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RYBNICKA Luty 1998

Bale małe 
i duże

Bawić lubimy się wszyscy - i mali, i duzi. W  Rybniku 
od kilku już lat tak pięknie się składa, że zimą bawią się 
duzi, by latem mogli robić to samo mali.

W  styczniu br. IV Bal Charytatywny zgromadził w ka
mieńskiej Olimpii ponad 60 par, które bawiły się dosko
nale, by od czasu do czasu zaczerpnąć oddechu i po
paść w nostalgiczny nastrój za sprawą gościa tegorocz
nej imprezy - Piotra Szczepanika.

W efekcie 31,8 tys. zł jakie pozostały po odliczeniu 
kosztów zabawy, zostanie przeznaczonych na organi
zację kolejnej akcji kolonijnej dla rybnickich dzieci z nie
zamożnych rodzin oraz dzieci polskich z Ukrainy.

Dzieci z Rybnika, które latem odpoczywają w Kamie
niu, zimą zapraszane są na organizowane przez MOSiR 
bale. W tym roku odbyły się one w centrum miasta, w sa
li sportowej krytej pływalni przy ul. Powstańców. W dwu 
turach wzięło w nich udział około 300 dzieci z wielo
dzietnych i niezamożnych rodzin wskazanych przez ryb
nickie parafie. Wodzirej Mirosław Kańtor pociągnął do 
zabawy wszystkie bez wyjątku dzieciaki. Były korowo
dy i konkursy z nagrodami książkowymi ufundowanymi 
przez miasto. Do organizacji balu przyczynili się rów
nież inni sponsorzy.

A ponieważ ferie szkolne przypadają na czas karna
wału, bale miały miejsce w wielu placówkach, które 
zapewniały dzieciom i młodzieży wypoczynek w mie
ście. W Domu Kultury w Niedobczycach bawiła się blisko 
setka dzieci, wśród których nie zabrakło Czerwonego Kap
turka, Batmana i Supermena, pirata, królowych i księżni
czek, kowboja, czarnoksiężnika, a nawet reprezentacyj
nego piłkarza i nieśmiertelnego Zorro.

Mimo wyjątkowo długiego w tym roku karnawału, czas 
zabaw i szaleństw się kończy...

Na zdjęciach obok:
Bale małe - w DK w Niedobczycach i w sali sportowej przy ul. Powstańców, zdj.: szol 
Bal duży - IV Bal Charytatywny w Kamieniu, zdj. S. W.
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Sesja Rady Miasta Rybnika

Czy Rybnik jest m iastem  
bezpiecznym  ?

Posiedzenia komisji 
Rady Miasta

Budżet na 1998 rok był głównym te
matem styczniowych posiedzeń komisji 
Rady Miasta: Komisji Finansów, Komi
sji Komunikacji, Komisji Pomocy Spo
łecznej, K om isji d/s Sam orządu  
(z udziałem członków Zarządu Miasta 
i przewodniczących rad dzielnic).

Komisja Kultury Fizycznej tematy
kę posiedzenia poszerzyła o omówie
nie problemów rozwoju sportu żużlo
wego w Rybniku, zaś Komisja Zdro
wia zebrała się w Ośrodku Pomocy 
Społecznej przy ul. Żużlowej, by omó
wić sprawy związane z ambulatoryj
nym lecznictw em  specjalistycznym  
i zasad współpracy między OPS, a od
działem dla przewlekle chorych.

Tematem wspólnego posiedzenia Ko
misji Ekologicznej, Gospodarki Prze
strzennej i Działalności Gospodarczej 
było wydanie opinii dotyczącej prze
biegu autostrady w granicach miasta 
Rybnika.

Pomoc dla organizacji 
pozarządowych

Powołana uchwałą Rady Miasta ko
m isja konsu ltacy jno-opin iu jąca do 
spraw wniosków o udzielenie pomocy 
finansowej organizacjom pozarządo
wym informuje, że termin ich składa
nia upływa z dniem 31 marca br.

Komplety dokumentów potrzebnych do 
wypełnienia wniosków można odbierać 
w Biurze Rady Miasta w Urzędzie Mia
sta przy ul.Chrobrego 2.

Serdeczne podziękowania wszyst
kim, którzy wzięli udział w mszach 
św. w kościele p.w. św.św. Aposto
łów Filipa i Jakuba w Żorach oraz w 
bazylice św. Antoniego w Rybniku 
odprawionych za duszę zmarłej 14 
stycznia br.

Marii Dublewskiej
zasłużonej nauczycielki 

rybnickich szkół średnich
składają najbliżsi

Kremacja zwłok odbyła się w Ostrawie. Urna 
z  prochami zostanie złożona w kolumbarium na 
rybnickim cmentarzu w późniejszym terminie.

Na wstępie sesji, która 
odbyła się w środę 11 lute
go, radni wysłuchali infor
macji Komendanta Rejo
nowego Policji Huberta 
Hanaka o stanie bezpie
czeństwa miasta w 1997 r.
Współczynnik przestępstw na 100 ty

sięcy mieszkańców wynosi w Rybniku 
1985, co wśród miast z porównywalną 
liczbą mieszkańców, czyni go najbardziej 
bezpiecznym miastem w województwie 
katowickim (średnia wojewódzka wynosi 
2343, zaś w sąsiednich Żorach współ
czynnik ten wynosi aż 2636). Współczyn
nik w ykryw alności spraw ców  p rze
stępstw wyniósł 56 %. Jednak wykrywal
ność poważnych przestępstw (zabójstwa, 
napady) sięga 80-90 %. W m ieście 
w ubiegłym roku zanotowano spadek ta
kich przestępstw jak m .in .: włamania do 
obiektów uspołecznionych i prywatnych, 
kradzieże samochodów i kradzieże kie
szonkowe. Wzrosła natomiast m.in. licz
ba uszkodzeń ciała, przestępstw rozbój
niczych oraz bójek i pobić. Nieletni po
pełnili 13,4 % ogółu przestępstw. Zda
niem komendanta, najwięcej zagrożeń 
występuje w dzielnicach Nowiny i Nie- 
dobczyce. Z kolei powoli poprawia się 
sytuacja w Boguszowicach. Jeśli chodzi 
o sytuację na drogach, w ubiegłym roku 
zanotow ano 223 w ypadki drogow e, 
w wyniku których zginęły 24 osoby , a 
244 zostały ranne. Wystawiono 11 tysię
cy mandatów na łączną sumę 528 tysięcy 
złotych. Podsumowując swe wystąpienie 
H. Hanak zauważył, że na razie zarówno

Biuro Poselskie czynne
Otwarte w połowie stycznia br. w Ryb

niku przy ul. Sobieskiego 14a (pasaż) 
Biuro Poselskie posła AWS Czesława 
Sobierajskiego jest czynne:
- od poniedziałku do środy - w godz. 
od 12.00 do 18.00
- w czwartki i piątki - od 8.00 do 14.00 
Tel. 42-388-33

zdaniem policji jak i prokuratury, Rybnik 
nadal może uchodzić za jedno z bezpiecz
niejszych miast w regionie. Jednak pogłę
biające się dysproporcje w statusie mate
rialnym mieszkańców, prawo, które jest 
zbyt łagodne dla przestępców czy wresz
cie przewlekłe rozpatrywanie poszczegól
nych spraw powodują, że utrzymanie tego 
korzystnego dla Rybnika stanu bezpieczeń
stwa nie będzie łatwe. Przedstawiciele po
licji zapoznali także radnych z główny
mi celami programu “Bezpieczne mia
sto” . O programie tym napiszemy w 
jednym  z kolejnych wydań “Gazety 
Rybnickiej”.

