, porozu
mieją się. Nie miałem pojęcia, że oprócz 
pana Frelicha, również inne osoby z AWS 
były nie do zaakceptowania przez J. Ma
kosza.

Kiedy okazało się to niemożliwe, zdali
śmy sobie sprawę, że SLD może się stać 
języczkiem uwagi i zadecydować, które 
Z dwu pozostałych ugrupowań obejmie 
władzę, a które przejdzie do opozycji. 
W pierwszym odruchu oferowaliśmy wolę 
współpracy z każdym, kto będzie chciał ją  
Z nami podjąć. Gotowi byliśmy współucze
stniczyć w rządzeniu, ponosić współodpo
wiedzialność za miasto. Niestety, do tego 
nie doszło. Zarówno AWS, choćby wypo
wiedziami posła Sobierajskiego o dzielą
cym nas murze, jak i RRR, odcięli się od 
nas, stwierdzając, że nie mamy szans na 
Żadną koalicję.

Na sesji Rady Miasta 25 listopada pod
jęliśmy jeszcze raz próbę stworzenia w mie
ście stabilnej sceny politycznej, sugerując 
RRR i AWS porozumienie. Kiedy okazało 
się to niemożliwe, zdecydowaliśmy się na 
poparcie autorskiego zarządu AWS. Ze 
strony tego ugrupowania nie odczuliśmy 
tak zdecydowanej wrogości. Tą decyzją 
chcieliśmy wykluczyć wszelką dwuznacz
ność i ewentualne posądzenia o naciski 
w celu uzyskania jakichkolwiek korzyści 
personalnych. Chciałbym też zwrócić uwa
gę na drobny element: kiedy ze strony AWS 
zgłoszeni zostali kandydaci do objęcia funk
cji w Zarządzie Miasta, padły w pierwszym 
momencie tylko cztery propozycje. Kolej
ne trzy miejsca liderzy AWS chcieli zosta
wić jako wakaty. Myślę, że był to ukłon 
w stronę RRR, że jeżeli przewartościują 
pewne poglądy, jest dla tego ugrupowania 
miejsce w zarządzie. Okazało się jednak, 
Że ustawa samorządowa w takiej sytuacji 
nie przewiduje pozostawiania wakatów.

Zdecydowanie jeszcze raz zaprzeczam ist
nieniu jakiejkolwiek koalicji SLD i AWS czy 
to spisanej czy niespisanej, tajnej czy pół- 
tajnej. Były natomiast rozmowy, i to zarów
no z AWS, jak i z RRR. Ale miały one na 
celu określenie swoich stanowisk.

mm Tel. 42-28-825
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Prezydent Miasta Adam Fudali - Zarządzać,
____m  m  *

I  m m
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urodził się w 1951 roku w Raciborzu, ale 
całe życie związany jest z Rybnikiem. Ukoń
czył Technikum Mechaniczne, a od 1977 
roku pomaga żonie w prowadzeniu działal
ności handlowej.

Związany z ruchem “Solidarności”. W 1990 
roku, jako członek Komitetu Obywatelskie
go, został wybrany do Rady 
Miasta Rybnika, gdzie przez 
całą kadencję pełnił funkcję 
przewodniczącego Komisji 
Działalności Gospodarczej. 
Współtworzył Rybnicką Izbę 
P rzem ysłow o-H andlow ą, 
przewodnicząc jej Komisji Re
wizyjnej. Zasiadał w Radzie 
Nadzorczej Ośrodka dla Dzie
ci Niepełnosprawnych im. Jana 
Pawła U. Jest współtwórcą Ko
mitetu Wyborczego AWS w 
Rybniku i członkiem Zarządu 
Śląsko-Dąbrowskiego Towa
rzystwa Regionalnego.

Państwo Fudalowie mają 
czworo dzieci: najstarsza cór
ka po studiach w USA wyszła 
za mąż za Amerykanina i mie
szka w Stanach Zjednoczonych, druga z córek 
studiuje nauki polityczne oraz romanistykę, 
dwoje młodszych uczęszcza do szkoły śre
dniej i podstawowej.

A. Fudali jest postrzegany jako człowiek 
bardzo zrównoważony oraz zwolennik nego
cjacji i łagodzenia konfliktów. Twierdzi, że 
rzadko zawodził się na ludziach, a w życiu 
spotkał zdecydowanie więcej przyjaciół niż 
wrogów. Chciałby podkreślić rolę, jaką w jego 
życiu odegrała żona Bogusława. Kiedy w wie
ku 19 lat przeżył ciężki wypadek, w tych naj
trudniejszych chwilach stała przy nim jako na
rzeczona, a potem wspierała jako żona we 
wszystkich poczynaniach społecznych.

W iesław  Zawadzki 
przewodniczący Rady Miasta -
urodził się woj. łomżyńskim. W Rybniku 
mieszka od 1966 roku. Radny poprzedniej

Rozmowa z prezydentem  miasta  
Adamem Fudalim

-  Czy w momencie obejmowania urzę
du prezydenta Rybnika miał pan jakąś 
koncepcję rządzenia miastem?
- Przede wszystkim nie chcemy miastem rzą
dzić, ale zarządzać. Chcemy słuchać głosu 
tych wszystkich, którzy nam dobrze życzą 
oraz specjalistów w konkretnych dziedzi
nach. Ich sugestie w połączeniu z naszymi 
koncepcjami pozwolą realizować zadanie. 
Tak rozumiem zarządzanie miastem.

Uważam, że równie ważna jest forma 
sprawowania władzy, dlatego staram się 
z szacunkiem podchodzić do ludzi, z który
mi rozmawiam, być otwartym na ich pro
pozycje oraz nie udawadniać, że to ja wiem 
wszystko najlepiej. Mam nadzieję, że taka 
postawa przełoży się na sposób działania 
pozostałych członków Zarządu i pewne 
rzeczy w stylu zarządzania miastem zo
staną zmienione, a emocje wyciszone.
-  Poprzednia ekipa kierowała miastem 
8 lat. To bardzo dużo. Do pewnych rze
czy ludzie się przyzwyczaili, a prezy
dent Makosz, dzięki swemu dynami
zmowi, zyskał wielu zwolenników. Czy 
zdaje pan sobie sprawę, że nie unik
nie pan porównań?
- Zdaję sobie oczywiście z tego sprawę 
i jest to dla nas szczególnie mobilizujące. 
Nie możemy być gorsi, ale tak samo do

brzy, a Bóg da, że będziemy 
lepsi. Efektów pracy poprze
dniej ekipy trudno nie zauważyć 
choćby spacerując po mieście, 
które jest zadbane i dobrze zor
ganizowane. Rybnik jest pozy
tywnie postrzegany nie tylko 
przez mieszkańców, ale rów
nież przez sąsiadów, przyjeż
dżających gości oraz fachow
ców od gospodarki. Zmiany ja
kie w mieście zaszły w ciągu 
ostatnich ośmiu lat są autentycz
nie zasługą pana Makosza i po
przedniej Rady Miasta. Z pełną 
świadomością chcę to podkre
ślić. Ale na pewnym etapie spra
wowania władzy pan Makosz po 
prostu się zagubił, na co z bó
lem patrzyłem. Ja nie mam żad

nej satysfakcji z faktu, że siedzę na Ra
tuszu. Szkoda, że poprzedni prezydent nie 
miał wokół siebie ludzi, którzy by go sto
nowali. Myślę jednak, że nasze kontakty 
nie zostały zerwane i będziemy mimo 
wszystko współpracować, na co jestem 
nadal otwarty. I choć usłyszałem od byłe
go prezydenta wiele przykrych słów, nie 
czuję żalu, a tym bardziej satysfakcji.

-  W czym chcecie być lepsi, czyli co  
zaliczyłby pan do minusów poprze
dniej ekipy ?
- Uważam, że jednym z największych pro
blemów miasta jest układ komunikacyjny. 
Zdaję sobie sprawę, że nie można go roz
wiązać w ciągu jednej kadencji - trzeba 
stworzyć profesjonalny program komuni
kacyjny współdziałający z programami 
gmin ościennych. Mamy deklaracje ludzi 
kompetentnych, którzy taki program przy
gotują, m.in. mieszkańca Rybnika, który 
był doradcą poprzedniego ministra trans
portu i deklaruje pomoc. Będziemy stara
li się to wykorzystać. W ciągu paru dni 
naszego urzędowania zgłosiło się wiele 
osób chcących służyć nam pomocą w róż
nych dziedzinach i odbieramy to jako do
wód zaufania.
-  A propos komunikacji: czy pan wie, 
że pojawiły się pogłoski, że AWS roz
pocznie swoje rządy w Rybniku od bu
rzenia rond?
- To zupełny absurd. Mogę nawet powiedzieć,
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że już tutaj, w pobliżu urzędu, widzę miej
sce, gdzie rondo bardzo by się przydało. 
A zatem, to co było dobre chcemy konty
nuować lub robić jeszcze lepiej.

Chcemy też ruszyć rzeczy zaniecha
ne. Uważamy, że więcej uwagi potrzebu
ją dzielnice - szczególnie Boguszowice 
czy Niewiadom, ale i inne dzielnice trze
ba wesprzeć. Planujemy przygotowanie 
programu podziału środków budżeto
wych. To nie będą "konta dzielnicowe" czy 
“mini-rady”, jak ktoś nam zarzucił, ale 
bardziej sprawiedliwy podział środków. 
Chcemy słuchać głosów z tych dzielnic, 
organizując m.in. wyjazdowe sesje w po
szczególnych dzielnicach, by omówić ich 
problemy. Będziemy się starać, by mie
szkańcy dzielnic odczuli, że są ważną 
cząstką dużego miasta.

Szczególną rolę w rozwoju miasta wi
dzimy w rozwoju przedsiębiorczości. 
Chcemy ją wesprzeć m.in. przez powoła
nie agencji do spraw przedsiębiorczości 
i rozwoju miasta. Agencja taka będzie 
mogła zagospodarować ewentualne środ
ki pozyskane z budżetu państwa lub środ
ki pomocowe z Unii Europejskiej. Takie 
pieniądze, a jestem przekonany, że je 
otrzymamy, nie mogą wpływać bezpośre
dnio do budżetu miasta, bo prawo na to 
nie zezwala, ale będzie je mogła z pożyt
kiem dla miasta zagospodarować agen
cja. Staramy się, oprócz kredytów prefe
rencyjnych, jakie miasto już dostało na 
rozbudowę oczyszczalni ścieków, pozy
skać środki pomocowe. Chcemy zrobić 
wszystko, by ich pulę zdecydowanie po
większyć i inwestycję tę za minimalne pie
niądze ukończyć.

-  Obok oczyszczalni rozpoczęto je 
szcze kilka innych inwestycji. Które 
z nich mają szansę na kontynuację?
- Wszystkie są ważne, ale jedną z naj
ważniejszych jest oczywiście szpital. 
I choć nie jest to zadanie gminy, deklaru
jemy pełną pomoc. Ale kontynuując po
przednią myśl - również w tym przypad
ku będziemy szukać środków pomoco
wych. Są również szanse na fundusze 
bezpośrednio z Ministerstwa Zdrowia oraz 
z Sejmiku Śląskiego, który będzie miał 
swój własny budżet na służbę zdrowia. 
Jako AWS mamy przełożenie polityczne, 
które chcemy wykorzystać.

Następna inwestycja to rozbudowa sie
dziby urzędu. W drugim dniu swojego 
urzędowania, chcąc poznać wszystkich 
pracowników, przeszedłem cały budynek 
i zorientowałem się, że sytuacja lokalo
wa jest tu bardzo trudna. Jest więc oczy
wiste, że budowę nowego skrzydła, gdzie 
prace zaawansowane są w około 50%,

należy kontynuować.
-  W ostatnim czasie duże emocje bu
dziła tzw. sprawa “Eko”. Czy i jak bę
dzie pan próbował ten problem roz
wiązać?
- Zdążyliśmy już uczestniczyć w wizji lo
kalnej, a także zapoznaliśmy się z histo
rią konfliktu oraz koncepcją poprzednie
go Zarządu Miasta. W drodze negocjacji 
chcemy wypracować model rozwiązania 
problemu tak, by był uczciwy i sprawie
dliwy i dla miasta, i dla “Eko”. Wstępne 
rozmowy już się odbyły i firma ta jest go
towa do pewnych ustępstw.
-  Jak wiemy, nie są panu obce arkana 
handlu. Wiadomo też, że z  dystansem  
odnosi się pan do supermarketów. Czy 
to znaczy, że w Rybniku nie będzie 
miejsca dla takich sklepów?
-  Ustawa sejmowa o wielkopowierzchnio- 
wych obiektach handlowych mówi o po
trzebie konsultacji ich lokalizacji wśród 
danej społeczności - w formie dyskusji, 
a nawet symulacji. Dopiero potem władze 
danej gminy mogą podjąć decyzję. W na
szym mieście, zbytnia bliskość supermar
ketów od centrum, spowodowała przede 
wszystkim problemy komunikacyjne.

Rozmawiałem na temat tych handlowych 
gigantów z merem jednego z francuskich 
miast, który przestrzegał nas przed bez
krytycznym przyjmowaniem wzorców, któ
re, jak uważa, przyczyniają się do zrywa
nia więzi międzyludzkich. Ale wiem, że 
i tak przed tym problemem nie ucieknie
my, bo w tę stronę idą światowe trendy.
-  Kontynuując temat handlu - kontro
wersje wśród kupców z  Rynku i oko
lic spowodowała decyzja o zamknię
ciu tego obszaru dla ruchu między 
godziną 11.00 a 17.00. Jaki ma pan do 
tego stosunek?
- Odpowiedzialny za tę sferę wiceprezy
dent prowadzi konsultacje z Wydziałem 
Komunikacji i innymi służbami, wysłucha
my też opinii ludzi, którzy złożyli skargi 
do Urzędu Miasta. Na razie nie podjęli
śmy jeszcze żadnej decyzji, ale niewyklu
czone będą jakieś zmiany.
-  Jest pan ostatnio jednym z najbar
dziej zapracowanych ludzi w mieście. 
Na szczęście nadchodzą święta, jak je  
pan spędzi?
- Oczywiście cieszę się na te kilka chwil 
wytchnienia. Święta spędzę w domu 
z rodziną, a najlepszym gwiazdkowym 
prezentem będzie przyjazd z USA najstar
szej córki.
-  Dziękujemy serdecznie za rozmowę 
i życzymy miłego świątecznego odpo
czynku.

Rozmawiała: Wiesława Różańska

kadencji, a także w latach 1984-88. Ukoń
czył Wydział Górniczy Politechniki Śl. Pra
cuje w kop. “Jankowice” jako starszy in
spektor inwestycji. Przez dwie kadencje był 
przewodniczącym Związku Zawodowego 
Dozoru Górniczego “Kadra”. Jako inżynier 
informatyk pracuje w kop. “Jankowice” 
również jego syn Dariusz.

W iceprezydent Jerzy Frelich -
chwałowiczanin, absolwent I LO im. Po

wstańców Śląskich w Rybniku. Ukończył 
filologię polską w Wyższej Szkole Peda
gogicznej w Katowicach oraz studia pody
plomowe w dziedzinie organizacji i zarzą

dzania. Działalność pedagogiczną rozpo
czął w szkole w Świerklanach Dolnych, 
uczył w II LO - wieczorowym, a następnie 
Zespole Szkół Budowlanych w Rybniku. 
Zaangażowany w działalność związkową 
- w 1981 roku został przewodniczącym 
KZ “Solidarności” pracowników oświa
ty. W stanie wojennym internowany, ale 
też zaangażowany w pomoc internowanym. 
Zaangażowany w odrodzenie “Solidarno
ści” w 1989 roku i pracę Komitetu Oby
watelskiego. Wybrany radnym w wybo
rach w 1990 roku, do września tego roku 
pełnił funkcję wiceprezydenta Rybnika. Po 
odejściu z UM pełnił przez kilka lat funk
cję kierow nika Urzędu Rejonowego. 
Odwołany - podjął pracę jako pośrednik 
ubezpieczeniowy.

Zona Janina prowadzi księgarnię w Chwa
ło wicach. Państwo Frelichowie mają dwu 
dorosłych symów - Marka i Leszka, który 
jest dziennikarzem w Opolu.
W Urzędzie Miasta J. Frelich będzie spra
wował nadzór nad Biurem Obsługi Rady, 
Wydziałem Inwestycji i Budownictwa.
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Pani wiceprezydent 
Ewa Urbanek-Chołuj -
urodziła się w woj. radomskim. Jest absol
wentką Uniwersytetu im. Marii Curie-Skło- 
dowskiej w Lublinie, gdzie uzyskała tytuł

magistra geografii - kierunek geografia eko
nomiczna. Po ukończeniu studiów praco
wała w Kielcach w Wojewódzkim Urzędzie 
Statystycznym. W związku ze zmianą sta
nu cywilnego przeniosła się do Gdańska, 
gdzie pracowała w Wojewódzkiej Pracow
ni Ekonomicznej przy Zjednoczeniu Tech
nicznej Obsługi Rolnictwa.

Z powodów mieszkaniowych, tuż przed 
strajkami w 1980 roku, przeprowadziła się 
do Rybnika. W Rybniku pracowała w Miej
skim Zespole Ekonomiczno-Administra
cyjnym Szkół. Następnie - po urlopie wy
chowawczym - kolejno pracowała w PTTK 
i Rejonowej Dyrekcji Inwestycji. Po trze
ciej próbie uzyskania pracy w oświacie, 
została zatrudniona w 1988 roku w Szkole 
Podstawowej nr 31, gdzie pracowała pra
wie do chwili obecnej. W tym roku została 
wybrana na przewodniczącą NSZZ “Soli
darność” Pracowników Oświaty i Wycho
wania w Rybniku.

Mąż E. Urbanek-Chołuj jest pracowni
kiem Rybnickich Zakładów Naprawczych. 
Dwoje z czwórki ich dzieci urodziło się już 
na Śląsku.

Ewa Urbanek-Chołuj będzie odpowie
dzialna za działanie Wydziału Spraw 
Obywatelskich UM, Wydziału Edukacji 
UM i Urzędu Stanu Cywilnego, a także 
będzie sprawować nadzór nad Muzeum, 
Miejską Biblioteką Publiczną, Rybnickim 
Centrum Kultury, w tym domami kultury 
w Boguszowicach, Niedobczycach, Chwa- 
łowicach i Niewiadomiu, “Gazetą Ryb
nicką” , M iejskim  Zespołem  Obsługi 
Szkół i Przedszkoli oraz jednostkami 
oświatowymi i placówkami opiekuńczo- 
wychowawczymi.

Polemiki
W numerze listopadowym “GR” (11/339) 

ukazała się odezwa byłego prezydenta 
Józefa Makosza pt. “Szanowni Miesz
kańcy”. Nie zamierzamy z nią polemi
zować, bo jej treści, najoględniej mówiąc, 
minęły się z prawdą jak kometa Halleya 
z Ziemią! Ze swej strony proponujemy 
zamknąć sprawę, opierając się wyłącz
nie na dokumentach, bo dokumentom, jak

Notatka z wyjazdu służbowego 
do Rybnika w dniu 10 listopada 
1998 r.

Wyjazd mojej osoby do Rybnika zlecił 
Przewodniczący AWS Marian Krzaklew
ski po tym, jak udało mi się wynegocjo
wać i podpisać porozumienie zawarte 
między stronami politycznymi AWS 
w Białymstoku i Warszawie.

Po przyjeździe do Rybnika w biurze po
selskim Posła Sobierajskiego przeprowa
dziłem rozmowy z przedstawicielami lo
kalnego AWS, w których uczestniczyli 
m.in. p. A. Fudali, p. J. Frelich, p. R. Nie- 
welt i Przewodniczący KZ NSSZ “S” 
z terenu Rybnika.

Po rozeznaniu możliwości współpracy 
AWS z ugrupowaniem Prezydenta Ma
kosza /Ruch Rozwoju Rybnika/ udałem 
się na spotkanie z Prezydentem Rybni
ka.

W rozmowach z Prezydentem Mako
szem uczestniczyli wiceprezydent J. Ko
gut i moja małżonka. Rozmowy trwały 
ok. 2 godziny, dotyczyły możliwości 
współpracy pomiędzy AWS a RRR na 
różnych płaszczyznach: współzarządza- 
nie miastem, realizacja programu AWS 
i RRR, ocena politycznej działalności 
Rządu RP i AWS.

W trakcie rozmów przedstawiłem 
wcześniej uzgodnioną z lokalnymi dzia
łaczami AWS możliwość współpracy 
AWS z RRR w zarządzaniu miastem jak 
i propozycje obsady stanowisk. Dla RRR 
zaproponowałem: Prezydentem - p. Ma
kosz - RRR, RRR - 1 Wiceprezydent 
i Członek Zarządu. Dla AWS: Wicepre
zydent, Członek Zarządu, Sekretarz Gmi
ny i Przewodniczący Rady Miasta.

wiadomo, trudno zarzucić fałsz czy ma
nipulację. Do takich dokumentów zali
czamy: nagranie ze spotkania radnych 
z klubów RRR i AWS (16.10.br) - któ
rych można w skupieniu wysłuchać 
w siedzibie AWS oraz “Notatkę” specjal
nego wysłannika Mariana Krzaklewskie
go do Rybnika, którą w całości zamieszczamy.

Rzecznik Klubu Radnych AWS

Otrzymałem odpowiedź: RRR nie widzi 
potrzeby współpracy z AWS. W głoso
waniu propozycje p. Makosza poprze 
SLD. Pan Makosz poddał ostrej krytyce 
działania Rządu i Premiera J. Buzka. 
Krytyce została poddana działalność 
AWS, z powodu: nie reprezentowania 
prawicy, podziału społeczeństwa polskie
go przez złą ordynację wyborczą nieko
rzystną dla małych ugrupowań, w struk
turach AWS w Rybniku są ludzie zacho
wujący się jak agenci i są aparatczykami 
byłej PZPR, AWS używa w walce z p. 
Makoszem wszystkich najgroszych środ
ków, łącznie z policją, związkowcy z “S” 
używają bolszewickich metod działania 
(uchwała KZ NSZZ "S" z terenu Rybni
ka).

Podsumowując swoje stanowisko p. 
Makosz stwierdził, że z ludźmi AWS nie 
chce rozmawiać nawet “na krawężniku 
ulicy, nie mówiąc już o biurze i zarzą
dzaniu miastem”. Jedyną możliwością 
współpracy z AWS jest poparcie przez 
radnych AWS jego autorskiego Zarządu 
Miasta z p. Makoszem jako prezydentem. 
Pan Makosz może przyjąć do pracy 
w Urzędzie Miasta jedną osobę reprezen
tującą AWS, po tym jak jeden z urzędni
ków należących do RRR przegrał w wy
borach.

Pan Makosz wyraził przekonanie, że 
RRR to jedyna “prawdziwa prawica” na 
terenie Rybnika.

Po tych ostrych i zdecydowanych sło
wach Prezydenta Makosza opuściłem 
jego gabinet.

Pełnomocnik Komitetu Wyborczego 
Akcja Wyborcza Solidarność 

Józef Polkowski
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Ses ja RM
ciąg dalszy ze strony 5

Na wniosek przew odniczącego RM 
przedłożono radnym projekt uchwały o ilości 
i rodzajach komisji stałych RM, proponując,by 
było ich 12, w zamian za przegłosowane na 
pierwszej sesji 17. Stanisław Jaszczuk (AWS) 
tłumaczył tę decyzję wymuszoną sytuacją spo
wodowaną zbyt małą ilością radnych mogą
cych przejąć w nich przewodnictwo, a to ze 
względu na rezygnacje z tych funkcji radnych 
RRR. Radni tego zgrupowania, głosem rad
nego Koguta, wyrazili satysfakcję z planów 
połączenia Komisji d/s Samorządu i nowo 
powołanej na pierwszej sesji Komisji d/s Roz
woju Dzielnic, gdyż takie właśnie rozwiąza
nie wtedy proponowali. Natomiast radni RRR 
zdecydowanie wypowiedzieli się przeciw łą
czeniu komisji oświaty i kultury (wniosek 
o rozdzielenie radnego J. Koguta), komisji 
zdrowia i pomocy społecznej (wniosek rad
nej M. Kufy-Skorupy) oraz ekologii i prze
mysłu górniczego (wniosek radnego Z. Ko
nopki). Wnioski te nie znalazły jednak popar
cia w głosowaniu. Całą uchwałę ustanawia
jącą 12 stałych komisji RM przegłosowano 
23 głosami za, 19 przeciw i 1 wstrzymują
cym. Dokonano też wyboru przewodniczący
mi komisji branżowych Rady Miasta: zdro
wia i pomocy społecznej - Ewa Czaja (AWS), 
kultury i oświaty - Wł. Horabik (AWS), ko
munikacji - Henryk Ryszka (AWS), d/s sa
morządu i rozwoju dzielnic - Piotr Kusz 
(SLD), działalności gospodarczej i rolnictwa 
- Jerzy Rożek (SLD), ekologicznej i prze
mysłu górniczego - Roman Oleś (AWS), go
spodarki przestrzennej - Maria Adamczyk- 
Dudek (AWS). Kandydatury te przeszły przy 
wstrzymujących się głosach RRR. Ewentual
ne problemy komisji łączonych powinny, wg 
wnioskodawców, rozwiązać podkomisje 
z osobami odpowiedzialnymi za dany zakres 
działania.

Rozszerzono też składy komisji o członków 
spośród radnych. Całkowite składy osobowe 
stałych komisji podamy po ich uformowaniu.

Kolejny punkt dotyczył wysokości diet dla 
radnych i sposobu ich wypłacania. Radny 
Kogut (RRR) opowiedział się za utrzymaniem 
ryczałtowego charakteru diety, co radni przy
jęli 21 głosami (16 - przeciw i 3 wstrzymują
cymi się). Nie przeszedł wniosek radnej M. 
Kufy-Skorupy (RRR), by dietę dla nieetato
wego członka Zarządu Miasta zmniejszyć 
z proponowanych 1000 zł do 700 zł. Radna 
uzasadniała swój wniosek zbyt dużą podwyż
ką w stosunku do poprzednich stawek (po
nad 60 proc.). I tak radny otrzymywać będzie 
350 zł (poprzednio 200 zł), przewodniczący 
komisji - 500 zł (400 zł), zastępcy przewo
dniczącego rady 700 zł (600 zł, tyle samo 
otrzymywali nieetatowi członkowie zarządu),
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przewodniczący RM - 1000 zł (800 zł). Ak
tualnie zaproponowano by nieetatowy czło
nek Zarządu Miasta otrzymywał również 
1000 zł, a chodzi tylko o Leszka Kuśkę, gdyż 
J. Deja nie jest radną. Za przyjęciem całej 
uchwały o wysokości diet za było 23 radnych, 
19 wstrzymało się od głosu. Jednogłośnie 
przegłosowano, że członkowie komisji będą 
otrzymywać za udział w jednym posiedzeniu 
40 zł.

Członkini Zarządu Miasta Jadwiga Deja 
odpowiedzialna za finanse podała wstępną in
formację o projekcie budżetu miasta na 1999 
rok oraz dokonała objaśnień do projektu 
uchwały RM w sprawie kilku zmian budże
towych.

Jednogłośnie przegłosowano korektę wy
sokości pożyczek z NFOŚiGW oraz WFO- 
ŚiGW na modernizację i rozbudowę oczysz
czalni ścieków w Orzepowicach.

Najważniejszym punktem sesji było usta
lenie stawek podatku na rok 1999 od: nieru
chomości, środków transportu i posiada
nia psów . Głosowanie nad stawkami podat
ków (stosowne uchwały dot. wysokości po
datków drukujemy w "Monitorze Miejskim") 
poprzedzone było ożywioną dyskusją. Prezy
dent Fudali podkreślił fakt, że w odróżnieniu 
od poprzedniej ekipy, aktualne władze Ryb
nika zaproponowały podatek od budynków 
mieszkalnych lub ich części (od 1 m2 pow. 
użytkowej) niższy niż stawki maksymalne wg 
rozporządzenia Ministra Finansów. Krytyce 
Radni RRR poddali podwyższanie podatku od 
nieruchomości od firm, co nie może być tłu
maczone zaległościami np. kopalń, bo ich 
ściągalność i tak się nie zwiększy. Radny Ko
nopka dowodził, że wiele rybnickich firm eg
zystuje na granicy opłacalności, a podatek od 
nieruchomości jest pokaźnym obciążeniem. 
W efekcie proponowane stawki zostały prze
głosowane. Podobne zastrzeżenia radni RRR 
mieli do wysokości podwyżek podatku od 
środków transportowych. J. Makosz, że w sto
sunku do inflacji w podatku tym zastosowa
no zbyt duże przebicie. Również radny Ro
żek /SLD/ przychylił się do formalnego wnio
sku J. Makosza, by podatek ten obniżyć o 1 
proc. B. Korzeniowski - przewodniczący Ko
misji Finansów, której członkowie byli współ
autorami projektu uchwały, przekonywał, że 
dokonano pewnych symulacji, które wskaza
ły, że w praktyce podwyżka nie będzie zbyt 
obciążająca dla właścicieli środków transpor
tu. Głosowanie nad tą ustawą wykazało re
mis - 21:21, jednak podwójnie liczący się 
w takich przypadkach głos przewodniczące
go RM zadecydował, że wniosek upadł. Za 
podjęciem uchwały o stawkach podatkowych 
od środków transportu za głosowało 21

dokończenie na stronie 10

Wiceprezydent Romuald Niewelt -
urodził się w 1939 roku, mieszka w Golejo- 
wie, gdzie korzenie jego rodziny tkwią od 
pięciu pokoleń. Ukończył Technikum Mecha
niczne w Rybniku, a następnie kierunek elek

tryfikacja kopalń na Wydziale Górniczym Po
litechniki Śl. Jako inżynier elektryk rozpo
czął pracę w ZUT “Zgoda” w Świętochło
wicach. Następnie pracował w kop. “Szczy- 
głowice”, gdzie karierę rozpoczął od szty
gara zmianowego, z czasem awansując na 
głów nego m echanika. Zaangażowany 
w działa lność “S o lidarnośc i” stracił 
pracę w stanie wojennym. Od 1983 roku 
pracował w kop. “Gliwice”, gdzie przeszedł 
wszystkie szczeble zawodowe od sztygara 
do gł. inż. energomechanicznego, pełnił też 
funkcję przewodniczącego Rady Pracowni
czej. Był jednym z autorów programu re
strukturyzacji kopalni “Gliwice”, wdrażanej 
z sukcesem w latach 1990-1992.

Na emeryturze, na którą przeszedł w 1995 
roku, skupił się na pracy społecznej dla do
bra dzielnicy Golejów, współpracując m.in. 
z parafią. Jest przewodniczącym Ruchu Spo
łecznego AWS w Rybniku.

Wspólnie z żoną Elżbietą wychowali 
czworo, dorosłych dziś, dzieci - dwie córki 
i dwóch synów.

Kompetencje R. Niewelta obejmować 
będą nadzór nad zadaniami realizowanymi 
przez wydziały: gospodarki komunalnej, 
dróg, ochrony środowiska, komunikacji 
oraz jednostki organizacyjne miasta - Ryb
nickie Służby Komunalne, Zarząd Zieleni 
Miejskiej i Przedsiębiorstwo Wodociągów 
i Kanalizacji

Tel. 42-28-825
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Wiceprezydent Marian Uherek -
urodził się w Rybniku w 1954 roku, ukoń
czył Liceum Ogólnokształcące im. Powstań
ców Śl. oraz chemię na Uniwersytecie Śl. 
Do 1982 roku był pracownikiem naukowo- 
technicznym Politechniki Śl., a następnie in
spektorem w laboratorium kop. “Marcel” 
i kierow nikiem  laboratorium  Zakładu 
Odmetanowania Kopalń. W latach 1990- 
1991 pełnił funkcję zastępcy kierownika 
Urzędu Rejonowego w Rybniku, a następ
nie szefa Urzędu Rejonowego w Wodzisła
wiu Śl. Ukończył podyplomowe studium pe
dagogiczne, posiada dyplom uprawniający 
do zasiadania w radach nadzorczych spółek 
handlu państwa. Współpracował z progra
mem PHARE na terenie województwa, m.in. 
brał na terenie Francji i Niemiec udział 
w szkoleniu dotyczącym tworzenia inkuba
torów przedsiębiorczości i agencji lokalnego 
rozowju. Był przedstawicielem województwa 
katowickiego w programie PHARE-CREDO.

Żona Krystyna jest nauczycielką w jednej 
z rybnickich szkół średnich, państwo Uher- 
kowie wychowują dwoje nastolatków.

W Zarządzie Miasta M. Uherek będzie od
powiadał za działalność wydziałów: urba
nistyki i architektury, działalności gospodar
czej,geodezji i gospodarki gruntami, loka
lowego, oraz Miejskiego Konserwatora Za
bytków. W jego kompetencjach będzie rów
nież nadzór nad Zakładem Gospodarki Mie
szkaniowej oraz Zakładem Lecznictwa 
Ambulatoryjnego w Rybniku.

Jadwiga De|a, 
członek Zarzqdu Miasta -

urodzona w woj. bydgoskim, na Śląsk przy
była w 1966 roku. Do 1980 roku mieszkała 
w Wodzisławiu, potem, aż do dnia dzisiej
szego, w Rybniku. Ukończyła Technikum 
Ekonomiczne, zdobyła uprawnienia biegłe
go rewidenta i jest zaprzysiężonym biegłym 
sądowym. Prawie całą 35-letnią drogę zawo
dową związała ze spółdzielczością mleczar
ską, pracując w Okręgowej Spółdzielni

Sesja RM
dokończenie ze strony 9
radnych, 19 przeciw, 2 się wstrzymało. Przy 
jednym głosie wstrzymującym się przegłosowa
no też uchwałę ustalającą podatek od posiada
nia psów. Również jeden radny się wstrzy
mał, kiedy reszta RM zdecydowała się udzie
lić spółce z o.o. “Grand” pozytywnej opinii 
o lokalizacji salonu gier w automatach loso
wych w lokalu przy ul. Sobieskiego 9.

Większe emocje wywołał u radnych punkt
0 ustaleniu opłat za dostarczenie wody i od
prowadzenie ścieków, zreferowany przez wi
ceprezydenta R. Niewelta. Lider RRR J. Ma
kosz podwyżki uznał wprawdzie za racjonal
ne, ale “bałamutne”, jak się wyraził, w kon
tekście przedwyborczych zapowiedzi AWS 
uwłaszczenia mienia komunalnego. Również 
radny RRR Jan Mura przypomniał spotka
nie, na którym liderzy AWS dawali za przy
kład Ostrów Wlk., gdzie metr sześć, wody ko
sztował 0,95 zł. Prezydent Fudali sprostował, 
że radny Mura przytoczył tylko połowę praw- 
dy, gdyż na tymże spotkaniu mówiono także, 
że w naszym regionie jest to nie do osiągnię
cia, choćby z powodu szkód górniczych i wy
sokich kosztów pozyskania wody. Fakt wy
sokich kosztów potwierdził dyr. Cywis z ko
munalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów
1 Kanalizacji w Rybniku. Ostatecznie przyję
to, że od 1 stycznia 1999 r. w Rybniku obo
wiązywać będą następujące opłaty: za 1 m 
sześć, wody - 2,15 zł, za 1 m sześć, ścieków 
od ludności - 1,60 i za 1 m sześć, ścieków 
innych - 2,70 zł. (dotychczas: woda - 1,90 zł, 
ścieki - jedna cena - 1,25 zł)
Przyjęto też (22 głosy za, 20 wstrzymujące 
się) nowy cennik opłat za przejazdy w komu
nikacji miejskiej na terenie miasta Rybnika. 
(Cennik w całości drukujemy w “Monitorze 
Miejskim”). Uchwałę o nabyciu mienia, zre-

R.Sadowski ponownie 
komendantem

Jedną z pierwszych personalnych decyzji 
nowego Zarządu Miasta było przywrócenie na 
stanowisko komendanta Straży Miejskiej Ry
szarda Sadowskiego.

Komendant został odwołany przez ustępu
jącego prezydenta J. Makosza za “niepodję
cie działań w sytuacji zagrożenia” w czasie 
blokady ulicy Chrobrego przed Urzędem Mia
sta przez śmieciarki firmy “Eko”.

- Decyzja o przywróceniu mnie do pracy była 
dla mnie miłym zaskoczeniem. Cieszę się, że 
nowe władze miasta zaufały mi na nowo.

ferowaną przez wiceprezydenta M. Uherka 
przyjęto jednogłośnie.