Po krótkiej przerw ie Rada M iasta 
przystąpiła do rozpatrywania kolejnych 
punktów porządku sesji. I tak :

* radni nadali honorowe obywatelstwo 
Miasta Rybnika Mieczysławowi Brzosto- 
wi - autorowi książki “Rybnicki Inspek
torat Armii Krajowej” (uchwała nr 328). 
Uroczyste wręczenie obywatelstwa nastą
pi 3 maja w Ratuszu na Rynku;

* radni dokonali zmian w “Taryfie 
przewozu osób i bagażu w komunikacji 
miejskiej organizowanej przez Miasto 
Rybnik”. Uchwała, która obowiązywać 
będzie od 1 marca br. stwarza możliwość 
korzystania z bezpłatnych przejazdów 
przez osoby, które ukończyły 70 rok ży
cia - na podstawie dowodu osobistego. 
Pełny tekst uchwały nr 329 publikujemy 
na stronach “Monitora Miejskiego”;

* radni ustalili tzw. “opłatę prolonga
cyjną”. Pełny tekst uchwały nr 330 pu
blikujemy na stronach “Monitora Miej
skiego”;

* radni przyjęli program profilaktyki 
i rozwiązywania problemów alkoholo
wych na 1998 r. (uchwała nr 331);

* radni zatwierdzili realizację progra
mu działań osłonowych w pomocy spo
łecznej w związku z podwyżką cen noś
ników energii. Rybnicki program osło
nowy realizowany będzie przez Wydział 
Lokalowy (uchwała nr 332);

c.d. relacji z sesji na stronie 
I Monitora Miejskiego

Tel. 42-28-825



Giełda DOM
Proponowane przez państwo nowe 

systemy finansowania i kredytowania 
budownictwa mieszkaniowego, a tak
że inicjatywy samych gmin sprawiły, 
że po latach stagnacji jest szansa, by w 
budow nictw ie m ieszkaniowym  coś 
drgnęło. Również w Rybniku.

O tym, w jaki sposób szansę tę wyko
rzystują rybnickie władze samorządo
we, rozmawiamy z wiceprezydentem  
M ichałem  Śm igielskim.

W budownictwie
- Z roku na rok kolejka chętnych do 
zamieszkania w lokalach komunal
nych się wydłuża...

- To prawda, a przyczyn tego jest kilka. 
Miasto przeżywa wyraźny, dynamiczny 
rozwój, istnieje więc zapotrzebowanie na 
kadrę. Młodzi ludzie zakładają rodziny

drgnęło
i potrzebują mieszkań, których jak Polska 
długa i szeroka od szeregu lat się nie bu
duje. Istnieje oczywiście budownictwo in
dywidualne, ale jest ono dostępne dla osób 
o zasobniejszym portfelu. Mając na uwa
dze potrzeby tej właśnie warstwy, miasto 
przygotowało tereny pod budownictwo

C3T6

W dniach od 17 do 19 kwietnia br. 
w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługo- 
wych oraz w S P 11 odbędzie się trzecia 
już edycja Giełdy Budownictwa i Wy
posażenia DOM.

Organizatorzy - Izba Przemysłowo- 
Handlowa Rybnickiego Okręgu Prze
mysłowego oraz Urząd Miasta Rybni
ka poszerzyli zakres giełdy: obok mate
riałów i usług budowlanych, techniki 
grzewczej, sanitarnej i instalacyjnej, swoją 
ofertę przedstawią firmy zajmujące się 
wyposażeniem i wystrojem wnętrz.

Termin składania zgłoszeń dla wystaw
ców upływa z dniem 16 marca br. For
mularze kart zgłoszeń, można otrzymać 
w siedzibie Izby w Rybniku, Rynek 12, 
gdzie można uzyskać szczegółowe infor
macje. Można również dzwonić pod nu
mery telefonów: 4221168, 4237615  
i 4237566. Informacje w intemecie pod 
adresem: www.izbaph.rybnik.pl.

O uzyskaniu powierzchni wystawien
niczej decyduje kolejność zgłoszeń.

Autobusem 
do Chorwacji

Po rezygnacji rybnickiego Transgóru, 
partnerem chorwackiej firmy Autobusni 
Promet z Varażdina w przedsięwzięciu 
uruchomienia regularnej linii autobuso
wej Polska-Chorwacja, został wodzi
sławski Pinior. Z okazji finalizowania 
umowy region odwiedziła oficjalna de
legacja z Chorwacji z podsekretarzem 
stanu w chorwackim ministerstwie trans
portu Mijo Petkiem i przedstawicielami 
firmy przewozowej z Varażdina.

O dojściu do skutku przedsięwzięcia 
dziennikarzy poinformowano na spotka
niu z chorwackimi gośćmi i przedstawi
cielami firmy Pinior, które zorganizowała 
w swojej siedzibie Izba Przemysłowo- 
Handlowa Rybnickiego Okręgu Prze
mysłowego, pośrednicząca w kontaktach 
między obu stronami.

Linia, na trasie której znajdzie się rów
nież Rybnik, ma ruszyć w maju, a orga
nizatorzy przedsięwzięcia liczą, że pasa
żerami będą nie tylko turyści spragnieni 
odpoczynku nad Adriatykiem, ale rów- 

- fńfeź bizn&mehi z obu krajów.
m
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szeregowe, (patrz: “Na Wierzbowej juz  
mieszkają” Gazeta Rybnicka nr 1/98 - 
dop.red.).

Przede wszystkim jednak, zgodnie z usta
wą samorządową, miasto winno zabezpie
czyć mieszkania dla osób o niższych do
chodach i im właśnie mają służyć zasoby 
komunalne. Dzięki przejęciu dużej ilości 
mieszkań od okolicznych zakładów pracy, 
Rybnik dysponuje wprawdzie sporym za
sobem, ale są to lokale zamieszkałe. Potrze
by rosną szybciej niż nasze możliwości wy
nikające z naturalnego ruchu mieszkanio
wego, nie jesteśmy więc w stanie przydzie
lić więcej niż około 100 mieszkań rocznie. 
Dzięki przystąpieniu gminy Rybnik do To
warzystwa Budownictwa Społecznego, za
rysowują się możliwości przyśpieszania 
tempa zaspakajania tych potrzeb.

- O TBS-ach mówi się sporo. Proszę 
przybliżyć nam ich ideę.

- Jest to nowa na naszym rynku kategoria 
inwestorów. TBS działają na zasadzie non 
profit jako spółki z o.o., spółki akcyjne lub 
spółdzielnie osób prawnych. Zadaniem 
TBS jest budowa domów mieszkalnych i 
ich eksploatacja na zasadach najmu, z 
przeznaczeniem dla ludności mniej zamoż
nej. Głównym dobrodziejstwem tego spo
łecznego budownictwa czynszowego zna
nego od dawna na zachodzie, jest możli
wość otrzymania z Krajowego Funduszu 
Mieszkaniowego preferencyjnego kredy
tu w wysokości 70 proc. wartości przed
sięwzięcia, z czego 10 proc. zostaje umo
rzone po jego zakończeniu. Kolejnymi 
źródłami finansowania budowy jest udział

własny towarzystwa oraz kaucja wpłaco
na przez najemców do 10 proc. wartości mie
szkania. Korzyści z wejścia do TBS są dla gmin 
ewidentne: miasto może obniżyć udział wła
sny do 30 proc. wartości inwestycji. Dotych
czas bowiem gminy budujące domy komunal
ne finansowały je w 100 proc.

Rybnik przystąpił do TBS, powołując 
spółkę z o.o. wspólnie z Górniczą Spół
dzielnią Budownictwa Mieszkaniowego 
im. St. Staszica w Wodzisławiu, która jako 
aport wnosi uzbrojone tereny, a nawet go
towe fundamenty w okolicy osiedla Wrę
bowa, zaś miasto udziały w wysokości 650 
tys.zl.

Wspólnie z prezesem GSM Zbigniewem 
Sosinką wypracowaliśmy umowę spółki, 
która została przyjęta na ostatniej sesji 
Rady Miasta, a tym samym radni zaakcep
towali oficjalne przystąpienie gminy do 
TBS „Dom”. Następnym etapem będzie 
zatwierdzenie naszego statutu przez Urząd 
Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast, a wte
dy będzie można się starać o preferencyj
ny kredyt z KFM. Spodziewamy się, że 
pierwsze ruchy budowlane nastąpią naj
wcześniej we wrześniu br., zaś efekty - po 
roku. Wodzisławska spółdzielnia dyspo
nuje również terenami np. w Boguszowi
cach, ale ze względów proceduralnych 
będzie je można wykorzystać dla potrzeb 
TBS dopiero w przyszłości. Niewykluczo
ne, że do spółki z udziałem 100 tys. zł 
przystąpi dodatkowo elektrownia “Ryb
nik”, kiedy tylko Ministerstwo Skarbu, 
jako jej właściciel, wyrazi na to zgodę.

Dziś wymagania jakościowe i warunki tech
niczne w budownictwie mieszkaniowym się 
zmieniły. Zniknęła na szczęście “wielka pły
ta” i jest szansa, by, obok istniejących już 
bloków na Wrębowej wyrosły nieduże, jed

...jeżeli w mieście rozwijają się różne formy budownictwa, istnieje szansa, że wywołany 
dzięki temu ruch mieszkaniowy spowoduje przyrost ilości mieszkań... Zdj.: Z. Keller

no - i dwuklatkowe budynki wielorodzinne, 
zaprojektowane na ludzką miarę.

- Czy TBS-y to jedyny sposób, by przy
sporzyć miastu lokali komunalnych?

- Rozpoczęliśmy właśnie modernizację sta
rej substancji mieszkaniowej, a celem prze
budowy jest pozyskanie większej ilości mie
szkań o mniejszym metrażu, ale wyższym 
standardzie. Myślę tu o budynkach jakie 
przejęliśmy na Paruszowcu od huty “Sile
sia”. W lokalach o stosunkowo dużej po
wierzchni i niskim komforcie mieszka tu 
wiele osób samotnych i w podeszłym wie
ku. Niektóre z tych “familoków” do dziś 
mają sanitariaty na podwórkach i wodę w 
sieni. Modernizację rozpoczęliśmy od nie
dużego piętrowego budynku przy ul. Wol
nej naprzeciw SP 3. Dotąd znajdowały się w 
nim cztery mieszkania - po dwa na parterze 
i piętrze. Po modernizacji na każdej kondy
gnacji mieścić się będą po trzy nieduże, jed
nopokojowe, z kuchnią oczywiście, mie
szkania o pełnym standardzie - z łazienką, 
wc i centralnym ogrzewaniem. Będą one 
przeznaczone dla starszych, samotnych osób. 
Na poddaszu wygospodarujemy jeszcze dwa 
większe lokale dla młodych rodzin.

W ten sposób z 4 mieszkań uzyskujemy 8 
mniejszych, ale o wysokim komforcie. Oczy
wiście dotychczasowi lokatorzy na czas re
montu są wyprowadzani do lokali zastęp
czych, ale zasadą jest, by osoby związane 
od dziesiątków lat tym środowiskiem wróci
ły po modernizacji “na swoje”, choć do in
nego mieszkania.

Pewną liczbę lokali mieszkalnych pozysku
jemy dzięki “porządkom” w centrum i budo
wanych pasażach. Wszystkie uzyskane na 
parterze powierzchnie przeznaczamy na pla
cówki handlowe i usługowe, bo one najszyb
ciej zwracają środki wydane na moderniza
cję, pierwsze piętra zajmują zazwyczaj pomie
szczenia biurowe. W sumie w pasażach uzy
skaliśmy ok. 2,5 tys. m. kw. powierzchni han- 
dlowo-biurowej, która “pracuje”, dzięki czyn
szom, na rzecz miasta. Wszystko co powyżej 
przeznaczone jest na mieszkania, które, w 
zależności od reakcji rynku, idą na sprzedaż 
lub na tzw. wolny czynsz, uzyskany oczywi
ście w przetargach.

Podsumowując: jeżeli w mieście rozwija
ją się różne formy budownictwa, istnieje 
szansa, że wywołany dzięki temu ruch mie
szkaniowy spowoduje przyrost ilości mie
szkań. A to przecież jest naszym celem.
- Dziękujemy za rozmowę.

Rozmawiała: Wiesława Różańska

■
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W siedzibie rybnickiego
Centrum Kształcenia Inży-

✓
nierskiego Politechniki Ślą
skiej odbyło się w ub. mie
siącu uroczyste wręczenie 
dyplomów 45 absolwentom  
uczelni, którzy, w ramach 
k ieru n k u  b u d ow n ictw o , 
wybrali specjalność inży
nieria miejska.

Inżyniero
m  i  •  % %bliżej

miasta
D yrektor CKI doc. Szczepan W yra 

podkreśla  dobrą w spółpracę z w ła
d zam i sa m o rz ą d o w y m i R y b n ik a , 
zw racając uw agę na obopólne z tego 
k o rzy śc i. O becny  na u ro czy s to śc i

w ręczen ia  dyp lom ów  in ży n ie ro m  
“miejskim”, prezydent Makosz również 
dał w yraz  zad o w o len iu  z rozw oju  
uczelni, której obecność nie tylko pod
nosi prestiż miasta, ale daje szansę mło
dym.

Specjalność inżynieria miejska jest 
prowadzona tylko w CKI w Rybniku, 
a o dużym zapotrzebowaniu na fachow
ców w tej dziedzinie świadczy fakt, że 
wszyscy dyplomanci już znaleźli pra
cę, a niektórzy z nich otrzymali jej pro
pozycję jeszcze  przed ukończeniem  
studiów. Wiąże się to najpewniej z fak
tem, że zakres tej interdyscyplinarnej

specjalności jest bardzo szeroki i obej
muje problem y związane z utrzym a
niem i remontami substancji m ieszka
niowej, realizacją infrastuktury m iej
skiej, rozwiązaniami komunikacyjnymi 
itp. W tegorocznej edycji konkursu na 
prace m agisterskie i inżynierskie im. 
prof. Brzozowskiego organizowanego 
przez Śląski Oddział Polskiego Zrze
szenia Inżynierów i Techników Budow
nictwa, jeden z rybnickich dyploman
tów M arek M yrcik zdobył II nagrodę 
(w swojej specjalności: komunikacja i 
inżynieria ruchu - I miejsce) za projekt
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Nowa siedziba
Zespołu Ognisk W ychowawczych

Po trzech latach zabiegów miasto 
przejęło w całości budynek przy 
ul. Chrobrego, kojarzony dotąd przede 
wszystkim z PCK.

Od ub. tygodnia stał się on również 
siedzibą Zespołu Ognisk Wychowaw
czych, a konkretnie jego dyrekcji oraz 
ogniska z opieką całkowitą. W  Rybni
ku działają jeszcze trzy ogniska w y
chowawcze z opieką częściową w Bo- 
guszowicach /2/, oraz na Nowinach 
i w  Niewiadomiu. Znajdują w nich 
opiekę i pomoc dzieci i m łodzież 
z problemami wychowawczymi, któ
re nie są jednak wyrywane ze swoje
go środowiska, a ideą tych palcówek

jest jak najszybsze przywrócenie dzie
ci rodzinie. Na Chrobrego ogniska 
znalazły doskonałą bazę z zapleczem 
socjalnym i noclegowym.

Miasto przejęło budynek ze wszyst
kimi podnajmującymi lokale od po
przedniego właściciela. Nadal pozo
stanie on siedzibą rybnickiego oddzia
łu PCK. Ze względu na specyficzny 
charakter um ieszczonych tu przez 
gminę placówek, miasto zapowiada, 
że nie odnowi mieszczącemu się tu lo
kalowi "Papaj" koncesji na alkohol.■

Z okazji Tygodnia Powszechnej M o
dlitwy o Jedność Chrześcijan, w koście
le p.w. św. Jadwigi Śląskiej odbyło się 
nabożeństwo ekumeniczne z udziałem 
duchowieństwa reprezentującego wszy
stkie rybnickie parafie katolickie oraz 
parafię ewangelicko-augsburską.

Ekum eniczne
spotkanie kościołów
W mającym modlitewny charakter eku

menicznym spotkaniu kościołów wzięło 
udział kilkuset wiernych, a także przed
stawiciele władz samorządowych Rybni
ka. Homilię o tematyce związanej z pro
blemem jedności chrześcijan wygłosił 
pastor Zbigniew Kowalczyk.
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We wrześniu ub. roku Za- 
rzqd Miasta podjqł uchwa
łę w sprawie szczegóło
wych warunków udzielania 
zezwoleń na działalność fir
mom sprzqtajqcym miasto.