Ożywioną dyskusję wywołał punkt o zarzą
dzeniu wyborów do rad dzielnic. Referując 
tę sprawę wiceprezydent J. Frelich zapro
ponował, by zgodnie z projektem uchwały, 
uczynić to nie później niż do 1 lutego 1999 
roku. Z koncepcją tą polemizował J. Makosz, 
uważając, że ze względu na późniejsze wy
bory do rad gmin, a także zimową aurę, co 
może odbić się na frekwencji, zaproponował, 
by przedłużyć kadencję aktualnych rad do 
końca kwietnia. Wniosek ten rada poparła 
większością jednego głosu. Późniejsza dys
kusja, co do interpretacji przegłosowanego 
wniosku (było już po północy) sprawiła, że 
sposób umocowania tej zmiany w przepisach 
przełożono na radę następną.

Jednogłośnie przyjęto poprawioną uchwa
łę w sprawie przekształcenia Zakładu Lecz
nictwa Ambulatoryjnego w samodzielny pu
bliczny zakład opieki zdrowotnej, w brzmie
niu satysfakcjonującym sąd rejestrowy.

Termin kolejnej sesji zapowiedziano na 
29 grudnia br. na godz. 16.00.

* * *

Podsumowując: mimo ciągłych napięć mię
dzy ugrupowaniami RRR a AWS, utarczek 
słownych i złośliwości, Rada Miasta rozpo
częła normalną pracę. Radni Ruchu Rozwoju 
Rybnika zgłosili swoje akcesy do pracy 
w komisjach, ale na sesji wystąpili w roli kla
sycznej opozycji nie dającej “forów” nowej 
władzy i wyłapującej każde jej potknięcie. 
Miejmy nadzieję, że będzie to na poczynania 
nowego Zarządu Miasta działać mobilizują
co, a tym samym z korzyścią dla naszego 
miasta.

Wiesława Różańska

Odwołanie mnie ze stanowiska było dla mnie 
wielkim ciosem, tym bardziej, że zarzuty uwa
żam za bezpodstawne. Chciałbym podziękować 
rodzinie i przyjaciołom, których wsparcie w tym 
trudnym dla mnie czasie było dla mnie bardzo 
ważne - powiedział R. Sadowski.

Zdecydowaliśmy się na ten krok - powie
dział prezydent Fudali, gdyż uważamy, że de
cyzja ustępującej ekipy była zbyt pohopna. 
Istnieje jakaś gradacja kar i nie trzeba było 
od razu posuwać się do ostateczności. Dotych
czasowy przebieg służby komendanta Sadow
skiego był nienaganny i uważamy, że nie za
służył na takie potraktowanie.

Skarga, jaką komendant Sadowski złożył 
do Sądu Pracy, została wycofana.

Tel. 42-28-825
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Jest dług czy go nie ma?
0  stanie finansów miasta z pre
zydentem  Adamem Fudalim  
rozmawiamy 7 grudnia br.

-  Czytelnicy telefonicznie pytają o stan fi
nansów miasta. Kandydaci AWS w kam
panii wyborczej mówili, że miasto jest 
poważnie zadłużone. Natomiast ustępu
jący prezydent zapewniał, że pozostawia 
kasę miejską pełną. Co pan zastał po wy
borze na Prezydenta Miasta? jaka jest 
prawda?
- Może to się wydawać dziwne, ale i AWS
1 prezydent Makosz mówili prawdę, lecz 
mówili o dwóch różnych sprawach, czy 
też o dwóch różnych aspektach zadłuże
nia miasta.
- O  co więc tu chodzi? Czy mógłby pan 
prezydent problem ten w miarę przystęp
nie przybliżyć naszym czytelnikom?
-Ostanie miejskiej kasy można mówić 
w odniesieniu do konkretnej sytuacji, 
w określonym dniu. I tak właśnie, zgodnie 
z tym co mówił p. Makosz, w dniu, gdy 
Rada Miasta wybrała mnie na stanowisko 
Prezydenta Miasta, na rachunku lokaty ter
minowej w banku miasto posiadało 11,6 
min zł. Były to jednak pieniądze w znacz
nej części (5,9 min zł) pochodzące z pierw
szej transzy pożyczki z WFOŚiGW, prze
znaczonej do wydania w najbliższych kil

kunastu tygodniach na realizację oczysz
czalni ścieków, a także pieniądze na wy
nagrodzenia (w dniach 26 - 30.11. miasto 
wydało na płace ponad 6,8 min zł). Bez 
tego komentarza wypowiedź prezydenta 
Makosza była niepełna.
-  A jak pan wyjaśni twierdzenia AWS-u?
- Bardzo prosto. Proszę spojrzeć do budże
tu miasta na 1998 rok: niedobór budżeto
wy czyli różnica między planowanymi 
wydatkami i dochodami wynosi 21 min zł, 
a kredyty i pożyczki do zaciągnięcia - 29 
min zł, w tym na oczyszczalnię 14 min zł. 
Oczyszczalnia ścieków, jakże bardzo po
trzebna, to obciążenie budżetu miasta na 
kilkanaście lat. Żeby temu podołać, trze
ba ograniczyć inne wydatki. Albo znaleźć 
tanie lub wręcz darmowe (dotacje) źródła 
finansowania.
-  Czy to jest możliwe? Przecież już na 
oczyszczalnię zaciągnięto (lub czyni się 
starania o nie) kredyty preferencyjne, eko
logiczne.
- Będziemy dalej czynić starania o pozy
skanie dotacji oraz tanich pożyczek i kre
dytów. Wiem, że to nie będzie łatwe, ale 
trzeba próbować, także dlatego, że czeka 
nas kolejny trudny rok. Jeśli założenia bu
dżetu na 1998 r. zostaną zrealizowane, to 
w przyszłym roku będziemy spłacać zadłu
żenie tegoroczne na poziomie 15,4 min zł.

dokończenie na stronie / /  Monitora Miejskiego

Prezydent Miasta Rybnika
działając dla dobra mieszkańców ziemi rybnicko-wodzisławskiej 

oraz ziem sąsiednich, obierając sobie za cel ukończenie 
wojewódzkiego szpitala w  Orzepowicach według planu:

- 1999 rok: trzy  odd z ia ły  w ew nętrzne, o dd z ia ł now orodków , oddz ia ł
g in e ko lo g iczn o -p o ło żn iczy

- 2000 rok: dwa o dd z ia ły  ch iru rg iczne, o ddz ia ł oku lis tyczny, oddz ia ł
laryngo log iczny, p ion dz iec ięcy

- 2001 rok: oddział dermatologiczny, onkologiczny, neurologiczny, reha
b ilitacyjny

zaprasza gminy ziem wspomnianych, banki, przedsiębiorstwa, 
firmy, spółki oraz osoby fizyczne 

DO WSPÓLNEGO WYSIŁKU W TYM WIELKIM DZIELE!

Adam Fudali 
Prezydent Miasta

Spotkamy się w  gronie darczyńców, dobrodzie jów  i sponsorów na no
worocznej imprezie, która odbędzie się 5 stycznia 1999 r. w  restauracji 
"O lim p ia ".
Konto: Budowa Szpitala Miejskiego w Rybniku-Orzepowicach PBK S.A. 
W-wa I O/Rybnik 11101284-2017-3620-5-18

Mleczarskiej w Bełsznicy, a od 1980 roku 
w Rybniku, skąd przeszła na emeryturę. Ak
tualnie jest prezesem Regionalnego Związ
ku Rewizyjnego powstałego na bazie prawa 
spółdzielczego, a zajmującego się obsługą 
finansową firm i badaniem bilansów.

Mąż pracował w Rybnickich Zakładach 
Naprawczych, aktualnie emeryt. Państwo 
Dejowie mają dwoje dorosłych dzieci.

Jako członek Zarządu Miasta J. Deja bę
dzie sprawowała nadzór i kierowała całością 
zadań realizowanych przez Wydział Finan
sowy.

Leszek Kuska, 
członek Zarzqdu Miasta -
pochodzi z Gotartowic, ma 38 lat. Absolwent 
Technikum Górniczego, pracuje w kop. “Jan- 
kowice “ na stanowisku sztygara zmianowe
go d/s elektrycznych i sygnalizacji w szybach.

Działał w Komitecie Rodzicielskim SP 20 
i parafii pw NSPJ. w Boguszowicach.

Żona jest nauczycielką w SP 17, wspólnie 
wychowują trzy córki - uczennicę LO Olę, 
szkoły podstawowej Ilonę oraz niespełna 
dwuletnią Agatkę.

W Zarządzie Miasta L. Kuśka będzie czu
wał nad działalnością Referatu Kultury Fi
zycznej i Turystyki, Miejskim Ośrodkiem 
Sportu i Rekreacji, Ośrodkiem Pomocy Spo
łecznej oraz Centrum Rekreacji i Rehabilita
cji “Bushido”, które są jednostkami organi
zacyjnymi miasta.

■■■■i Tel. 42-28-825
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Jak co roku, w ostatnim tygodniu listo
pada, w Poznaniu odbyły się Targi Inwe
stycyjne Miast Polskich “INVESTCITY”.

Wśród wystawców znalazł się także Ryb
nik, który wraz z innymi miastami, na wspól
nym stoisku Okręgu Rybnickiego zaprezen
tował swoją ofertę inwestycyjną. Szczegól
nym zainteresowaniem, wszystkich tych, któ
rzy odwiedzili nasze stoisko, cieszył się wy
dany z myślą o targach katalog ofert inwesty
cyjnych miast naszego okręgu.

Podczas targów wydawnictwo Warsaw Bu
siness Journal zaprezentowało drugą edycję 
“City Guide Polska 1998-1999” czyli dwu

języcznego przewodnika po świecie biznesu 
w największych polskich miastach. Ankiete
rzy wydawnictwa rozesłali i przepytali ludzi 
lokalnego biznesu w 38 największych pol
skich miastach. Rybnik, tak jak w ubiegłym

roku, zyskał bardzo wysokie oceny w wielu 
kategoriach. Pierwsze miejsce nasze miasto 
zajęło za skuteczność i kompetencje władz 
miasta w stosunkach z korporacjami bizne
sowymi, za jakość infrastruktury otoczenia 
biznesu (np.rozwój sieci bankowej, a także in
stytucji ubezpieczeniowych i innych obsługu
jących życie gospodarcze) oraz za jakość 
m iejskiej in frastruktury technicznej

W tym roku 15-metrowa choinka przyje
chała na rybnicki Rynek z Ochojca.

Zdj.: szoł

(drogi, sieci wodociągowo-kanalizacyjne itp).
Rybnik znalazł się również w czołówce 

w kategorii atrakcyjności miasta dla inwe
storów zarówno dla zaczynających swoją dzia
łalność jak i kontynuujących ją, rynku pracy 
(wykształcenie, produkcyjność pracowników 
itp) oraz jakości życia (kultura, środowisko, 
możliwości rekreacji i wypoczynku itp).

(e)

Zima w lesie to problem dokarmia
nia zwierzyny, a także przedświą
tecznych kradzieży choinek.

Dokarmianiem zajmują się przede wszy
stkim miejscowe koła łowieckie. W  tym roku 
pierwszy pokarm dla leśnych mieszkańców 
pojawił się już we wrześniu, a skorzystały 
z niego bażanty. Zwierzynę dokarmia się 
zwykle tak długo jak trwa zima, a wśród 
dostarczanego pożywienia znajdują się 
m.in. żołędzie, kasztany, buraki, siano, sło
ma, liścianka oraz ziarna zbóż.

Leśne
problemy .
- Akcji dokarmiania zw ierząt w okresie je 
sienno-zimowym towarzyszą całoroczne  
przygotow ania  - mówi Janina Kuczera 
z Nadleśnictwa Rybnik. - Pierwszy pokarm 
w paśnikach pojawia się już we wrześniu i paź
dzierniku. Niezwykle ważny jest sposób po
dawania pokarmu, jego umiejscowienie, 
ilość oraz systematyczność dokarmiania. 
Przyzwyczailiśmy zwierzęta do tego, że im 
pomagamy więc musimy to robić stale. Dzię
ki dokarmianiu sarny, jelenie, dziki oraz 
ptaki powinny łatwiej przetrwać okres zimy.

W  rybnickich leśniczówkach trwa sprze
daż choinek. Podobnie jak w  latach ubie
głych możnaje kupić w  18 leśniczówkach 
Nadleśnictwa Rybnik, m.in. w Zwonowi- 
cach, Chwałęcicach, Ochojcu i Przegędzy. 
Ceny drzewek kształtują się w  zależności 
od wysokości choinki. Za świerk lub sosnę 
nie przekraczającą metra należy zapłacić 
15 złotych, do półtora metra - 20 złotych. 
Nieco większe drzewka - od dwóch i pół 
metra do trzech i pół metra kosztują odpo
wiednio 30 i 40 zł. Cena choinek 5 metro
wych wynosi 100 złotych. Drzewka prze
znaczone do sprzedaży pochodzą ze spe
cjalnych choinkowych plantacji oraz wyci
nek pielęgnacyjno-sanitarnych.
Podobnie jak w  latach ubiegłych z Nadle
śnictwa Ustroń sprowadzonych zostanie do
datkowo około 1000 choinek. Wszystko po 
to, by zapobiec nielegalnemu wycinaniu 
drzew na uprawach.
- Kradzieże zdarzają się nie tylko w okre
sie świątecznym. Nie tak dawno udało nam 
się złapać mężczyznę, który ścinał gałązki 
jodłowe, tłumacząc, że  nie stać go na za 
kup wieńca pogrzebowego - mówi Janina 
Kuczera. - Tymczasem okazało się, że w  
ten sposób "współpracował" z  jednym z  za 
kładów pogrzebowych.
Elementem odstraszającym amatorów darmo
wego świerku są kary pieniężne i kolegia.

(S)
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Wszystko wskazuje na to, że trzeba będzie 
zapomnieć o wprowadzeniu rybnickiej szko
ły muzycznej do siedziby “Starostwa”, czego 
gorącym orędownikiem był prezydent Ma
kosz. Nic nie stoi natomiast na przeszkodzie, 
by szkołę założoną przez braci Szafranków 
będących twórcami jej późniejszej legendy, 
nazwać ich imieniem. Przymierzano się do 
tego już od dawna i, jak mówi dyrektor Eu
geniusz Stawarski, wszystko jest na dobrej 
drodze.

Zgodę na nadanie szkole imienia jej zało
życieli wyraził już w 1993 roku Karol Sza- 
franek, pomysł zaaprobowali uczniowie, ro
dzice i nauczyciele, spotkał się też z życzliwo
ścią Centrum Edukacji Artystycznej. Ostatnim

Szkoła Szafranków

Czekając
etapem jest złożenie całej dokumentacji w Mini
sterstwie Kultury, któremu, jak na razie, pod
legają szkoły o profilu artystycznym.

By przybliżyć młodzieży sylwetkę przy
szłych patronów, w szkole została zorganizo
wana wystawa poświęcona ich życiu, twór
czości oraz działalności pedagogicznej. Przy
pomnijmy, że bracia Antoni i Karol Szafran- 
kowie, urodzeni w Niemczech, gdzie rodzice

na imię
wyjechali w poszukiwaniu pracy, odbyli studia 
muzyczne w Poznaniu, a także w Niemczech 
i Paryżu. Po przyłączeniu Śląska do Macierzy 
wrócili do Rybnika, gdzie w 1933 roku zało
żyli szkołę muzyczną, sławną dziś wieloma 
wybitnymi absolwentami jak Lidia Grychto- 
łówna, Piotr Paleczny, Henryk Mikołaj Górec
ki i wielu innych. Pierwszą siedzibą szkoły 
byl nieistniejący już dziś budynek przy 
ul. Chrobrego, następnie również n ieist
niejący, późniejszy “Bombaj” czyli dom kul
tury “Ryfamy”, a od końca lat 40., dzisiejszy, 
ciasny i mocno już zdekapitalizowany budy
nek przy ul. Piłsudskiego. Ale problem no
wej siedziby dla szkoły to temat sam w sobie.

Nie wszyscy wiedzą, że Antoni Szafranek 
był również kompozytorem, autorem zbioru 
technik skrzypcowych, a jego brat Karol uta
lentowanym, koncertującym pianistą. Na 
otwarciu wystawy, które uświetnił koncert 
uczniów, byli obecni m.in. syn Antoniego - 
Stefan Szafranek, a także najbliższy współ
pracownik Szafranków, kierujący kiedyś 
szkołą Juliusz Malik. Odczytano też Ust żony 
Karola Lidii, która wraz z całą rodziną z ra
dością przyjęła propozycję nadania szkole 
imienia braci Antoniego i Karola.

Uroczystość była też okazją do wręczenia 
stypendiów Ministra Kultury za 1998 rok, 
które otrzymali - dziś już absolwenci szkoły - 
Piotr Wczasek (klasa waltomi) i Fryderyk 
Karauda (klasa saksofonu) oraz uczeń Ar
tur Motyka (klasa saksofonu).

Tegoroczni laureaci, a także wielu innych 
wybitnie uzdolnionych uczniów i absolwen
tów rybnickiej szkoły, tworzą jej dzień dzisiej
szy, ale również nawiązują do chlubnych tra
dycji. Wystawa, a także konkurs wiedzy o przy
szłych patronach stanowią przedsmak uroczysto
ści nadania szkole imienia Antoniego i Karola 
Szafranków, która odbędzie się prawdopodobnie 
wczesną wiosną. I będzie to tylko zalegalizowa
nie stanu faktycznego, bo rybnicka szkoła zawsze 
była “szkołą Szafranków”. Irl

Papieżowi na zdrowie!
W relacji z wykonania w bazylice pw. św. 

Antoniego oratorium "Nieszpory Ludźmier
skie", nie wspomnieliśmy o pięknym progra
mie z unikatowymi zdjęciami papieża Jana 
Pawła II. Autorem koncepcji plastycznej pro
gramu byl Zbigniew Kaczmarek, pracow
nik Rybnickiego Centrum Kultury.

Stypendysta Ministerstwa Kultury Artur Motyka na tle wystawy poświęconej przyszłym 
patronom szkoły. Zdj.: szol

Malczewski w Muzeum
W drugiej połowie stycznia w rybnickim Muzeum 

pokazanych zostanie ponad 30 akwareli i rysunków 
Jacka Malczewskiego.