Następnie komisja złożona z przedsta
w icieli W ydziału Gospodarki Komu
nalnej, Wydziału Ochrony Środowiska 
UM oraz radnych - członków odpowie
dnich komisji Rady Miasta dokonała wi
zji lokalnej w firmach deklarujących 
chęć sprzątania miasta. Na podstawie 
jej wyników Zarząd Miasta podjął de
cyzję komu koncesji udzielić, a komu 
nie. Rybnickie Służby Komunalne zre
zygnow ały same by, jako w łaściciel 
składowiska śmieci, nie narazić się na 
podejrzenia o jakąkolwiek manipulację. 
Bez problemów pozwolenie otrzymał 
“Transgór”, choć wiadomo skądinąd, 
że wśród swoich “usługobiorców” nie 
cieszył się zbyt dobrą opinią, ale jego 
potencjał i zaplecze techniczne przeko
nały członków komisji i firma koncesję 
otrzymała. Nie dostała pozwolenia firma 
“Naprzód” Rydułtowy, która sprzątała 
część Niewiadomia, ale nie spełniała 
podstawowego warunku - jej baza znaj
duje się poza naszą gminą. Koncesji nie 
otrzymała też firma ZEF, która nie speł
niała jak  stwierdziła komisja szeregu 
wymogów. Największe kontrowersje 
spowodował brak koncesji dla firmy 
“Eko”, odbieranej przez swoich kon
trahentów bardzo pozytywnie, w y
wiązującej się z obowiązków term i
nowo, a także włączającej się chętnie

w różne proekologiczne działanie na 
terenie miasta. Dlaczego więc “Eko” 
nie znalazło uznania w oczach komi
sji?  Z astrzeżen ia  do tyczy ły  przede 
wszystkim bazy firmy, która zdaniem 
komisji nie spełnia wymogów związa
nych z bezpieczeństwem sanitarnym i 
ochroną środowiska.
- Ludzi, którzy są zadowoleni z pracy 
firm y, w yw iązującej się rzetelnie ze

swoich obowiązków, może nie obcho
dzić jaką  ma ona bazę, gdzie i czym  
wywozi śmieci, jednak nie może to nie 
interesować miasta - powiedział odpo
wiedzialny za tę sferę działalności w 
mieście wiceprezydent Ryszard Kufel. 
- Naszym celem nie jes t eliminacja firm, 
ale uporządkowanie gospodarki śm ie
ciowej. Miastu zależy, by warunki uzy

skania koncesji, jednolite dla wszyst
kich podmiotów, gwarantowały odpo
wiedni poziom usług. Firmy zajmujące 
się tak newralgiczną dziedziną muszą 
reprezentować odpowiedni potencjał: 
sprawność organizacyjną i sprzątową, 
co do której, jeśli idzie o “E ko ”, nikt 
nie miał zastrzeżeń oraz bazę, która 
spełniałaby parametry techniczne i eko
logiczne. Miasto musi zadbać też o dro

gi i zminimalizować uciążliwości zwią
zane z usytuowaniem tego typu obiek
tów.

W iceprezydent Kufel nie zaprzeczał 
też, że usytuowanie bazy firmy "Eko" 
na Paruszowcu, w miejscu gdzie zapla
nowano powstanie terenów rekreacyj
nych, nie jest najszczęśliwsze. Pomija
jąc to, co z tym terenami robiła huta
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modernizacji skrzyżowania w Rudzie Śl. Ryb- 
niczan zainteresuje być może fakt, że chodziło 
o projekt bezkolizyjnego ronda. Praca została 
również przez promotora oceniona bardzo wy
soko, bo na stopień celujący.

Studenckie prace nie są osadzone w próżni. 
Prawie 80 proc. z nich związanych jest z kon
kretnym, występującym w terenie problemem. 
Niektóre projekty mają dużą szansę na reali
zację, co jest wynikiem dobrej współpracy CKI 
z władzami samorządowymi, nie tylko Rybni
ka, ale i gmin ościennych. Wyrazem tego jest 
także umowa między CKI, a władzami Ryb
nika o praktykach, jakie w miejskich pla

cówkach będą odbywać studenci jedynej 
w kraju, prowadzonej tylko w Rybniku, 
w ramach wydziału i kierunku budownic
two, specjalności budowlano-architekto- 
nicznej. Związane z konkretnymi problema
mi miasta tematy praktyk przygotowali spe
cjaliści z wydziałów Urzędu Miasta, a studen
ci będą je rozwiązywać pod ich okiem oraz 
opiekunów naukowych. 15-tygodniowe prak
tyki zostaną zakończone publiczną obroną 
związanych z ich tematem prac, a najlepsze 
zostaną wyróżnione. Miasto spodziewa się, że 
praktyki przyniosą konkretne efekty, bo też 
studenci dostaną konkretne zadania, jak choć
by opracowanie projektu rewitalizacji starych 
zasobów mieszkaniowych.

Centrum Kształcenia Inżynierskiego wrosło 
na dobre w krajobraz naszego miasta. Aktual
nie na kursach dziennych i wieczorowych 
studiuje tu prawie 1800 osób. Część poprze
staje na studiach inżynierskich, inni uzupełniają 
je o magisteria. Poszerza się baza ośrodka - w 
przyszłości w “leżącym wieżowcu”, jak okre
śla się w środowisku, pawilon na tyłach sie
dziby CKI, znajdą miejsce laboratoria.

Studentów CKI, a więc przedstawicieli nauk 
ścisłych, ucieszą zapewne plany miasta o usy
tuowaniu w zabudowaniach po szpitalu na 
Rudzkiej kierunków uniwersyteckich. Miejmy 
więc nadzieję, że środowisko akademickie w 
Rybniku będzie i większe, i bardziej różnorod
ne. /r/
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“Silesia” , były one, jeszcze w starym 
planie zagospodarowania przestrzenne- | 
go, przeznaczone na miejsca tzw. “zie
leni nieurządzonej” i miasto chciałoby \i 
do tej koncepcji powrócić.

R eak c ja  firm , k tó ry m  k o n cesji t 
odmówiono, doprowadziła do rozmów 
w Urzędzie M iasta. Zarząd uzupełnił I 
jeden z punktów uchwały o zapis, że usy- | 
tuowanie bazy w strafie ekologicznej i |  
tym samym brak możliwości dostosowa- 8 
nia jej do warunków ochrony środowi- I 
ska, powoduje wydanie firmie zezwole- I 
nia tylko warunkowego. I takie właśnie |  
zezwolenie, na półtoraroczną działalność, I 
otrzymała firma "Eko". Czas warunko- 1 
wego zezwolenia może ona wykorzystać I 
na dostosowanie bazy do wymagań lub, I 
jeżeli to nie jest możliwe, poszukać in- | 
nej lokalizacji. Miasto zaproponowało ? 
firmie Eko teren w pobliżu Zarządu Zie- |  
leni M iejskiej, lecz zainteresowanym ii 
wydaje się on mało atrakcyjny.

Jarosław Konsek z firmy Eko obawia 
się trudności z pozwoleniem na budowę 
nowej bazy, jeżeli jednak miasto będzie 
nalegać, firma odsprzeda gminie bazę na j 
Paruszowcu. Nie widząc jednak związ- I 
ku przyczynowego pomiędzy faktem  I 
otrzymania zezwolenia warunkowego, I 
a usytuowaniem bazy na Paruszowcu, I 
firma od decyzji tej odwołała się do Sej
miku Samorządowego. Podobnie zresz- I 
tą uczyniła fima ZEF.

Miasto uważa, że racja stoi po jego stro- |  
nie, przywołując m.in. tzw. ustawę “śmie- I 
ciową”, w której prawodawca wskazuje |  
na gminę, jako organ ustalający wy ma- 
gania wobec chętnych do sprzątania. Fir- I 
my uważają, że postąpiono wobec nich 
nie fair. Problem koncesji powrócił raz % 
jeszcze na ostatniej sesji RM, a to w związ- f 
ku z licznymi publikacjami prasowymi |  
oraz listem, który do radnych skierowała 
firma ZEF. Ostatecznie, na wniosek Zarzą
du Miasta, procedurę zezwoleń przeanali- |  
żuje Komisja Rewizyjna RM.

Na razie więcdziałać będą wszystkie 
dotąd sprzątające miasto firmy, a po 
wygaśnięciu czasu wypowiedzenie dla 
tych, które koncesji nie otrzymały, na 
placu boju pozostaną dwie: “Transgór” | 
i, warunkowo, “Eko” . Miejmy nadzie
ję, że emocje jakie wywołała procedu
ra zezwoleń, wpłyną pozytywnie rów- | 
nież na m obilność “T ransgóru” , bo 
przecież nic nie jest dane na wieczność. I 

W iesława Różańska
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- Czy zgodzi się Pan z tą “diagno
zą?”

- Panujący w strukturach służby 
zdrowia chaos organizacyjny i le
gislacyjny sprawił, że po objęciu 
tego stanowiska moją idée fixe  sta
ło się sprawienie, by, mówiąc obra
zowo, w szystkie lejce trzym ać 
w jednym ręku. Wspólnie z wła
dzami miasta czynimy starania, 
których efektem byłoby scalenie 
opieki podstawowej, specjalistycz
nej i ośrodków medycyny pracy 
w jedną strukturę organizacyjną. 
Pieniądze, jakie państwo poprzez 
wojewodę przekazuje nam na pła
ce i połowę wydatków rzeczowych 
w przychodniach specjalistycz-

Przed reformą
Rozmowa z  dr. Tomaszem Zejerem, od 1 grudnia ub. roku 
dyrektorem Zakładu Lecznictwa Am bulatoryjnego w  Rybniku.

W  skład Zakładu Lecznictwa 
Ambulatoryjnego w Rybniku 
wchodzi 1 3 przychodni rejono
wych, 8 międzyzakładowych i 
przyzakładowych ośrodków 
medycyny pracy, 2 przycho
dnie specjalistyczne, poradnia 
leczenia uzależnień oraz 1 
wiejski ośrodek zdrowia.

ZLA zatrudnia około tysiąc 
osób, należy więc do najwięk
szych rybnickich zakładów pra
cy. Zadaniem ZLA jest zapewnie
nie mieszkańcom podstawowej 
opieki zdrowotnej i to jest za 
daniem własnym gminy - oraz 
opieki specjalistycznej - co z 
kolei jest zadaniem powierzo
nym miastu przez wojewodę. 
Nie do końca jasna struktura 
organizacyjna, dwa źródła fi
nansowania oraz problemy wła
snościowe - szczególnie jeśli 
chodzi o ośrodki medycyny pra
cy - sprawiają, że zawiadywa
nie całym tym gospodarstwem i 
to w warunkach raczkującej re
formy służby zdrowia, do ła
twych zadań nie należy.

nych, trafiałyby do wspólnego worka ze 
środkami gminnymi i dysponowanie nimi 
byłoby łatwiejsze. Plany te uzyskały ak
ceptację Lekarza Wojewódzkiego. W ich 
ramach staramy się również o przekaza
nie nam przez właścicieli, a więc zakła
dy pracy, sprzętu medycznego i budyn
ków, w których mieszczą się ośrodki me
dycyny pracy. Jesteśmy też zaintereso
wani przejęciem ośrodka przy elektrow
ni “Rybnik” i sprawienie, by stał się on 
dostępny dla wszystkich mieszkańców 
pobliskiego osiedla.

- Na kiedy planowane jest zakończenie 
procesu scalania poszczególnych czło
nów ZLA ?

- W ramach reformy służby zdrowia, z dniem 
2 stycznia 1999 roku wszystkie placówki, 
w tym ZLA, staną się samodzielnymi pu
blicznymi zakładami opieki zdrowotnej. 
Chcemy naszą wewnętrzną reformę skoor
dynować w czasie z tą państwową.

Samodzielny publiczny zakład opieki 
zdrowotnej uzyskuje osobowość prawną, 
a tym samym możliwość otrzym ania
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Fotograficzne

Wśród wielu autorów fotografii zamie- p 
szczonych w ostatnim albumie o tematy- ‘ : 
ce rybnickiej odnajdujemy nazwisk Ze- ; 
nona Głowali. Jest on członkiem kiero
wanej przez Henryka Tkocza grupy fo
tograficznej f-16, działającej w ramach 
Towarzystwa Kulturalno-Sportowego 
“Kuźnia” przy elektrowni “Rybnik” . ; 
Należy do niej kilkanaście osób z Rybni- § 
ka i okolicy zajmujących się fotografią 
artystyczną.

Zenon Głowala, nie po raz pierwszy j;- 
zresztą, został laureatem XVI Ogólnopol
skich Warsztatów Fotograficznych “Dia- f 
star” w Starachow icach, zdobywając 
Grand Prix i dyplom Foto Klubu RP. Na 
tej samej imprezie II i III nagrodę przy- i 
znano również rybniczanom - Katarzy
nie Obłończyk i Bartłomiejowi Rost- 
kowskiemu. Nagroda firmy Tetenal rów
nież przypadła fotografowi z Rybnika - 
Marianowi Rostkowskiemu. Jeżeli do
dać do tego sukcesy Henryka Tkocza i 
innych, okaże się że Rybnik wydaje się 
być wyjątkowo bogaty w fotograficzne 
talenty.

Program komputerowy KU STO SZ  
powstał z ... lenistwa - mówi szef dzia
łu naukowo-oświatowego rybnickiego 
Muzeum Sławomir Studnik. - Uważa
łem, że czas pracownika merytorycz
nego jest zbyt cenny, by tracić go na 
robienie kwerend kosztem pracy ba
dawczej. Poza tym muzea były pla
cówkami, gdzie komputery wkracza
ły zbyt wolno i to trzeba 
było zmienić.

S. Studnik zwrócił się do 
m ającej ju ż  pewne do
świadczenia w tym zakre
sie firm y inform atycznej 
ADI, która przy jego pomo
cy stworzyła program prze
znaczony do wspomaga
nia pracy merytorycznej 
pracowników małych i śre
dnich muzeów. Program 
służy nie tylko inwentary
zacji zbiorów ale również 
ich dokumentowaniu. Może mieć tak
że zastosowanie do multimedialnej 
prezentacji związanej np. z wystawa
mi itp. Dane z komputera mogą być 
w  różnej formie wielokrotnie wyko
rzystywane, a dostęp do nich stero
wany. Przede wszystkim jednak pro
gram oszczędza czas.

Programem KUSTOSZ jest dziś za
interesowanych wielu śląskich muze
ów. Prekursorskie zastosowanie tech
nik komputerowych do dokumentacji 
i promocji zbiorów muzealnych w 
Rybniku zostało docenione przez ko
misję w ojewódzkich elim inacji 16 
edycji Ogólnopolskiego Konkursu na 
Najciekawsze Wydarzenie Muzealne

Roku i przyznało Muzeum w Rybniku 
pierwszą nagrodę. Nagrodę specjalną 
za inicjatywę w tej sprawie otrzymał 
Sławomir Studnik. Ponadto komisja 
skierowała program KUSTOSZ i me
todę promocji zbiorów muzealnych 
w Rybniku do eliminacji centralnych 
konkursu.

Ix l
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kredytów. Będzie również można skon
struować własny wewnątrzzakładowy 
system wynagrodzeń i choć pieniędzy 
od tego lawinowo nie przybędzie, bę
dzie łatwiej pozyskać, w razie potrze
by, niezbędnego specjalistę, którego nie 
odstraszy 800 zł w taryfikatorze.

Głównym dysponentem środków fi
nansowych wydatkowanych na am bu
latoryjną służbę zdrowia będzie miasto. 
Każda porada lekarska ma swoją cenę, 
my ze swej strony musimy zatem za
proponować miastu realny plan wydat
ków. Wydaje nam się rozsądne jeżeli 
będzie się on kształtował na średnim 
poziomie porady w skali województwa. 
Problem w tym, że dziś ten średni koszt 
w rybnickim  ZLA je s t dość istotnie 
przekroczony. Naszym priorytetem jest, 
by w sam odzielność wejść w dobrej 
kondycji finansowej, a więc te koszty 
obniżyć.

- W sytuacji, kiedy mizeria służby zdro
wia jest powszechnie znana, jakie ma 
Pan pole manewru, by jeszcze koszty 
obniżyć?