Prace pochodzą ze zbiorów prywatnych, a organi
zatorzy cyklu wystaw postawili sobie za cel przybliże
nie twórczości tego wybitnego artysty miłośnikom sztu
ki w  małych i średnich ośrodkach, gdzie w ielkie na
zwiska są rzadkością. Zbiór, który został pokazany 
już w  kilkunastu miastach na Dolnym i Górnym Ślą
sku, w  przejrzysty sposób pokazuje wszystkie etapy 
w  twórczości Malczewskiego.

Sponsorem wystawy będzie firma Utex, która miej
my nadzieję, przetrze szlaki innym mecenasom sztu
ki, by wydarzenia artystyczne jak najczęściej gościły 
na naszych scenach i w  galeriach.

M
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Rybnik
kulturalny

Za nami.
^  szereg koncertów w różnych miejskich 

placówkach kultury: Na Ratuszu koncer
towali Katarina i Franciszek Wieczor- 
kowie - duet gitarowy - z Katarzyną Oleś
(sopran).

“Ballady” Adama Mickiewicza w re
cytacji aktorów Teatru Śląskiego Marii 
Stokowskiej i Krzysztofa Misiurkiewi-
cza oraz koncert gitarowy w wykonaniu 
Marka Nosala można było usłyszeć 
w Miejskiej Bibliotece Publicznej.
W Klubie Energetyka odbył się wernisaż 

VI Ogólnopolskiego Konkursu Sztuki 
Nieprofesjonalnej im. Vincenta van Go- 
gha, wybitnie w tym roku bogaty w inte
resujące prace. Teatr Jaracza wystawił tu 
sztukę pt. “Seks, prochy i rock and roli”.

^  Fotograficzny Klub f-16 zorganizował, 
także w KE, wernisaż wystawy pt. “Spoj
rzenia ” - rzecz jasna - przez fotoobiektyw.

^  8 grudnia Dom Kultury w Niewiadomiu 
zaprosił nas na otwarcie wystawy “Malar
stwa i rysunku ” Heleny Pierges-Chlubek.

Wśród spektakli teatralnych na scenie 
TZR wymieńmy: “Pinokio i wróżka ” Stu
dia Form Teatralnych z Częstochowy, 
“A to Polska właśnie...” w wykonaniu 
Barbary Wrzesińskiej i Emilii Krakow
skiej oraz Aleksandra Fredry “Dożywo
cie ” Teatru Zagłębia z Sosnowca.

^  Zatrzęsienie programów kabaretowych: 
w TZR Kryszak Show (przeniesiony z 27 
listopada na 5 grudnia), Cezary Pazura i jego 
goście w połączeniu z projekcją filmu 
“K iler”oraz “Żart, czyli więcej śmie
chu” z udziałem Jana Kobuszewskie- 
go, Magdaleny Zawadzkiej i Jana Ko- 
ciniaka. W KE “Kabaret Munio”, czyli 
autorski program Teatru Epty-a z Kato
wic oraz “Kolędy" Kabaretu Dud. Moż
na się śmiać... do rozpuku.
Na zakończenie roku koncertowano jaz- 

zowo w TZR: sam Brad Terry z nie
odłącznym klarnetem oraz wybitny pol
ski pianista jazzowy Joachim Mencel.

“W świątecznym nastroju” wystąpił ze
spół wokalny Kamerton” pod dyrekcją 
Joanny Glenc, przy akompaniamencie 
fortepianowym Jacka Glenca.

^  W Ratuszu odbył się tradycyjny środo
wy koncert kameralny zorganizowany
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Niezmiennie
Tłoczno i gwarno było 

na wernisażu prac zna
nej rybnickiej plastyczki 
Marii Budny-Malczew- 
skiej w galerii Miejskiej 
Biblioteki Publicznej.

W centrum zainteresowania artystki, absol
wentki Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych 
we Wrocławiu, gdzie studiowała architektu
rę wnętrz i malarstwo, jest niezmiennie ko
bieta. W różnych technikach malarskich M. 
Malczewska próbuje oddać skomplikowaną 
kobiecą naturę i jej metamorfozy - w kwiaty, 
pawi ogon, pęk rozświetlonej materii. Twór
czość malarki jest najczęściej inspirowana 
muzyką i poetyckimi strofami - stąd tytuł 
wystawy zaczerpnięty z wiersza Emila Zega
dłowicza Poezja w malarstwie i rysunku... 
"gdy przybiera na się kobiece ciało ". Emocje 
artystki związane z przeżywaniem muzyki 
i poezji znajdują później ujście na płótnie. 
Przekonała się ona, że jej prace mogą z kolei 
stać się inspiracją dla “malujących” słowem, 
bo przecież "...poezja to mówiące malarstwo, 
a malarstwo - milcząca poezja", jak napisał 
ktoś w księdze pamiątkowej. Interesujące, czy

malarka zgodziłaby się z kolejnym wpisem, 
że "twórczość (...) jest najintymniejszym pro
duktem samotności, w której człowiek broni 
się przed nicością"?. Zresztą poetyckich 
podziękowań i refleksji, których inspiracją 
była wystawa, znalazło się w księdze sporo. 
Artystka może być dumna, że jej prace poru
szają w odbiorcach jej malarstwa najwrażliw
sze struny i nie trafiają w pustkę. Bo przecież 
o to w sztuce chodzi. (r)

Zbigniew Mura, na tle 
swych “porcelitowych 
masek” -  ulubionego 
motywu swych cera
micznych dzieł.

Zdj.: szoł

kując nowych sposobów ich wytwarzania.
- Czasami kilkakrotnie próbuję, zanim wyj

dzie oczekiwany efekt. Do swych prac uży
wam najlepszego gatunku materiałów np. po
rcelitu. Stosuję również złoto, które łgczę 
z  obrabianą materią i wypalam. Tę tech
nologię opracowałem sam, a następnie na
uczyłem się ją stosować - powiedział Zbi
gniew Mura.

/  szoł/

Ceram ika
ja k  złoto

W  rybnickim Muzeum otwarta została 
wystawa ceramiki Zbigniewa Mury.

Ten wielokrotnie nagradzany artysta ma 
już na swym koncie wiele wystaw w kraju 
i zagranicą np. w Niemczech, Czechach, Ho
landii i Norwegii, a nawet Australii i Japo
nii. Mieszka i tworzy w Marklowicach, nato
miast od wielu lat związany jest ze środowi
skiem rybnickich plastyków. Zasadniczym te
matem jego twórczości jest człowiek i jego 
otoczenie. Swoje prace tworzy, ciągle poszu-

Tel. 42-28-825



Zaduszki
za malarzy
W Klubie Energetyka odbył się wieczór 

poświęcony pamięci dwóch wybitnych ma
larzy, którzy od lat współtworzyli rybnickie 
środowisko artystyczne. “Zaduszki za mala
rzy" Józefa Sowadę (zm. w 1997 r.) i Jana 
Karwota (zm. we wrześniu br.) przybrały nie
zwykle uroczysty kształt. Przybyły rodziny 
artystów ich przyjaciele i znajomi oraz przed
stawiciele środowisk twórczych i dziennika
rze. W dolnym hallu klubu zgromadzono pra
ce artystów.

Pomysłodawca wieczoru - Marian Bedna
rek - otworzył wieczór spektaklem pt. “Źró
dło” swojego autorstwa. Maria Budny-Mal- 
czewska pieczołowicie zgromadziła wspo
mnienia rodzinne o artystach, a towarzyszyła 
im dyskretna muzyka w wykonaniu Jacka 
Glenca. Wspomnienie o Janie Karwocie na
desłał poeta Stanisław Krawczyk, anegdoty 
o artyście opowiadał Krzysztof Dublewski. 
Fragment artykułu o jego malarstwie przed

RYBNICKA

stawił niżej podpisany. Część wieczoru wspo
mnień wypełniły wiersze Józefa Sowady, któ
ry w obrazie pt. "Koniec" przewidział datę 
swojej śmierci. Danuta Ciszewska przy 
akompaniamencie Czesława Gawlika wzbo
gaciła wieczór popularnymi piosenkami Kry
styny Prońko, Czesława Niemena i znanymi 
tematami jazzowymi.

Drugą część wieczoru wypełniły recytacje 
poetyckie Jadwigi i Wojciecha Bronowskich 
oraz Justyny Janus, przeplatane poetyckimi 
piosenkami Tadeusza Kolorza.

Było to pełne refleksyjnych nastrojów wy
darzenie towarzysko-artystyczne - na szczę
ście - kameralnych rozmiarów, gdzie równie 
dobrze brzmiały wiersze żywych i zmarłych 
poetów: Szymborskiej i Herberta, Podlodow- 
skiej i Różewicza, a szczególnie ten (poświę
cony pamięci Konstantego Puzyny):

Czas na mnie 
czas nagli

co ze sobą zabrać 
na tamten brzeg 
nic (...)

Oba brzegi - żywych i umarłych - tego wie
czoru rozmawiały ze sobą.

G. Walczak

Grudzień 1998
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przez Biuro Koncertowe RCK. Bogdan 
Nowicki i Anna Organiszczak grali 
utwory Brahmsa i Schuberta, a słowem 
połączyła je Maryla Renat.

&  W Galerii TZR - "Pejzaż” - to hasło 
wystawy członków zespołu twórców nie
profesjonalnych "Oblicza", która potrwa 
do stycznia.

Przed nami...
...powitanie Nowego Roku z udziałem 

trzech tenorów: Tomasza Madeja, Krzy
sztofa Szmyta i Adama Zdunikowskie- 
go z towarzyszeniem Orkiestry Sym
fonicznej Filharmonii Zabrzańskiej 
pod dyr. Sławomira Chrzanowskiego - 
w Klubie Energetyka 2 stycznia o godz. 
18.00 usłyszymy m.in. arie operetkowe, 
pieśni neapolitańskie oraz polki i walce 
rodziny Straussów. Niczym w Wiedniu!

/gw/

P o eta  dzieł wiecznych
Tak zatytułowały swoją wy

stawę w Miejskiej Bibliotece 
Publicznej Stefania Orszulik 
i Jolanta Kluzek, autorki sce
nariusza oraz Ira Łaskawska - 
autorka opracowania graficzne
go. Powód: oczywiście 200-le- 
cie urodzin Adama Mickiewicza.
W kilkunastu antyramach widzowie znajdą 

kalendarium życia i twórczości Wieszcza oraz 
liczne ilustracje i ciekawe wypisy z jego i na 
temat jego dzieł.

Przeciekawa jest ostatnia rama, która pokazu
je, jak wszechstronnie potrafiono czcić w prze
szłości pamięć Wieszcza (nie zapominając wszak
że o możliwościach zarobkowania): karmelka
mi, papierosami, mydłem, papeteriami i pióra
mi. To zaprzecza naszym wyobrażeniom o ro
syjskim szowinizmie, skoro w Moskwie, Rydze 
i Warszawie pod carskim berłem - pamiętano!

Cztery gabloty mieszczą w sobie opracowa
nia edytorskie dzieł Mickiewicza oraz interpre
tacje jego twórczości. Świetnym pomysłem au
torek wystawy było skorzystanie z prywatnych 
zbiorów czytelników. Dzięki temu po raz pierw
szy widziałem wydanie “Sinjoro Tadeo” - rzecz 
jasna-“Pana Tadeusza” w przekładzie na espe
ranto pióra Antoniego Grabowskiego z lat

1916-18 (ze zbiorów Jana Skiby)! Inne cieka
we wydanie z początku wieku arcypoematu 
Mickiewicza pochodzi ze zbiorów Jolanty Klu
zek: edycja “Wydawnictwa Dzieł Ludowych, K. 
Miarka, spółka z ogr. por. w Mikołowie! W isto
cie, miłość “dzieł wiecznych” nie zna granic.

A że wydanie fototypiczne “La Tribune des 
Peuples” PAN-u z 1963 r. opatrzono pęknię
tym łańcuchem - nie dziwi. Niezapomniany 
Tadeusz (Boy) Żeleński pisał przecież o Wie
szczu: “jakże często czyniono symbol tradycji - 
i to jak wątpliwej tradycji! - z tego, który był 
wiecznym rewolucjonistą - najpierw w poezji, 
a potem w życiu.

Grzegorz Walczak

Wystawą ilustrującą życie i twórczość A.Mickiewicza uczczono w MBP  
dwusetną rocznicę urodzin Wieszcza. Zdj.: szol
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Ze sto lot tymu, praje w Wilijo, 
Pierońsko stała sie komedyjo! 
Wtedy tu jeszcze Niymce rządziyli 
I co ze Śląskiym chcieli - robiyli.

Jedni ze Zefka sie podśmiywali, 
A inni gupie aż zaglondali 
I mu godali, że konsek z niego 
Niymca sie robi “wilusiowego”!

Blank kole gruby, we familoku,
Chyba na piyrszym lub drugim sztoku, 
Miyszkoł sie Zefek, Ślązok spokojny, 
Rychtig robotny i bogobojny.
Wcale sie niy broi za polityka,
Bo to je sprawa niy dlo górnika.
A to co boże - doi farorzowi,
A co cysorza zaś - cysorzowi,
Wiync nic sie niy doł pedzieć na tego, 
Pana Naszego Nojjaśniyjszego,
Wilusia drugigo.
Cysorza niymieckigo.

Ale sie Zefek tym niy przejmowoł 
I ze familiom zdrowo sie chowoł. 
Ponboczek w Niebie mu błogosławioł, 
Bestoż to Zefek trzi dziecka bawioł. 
Kiedy sie czworte dziycia zrodziyło, 
Wtedy sie rychtig im poszczynściyło, 
Bo Maryj, baba łode Zeflika,
Rodzi niy cera - yno bajtlika.
Było to w grudniu, kole Wiliji 
I wszyscy sie tym fest ucieszyli! 
Zdrowio życzyli!
Na zdrowie piyli!

Rys.: Franciszek Kucharczak

Tel. 42-28-825
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M ultim edialne 
Studio Komputerowe

L A

I N T E R N E T
dla wszystkich !!!

umożliwiamy:

• skanowanie,
• nagrywanie CD
• gry sieciowe,
• Web TV,
• obsługę poczty
• zakładamy konta i strony WWW

ZAPRASZAMY CODZIENNIE OPRÓCZ 
NIEDZIEL OD 10.00 DO 22.00

44-200 RYBNIK, ul. M.C.Skłodowskiej 7 (parter) 
tel. 422 35 44 w. 20

¿>yus I J j j j j j p s s y y y
y j  J J y y j y j j j  J iy J s u

&  - >
Jerzy “Peszlće

Z A K Ł A D

M E B L A R S K I
USŁUGOWO PRODUKCYJNO HANDLOWY
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P. P. H. U. ZIMEX
(zerw ionka - Dębieńsko, 
ul. Jesionka 71 A, 
te l./fax 431 -14-41

Materiały stolarskie i tapicerskie

N ow y k ie ru n e k  firm y :

czynne w godz.:
pn-pt 800 - 1800, sobota 800 - 1300

a t a n a !

‘Wszystkim naszym obecnym 

i przyszłym  %[ientom  

życzymy radosnych i  spokojnych 

Śzuiąt ‘Bożego 9{arodzenia 

oraz loszeihjej pomysbiosci 

zv 9joajym ‘Boku

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

422 66 16

KLIMATYZACJA
WENTYLACJA

Autoryzacja Vitroservice Clima, Daikin, Sanyo, Electra

SYSTEMY ALARMOWE
Kontrola dostępu, telewizja przemysłowa

Koncesja MSW i A
DOMOFONY,

YIDEODOMOFONY
Regionalny dealer Miwi-Urmet

Wszystkim Czytelnikom  
Życzym y Spokojnych i Wesołych Świąt 
Bożego Narodzenia oraz Dosiego Roku

P ra w d z iw ie  r a d o s n y c h  Ś w ią t 

P o ie y o  P o ro d ze n ia  

o ra z  u śm ie c h u  i  ż y c z liw o ś c i 

n a  h a id y  d z ie ń  SC ow eyo P o lu  

w szy sth im  J ilte n to m

zy c zy

d ir  m a JK otor d e s t d o z d e l 

P o s c h  S e rv ic e

Profesjonalne usługi oferujemy!

Pn. - pt.: Service godz. 800 - 1700 
Sklep godz. 800 - 1800 

Sobota.: Sklep godz. 800 - 1400

44 203 Rybnik, ul. Żorska 250A, tel./fax 4218735

Aj! \ \

roku życzy Państwu 
Powszechny Bank 

Kredytowy SA

Powszechny Bank Kredytowy SA 
w Warszawie

I Oddział w Rybniku, Chrobrego 8, tel. 42 270 41 
Filia w Jejkowicach, Główna 38A, tel/fax 43 02 806, tel. 43 02 805 

Filia w Rybniku, Zebrzydowicka 30, tel/fax 42 45 301, tel. 42 45 302 
Filia w Jankowicach, Równoległa 4, tel/fax 43 04 304, tel. 43 04 234



m
KACZOR

zaprasza w godz.: 1 000 - 1 800, soboty: 900 - 1400

KORZYSTNA SPRZEDAŻ RATALNA
b e z p ł a t n y  t r a n s p o r t  d o  2 0 k m

SALON MEBLOWY
Rybnik, ul. Wodzisławska 157, tel. 42 49 744, 42 48 999 tel. kom. 090/317536

OFERUJE W DUŻYM WYBORZE:

meble krajowe i z importu kuchnie, meblościanki, w  tym dębowe,
meble młodzieżowe, komplety wypoczynkowe 

sypialnie oraz komplety ze skóry

Wesołych Świąt 
i Szczęśliwego Nowego Roku

IMFOMAX - firma wydawniczo-reklamowa 
o ogólnopolskim zasięgu poszukuje do biur 

w Rybniku i Gliwicach pracowników 
na stanowisko:

KONSULTANT ds REKLAMY
którego zadaniem będzie obsługa licznych 
stałych klientów oraz - po przeszkoleniu - 

pozyskiwanie nowych.
Nasze oczekiwania: wykształcenie min. 

średnie, komunikatywność, wysoka kultura 
osobista.

Mile widziane prawo jazdy i umiejętność 
obsługi komputera.

Oferujemy pracę w stabilnej firmie, atrakcyjne 
dochody, szkolenie.

L ist motywacyjny i  życiorys zawodowy prosim y 

o przesłanie na adres naszego konsultanta:

“A almah Doradztwo Personalne 
44-200 Rybnik, ul. 3 Maja 11 

tel/fax 42-30-100

■ f  k

Cicha noc. 