- W ZLA działa 6 różnych związków za
wodowych. Przedstawiłem ich przedsta
wicielom sytuację ekonomiczną zakładu, 
a z wyliczeń wynika, że od 79 do 88 proc. 
kosztów jego funkcjonowania pochłania
ją  płace. Tak więc pewne ruchy będą 
musiały mieć charakter niepopularny. By 
problem zobrazować powiem tylko, że 
liczba urodzeń w Rybniku spadła o 50 
proc., natomiast ilość położnych środo
wiskowych została taka sama... Postara
my się jednak wykorzystywać tzw. momen
ty naturalne - odejście na emerytury i ren
ty, urlopy wychowawcze, przejście na eme
ryturę osób, które jeszcze pracują, ale już 
nabyły prawa do świadczeń. Związki za
wodowe zgodziły się też, by przejściowo 
dla uratowania miejsc pracy, obniżać za
trudnienie na niektórych stanowiskach do

0,8,0,7 czy 0,5 etatu. Próbujemy też racjo
nalizować wydatki rzeczowe, gdzie zresztą 
wspomogło nas miasto. M.in. refundacja 
za aparat słuchowy wynosi już tylko 150 
zł, nie zwracamy też pieniędzy za akumu
latory do tychże aparatów oraz za oprawki 
do okularów osobom powyżej lat 18.

Podsumowując: nigdzie na świecie, 
nawet w najbogatszych państwach, służ
ba zdrowia nie ma wystarczających środ
ków na swoje funkcjonowanie. Postęp 
techniczny jest tak szybki, a aparatura 
medyczna, szczególnie diagnostyczna, 
tak droga, że trudno to wszystko dogo
nić. Liczę jednak na to, że po uzyskaniu 
samodzielności otworzy się przed ZLA 
pewna ścieżka, która pozwoli na zarobie
nie określonych pieniędzy i tę siermięż
ną rzeczywistość trochę ubarwi.

- Dziękujemy za rozmowę i życzymy, by 
ta ścieżka była jak najszersza.

Rozmawiała: Wiesława Różańska
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Wielki fianl programu Rybnik - nasze gniazdo. Zdy.M .T

Prośba o umożliwienie 
"zw iedzenia" redakcji 
"Gazety Rybnickiej" przez 
uczniów Szkoły Podstawo
wej Specjalnej SOSW trochę 
nas zaskoczyła, jak dotąd 
bowiem gazeta "od kuchni" 
raz tylko zainteresowała za
przyjaźnioną nauczycielkę, 
która przyprowadziła swoją 
klasę do redakcji w ramach 
lekcji wychowawczej.

Okazało się, że wizyta dzieci ze Szkoły 
Podstawowej Specjalnej w redakcji jest czę
ścią szerszego, realizowanego pod hasłem 
Rybnik - nasze gniazdo programu - wstępu 
do tzw. wychowania regionalnego, które od 
września będzie obowiązywało we wszystkich 
szkołach. W grudniu ub. roku i styczniu dzieci 
odwiedzały placówki kultury i zakłady pra
cy, poznały gospodarzy miasta, jego struktu
rę organizacyjną i historię, zwiedzały dziel
nice i sąsiadujące z Rybnikiem gminy. Obej
rzały zabytki i interesujące budowle, były 
spotkania z folklorem oraz z najstarszymi 
mieszkańcami miasta.

Wielkie podsumowanie cyklu Rybnik - na
sze gniazdo odbyło się pod koniec stycznia 
w użyczonej przez II LO auli i przybrało for
mę imprezy, na której świetnie bawiły się nie 
tylko dzieci, ale również grono nauczyciel
skie i zaproszeni goście. Dzieci zdały relację 
z wypraw “w miasto” wykorzystując żarów-

Wyprawa 
'V  miasto''r -w -w ■

■
no słowo - często rymowane, gest, piosenkę, 
wypowiedź plastyczną itp. Brawa dla inwen
cji nauczycieli i zaangażowania dzieci.

Szkoła, do której uczęszczają dzieci “z pro
blemami”, niejednokrotnie już zaskoczyła 
inicjatywami, których mogłyby pozazdrościć 
inne placówki oświatowe. A przecież dzieci 
te wymagają szczególnego podejścia pedago
gów. W cenie jest cierpliwość, bo efekty pro
cesu dydaktycznego przychodzą później i nie j |  
są spektakularne. Liczy się też zaangażowa
nie i inwencja, a tej - jak twierdzi dyrektorka ; 
szkoły Halina Opalkowska - jej gronu nie 
brakuje. Pani dyrektor uważa, że praktyka j 
w placówce specjalnej byłaby dobrą “szko- II 
łą” dla wszystkich nauczycieli. Stosowana w 
szkołach specjalnych tzw. metoda ośrodków 
pracy pomaga dzieciom ogarnąć nieprzyjazny 
niekiedy dla nich świat. Tu uczą się dostoso
wania do środowiska, nabywają pewnych 
umiejętności, które są ważniejsze od wyrecy
towania na pamięć lewych czy prawych do
pływów Wisły. Metoda ta wymaga specjal
nych predyspozycji od nauczycieli i wycho
wawców. Predyspozycji, które, jak się wyda- 
je, ogromnie się przydadzą w niedalekiej przy- 
szłości, w realizacji programu w zreformo
wanej, 6-klasowej szkole podstawowej.

Ixl

Rybniczanie powodzianom

Zostawiłam  
tam  kawałek  
serca...

Od ubiegłorocznej lipcowej po
wodzi minęło ledwie pół roku, 
o wiele jednak wcześniej minęła 
fala spontanicznej pomocy jej ofia
rom, jaka ogarnęła nasze społe
czeństwo tuż po tej tragedii. Chwa
ła jednak i za ten zryw, bo przyniósł 
on wiele dobrego. Jednak potrzeby 
powodzian ciągle jeszcze są duże.

Rozumiemy to wszyscy, choć najlepiej ci, 
którzy na własne oczy zobaczyli zniszczenie 
jakie poczyniła woda. Urszula Drozdek z in
nymi członkami Zespołu Charytatywnego 
przy parafii św. Antoniego, odwiedziła tuż 
po powodzi Nieboczów w gminie Lubomia. 
Z miejscowością tą rybnicka parafia nawią
zała kontakty przed kilku laty przy okazji or
ganizowania tam kolonii dla dzieci z nieza
możnych rybnickich rodzin i dzieci polskich 
z Ukrainy. Tych samych kolonii, które póź
niej przeniesiono do Kamienia. Jak mówi 
U. Drozdek, ucierpiały tam prawie wszystkie 
gospodarstwa, których w sumie jest około 
600. Zespół Charytatywny zaapelował do 
swoich parafian o pomoc dla Nieboczowa, 
a rybniczanie wykazali się dużą ofiarnością.

W efekcie do dnia dzisiejszego do tamtej
szych mieszkańców dotarło 21 transportów 
(ostatnie na początku lutego) mebli, odzieży, 
pościeli i różnych sprzętów niezbędnych 
w gospodarstwie domowym. Nie było w Nie- 
boczowie rodziny, która nie otrzymałaby po
mocy. Dzięki bezinteresownemu zaangażowa
niu garstki osób, w tym pani Urszuli, dyspo
nującego odpowiednim samochodem Kry
stiana Madli czy ks. Mieczysława Stebła, 
mieszkańcy Nieboczów na pewno rybniczan 
nie zapomną. Wyrazem ich wdzięczności była 
odprawiona w intencji dobroczyńców w 
przeddzień wigilii msza św. w kościele p.w. 
św. Józefa Robotnika w Nieboczowie. W tym 
dniu dzieci powodzian otrzymały dodatkowo 
świąteczne paczki, ufundowane ze składek 
parafian od św. Antoniego.
- W obliczu takiego nieszczęścia nie można 
być obojętnym. Zostawiłam w Nieboczowie 
kawałek serca - mówi U. Drozdek.

Ixl
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Najważniejszym świętem dla Irlandczyków jest obchodzo
ny 17 marca St. Patrick’s Day. W tym roku duch Zielonej 
Wyspy zagości również w Warszawie, gdzie “polscy” Irland
czycy, zorganizują tradycyjną “zieloną” paradę.

Dzień ten będzie jednocześnie kulm inacją i zakończe
niem obchodów 10-lecia istnienia najbardziej irlandz
kiego z polskich zespołów - niezm iennie grającej m uzy
kę o celtyck ich  korzeniach rybnicko-żorsk iej grupy  
C arrantuohill.

C a r r a n tu o h ill

10 lat na celtycką, nut
Zespół pow stał jesien ią  1987 

roku, ale jego skład i brzmienie 
krystalizow ało się parę m iesię
cy, stąd i obchody jubileuszu są 
rozciągnięte w czasie.