Pierwsza gwiazda na niebie.

Radość i spokój w domach...
t  i
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W łaśnie  
te go  ży c z ą  Pań stwu

oraz Zespół Wydawnictwa INFOMAX
<



Grudzień 1998GAZETA RYBNICKA

Tera Wom powiym jak w ta Wilijo, 
Pierońsko stała sie komedyjo!
Wtedy tu jeszcze Niymce rządziyli 
I co ze Śląskiym chcieli - robiyli.

Tak Zefek rod je ze swyj dzieciny,
Że fol zaproszyń wysłoł na krzciny.
A jedne posłoł aż do cysorza:
Wielko sie stała nom Łaska Boża,
Że gdy Król Świata do nos przychodzi, 
To u mie w doma synek sie rodzi. 
Bestoż i my, Wos, nasz Jaśnie Panie, 
Do nos prószymy na świyntowanie. 
Niych błogosławi, Król z  Nieba dany 
I  Wom Cysorzu, nasz Pan nadpany! 
Tu podpisany:
Zefek, Wasz poddany!.

Som zaproszynie te spisoł Zefek,
Ale był z tego tragiczny efekt,
Bo niy znoł dobrze łon niymieckigo 
I z tego wyszło mu coś gupigo!

Jak cysorz czytoł tekst zaproszynio,
To spuch na gymbie i poczerwiynioł. 
Co? Do pierona! Bunt sie szykuje? 
Śląsk sie łod Niymiec urwać próbuje!? 
Co łon tu pisze? ...że  ju ż  król nony, 
Jest w jego chałpie praje gotowy,
By chycić władza, by zapanować 
I  mie ze Śląska wykolegować?
Już jo tam póda i zrobią krzciny!
Trza zamiast wody wziąć karabiny! 
Za pysk chycymy 
I  w pysk szczelymy!

Mioł Zefek wszystko prziszykowane, 
Moczka, makówki narychtowane. 
Piyknie choinka mioł łobleczono 
I przi Wiliji siedzioł sie z żonom!

Wtedy to prziszli, niy trzi królowie, 
Lecz jedyn cysorz i doł po głowie!
I w go wie Zefka sie coś zmiyniyło,
Już mu tak dobrze w życiu niy było.

A jak go wziyni na piyrszo wojna.... 
...to przestoł myśleć jak krowa dojna 
I na cysorza wypion swom żić.
Niy może Ślązok bele jak żyć!
Yno sie musi wrzonść za swe sprawy 
Niy dać wrażować se nos do kawy. 
Dej Panie Boże 
Lo kożdyj porze!

Tako to, sto lot tymu, w Wilijo, 
Pierońsko stała sie komedyjo.
Ale i dzisioj trza pozor dać,
Żeby sie niy dać na gowa s...!

Napisane w Rybniku, w grudniu 1998 roku

Słowniczek gwarowy;
Wilijo - Wigilia; blank kole gruby - całkiem 
koło kopalni; familok - dom wielorodzinny; 
sztok - piętro; Zefek - Józek; rychtig - na
prawdę, rzeczywiście; Wiluś - chodzi o cesa
rza Wilhelma II Hohenzollerna, który rządził 
Niemcami, a zatem i na Śląsku w latach 1888- 
1918. Znany ze swej niechęci do Polaków; 
familio - rodzina; cera - córka; bajtlik - 
chłopczyk; fest - mocno; rod - uradowany; 
fol - pełno, dużo; bestoż - dlatego; do piero
na - dawniej wielkie przekleństwo; praje - 
prawie, akurat; narychtowane - przygotowa
ne; żić - tyłek (pisane przez “ż”, gdyż pocho
dzi od słowa “życie”, “żywot”); yno - tylko; 
pozor - uwaga; dać se srać na gowa - po
zwalać się lekceważyć

T o l
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Umiejętność opowia
dania dowcipów, szcze
gólnie tych gwarą, jest 
darem. Przekonała się 
o tym publiczność w Te
atrze Ziemi Rybnickiej, 
gdzie wystawiono Weso
łe scenki z Górnego Ślą
ska czyli antologię humo
ru śląskiego.

a ludnością napływową. Konflikty te bywają 
wyartykułowane niekiedy w sposób bardzo 
ostry, ale forma dowcipu niejako je łagodzi, 
a śmiech rozładowuje. Profesor Miodek 
usprawiedliwia też wulgaryzmy pojawiające

późniejszy “Ślązak Roku”, nieżyjący już Hen
ryk Konsek. Pamiętam, że w nagrodę otrzy
mał wtedy zegar... W tym roku zgłosiło się 70 
osób, nie tylko z naszego regionu, ale i Opol
szczyzny. W przesłuchaniach wzięło udział 65

Wesołe scenki z  Górnego Śląska czyli...

Wic przełam uje tabu

Finaliści X III  Konkursu Gawędziarskiego: (od prawej) zwyciężczyni 
Marta Tw ar dzik, Lidia Pocha i Bogdan Dzierżawa. Zdj.: szoł

Ów dar posiedli w stopniu najwyższym do
skonale znany rybniczanom Józef Polok, któ
ry był gospodarzem wieczoru oraz młody ak
tor Teatru Rozrywki w Chorzowie Krzysztof 
Respondek. Znany z sierialu “Klan” i re
klamy wyrobów “Knorra”, a pochodzący z 
Katowic, Andrzej Grabarczyk chyba zbyt 
długo przebywał wśród “goroli”, choć bardzo 
się starał...

Teatr już od dawna nie trząsł się od śmie
chu tak jak tego wieczoru, a niektórzy uwa
żali, że dawka humoru była wręcz zbyt duża. 
Chwile oddechu można było złapa słuchając 
“Gangu Marcela” i Krystyny Prońko, któ
ra wykonała swoje interpretacje dwu popu
larnych śląskich “pieśniczek”. Klasą samą dla 
siebie był, jak zawsze, profesor Jan Miodek, 
który ex cathedra, rozpracowywał zjawisko 
wica od strony teoretycznej. Tak więc dowie
dzieliśmy się, że dowcip przyjął funkcję 
przełamywania tabu - społecznego, religij
nego, obyczajowego. Stąd tak wiele kawa
łów o klerze, sprawach damsko-męskich, 
a na Śląsku o relacjach między tubylcami

osób. Cieszy, że prawie jedną trzecią uczest
ników stanowiła młodzież.

Jury, w którym zasiedli dziennikarka radio
wa, twórczyni konkursu na “Ślązaka Roku” 
Maria Pańczyk, popularny śląski aktor Ber
nard Krawczyk oraz Józef Polok, w kate
gorii dorosłych I miejsce przyznali Marcie 
Twardzik z Jaśkowie, drugą otrzymała Li
dia Pocha z Szerokiej, trzecie autor “Utopka 
z Wielopola”, rybniczanin Bogdan Dzierża
wa. W śród najmłodszych gawędziarzy, 
pierwszą nagrodę przyznano Brygidzie 
Ławnik z Szonowic, kolejne miejsca w ka
tegorii młodzieży zajęli Ewa Kolorz z Ryb
nika i Jacek Ochojski z Czernicy.

Wszyscy laureaci wystąpili w czasie uroczy
stej gali, a plebiscycie publiczności wygrała 
Brygida Ławnik, której tekst o kiszeniu kapu
sty wygłoszony w gwarze spod Raciborza bar
dzo się podobał. Rybnicka publiczność miała 
również okazję poznania aktualnego “Ślązaka 
Roku” Krzysztofa Zarębę z Przyszowic, któ
ry opowiedział o... swojej nocy poślubnej.

Tak więc zarówno konkurs jak i Wesołe 
scenki... przekonują, że gwara trzyma się 
mocno! Ixl

się w wicach, uważając ich użycie za uzasa
dnione... Zresztą profesor, pochodzący, jak 
wiemy, z Tarnowskich Gór, nie odmówił so
bie przyjemności opowiedzenia choćby jed

nego śląskiego wica...
Widowisko nagrywała telewizja, a pro

gram miał być wyemitowany jeszcze 
w grudniu w TV2. Niestety, z powodu nie
dopatrzenia technicznego program się nie 
nagrał i kilkugodzinna praca poszła na 
marne. A szkoda!

Wesołe scenki... uświetniły ogłoszenie wy
ników XIII Konkursu Gawędziarskie
go organizowanego w listopadzie przez 
Rybnickie Centrum Kultury.
- Impreza wciąż się rozrasta - mówi Kry
styna Pysz z RCK. - Do pierwszego kon
kursu zgłosiło się 6 uczestników, w tym

Profesor Miodek - klasa dla siebie...
Zdj.: szot

■ ■ ■ H iTel. 42-28-825
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Gwarę

Lucyna Szłapka mieszka w bloku przy uli
cy Wrębowej w Niedobczycach. Pracuje 
w Szkole Podstawowej nr 2 w Radlinie, a w 
tamtejszym Ognisku Pracy Pozaszkolnej pro
wadzi od ponad 10 lat zespół folklorystyczny 
“Radlinioki”. W tegorocznej edycji konkur
su “Po naszymu czyli po Śląsku”, nazywa
nego też wyborem “Ślązaka Roku” - zajęła 
wśród 150 uczestników trzecie miejsce. W fi
nale konkursu opowiadała "gwarą" ...jak cie- 
pała kamieniami na szkoła czyli o awansie 
społecznym i zawodowym Ślązaków oraz o 
Małej Ojczyźnie i konieczności jej posiada
nia. Nagrodą za zajęcie trzeciego miejsca była 
wycieczka do wybranego miejsca w Europie. 
Pani Lucyna nie zdecydowała jeszcze gdzie 
pojedzie, zdecydowała się natomiast na krót
ką z nami rozmowę:

- Czy gwara śląska kiedyś zaniknie?
- Niestety tak! Niewiele dzieci posługuje się 
już dzisiaj czystą gwarą.

- Czy istnieje coś takiego ja k  "czysta gwa
ra"?
- W gwarze muszą być zachowane jej archa
iczne formy, odpowiednia melodia... A to, co 
się coraz częściej słyszy na ulicach, to jest

trzeba brać
"na ucho"

jakiś “slang”, zlepek mowy potocznej i wy
razów gwarowych. Ludzie już nie są w stanie 
“sie czysto pogodać”!

- Zjawisko slangu i bylejakości w wypowia
daniu się występuje również w dzisiejszej "li
terackiej "polszczytnie. A  przecież trudno 
twierdzić, że język polski zanika.
- Ja jednak chcę podkreślić moje obawy przed 
rozmyciem się gwary. Uważam również, że 
kontrowersyjna jest obecność gwary śląskiej 
w show-biznesie. W ten sposób może docho
dzić do jej wulgaryzacji. Niektóre opowiada
ne w kabaretach kawały nie przystają do ślą
skiego obyczaju. Trzeba pamiętać również, że 
poprzez ten humor, jak w krzywym zwiercia
dle, może nas postrzegać cała Polska. Nato
miast gwara nasza i jej klimat kojarzy się 
przede wszystkim z domem, z miejscem pra
cy....

- Czy gwary można się nauczyć?
- Chyba tak... ale czy z podręcznika? To trze
ba “brać na ucho”. Natomiast bardzo ważne 
jest uświadamianie, że gwary nie trzeba się 
wstydzić, że jest ona naszym bogactwem. 
Duma ze znajomości gwary powinna obejmo
wać również ludzi wykształconych. Gwarę

Lucyna Szłapka, trzecia w konkursie na 
“Ślązaka Roku". Zdj.: szoł

również można krzewić w szkole przez two
rzenie zespołów folklorystycznych, teatrów, 
konkursów gwarowych, a także na specjal
nych lekcjach. Myślę nawet, że całe nasze 
kształcenie powinno mieć charakter regional
ny. W ten sposób będzie następowała integra
cja ze Śląskiem dzieci, których rodzice po
chodzą z innych części Polski.

Rozmawiał: Marek Szołtysek

15 lat gospodarownia ¿zzsszzsss.
go istnienia.

Do grupy tej należy dzisiaj 30 pań z Ligoty, 
a wśród nich jest inicjatorka powstania koła - 
Maria Pytel. W swej historii działające w ko
le panie przeszły już kursy kroju, szycia, go
towania, uprawy kwiatów, warzyw i wiele in
nych... Z okazji obchodów rocznicy sponta
nicznie powstał zespół wokalny, który pod
czas uroczystości dał godzinny koncert ślą
skich pieśni. Na spotkaniu byli obecni rów
nież mężowie działających w kole pań, któ
rzy z gospodarskich kompetencji swych żon 
korzystają w życiu codziennym. Na spotka
niu nie zabrakło też wielu wyśmienitych dań, 
były tańce i czas na żarty i wspominki.

szoł N

Członkinie ligockiego Koła Gospodyń pod
czas godzinnego koncertu śląskich pieśni.

Zdj.: szoł

I
Tel. 42-28-825
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Na Rynek św. Mikołaj wkroczył wprost z 
"Hotelu Polskiego", gdzie wspólnie z W il
kiem, Czerwonym Kapturkiem, Kotem 
i Aniołem miał swq rybnicką kwaterę. W ziął 
razem z nimi udział w  bajkowym przedsta
wieniu, odegranym przez częstochowskie 
Studio Form Teatralnych

Zwierzaki gadały, śpiewały i rapowały, 
a na koniec, wspólnie ze św. Mikołajem 
uścisnęły dziesiątki małych i większych rąk 
zgromadzonym licznie na Rynku rybniczan.

Wizytę św. Mikołaja zakończył przepięk
ny pokaz sztucznych ogni, które rozbłyski
wały zza rynkowych kamienic.

Rybnicki św. Mikołaj po
jechał też na Ukrainę. Tym 
razem w “Mikołajów” wcie
lili się dyrektor MOSiR-u 
Rafał Tymusz i Wiesław 
Sojka, którzy zawieźli do 
szkoły podstawowej nr 14 
w Stanisławowie prezenty 
zakupione za pieniądze ze
brane przez uczniów rybnic
kich szkół. Na apel Wydzia
łu Oświaty UM zebraną 
sumę 23.600 zł. Prezenty tra
fią nie tylko do dzieci z klas 
polskich tej szkoły, ale rów
nież do dzieci ukraińskich, 
w tym w domach dziecka.

Tradycyjnie już Święty Mikołaj zawitał 
także do Domu Małego Dziecka przy 
ul. Powstańców Śl.:
- Nasza placówka jest o tyle specyficzna, 
że nie możemy zorganizować wizyty Świę
tego Mikołaja w jednym dniu - mówi dy
rektorka Krystyna Kubat. - Codziennie, już 
od 2 grudnia odwiedza nas kilku Mikoła
jów. Prezenty przynosi dzieciom młodzież 
szkół podstawowych i średnich, delegacje 
władz miasta, a w okresie przedświątecz
nym również przedstawiciele zakładów 
pracy. Są to najczęściej słodycze, soki, 
zabawki, odzież, czy pampersy.
W tym roku dzięki wspaniałomyślności ryb
nickich Mikołajów, 45 dzieci z Domu 
Dziecka otrzymało najróżniejsze prezenty.

Święty Mikołaj zawitał też do dzieci 
z niezamożnych rodzin w dzielnicy Smol
na. Spotkanie w SP 34 zorganizowali dzia
łacze Rady Dzielnicy, a wspomogli finan
sowo właściciele miejscowych firm. Głów
na organizatorka imprezy Irena Szyczew- 
ska podkreśliła dobrą współpracę ze szko
łą, a także parafią oo. franciszkanów pw. 
św. Józefa, której proboszcz wystarał się o 
mikołajowy, a właściwie biskupi strój. 
Czterdzieścioro dzieci poczęstowano 
"słodkim" podwieczorkiem, oraz obdaro
wano paczkami ze słodyczami.

Wprawdzie nie Mikołaj, ale uczniowie Spo
łecznego Ogniska Muzycznego w Rybniku 
zagrali z okazji świąt dla małych pacjentów 
szpitala przy Rudzkiej. Koncert odbył się na 
oddziale chirurgii urazowej. Dzięki hurtowni 
Słodhurt z ulicy Młyńskiej dzieci zostały tak
że obdarowane słodkimi paczuszkami.

Zlot mikołajkowy zorganizował miejscowy 
oddział PTTK- u.

5 grudnia w Zespole Szkól Ekonomiczno- 
Usługowych spotkali się przedstawiciele 
Szkolnych Kół Krajoznawczo-Turystycznych 
oraz rybnickiego PTTK-u. Spotkanie to było 
okazją do wyróżnień nauczycieli i uczniów, 
podsumowań działania SKKT, podzielenia się 
wrażeniami z najciekawszych wyjazdów 
i wycieczek oraz oceny funkcjonowania miej
scowego oddziału PTTK-u w dziedzinie pra
cy z młodzieżą.

Już po raz piąty Rejonowy Urząd Poczty 
w  Rybniku zorganizował akcję pod nazwą 
"Poczta zna adres Świętego M ikołaja". 
Osoby, które chciały sprawić taką niespo
dziankę swoim pociechom dokonywały 
wpłat pieniężnych u doręczycieli lub w  wy
typowanych urzędach pocztowych. Pienią
dze mogły pochodzić od rodziców bądź 
sponsorów, dzięki którym udało się zaku
pić prezenty również dla wychowanków 
domów dziecka. W  ten sposób paczki ze 
słodyczami trafiły m.in. do Domu Dziecka 
w  Rybniku i Wodzisławiu, a także do dzie
ci z najbiedniejszych rodzin, wskazanych 
przez listonoszy poszczególnych rejonów.

r,S

Dzieci wcale, ale to wcale Mikołaja się nie bały...