“Rok” jubileuszow y był bar
dzo bogaty w m uzyczne wydarzenia. 
M.in. w kwietniu grupa odbyła trasę po 
Irlandii, gdzie gościła już po raz drugi. 
Towarzyszył im dyrektor wydawnictwa 
“Znak” Jerzy Illg, który niegdyś do
prow adził w K rakow ie do spotkania 
członków zespołu z irlandzkim  poetą, 
laureatem  literackiej N agrody Nobla 
Seamusem Heaney. Illg był też organi
zato rem  im prezy Spo tkan ia  Poetów  
Wschodu i Zachodu, na którym, wśród 
wielu innych, obecni byli Czesław M i
łosz i irlandzki poeta, wykładowca na

▲ Carrantuohill z Jurkiem Owsiakiem w Irlandii 

 ̂ i z Czesławem Miłoszem w Krakowie

2

Rybnik kulturalny
Z a  n a m i . . .

♦  ...Koncert arii i duetów operetkowych w Muzeum. Wyko
nawcy: Leokadia Duży, Hubert Miśka, Małgorzata Mendel
♦  Na scenie TZR odbył się show łubianego Jerzego Krysza
ka.
♦  Cztery pory roku Antonia Vivaldiego - przebój wszechcza
sów muzyki klasycznej - na scenie TZR zagrała Bielska Orkie
stra Kameralna pod dyr. Zbigniewa Szuflata. Z solową par
tią skrzypiec wystąpił Wiktor Kuzniecow, laureat Konkursu 
Skrzypcowego im. N. Paganiniego w Genui.
♦  W Klubie Energetyka odbył się wernisaż wystawy prac ma
larskich Franciszka Kafela. Wystawa będzie trwała do 30 
marca br.
♦  Koncert Walentynkowy z udziałem “Trubadurów” (wspo

mnienia,wspomnienia) na scenie TZR. Próba pogodzenia wes
tchnień pokolenia dinozaurów i uczuć bardziej współczesnych.

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

♦  ...prawdziwy urodzaj koncertów. Na II Ogólnopolski Festi
wal Piosenki Artystycznej Rybnik ’98 zaprasza Klub Ener
getyka w dniach 1 9 -2 2  lutego. Osobne recitale dadzą m.in.: 
Stanisława Celińska i Alosza Awdiejew.
Pierwszy wieczór został zarezerwowany dla 12 najlepszych 
reprezentantów rybnickich szkół, wybranych spośród uczest
ników trwających od października ’97 do stycznia br. “Poje
dynków na słowa” . Wyróżniony rybniczanin/rybniczanka wy
stąpi obok 20 laureatów ogólnopolskich konkursów piosenki 
artystycznej. W jury konkursu zasiądą: Stanisława Celińska 
(Warszawa), Stefan Brzozowski (Olsztyn), Czesław Gawlik 
(Rybnik), Jan Poprawa (Kraków).

/ i  o  n  q  o n a
m

5 lutego 1998 r. otwarta została w salach wystawowych ryb
nickiego M uzeum jubileuszowa wystawa malarstwa Edwarda 
Dębowskiego, członka zespołu twórców nieprofesjonalnych p.n. 
“Oblicza”, działającego w Rybnickim Centrum Kultury.

U niw ersytecie Bercley R obert Hass 
oraz... grupa Carrantuohill, którą nasz 
noblista zaprosił do USA, na wieczór 
swojej poezji, jaki chce zorganizować 
R. Hass. Podróż do kraju, gdzie żyje 
trzykrotnie więcej Irlandczyków  niż 
na Zielonej Wyspie może być pięknym 
zwieńczeniem  jubileuszu...

W czasie irlandzkiego tournée ze
społowi tow arzyszył rów nież Jurek  
Owsiak z ekipą filmową, która kręci
ła dla “Kręcioły” .

Grupa wystąpiła także w koncercie 
“P rzystanek  W oodstock” w Ż arach 
k/Żagania, a główne jubileusze uro
czystości odbyły się w Żorach w cza
sie festiwalu SARI. W ielokrotnie ze
spół występował tez w finale Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Dotąd zespół C arrantuohill nagrał 
sześć kaset i cztery płyty kom pakto
we. Podsum ow aniem  10-letniej dzia
łalności będzie nowa płyta z k ilkuna
stoma utworami oraz ścieżką CD rom, 
na której zam ieszczono h istorię ze
społu w fotografiach, publikacje p ra
sowe mu pośw ięcone oraz dwa wi- 
d e o -c lip y  n a k rę c o n e  p rz e z  Ju rk a  
O w siaka. P rom ocja m ultim edialnej 
p ły ty  zap lanow ano  na teg o ro czn y  
Dzień św. Patryka.

Tak więc znów, przytaczając słowa 
Seam usa Heaneya, dzięki płycie ze
społu C arrantuohill, będziem y mogli 
przenieść się na Z ieloną W yspę bez 
konieczności podróżow ania.

Irl

Malarstwo
Edwarda

Dębowskiego
Edward Dębowski urodził się w Bara

nowiczach w okolicy Nowogródka, miej
sca tak bliskiego Mickiewiczowi. Podda
jąc się uroko
wi jego poe
zji, Edward 
D ę b o w s k i  
zawsze m a
rzył o prze
niesieniu na 
płótno swo
ich doznań 
i odczuć. Po 
studiach poli- 
t e c h n i c z -  
nych, będąc 
p rze jazdem  
w Rybniku, 
zauroczony  
jego zielenią 
i architektu
rą, postano
wił w tym mieście pozostać na stałe i tu 
pracować. W 1982 roku wstąpił do zespołu 
dla twórców nieprofesjonalnych “Obli
cza”, gdzie od 1983 r. pełni funkcję jego 
przewodniczącego. Jest inicjatorem  i

organizatorem wielu plenerów malar
skich dla twórców nieprofesjonalnych, 
zarówno w kraju jak i za granicą.

Dla Edwarda Dębowskiego, studium 
krajobrazu jest źródłem bogatych prze
żyć artystycznych. Rozmaitość rzeźby 
terenu, bujność roślin i architektury sta
nowią znakomite tematy dla jego szkiców 
i kompozycji malarskich. Za swoją do
tychczasow ą działalność artystyczną

Edward Dębowski otrzymał wiele nagród, 
a w 1988 r. przyznana mu została złota 
odznaka “Zasłużonego dla miasta Rybnika”.

Ekspozycja czynna będzie do końca, 
lutego br. Marian Rak

Jeden ze zgromadzonych na wystawie obrazów E. Dębowskiego 
- Widok na ulicę Sobieskiego. Repr. M. Rak

♦  Mała Scena Rybnicka 24 lutego o godz. 19.00 - koncert 
jazzowy (czytaj str. 16).
♦  Koncert muzyki poważnej pn.Karnawal wiedeński 26 lute
go o godz. 18.00 w Klubie Energetyka. Wykonawcy: Anna 
Rechlewicz (skrzypce), Katarzyna Miechurska (wioloncze
la), Wojciech Słysz (fortepian). Wstęp wolny.
♦  27 lutego Cyrulik sewilski w Rybniku! Spektakl w wykona
niu Opery Śląskiej z Bytomia zostanie wystawiony w TZR 
dwukrotnie: godz. 11.00 dla młodzieży o godz. 20.00. Uczta 
dla melomanów.
♦  Dwa wieczory kabaretowe: w KE 27 lutego premiera Kaba
retu DUDU pt. Na krawędzi” Rozpoczęcie o 18.30. 1 marca w 
swoim najnowszym programie wystąpi Krzysztof Dauksze- 
wicz. TZR zaprasza na 19.00.
♦  13 marca o godz. 19.00 na MSR usłyszymy jazz grany na 
marimbie - Ireneusz Głyk - i wibrafonie - Bernard Maseli. 
Coś niezwykłego!