Tel. 42-28-825



Abecadło
rzeczy śląskich Kolędowy dziadek!
Bardzo dużo o Śląsku nauczyłem się w la

tach mojego dzieciństwa czyli w 70. latach, 
naszego stulecia - rzecz jasna! Pełniłem wte
dy w swej parafii niezwykle ważną funkcję 
ministranta, który w okresie Bożego Narodze

nia chodził z księżmi po kolędzie. To pozor
nie proste zajęcie pomagało w kształtowaniu 
się moich umiejętności towarzyskich. Trzeba 
bowiem wiedzieć, że po przyjściu ministran
tów do jakiegoś domu i po zaśpiewaniu kolę
dy, powstaje jakby krępująca wszystkich pau
za. No bo ministranci już zakończyli śpie
wać kolędę, a księdza jeszcze nie ma, bo roz
mawia z gospodarzami w poprzednim domu. 
Te kilka minut podczas kolędy może się stać 
bardzo twórcze. W dużych rodzinach na wej
ście księdza przed domem oczekuje ojciec. 
Reszta domowników pozostaje w domu. 
Mama i dzieci najczęściej stoją przy stole, zaś 
dziadkowie siedzą w głębokich fotelach. Wte
dy zaczynały się typowo kolędowe dialogi: 
Siednijcie sie chopcy, bo sie jeszcze dzisioj 
dość nachodzicie! “Chopcy” przeważnie, 
zwyczajowo najpierw odpowiadali - niy, niy..., 
niy trzeba..., ale potem z przyjemnością sia
dali. Bywały też pytania: ...łod keryj godziny 
chodzicie?. Kto chodzi, farorz czy kapelonek? 
itd. Czasami jednak jakiś dziadek zaczynał 
wspominać: - Taki mróz jak dzisioj, to ¿ech 
mioł na froncie w Belgii..., zaś w okopach we 
Francji to kiedyś cołkie świynta loło, że ani 
jednyj suchyj cygarety nie szło sie zakurzić... 
Te kombatanckie wspomnienia ucinali często

młodsi domownicy. Wy zaś lo tyj wojnie... 
Skończcie starziku, bo farorz już som w siyni!

Bardzo lubiłem słuchać tych opowieści, 
choć muszę się przyznać, że niewiele z tego 
jeszcze rozumiałem. No bo za komuny

w szkole uczyli mnie tylko, że nasi żołnierze 
walczyli u boku Rosjan w drodze do Berlina. 
A ci “kolędowi” dziadkowie mówili wyraźnie 
o pobycie w Belgii, Francji, we Włoszech, 
a nawet w krajach afrykańskich. A przecież 
moja znajomość geografii świata była już 
wtedy wystarczająca, by wiedzieć, że na dro
dze z Rosji do Niemiec nie leży żaden z tych 
krajów. Zrozumienie tych problemów przy
szło dopiero z biegiem lat, kiedy już sam 
wyczytałem o Ślązakach powoływanych do 
niemieckiej armii podczas pierwszej (1914- 
1918) i drugiej wojny światowej (1939-1945). 
Gdybym raz jeszcze, mając dzisiejszą wiedzę,

mógł z nimi porozmawiać... Ale niestety, 
większości z nich nie ma już wśród nas. Na 
szczęście wiele z tych opowieści dokładnie 
zapamiętałem. Jak przykładowo opowieść 
o śpiewaniu kolęd. A zaczęło się tak:

- No chopcy, coś wom ciynżko te śpiywanie 
idzie, yno “A wczora z wieczora” - powie
dział dziadek trzymając w rękach “trzynson- 
co sie kryka”. - A dyć dejcie chopcom pokój - 
ratowała nas kobieta w średnim wieku, praw
dopodobnie córka - przeca jeszcze w kożdyj 
chałpie sie najśpiywajom, a naśpiywajom.
- A jo  pamiyntom - mówił dalej dziadek - 

naszo Wilijo we Francyji. Chyba w 1915 roku. 
Kożdy już wojny mioł downo dość, kożdymu 
było tesno za chałpom... W samo Wilijo do
wództwo zrobiyło lepsze jedzynie. A że nos 
Ślązoków było tam za tela, uważyli my sie 
makówki. Pamiyntom, że robioł je taki kuchorz 
ze Mysłowic, Alojz abo Alfons... dokładnie niy 
pamiyntom. A jedli my ta wieczerzo wszyjscy 
do kupy, cołki korpus. Niymce jedli swoje jo 
dło, a my Slązoki te makówki, co nom przi- 
rychtowoł Alojz, abo jak mu tam było... Po- 
tym my dostali po piwie i do tego, kożdy sie 
zakurził cygareta. Wtedy jedyn padół, co by 
zaśpiywać kolyndy. Niymce zaczli coś tam 
śpiywać, ale hned skończyli, bo łoni tam wie- 
la kolynd niy majom. My Ślązoki z Niymcami 
niy śpiywali, bo my tych niymieckich kolynd 
niy znali. Wtedy jedyn z nich pedzioł, niych 
tyż te śląskie pierony zaśpiewają jakoś “szlyj- 
ziszewajnacht.. coś tam”. Chodziyłomu, żeby 
my zaśpiywali jakoś śląsko kolynda. No to my 
zaczli śpiywać po naszymu: Przibieżeli do 
Betlejym, Myndrcy świata, Lulajże Jezuniu i 
jeszcze wiela, wiela innych. A to wszystkigo 
po łoziym, dziesiynć zwrotkow. I tak sie dzi
wowali wszystkie Niymce, że na Śląsku je  tela 
piyknych kolynd. 1 nawet nos niy sprzezywa- 
li, że my śpiywali niy po niymiecku yno po 
naszymu. A możno to bestoż, że przi Wiliji 
nawet kożde bydle mo prawo pedzieć coś po 
swoimu...

Marek Szołtysek

Frontowe zdjęcie przy choince z 1915 roku a na nim Ślązacy w niemieckich mundurach z czasów 
pierwszej wojny światowe. Gdy niedawno wpadło mi w ręce to zdjęcie, zaraz przypomniałem sobie z 
dzieciństwa - opowieść “kolędowego dziadka”

Mota z rynk owyj
Ptok piyrszy
Łobejrzymy w Nowym Roku,
Czy sie zmiyni co wśródptoków? 
Ptok drugi
Czy sie z jajec to wykluje,
Co sie dzisioj nom winszuje 
I  czy dobrze bydzie dalij,
Jak łobiecuje Fudali?
Ptok trzeci
...wtedy mu by dymy pszali! (fra-szoł-ka)



Dzień Szkoły w Zespole Szkó
W ponad pięćdziesięcioletnie] historii szkoły, dzień 4 grudnia zgo

dnie z tradycją obchodzony był dotąd jako Święto Górniczego Stanu.
W tym roku postanowiono inaczej. Tra

dycyjny Dzień Górnika zastąpiono Dniem 
Szkoły, nawiązując tym samym do faktu, 
iż pierwszy rok szkolny rozpoczął się 5 
grudnia 1945 roku. W tym dniu władza w 
szkole przeszła w ręce młodzieży. Zorga
nizowano dwie akademie - jedną nawią
zującą do górniczej tradycji i drugą - zwią
zaną z Rokiem Mickiewiczowskim.

Po raz ósmy odbył się finał szkolnego 
konkursu wiedzy o szkole i regionie "Na
sza Mała Ojczyzna", przygotowany przez 
Szkolne Koło Edukacji Regionalnej. Zwy
cięzcami VIII edycji konkursu zostali 
uczniowie kl. IVm w składzie: Marcin 
Wieczorek, Krzysztof Lukas i Damian Szy
mura. Na zakończenie konkursu młodzież 
bawiła się za sprawą kabaretu "Noł Nejm" 
złożonego z uczniów Zespołu Szkół Tech
nicznych i Liceum im. Powstańców Ślą
skich. Imprezami wspomagającymi część 
regionalną były dwie wystawy.

Wspaniałą lekcję ukazującą skompliko-

wane losy Ślązaków była wystawa prac 
plastycznych uczniów klas pierwszych, 
ukazująca drzewa genealogiczne ich ro
dzin. Zaprezentowano też prace laureatów 
III edycji konkursu fotograficznego "EXPE- 
RIENCIA-POZNANIE", przygotowaną 
wspólnie z Centrum Dziedzictwa Kulturo
wego Górnego Śląska w Katowicach.

Podsumowaniem obchodów Roku Mic
kiewiczowskiego były finały dwóch kon
kursów, dotyczących życia i twórczości 
Wieszcza. Tu najlepsi byli: uczennica kla
sy Vo - Bożena Leśnik, uczennice klasy IVo 
- Alina Czapelka i Oktawia Rosół oraz 
uczniowie klasy Vm - Arkadiusz Wałach, 
Romuald Wierzchowski i Jacek Grajner.

W drugim konkursie "mickiewiczow
skim" - "Pan Tadeusz pod lupą" należało 
wykazać się znajomością treści epopei 
Mickiewicza. Bezkonkurencyjny okazał się 
uczeń klasy llle Mariusz Zniszczoł, który 
odpowiedział na wszystkie pytania.

Tekst i zdjęcia: Waldemar Woliny

Zdobywcy I miejsca w konkursie "Nasza 
Mała Ojczyzna" K. Lukas,  M. Wieczorek, 
D. Szymura

Rynek mniej znany?
Młodzież rybnickich szkół podstawowych wzięła udział w I I  edy

cji Konkursu Wiedzy o Rybniku.
Finał konkursu odbył się 18 listopada w IV 

LO w Rybniku-Chwałowicach. Wzięło w nim 
udział 12 uczniów rybnickich szkół podsta
wowych, wyłonionych w czasie dwuetapowej 
rywalizacji. W finale wiedzę uczestników 
sprawdzono na podstawie pracy pisemnej. Jak 
się okazało, najwięcej kłopotów sprawiło 
uczniom pytanie, które organizatorzy konkur
su uznali za najłatwiejsze - chodziło o wy

mienienie pamiątkowych płyt, które znajdują 
się na Rynku.

Pierwsze miejsce w konkursie zajął, podob
nie jak przed rokiem, Marek Tro jan, uczeń kla
sy 8 SP 5. Drugie miejsce przypadło Monice 
Biskupek ze SP 15, a trzecie Łukaszowi Tko- 
czowi z SP 8. Najlepsi młodzi znawcy Rybnika 
odebrali w nagrodę aparaty fotograficzne.

(S)

Zwycięzcy konkursu: 
od prawej M arek 
Trojan (SP5) I  miej
sce, Monika Bisku
pek (SP15) I I  m., 
Łukasz Tkocz (SP8) 
III m.

Zdj: szoł

Harcerz całe życie
85 urodziny obchodził Emil Wita, chwa- 

łowiczanin, związany od najmłodszych lat 
z harcerstwem i dziś jeszcze utrzymujący 
kontakt z harcerskim środowiskiem. Cały 
czas popularyzuje ideę harcerstwa, choćby 
przez stały kontakt z rybnickim Muzeum, gdzie 
uzyskał status “nieetatowego” konsultanta.

Z okazji pięknego jubileuszu pan Emil 
odebrał wiele życzeń, w tym od Hufca ZHP 
w Rybniku, Kręgu Starszoharcerskiego, 
którego jest czynnym uczestnikiem, a tak
że od Muzeum, znajomych i przyjaciół. So
lenizant chciałby tą drogą za wszystkie ży
czenia serdecznie podziękować.

Do Katowic 
bez kierunkowego

Zmienił się sposób połączeń telefonicz
nych z Katowicką Strefą Numeracyjną.

Dzwoniąc do mieszkańców miast woje
wództwa katowickiego nie musimy już wy
kręcać obowiązującego do niedawna numeru 
kierunkowego 032. Zmiana ta obowiązuje od 
6 grudnia i dotyczy mieszkańców Rybnika 
oraz całego okręgu, m.in. Żor, Jastrzębia, Wo
dzisławia, Raciborza, Rydułtów, Pszowa, 
Radlina. (S)
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UCHWAŁY •  ZARZĄDZENIA 
OGŁOSZENIA •  PRZETARGI

GRUDZIEŃ 1998

MONITOR MIEJSKI
Na sesji 9 grudnia

w sprawie wysokości stawek podatku 
od nieruchomości na rok 1999

na wniosek Zarządu Miasta i Komisji Finansów 
Rada Miasta Rybnika postanowiła

&1
Roczne stawki podatku od nieruchomości na 1999 rok wynoszą:
1) od budynków mieszkalnych lub ich części (od lm 2 pow.użyt-

kowej) - 0,36 zł
2) od budynków lub ich części związanych z działalnością go

spodarczą inną niż rolnicza lub leśna oraz od części budyn
ków mieszkalnych zajętych na prowadzenie działalności go
spodarczej (od 1 m2 po w. użytkowej) - 13.47 zł

3) budynków gospodarczych osób fizycznych (od lm 2 pow.użyt
kowej) - 2,25 zł

4) od pozostałych budynków lub ich części (od lm 2 pow.użyt-
kowej) - 4,49 zł

5) od budowli (od ich wartości) - 2%
6) od 1 m2 pow. gruntów związanych z prowadzeniem działal

ności gospodarczej innej niż rolnicza lub leśna, z wyjąt
kiem związanych z budynkami mieszkalnymi - 0,46 zł

7) od gruntów:
a) będących użytkami rolnymi nie wchodzącymi w skład go

spodarstw rolnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 
15 listopada 1984 r. o podatku rolnym, wykorzystywanych 
na cele rolnicze (od lm 2 pow.) - 0,03 zł

b/ pozostałych (od lm 2 pow.) - 0,06 zł
&2

Zwalnia się z podatku - niezależnie od zwolnień określonych 
w art.7 ustawy z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lo
kalnych - nieruchomości komunalne będące we władaniu miej
skich jednostek organizacyjnych działających w formie zakła
dów budżetowych i jednostek budżetowych.

6 3
Zarządzić pobór podatku od nieruchomości od osób fizycznych 
w drodze inkasa w sposób określony w uchwale Nr 323/XL/93 
Rady Miasta Rybnika z dnia 17 listopada 1993 r.

6 4
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta.

6 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1999 r. po uprze
dnim ogłoszeniu w prasie lokalnej.

w sprawie podatku od środków 
transportowych na rok 1999

na wniosek Zarządu Miasta i Komisji Finansów 
Rada Miasta Rybnika postanowiła 

&1
Roczne stawki podatku od środków transportowych na 1999 
rok wynoszą:
1) od autobusów o liczbie miejsc do siedzenia, 

łącznie z miejscem kierowcy:
a) do 15 miejsc 318,00 zł
b) powyżej 15 do 30 miejsc 582,00 zł
c) powyżej 30 miejsc 1284,00 zł

2) od samochodów ciężarowych o ładowności samochodu:
a) od 2 t do 4 t włącznie 480,00 zł
b) powyżej 4 t do 6 t włącznie 651,00 zł
c) powyżej 6 t do 8 t włącznie 780,00 zł
d) powyżej 8 t do 10 t włącznie 1149,00 zł
e) powyżej 10 t do 12 t włącznie 1509,00 zł
f) powyżej 12 t 1650,00 zł

3) od ciągników siodłowych o nacisku na siodło ciągnika:
a) do 0,5 t włącznie 216,00 zł
b) powyżej 0,5 t do 1 t włącznie 351,00 zł
c) powyżej 1 t do 2 t włącznie 408,00 zł
d) powyżej 2 t do 4 t włącznie 522,00 zł
e) powyżej 4 t do 6 t włącznie 711,00 zł
f) powyżej 6 t do 8 t włącznie 846,00 zł
g) powyżej 8 t do 10 t włącznie 1251,00 zł
h) powyżej 10 t do 12 t włącznie 1647,00 zł
i) powyżej 12 t 1662,00 zł

4) od ciągników balastowych 1620,00 zł
5) od przyczep i naczep:

a) o ładowności powyżej 5 t do 20 t włącznie 231,00 zł
b) o ładowności powyżej 20 t 411,00 zł

&2
Zwalnia się od podatku środki transportowe będące w posiada
niu jednostek i zakładów budżetowych miasta oraz Ochotni
czych Straży Pożarnych.

6 3
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta.

6 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1999 r. po uprze
dnim ogłoszeniu w prasie lokalnej.

I
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w sprawie wysokości stawek podatku 
od posiadania psów na rok 1999

na wniosek Zarządu Miasta i Komisji Finansów 
Rada Miasta Rybnika postanowiła 

&1
1. Ustalić w 1999 r. roczną stawkę podatku od posiadania psów 
w wysokości - 20 zł
2. Stawka ta obowiązuje od każdego posiadanego psa.

&2
Przyjąć zasadę, że podatek pobiera się w połowie stawki w przy

padku, gdy podatnik wszedł w posiadanie psa po 30 czerwca 1999 r.
6 3

Ustalić ostateczny termin płatności podatku bez wezwania na dzień 30 
kwietnia, a od nowych psów na 15. dzień po wejściu w posiadanie psa.

6 4
1. Zarządzić pobór podatku od posiadania psów w drodze in
kasa w sposób określony w uchwale Nr 323/XL/93 Rady Mia
sta Rybnika z 17 listopada 1993 r.
2. Inkasentami podatku od posiadania psów, poza określonymi 
w pkt 1, są administracje domów mieszkalnych.

6 5
Przyznać administracjom domów mieszkalnych, poza działa
jącymi w ramach miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkanio
wej, prowizję za pobór podatku od posiadania psów w wyso
kości 5% zainkasowanych kwot.

6 6
Zobowiązać ADM-y do odprowadzania zainkasowanych kwot, po 
potrąceniu prowizji za inkaso, na rachunek Urzędu Miasta Rybnika 
nr 11101284-2017-36004-23 w Powszechnym Banku Kredytowym 
S.A. w Warszawie I/O Rybnik w terminie do 15 maja, a następnie w 
okresach miesięcznych do 15. dnia każdego miesiąca.

6 7
Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Miasta.

6 8
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1999 r. po uprze
dnim ogłoszeniu w prasie lokalnej.

Załącznik

w sprawie zmiany w taryfie przewozu osób 
i bagażu w komunikacji miejskiej 

organizowanej przez Miasto Rybnik

Rada Miasta postanowiła
&1

Wprowadzić nowy “Cennik opłat za przejazdy w komunikacji 
miejskiej na terenie Rybnika” - stanowiący załącznik do “Ta
ryfy przewozu osób i bagażu w komunikacji miejskiej organi
zowanej przez Miasto Rybnik”, przyjętej uchwałą Rady Mia
sta nr 148/XIII/95 z 20 grudnia 1995 r. “Cennik opłat” - stano
wi załącznik do niniejszej uchwały.

&2
Traci moc “Cennik opłat...” zaprowadzony uchwałą nr 305/ 
XXIX/97 z dnia 12 listopada 1997 r.

6 3
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta.

6 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1999 r. po uprze
dnim ogłoszeniu w prasie lokalnej.

dokończenie ze str. 11 "GR”
W przyszłym roku musimy zaciągnąć kredyty i pożyczki na reali
zację budowy oczyszczalni (22 min zł). Jest to spadek po poprze
dniej ekipie kierującej miastem. Mam nadzieję, że go udźwignie
my i podołamy trudnemu zadaniu. Także projektowanych pozo
stałych wydatków budżetowych na rok przyszły nie uda się zbi
lansować z dochodami i projekt budżetu zamknie się niedobo
rem w kwocie około 5 min zł. Tak więc na sfinansowanie wydat
ków nie znajdujących pokrycia w dochodach trzeba będzie praw
dopodobnie zaciągnąć dalszy kredyt (ponad 20 min zł). W po
szczególnych komisjach Rady Miasta poszukiwać będziemy 
wspólnie możliwości ograniczenia w przyszłym roku niedoboru 
budżetowego i kredytowania. Reasumując, nowa ekipa przejmu
je zadłużenie miasta za 1998 rok wynoszące blisko 22 min zł 
oraz zobowiązanie do realizacji budowy oczyszczalni w 1999 
roku, również w kwocie 22 min zł. (razem 44 min zł). Projekt 
budżetu na 1999, który nie daje wielkich możliwości manewru, 
zakłada ponadto niedobór rzędu 5 min zł (z oczyszczalnią bę
dzie to 27 min zł), przy wydatkach w wysokości 247 min zł.
-  Dziękujemy za rozmowę.

Cennik opłat za przejazdy w komunikacji miejskiej na terenie Miasta Rybnika

Lp. Nazwa biletu Uprawnienia Cena
1 JEDNORAZOWY - przejazd autobusem danej linii, niezależnie od ilości przystanków

- przewóz bagażu lub psa 1,40 zł ulg. 0,70 zł
2. JEDNORAZOWY
(zakupiony u kierowcy) j.w. 2,00 zł ulg. 1,00 zł
3 MIESIĘCZNY
(ogólnodostępny)

- przejazd wszystkimi liniami w określonym miesiącu
44,00 zł ulg. 22,00 zł

4 OKRESOWY
(14-dniowy ogólnodostępny)

- przejazd wszystkimi liniami w okresie 14 dni od daty zakupu
26,00 zł ulg. 13.00 zł

5 MIESIĘCZNY-LINIOWY - przejazd w określonym miesiącu z miejsca zamieszkania 
do miejsca pracy i z powrotem /tylko dla nauczycieli/ 20,00 zł

Za przejazd bez biletu lub z biletem nieważnym
6 DODATKOWY - za przejazd pasażera bez biletu lub z biletem nieważnym 45,00 zł

- za przewóz bagażu lub psa bez ważnego biletu 20,00 zł

l i
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II liga na półmetku
Porażką w Krakowie z miejscową Koroną 32:70 zakończyły 

I rundę rozgrywek drugoligowe koszykarki RMKS-u Part- 
ners Rybnik.

Z dorobkiem 15 pkt w ligowej tabeli plasują się one na 6 miejscu, 
tracąc do niepokonanego AZS-u Lublin 5 pkt. Bilans I rundy w wykona
niu rybniczanekjest remisowy. W 10 spotkaniach podopieczne M. Orczy
ka odniosły 5 zwycięstw i zanotowały tyle samo porażek. Rundę rewan
żową rybnickie koszykarki rozpoczną 19 grudnia spotkaniem w Polko
wicach. W pierwszym spotkaniu tych zespołów w Rybniku RMKS Part- 
ners pokonał zespół z Polkowic 64:49.

Si Grać w play-off
Trzecioligowi koszykarze MKKS-u Rybnik rozegrali już w obe

cnym sezonie 14 spotkań i z dorobkiem 21 pkt w ligowej tabeli zaj
mują 6 miejsce, i choć do lidera Piasta Cieszyn tracą 7 pkt to dy
stans, jaki ich dzieli do wicelidera Spetechu Bielsko-Biała to tylko 2 
pkt. Po rundzie zasadniczej 8 zespołów uczestniczyć będzie w rozgryw
kach play-off. Rybniccy koszykarze na razie plasują się na 6 miejscu, 
ale jak mówi trener zespołu Cz. Grzonka, utrzymanie się w ósemce nie 
jest zadaniem łatwym, a to ze względu na trudniejszą rundę rewanżową.

Pokonały Udem
Pierwszoligowe koszykarki zespołu Color Cap Hu- 

gart Rybnik pomimo, iż rewanżową rundę I fazy roz
grywek rozpoczęły od dwóch porażek (u siebie z Wisłą 
Kraków 61:73 i w Gdańsku 78:84) to jednak w 14 spo
tkaniu sezonu pokonały we własnej hali wciąż aktual
nego lidera ligowych zmagań Polfę Pabianice 63:51 
(27:27).

Po tym spotkaniu rybniczanki z dorobkiem 21 pkt pla
sują się na 6 miejscu w tabeli i tracą do lidera z Pabianic 5 
pkt. Przed meczem przedstawiciele drużyny wręczyli dy
plom i kwiaty prezydentowi Fudalemu, który przyjął sta
nowisko honorowego prezesa klubu.

Do zakończenia I etapu rozgrywek pozostały jeszcze 
tylko 4 kolejki, po których nastąpią rozgrywki systemem 
play-off. Dlatego też bardzo ważny jest układ tabeli po I 
etapie: rybniczanki o 5 miejsce rywalizują z Polifarbem 
Wrocław, a ponieważ bilans spotkań pomiędzy tymi ze
społami jest remisowy zarówno w dużych jak i małych 
punktach to w przypadku równej ilości dużych punktów 
o wyższym miejscu w tabeli decydować będą tzw. małe 
punkty zliczone z całego sezonu.

Światowe szachy
Na przełomie października i listopada w 

hiszpańskim letnisku Oropeza Del Mar nad 
Morzem Śródziemnym odbyły się Szacho
we Mistrzostwa Świata juniorów.

W zawodach tych wzięło udział pond 
1000 szachistów reprezentujących ponad 10 
państw świata.

W szesnastoosobowej reprezentacji Polski 
wystąpiło aż trzech zawodników Miejskiego 
Klubu Szachowego w Rybniku. W grupie 
juniorek do lat 16 wysokie 8 miejsce zajęła

Agnieszka Matras, w tej samej kategorii 
wiekowej Bartłomiej Heberla, zdobywając 
tyle samo punktów co jego koleżanka klubo
wa tj. 7 uplasował się na miejscu od 11 do 21. 
Trzeci rybnicki szachista Mateusz Kulesza, 
startujący w kategorii do łat 12, z dorobkiem 
5,5 pkt zajął miejsce od 38 do 54.

Natomiast w Kalikut (Indie) na Szacho
wych Mistrzostwach Świata juniorów do lat 
20 najlepsza rybnicka szachistka Monika 
Bobrowska zajęła 5 miejsce, choć jeszcze 
na półmetku rozgrywek plasowała się na 
miejscu drugim.

Rodziny w szachu
W Rybniku-Chwałowicach rozegrany został 7 rodzinny turniej szachowy.
W rywalizacji wzięło udział 52 szachistów o najbliższym stopniu pokrewieństwa np: 

ojciec i syn lub rodzeństwo. Najlepszą parą 7 rodzinnego turnieju szachowego zostali 
bracia - Mateusz i Łukasz Kulesza z Chwałęcic, zdobywając 11 punktów. Drugie 
miejsce zajęło również rodzeństwo - Artur i Janusz Skrzyńscy, a trzecie - Ludwik 
i Mirosław Szmuk. W rywalizacji rodzin 4-osobowych w pierwszej trójce znalazły 
się rodziny: Szydłowskich, Śliwińskich i Rybaków. Zwycięzcy rozgrywek odebrali 
puchary oraz owoce. Zdaniem pomysłodawcy turnieju Krystiana Hasińskiego - tra
dycyjnie już “zmagania” przy szachownicach upłynęły w miłej i rodzinnej atmosferze. 
Zawody odbyły się w restauracji “Birreria” w Chwałowicach, gdzie w ostatnią nie
dzielę listopada zorganizowano również 9 Barbórkowy Tńmiej Szachowy, z udzia
łem zawodników m.in. z Częstochowy, Bielska Białej i Raciborza. Szachiści rywalizo
wali o antenę satelitarną. (S)

Nowy prezes RKM
Na walnym zebraniu sprawozdawczo- 

wyborczym Rybnickiego Klubu Moto
rowego nowym prezesem klubu wybra
no Kazimierza Bujara. Do zarządu klu
bu weszli: Dominik Kolorz, Andrzej 
Skulski, Jerzy Siedlaczek, Jacek Bar

czyk i Andrzej Grzonka.
Do tej pory K. Bujar, po dymisji swoje

go poprzednika, pełnił obowiązki preze
sa. Tuż po wyborze nowy prezes przed
stawił zebranym 3-letni plan odbudowy 
rybnickiego żużla.

"Promyk" dla 
niepełnosprawnych.
27 listopada w Rybniku odbył się VII 

Wojewódzki Mityng Pływacki Olim
piad Specjalnych.

Zawody, które były jednocześnie eliminacją 
do ogólnopolskiej olimpiady specjalnej w pły
waniu, odbyły się na terenie krytej pływalni 
Ośrodka Sportów Wodnych i Rekreacji Elek
trowni "Rybnik". W imprezie wzięło udział oko
ło setki uczestników z 18 miast województwa 
katowickiego, a także z klubów z Opola i Biel
ska-Białej.
W trakcie zawodów rozegranych zostało kilka
naście konkurencji, m.in. wyścig na 25 i 50 
metrów stylem dowolnym, 25 metrów stylem 
grzbietowym, sztafeta oraz wyścig ze wspoma
ganiem dla najciężej upośledzonych.
Każdy z uczestników pływackiego mityngu 
otrzymał medal, mógł stanąć na podium dla 
zwycięzców oraz włożyć specjalnie przygoto
waną na tę okazję koszulkę z logo, opracowa
nym przez Marcina Szymurę z rybnickiej Szko
ły Życia.
Dla każdego więc zawodnika sam udział w mi
tyngu był już wielkim zwycięstwem, bo za ta
kie należy uznać przełamanie bariery psychicz
nej i fizycznej. Jak co roku, specjalną nagrodą 
obdarowany został najmłodszy uczestnik zawo
dów, tym razem został nim Jorgos Adamidis ze 
Szkoły Specjalnej w Czerwionce-Leszczynach, 
który otrzymał większą od siebie maskotkę.
W organizacji zawodów pomagało 70 wolon
tariuszy z Medycznego Studium Zawodowego 
z Wodzisławia Śl.
Po raz kolejny już olimpiadę przygotowały: ryb
nicka Szkoła Życia, Klub Sportowy "Promyk" 
i elektrownia "Rybnik".

(S)

$srsO
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HMHH Tel. 42-28-825
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W Wigilię Bożego Naro
dzenia 24 grudnia 1998 r. 
Urząd Miasta Rybnika (za 
wyjątkiem  Straży Miej
skiej) czynny będzie w go
dzinach od 7.30 do 14.00

Komenda Wojewódzka Policji 
w Katowicach ogłasza konkurs 

na stanowisko 
psychologa policyjnego

zamieszkałego w rejonie Rybnika i okolic, 
który będzie funkcjonował w ramach powsta
jącego Zespołu Psychologów dla przyszłe
go Województwa Śląskiego.
Dokumenty należy składać w Wydziale Kadr 
i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Poli
cji w Katowicach, ul. Lompy 19, w pokoju 
353, w terminie do dnia 14 stycznia 1999 r. 
Informacje telefoniczne na temat konkursu 
można uzyskać dzwoniąc na numery: 
2001737 lub 2001718.

Sprostowania
W poprzednim numerze “GR” do artykułu 

"Nagrody dla nauczycieli" wkradł się błąd. 
Teresa Weremiuk jest nauczycielką w 
Przedszkolu nr 16, a nie nr 6, jak napisali
śmy. Zainteresowanych przepraszamy.

* * *
W artykule "Czyste niebo nad szpitalem" 

błędnie podaliśmy nazwę firmy wykonują
cej modernizację ciepłowni szpitala. Nazwa 
firmy brzmi "Energo-Inwest". Zaintereso
wanych przepraszamy.

Na ekranach...
KINO “PREMIEROWE” TZR

Sposób na blondynkę, USA, 20 - 21.12., godz.
17.00, 22.12., godz. 19.00
Chłopak rzeźnika, USA, 20 - 21.12., godz. 19.15,
22.12., godz. 17.00, 28 - 30.12, godz. 17.00 
Morderstwo doskonałe, USA, 28 - 30.12., godz.
19.00. 2,- 3.01.99, godz. 19.00,4 - 7.01., godz. 17.00 
Miasto aniołów, USA, 2 - 3.01.99, godz. 17.00, 4 -
7.01., godz. 19.00

KINO APOLLO

I liU jin e m N «

Sp z o.o
Klub Międzynarodowej Prasy i Książki 

Rybnik, ul. Sobieskiego 18
D ziśpw pozcfcje, z  ¿ażda

może i>u6 pieinM Kprezentem  podekoi«>

FESTIWAL BAŚNI 
Disney’a, Wyd. polskie 
“Egmont Polska”

Zebrane w jednej gru
bej księdze najpiękniej
sze filmowe baśnie Di
sney’̂  hity ostatnich lat: 
Aladyn, Herkules, Król 
Lew, Księga Dżungli, 

Mała Syrenka, Piękna i Bestia. Czyż może 
być piękniejszy prezent pod choinkę dla 
naszych pociech?

CZESLAW MIŁOSZ 
Antologia osobista

Czesław Miłosz ANTO- 
LOGIA OSOBISTA,
Wyd. “Znak”

Dokonany przez auto
ra wybór wierszy, poe
matów i przekładów tak, 
by czytelnik miał do 
swojej dyspozycji moż
liwie dużo odmian jego 
poetyckiej twórczości.
Nie tylko zresztą czytelnik, ale i słuchacz, 
gdyż do książki dołączone są cztery kasety 
z autorskim wykonaniem tekstów, których 
interpretacja nie ma sobie równych.

BBC Musie Magazine, 
Grudzień 1998

Specjalne, świąteczne 
wydanie angielskiego pi
sma poświęconego mu
zyce klasycznej. W gwia
zdkowym prezencie CD 
Musie fo r  Christmas

| n
Złoto dezerterów, poi., od 26.12. (w momencie zbie
rania informacji nie podano dokładnych danych) CD Tytus - Christmas 

Time

24
,

DKF "EKRAN" przy kinie APOLLO Gwiazdkowa płyta Ty
tusa Wojnowicza z wła
sną interpretacją bożona
rodzeniowych tematów

rW m-
W ramach “VII Konfrontacji filmowych”
Ostatnie takie lato, irlandzko/ang./duński oraz Stu
dnia, australijski, 21.12., godz. 18.00

KINO "ZEFIR" Boguszowice
Mafia, USA, 22 - 23.12., godz. 17.00, 19.00 
Maska Zorro, USA, 28 - 30.12., godz. 17.00, 19.00 
/w piątki i soboty nieczynne/

z całego świata, w tym kilku najpiękniej
szych kolęd polskich.

PKP
Zakład Usług Socjalnych, 

ul. Dworcowa 11, 40-012 Katowice 
Tel. /032/ 2575202 (wczasy), 

/032/ 2575622 (kolonie)
- weekend dla dwu osób w  Ośrodku 

wypoczynkowym ORLIK 
w  Węgierskiej Górce

Pówszechny Bank Kredytowy SA. w Warszawie 
I Oddział w Rybniku

Rybnik, ul. Chrobrego 8, tel. 42-27041
- zestaw płyt CD

Okna z PCV Ż O R Y
Biuro Informacyjno-Handlowe
Rybnik, ul. Gliwicka 1, tel/fax 42-25693

- 300 zł

D O M E L
s .e .
Rybnik, ul. Żorska 10, 
tel/fax 42-25507, 42-26616

- nowoczesny aparat telefoniczny

FIRMA
JUBILERSKA ARTIS

S.C.IWONA I DARIUSZ KOZŁOWSCY 

Rybnik, ul. Powstańców 14, tel./fax 42-21-926 
Korfantego 3, tel. 42-35-462 

S.D.T. "real" stoisko jubilerskie, tel. 42-41-901
- 1 0 0  zł w  wyrobie jubilerskim

Sp. 2 0.0

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

-  bon towarowy wartości 100 zl

Tel. 42-28-825
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Patroni rybnickich parafii 
dzwonią na pasterkę!

Konkurs składa się z trzech diagramów, 
w które należy wpisać patronów oraz usytuowanie 
trzech rybnickich parafii: a) najstarszej, 
b) najmłodszej, c) parafii, gdzie znajduje się 
drewniany kościółek z ruchomą stajenką.

Litery z zaznaczonych pól, utworzą hasło, 
które należy wpisać w diagram czwarty.
Stanowi ono rozwiązanie konkursu.

Na kartki z hasłem czekamy do 15 stycznia 
1999 r.

Spośród osób, które prześlą prawidłowe 
rozwiązania, rozlosujemy laureatów nagród 
ufundowanych przez firmy, które prezentujemy 
obok. Sponsorom dziękujemy!

a). 12

Rozwiązanie wirówki z numeru 11 "GR": 
"PATENT"
Nagrodę - weekend dla dwu osób w Os'rodku 
Wypoczynkowym "Orlik" w Węgierskiej Górce - 
wylosował MARCIN FILIŃSKI, ul. Budowlanych 
45a/37, 44-200 Rybnik
Nagrody dodatkowe dwa bony towarowe, po 50 zł 
każdy, otrzymują: ANDRZEJ GETLER, ul. Barbary 
13/13, 44-270 Rybnik 10 oraz JOANNA WIDERA, 
Os. Orłowiec 55b/16, 44-280 Rydułtowy.

Bony towarowe do odebrania w redakcji przez 
miesiąc od daty ogłoszenia nazwisk zwycięzców. 
Zwycięzców prosimy o kontakt z redakcją.

25

Tel. 42-28-825

Pom
ysł i wykonanie konkursu Kazim

iera D
rewniok.
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/
Wesołych Ś w ią t, wszelkiej 

pomyślności oraz uśmiechu i radości 
w nadchodzącym 1 9 9 9  roku 
wszystkim czytelnikom oraz firmom  
współpracującym

życzy

INFOMAX-
agencja
reklamy

RYBNIK, Rynek 12a, tel. 423-80-90, 423-80-88

GABINET
MEDYCYNY PRACY

Lidia i Jerzy Kryniccy

świadczy usługi w zakresie:

* Badania profilaktyczne pracowników
- wstępne
- okresowe
- kontrolne

* Badania kierowców

Zawieranie umów zgodnie z ustawą o służbie 
medycyny pracy
z dn. 27.06.1997 - Dz.U. Nr 96, poz. 593

Badania w zakładzie pracy po uprzednim 
uzgodnieniu

Rybnik, ul. Kościuszki 44c, I p., tel. 439-65-70, 
0-601-52-27-98

poniedziałki, środy, piątki 16.00 -17.00

Rybnik DH "Hermes"
ul. Chrobrego 6 
Tel. 422-65-38

tudia Łazienek
X ceramika łazienkowa 
X dodatki łazienkowe 
X  lustra kryształowe 
X armatura Hansa

• A- u|  i Grohe

Zaprąszamy do S\
X płytki ścienne i podłogowe 
X kabiny prysznicowe 
X  hydromasaże 
X wanny i brodziki

Świąteczna promocja 
| ”  wanien

i hydromasaży
Przyjdź zobacz co można zmienić

NOWOCZESNE ŁAZIENKI
5% zniżki

przy zakupach do końca roku)

Nowoczesne BHP - CENTRUM 
TATARCZYK

Rybnik, ul. Boguszowicka 23a, tel./fax 4228730, 0-602-175965
Katowice, ul. Gallusa 5, tel./fax 2051583, 0-601-413215
- poleca bankom, przedsiębiorstwom, 

zakładom, spółkom oraz rzemieślnikom:
1. Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów oraz szkoleń 

z zakresu bhp i p.poż. dla:
- właścicieli oraz kierownictw zakładów
- przełożonych zespołów pracowniczych oraz dozoru

i nadzoru inżynieryjno-technicznego, J§r
- pracowników podstawowego szczebla administracyjnego

oraz robotniczego, W

- uczniów i praktykantów wszystkich specjalności,
2. Prowadzenie służby z zakresu bhp,
3. Profesjonalne doradztwo z zakresu prawa pracy,
4. Przeprowadzenie czynności /wiązanych z wypadkami w pracy 

lub w drodzej1ub do pracy,
5. Wykonanie nakazanych przez TSSE badań środowiskowych,
6. Wykonanie obowiązkowych pomiarów elektrycznych.
7. Przeglądy i legalizacja sprzętu p.poż.
Współpraca z nami owocuje bezproblemowym przebiegiem 

kontroli ze strony państwowych organów nadzoru 
nad warunkami pracy (PIP, Sanepid, UDT)

Dla Państwa dyspozycji mamy doborową, profesjonalną kadrę 
doradców i wykładowców wraz z byłymi pracownikami 

Państwowej Inspekcji Pracy, oraz długoletnie doświadczenie 
w zakresie Prawa Pracy.

Oferujemy najniższe ceny przy najlepszej organizacji 
wykonania zlecennych czynności

Zapraszamy do współpracy - na pewno się Państwu opłaci.

Tel. 42-28-825
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P.P.U.H. „FABET" Sp. z o.o.
44-24-0 Żory, ul. Boczna 6

Tel. 73-40-500; 73-40-510 
Tel./fax 73-40-501

W S Z Y S T K O  
O O  B U D O W Y  K OM U
►stropy prefabrykowane - dł. do 9,0 m, 
►elementy ścienne (bloczki, pustaki), 
►płyty dachowe, belki nadprożow e,
►płyty drogowe p łytk i chodnikowe, 
► krawężniki, o b rze ża ,

►stal, wyroby stalowe, siatki zgrzewane, 
ilr►wypożyczalnia elektronarzędzi i sprzętu 

budowlanego, tel. 73-40-526
Garaże prefabrykowane
•  p o je d yn cze  i kompleksy.

S T A R E  P R E F A B R Y K A T Y  -  T A N I O  
Z N A K O M I T E  D O  U T W A R D Z A N I A  

N A W I E R Z C H N I

M E N

W WORKACH 50 Kg
M O Ż L I W O Ś Ć  D O S T A W Y  
» « O  K L I E I M T A

STROP 2K
h o ł n n  '  1 —

zbrojenie 
łączące 
płyta prefabrykowana'

kratownica
przestrzenna

Maksymalna rozpiętość stropu 9,0 m

✓  Boazerie pa
/  Boazerie PCV - zewnętrzne i wewnętrzne

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

Boazerie panelowe - Kospan, MDF

/  Kleje do glazury - Atlas, Ceresit, Utex 
/  Sufity podwieszane - Armstrong 
/  Panele podłogowe - import 
/  Kasetony, narzędzia, farby
✓  Rynny, papa, lepik, płytki ceramiczne
✓  Inne materiały budowlane

Ogłoszenia drobne
Owczarki niemieckie - rodowodowe. 
Tel. 42-26-891

WYCENA
NIERUCHOMOŚCI

Naprawa maszyn do: szycia, pisania, 
Rybnik, ul. Janiego 22 (obok Sanepi
du), tel. 422-28-33, 0-601-44-65-03

* * *

Siatkę ogrodzeniową, ocynkowaną, 
powlekaną z gwarancją - DRUTEX, 
ul. Gliwicka 59, tel. (0-36) 42-46-705

* * *

Uprawniony Rzeczoznawca Majątkowy 
mgr inż. Krzysztof URBAŃCZYK 

tel. 42-35-323

Układanie, cyklinowanie, 
lakierowanie mozaik, parkietów, 
podłóg, paneli podłogowych.

Angielski - tel. 4211983, 0-602/673280
* * *

Zakład Usługowy parkieciarsko-cykłiniarski, 
Stanisław Sikora, ul. Raciborska 60/31, 

44-200 Rybnik, tel. 42-35-276

Do wynajęcia pomieszczenia biurowo- 
magazynowe na działalność gospodar
czą. Tel. 423-81-11

n>wi&t
- duży wybór
- ceny producenta
- również na wymiar

Zakład Szklarski " Yetro",
Rybnik-Boguszowice, Osiedle Południe 2 
(naprzeciw Domu Górnika) Tel. (0-36) 42-14-014 

Zapraszamy

KURSY - 199!
•  LO eksternistycznie - zajęcia w U LO, w  tygodniu 

lub w soboty
•  język polski, matematyka -  przygotowawczy 

do egzaminów dla uczniów VIII klas, zajęcia w II LO
• j. angielski, j. niemiecki
• podstawy księgowości
• obsługi komputerów
»księgowości komputerowej 
»obsługi kas fiskalnych

Zapisy:
Firma Oświatowa

Rybnik, ul. Rynek 6,tel. 42-35-470 
Zapraszamy w godz. 9.00 -17.00

A t e n d

Gabinet lekarski
Mirosława Meisner-Wrona

lekarz chorób zakaźnych 
leczenie schorzeń wątroby i dróg żółciowych

lekarz uprawniony do przeprowadzania badań profilaktycznych świadczy usługi w zakresie 
badania profilaktyczne pracowników (wstępne, okresowe, kontrolne) 
zawieranie umów zgodnie z ustawą z dn. 27.06.97 r o służbie medycyny 
pracy (Dz. U. nr 96 poz. 593)
badania w zakładzie pracy po uprzednim uzgodnieniu

Poniedziałek, czwartek 17-19, tel. 423-96-78 
ul. Mikołowska 20, 44-200 Rybnik

UJeAalifcU £uúqt
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INFOMAX - agencja reklamy Gazety Rybnickiej

Tel. 42-28-825
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TELEFONY ALARMOWE
Pogotowie Ratunkowe: 
Straż Pożarna:
Policja:
Straż Miejska:

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

Pogotowie Weterynaryjne:
Pogotowie Gazowe:
po godz. 1500 45-53-791 

Pogotowie Energetyczne: 42-210-71 
Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne: 42-23-681,

Pogotowie Komunikacji Miejskiej- 
Dyspozytor: 42-23-096
Pogotowie Ciepłownicze: 42-24-956, 

42-24-645 
Pomoc Drogowa: 42-24-407
Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe: 

42-26-599
Pogotowie Ratunkowe Kolejowe: 42-22-638 
Pogotowie Ratownictwa Górniczego: 45-51 -289 
Pogotowie Zimowe: 42-21-233
Miejski Ośrodek Dyspozycyjny: 42-21 -000

Informacja: PKS 42-22-242, PKP 42-23-009, 
KM 42-27-122
Informacja o numerach telefonów: 913
Nadawanie telegramów: 905
Zamawianie rozmów międzymiastowych: 900 
Budzenie telefoniczne: 900
Zegarynka: 926
Informacja i reklamacja międzymiastowa: 909

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

42-28-660,
Radio taxi: 42-27-000
Pbstój taxi bagażowych: uL Młyńska: 42-23-561 
Hasło "KRYZYS" - sobotnio-niedzielne, 
całodobowe dyżury psychologów: 42-26-876
(izba przyjęć szpitala psychiatrycznego, uL ( diwicka 33)

^EKSPRESS 
Rybnik, Reja 2

Naszym klientom życzymy
/

Wesołych 5w’\ąt 
i szczęśliwego Nowego Roku

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

Zarząd Zieleni Miejskiej w Rybni
Dział Usług Pogrzebowych ul. Rudzka 70

(Cmentarz Komunalny - tel. 42-28-991)

>

* wynajęcie karawanu
* całodobowy przewóz zwłok
* szeroki asortyment trumien
* kosmetykę, ubranie i przechowywanie 

zwłok w chodni - 1 doba bezpatnie
* wynajęcie kaplicy do pogrzebu
z możliwością odprawienia mszy św.

oferuje następujące usługi:
\  a

* usługi cmentarne -
* zamówienie wieńców, palm, wiązanek, kwiatów
* możliwość załatwienia orkiestry
* wynajęcie autobusu
* umieszczanie urny z prochami zmarych 

w kolumbarium na terenie cmentarza
Ceny konkurencyjne

^GAZETA^ S 
»RYBNICKA^

16.000
m m o c f^ R A T is /

CENY REKLAM I OGŁOSZEŃ: 
wewnątrz numeru 

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

Ceny ogłoszeń drobnych 
_________ z podatkiem VAT______

y

cała strona - 900 zł
1/2 strony - 450 zł
1/4 strony - 230 zł
poniżej 1/4 strony - 2,10 zł/cm2

MJm/csw

twojego ow
OKŁADKA (tylna - pełny kolor): 
strona ostatnia 
cała strona -1890 zł
1/2 strony - 945 zł
1/4 strony - 475 zł
strona wewnętrzna 
cała strona -1490 zł
1/2 strony - 745 zł
1/4 strony - 375 zł

m iE P zzy  
BZPDŚREDM  

BEZPM TM /COćPDRTAŻ
RABATY:
cykl 3 emisji -5%
cykl 6 emisji -10%
cykl 12 emisji -15%

ceny netto + 22% VAT

^Zastrzegamy

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

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

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

^ G A Z E T A ^  
RYBNICKA

ADRES REDAKCJI: 
44-200 Rybnik 

Rynek 12a (oficyna) 
Skrytka pocztowa 96 

tel./fax 42-28-825 
Redakcja czynna 

od poniedziałku do piątku

Tel. 42-28-825 ■■■■■■■■■■i
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WYTACZANIE BĘBNÓW 
SAM. CIĘŻAROWYCH TIR

f i m t o n e

Ö

DAEWOI□

O G U M IE N IA

Czynne od 8.00 do 16.00

F.H.U. "JARCZOK" 
44-203 Rybnik 
ul. Sosnowa 5

tel./fax 42 23 280 w. 117 
42 23 421 w. 117 

tel.kom. 0601/42 92 77 
0601/91 94 55

P.P.H.-U. P.P.U.H. Sp z o.o. 
44-200 Rybnik 

ul. Wiejska 49 b 
tel./fax (036) 423 62 33

Sp. z o.o.

SPRZEDAŻ HURTOWA:
44-203 Rybnik, ul. Brzezińska 50 

tel. (036) 422 34 50 wew. 27, tel./fax (036) 422 34 50 wew. 28

POSIADAMY W CIĄGŁEJ SPRZEDAŻY:
Papy termozgrzewalne, izolacyjne, środki do konserwacji pap i betonów 

Technologie ocieplania budynków, wełny mineralne, styropiany 
Płyty kartonowo-gipsowe oraz elementy do montażu 

Rynny, blachy dachowe i ocynkowane 
Cement, wapno, gipsy, zaprawy murarskie, kleje do glazury 

Produkty wykończeniowe i narzędzia pomocnicze 
GONTY PAPOWE „MATIZOL” GORLICE OD 18,05 + 7%

CENY PRODUCENTÓW
możliwość transportu upust przy zakupach gotówkowych

zapraszamy do współpracy firmy budowlane 
Czynne pon.-piątek od 8“  do 16°°, sobota od 800 do 13“

Firma REWQN 44-200 Rybnik, ul.Wiejska 49b 
teL/fax (0-36) 42-36-233

Zaprasza do nowo otwartego punktu sprzedaży przy ul.Wiejskiej 49 w Rybniku, 
gdzie proponuje sprawdzić jakość i cenę naszych produktów.

Polecamy:
Najtańsze w regionie panele boazeryjne - już od 14,90 zł/m2 

Panele podłogowe 11000 obr. w cenie 39,50 zł brutto

Raty bez 
żyrantów

Ponadto proponujemy:

Drzwi PORTA KMI POLAND 
Drzwi antywłamaniowe firmy J&W 
Drzwi przeciwpożarowe
Okna i drzwi PCV na profilach KBE i Panorama 
Parapety wewnętrzne i zewnętrzne 
Wszystkie produkty posiadają atesty i certyfikaty

Zapraszamy do współpracy projektantów 
oraz firmy budowlane

Czynne: poniedziałek - piątek od 900 do 1700, sobota od 800 do 1300

FHU „GÓRECKI”

P U N K T Y  S P R Z E D A Ż Y ^ . 
D ETA LIC ZN EJ I M O NTAŻU
ŚW IER KLAN Y^ * *  ^  ^
ul. Żorska 28 _
tel. (Ó36) 43*04 £ & , 0 8 3 ^ 4 5 * ^ 3  ^  * *
GLIWICE
ul. Rybnicka 11
1 6 1 . 0 3 2 ) ^ 0 7 ^  ^  »
SOSNOWIEC '  J A

tel. (032) 66 54 33

S P R Z E D A Ż Ą  g j n
ŚWIERKLANY
ul. K0f,cie ^ 8 6  0  *
(tras^ Żory ̂ Wodzisław Bi.) 
tel. (036) 43T)4 904, 43 o S  
fax (036) 43 55 108
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NOWOCZESNE 
OKNA 

I DRZWI 
T O  M Y Brugmann

Okna typowe do natychmiastowego odbioru 
Na zamówienie dowolny kształt, kolor, oszklenie 
Do wyboru systemy:

• niemiecki:
BRUGMANN, GOLDEN LINĘ

• austriacki profil licencyjny 
PANORAMA

• parapety zewnętrzne 
i wewnętrzne

Doradztwo, transport, 
montaż, serwis, raty

Ekskluzywne atestowane
DRZWI ANTYWŁAMANIOWE
włoskiej firmy Dierre 
a także drzwi wewnętrzne PORTA,
Drzwi bankowe, p-pożarowe 
oraz solidne drzwi wielofunkcyjne na 
zaplecze sklepu, hurtowni, do domu.
Stolarka aluminiowa w systemie YAWAL 
KĘTY, okna dachowe 
oraz uchylne i segmentowe, 
niemiekie bramy garażowe Novoferm

RCSB 44-217 Rybnik, ul. Zebrzydowicka 152 
tel./tax 42 44 066, tel. 42 44 067

PRZEDSIĘBIORSTWO 
PRODUKCYJNO-HANDLOWO- 

USŁUGOWE 
KONSEK s.c.

OKNA I DRZWI
44-240 Żory
ul. Moniuszki 5 
tel. 43 42 164 
tel./fax 43 45 896

44-200 Rybnik
PI. Wolności 15 
tel. 42 24 846 
tel./fax 42 24 992

44-300 Wodzisław Śl.
ul. Targowa 12A 
tel. 455 28 59 

455 42 15 w. 31

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

Poszukujemy partnerów 
handlowych

Wyrób posiada certyfikat zgodności 
nr CZ ITB 77/1996 

ze światdectwem NB nr 1025/94 
dla systemu VEKA S0FTLINE

VEKA - niemiecki profil 
Wybrałeś to co najlepsze

44-100 Gliwice
ul. Bytomska 7 
tel./fax 238 90 22

p™ i  ZIMOWA 
REWOLUCJA CENOWA

Zapraszam y d o  naszego  
salon u  A G I), R T V

44-200 Rybnik, PI. Wolności 15

•  System budowy domow 
jednorodzinnych, wielorodzinnych, 
obiektów usługowych, użyteczności 
publicznej oraz obiektów dla rolnictwa.
Ideą systemu jest budowa ścian i dachu 
z wykorzystaniem kształtek „

•  Już ponad 6000 obiektów w kraju i za granicą 
wybudowano z wyprodukowanych przez nas 
elementów systemu „

•  Ściany budowane w tym systemie posiadają 
wysoką izolacyjność cieplną porównywalną
z izolacyjnością ściany ceramicznej o grubości 1,8 m 
k=0,28 W/m2K

PRZEDSIĘBIO RSTW O
PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE

„ ” Sp. z o.o.
44-240 Żory, ul. Boczna 6 

woj. katowickie
tel./fax 43-42-873, 73-40-440 

E-mail: thermod@silesia.top.pl 
http://www.thermodom.com.pl

c i ep ł y ,  zd r owy ,  t ani  dom

TRANSPORT GRATIS! obowiązuje na terenie całej Polski w przypadku jednorazowego zakupu ilości elementów powyżej 700 sztuk.
• 3% rabatu w przypadku własnego transportu • 7% rabatu dla powodzian przy zakupie elementów bezpośrednio w firmie w Żorach.

UWAGA! jcT.
Do 24.12.98 r. obowiązuje dodatkowy rabat w wysokości 3% -ttjż jl-
W pierwszy poniedziałek każdego miesiąca o godz. 9.00 w sali dydaktycznej przy siedzibie
firmy „ ” w Żorych przy ul. Bocznej 6 odbywają się szkolenia w zakresie budowy w systemie „th< ih k  ”. J
O zamiarze uczestnictwa prosimy poinformować naszą firmę telefonicznie. e n e r g o o s z c z ę d n y
Szkolenie jest bezpłatne. . z d r o w y  d o m

mailto:thermod@silesia.top.pl
http://www.thermodom.com.pl