♦  W TZR spektakle dla uczniów szkół średnich: Emigranci 
Sławomira Mrożka 25 lutego o godz. 9.00 oraz “Barok pol
ski” 26 lutego o godz. 8.10 w wykonaniu aktorów scen kra
kowskich. Również 25 lutego (o godz. 19.00) w KE A jak  kró
lem, a jak katem będziesz” Tadeusza Nowaka w adaptacji, re
żyserii i wykonaniu aktora Teatru Starego z Krakowa, Kazi
mierza Borowca
♦  Wystawy: do 23 lutego w TZR Kolory życia Misiakiewicza,
do 27 lutego w MBP malarstwo Grażyny Laskowskiej i Wojt
ka Skabka. W Muzeum od 5 lutego jubileuszowa wystawa prac 
malarskich Edwarda Dębowskiego. 27 lutego dwa wernisaże: 
o 16.00 w TZR - wystawy artystów malujących ustami i noga
mi pt. Malowanie sercem, o godz. 18.00 w KE - fotografii au
torstwa Johna Lawa. /gw/
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m z m m m z Ą “AK the World is a stage”

Cały śu/iatsceną
To hasło stało się mottem IV Anglo

języcznego Festiwalu Teatrów Szkol
nych, który odbył się w styczniu w auli 
IL O  w Rybniku.

Tym razem organizacją całego przed
sięwzięcia zajęli się uczniowie klasy IVa 
z anglistką Barbarą Profaską na czele. 
Trzeba przyznać, że podczas kilku godzin 
festiwalowych występów widz nie nudził 
się ani przez chwilę. Warunkiem dobrej 
zabawy była oczywiście znajomość ję 
zyka angielskiego, a przecież właśnie o to 
chodziło. Na szczególną uwagę zasługi
wał występ uczniów autorskiej klasy 
“PRIM ” ze Szkoły Podstawowej nr 2 
w Żorach. Zadziwili oni wszystkich nie 
tylko doskonalą znajomością języka, lecz 
także świetną grą aktorską i wspaniały
mi kostiumami. Żorscy uczniowie język 
angielski lubią na równi z ojczystym, 
a 5 godzin tygodniowo daje im możli
wość jego nauki na wysokim poziomie. 
Ich zespół wykonał sztukę pt. A traditio
nal fa iry tale (Tradycyjna bajka) i zdo
był 2 nagrodę.

Pierwsze miejsce i nagroda publiczno
ści przypadła natomiast artystom z IV LO 
w Sosnowcu, którzy wystawili sztukę pt. 
A Murder And Four Dancing Pumpkins 
(Morderstwo i Cztery Tańczące Dynie). 
Przyznano także nagrody najlepszemu 
aktorowi - Tomkowi Tyborowi z II LO 
w Rybniku i najlepszej aktorce - Ani

Wajler z IV LO w Rybniku. Dzięki in
wencji prowadzących festiwal uczniów - 
Iwony Ryż i Witka Gregorskiego, wiele 
działo się nawet w czasie przerw. Wystę
pującym zadawano pytania dotyczące ich 
pracy przy sztuce, pomysłów i planów na 
przyszłość. Również publiczność miała 
szansę wykazać się znajomością języka, 
kultury i obyczajowości angielskiej pod
czas przeprowadzonych kilkakrotnie qu- 
izów. Za umiejętność wytworzenia dobrej 
atmosfery konferansjerów oraz występu
jące w czasie przerw Ewę Zając, Ewę 
Marszolik oraz Kingę Wystub również 
nagrodzono.

Sukcesem okazał się mini-recital gościa 
DafFydda Tovinoree, rodowitego Angli
ka, który mieszka i pracuje w Żorach. 
Przy akompaniamencie gitary wykonał 
on wielkie hity światowego rocka, w tym 
także naszego “Dżemu”.

Uczestnicy oraz publiczność zgodnie 
stwierdzili, że z roku na rok festiwal pre
zentuje wyższy poziom, zarówno języ
kowy jak i artystyczny. W naszym festi
walu nie było przegranych, każdy ma 
świadomość, że języka uczy się dla sie
bie, a podobne imprezy dają doskonalą 
szansę przełamania się i popisania wła
snymi umiejętnościami. Na końcu dla 
wszystkich sprawiedliwie zabrzmiały sło
wa piosenki We are the champions.

Monika Zając

Zwycięzcy - uczniowie IV LO w Sosnowcu

Jeżeli myślicie, że aby wy
jechać na wakacje do Ame
ryki trzeba być bardzo boga
tym lub mieć dobrego wujka 
w Chicago, to jesteście w błę
dzie. Wystarczy mówić śre
dnio po angielsku i mieć chęć 
do pracy. Co roku w czasie 
wakacji American Institute 
for Foreign Study (UK) Ltd 
umożliwia kilku tysiącom 
młodych ludzi z Europy wy
jazd do pracy na obozach 
letnich w USA, w ramach 
programu Camp America.

Summer
in the

Aby wziąć w nim udział trzeba mieć status 
studenta, mówić po angielsku, być gotowym 
do wyjazdu w czerwcu oraz zadeklarować pra
cę przez co najmniej dziewięć tygodni. Orga
nizatorzy zapewniają utrzymanie na obozie, 
darmowy przelot London-Nowy Jork i z po
wrotem, kieszonkowe, ubezpieczenie oraz uła
twia uzyskanie wizy USA. W zamian oczeku
ją pracy w kuchni, magazynie, pralni itp. lub 
opieki nad obozowiczami.

Mniej więcej rok temu kolega powiedział 
mi o możliwości pracy na letnim obozie 
w USA i podał stosowny adres w Londynie. 
Pomyślałem, że to świetny sposób, aby pod
szkolić się w angielskim i wysłałem list do 
Londynu, prosząc o więcej informacji. Otrzy
małem materiały informacyjne oraz formula
rze z biura Camp America. Procedura rekru
tacyjna była łatwa - wystarczyło wypełnić for
mularz, poprosić o opinię profesora na uczel
ni i odbyć rozmowę z przedstawicielem Camp 
America w Zabrzu, którego zadaniem było 
sprawdzenie mojej znajomości języka angiel
skiego. Mój egzaminator stwierdził, że się 
nadaję... Wreszcie w kwietniu otrzymałem 
list z Londynu, w którym zapewniano mnie, 
że jestem odpowiednim kandydatem. Do listu 
dołączone były dokumenty United States In
formation Agency wypisane na moje nazwi
sko i ułatw iające mi uzyskanie wizy.
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MONITOR MIEJSKI
c.d. relacji z sesji Rady Miasta ze strony 4 "GR "

* radni wyrazili zgodę na przystąpienie Miasta wspólnie z Górni
czą Spółdzielnią Budownictwa Mieszkaniowego im. Staszica w Wo
dzisławiu Śl. do Towarzystwa Budownictwa Społecznego “DOM” sp. 
z o.o. Zadaniem TBS-u jest rozszerzenie możliwości zaspokajania 
potrzeb mieszkaniowych rodzin, których nie stać na zakup mieszka
nia, poprzez budowę dla nich mieszkań i oddanie ich w najem o czyn
szach regulowanych. Forma TBS-u umożliwia korzystanie z państwo
wych kredytów na preferencyjnych warunkach (uchwała nr 333). Wię
cej na ten temat na stronie 5;

* radni podjęli uchwałę w sprawie nabycia, zbycia i oddania w wie
czyste użytkowanie nieruchomości komunalnych (uchwała nr 334).

* radni wystąpili z wnioskiem do Wojewody o komunalizację 
dwóch nieruchomości w Niedobczycach: przy ulicy Paderewskiego - 
częściowo zabudowanej garażami oraz parku z muszlą koncertową 
(uchwała nr 335);

* radni ustalili wysokość bonifikat przy opłatach za użytkowanie wie
czyste i oddawaniu nieruchomości komunalnych w trwały zarząd (uchwała 
nr 336).

Radni zapoznali się także z nowym projektem przebiegu autostra
dy Północ - Południe. Propozycja przesłana przez “Transprojekt Kra
ków” zakłada utworzenie w Rybniku dwóch węzłów komunikacyj
nych. Chodzi tu o przybliżenie węzła Rowień w kierunku Rybnika - 
Gotartowic oraz utworzenie drugiego węzła na ulicy Mikołowskiej 
przy skręcie do Kamienia. Jednocześnie w dzielnicy Kamień miałby 
powstać punkt obsługi pasażera z restauracjami, miejscami noclego
wymi, punktami usługowymi, co na pewno stworzyłoby wiele no
wych miejsc pracy. Patrząc z perspektywy rozwiązań komunikacyj
nych i gospodarczych te nowe rozwiązanie jest dla Rybnika bardzo 
korzystne. Minusem jest konieczność przejścia przez park krajobra
zowy i związane z tym wycięcie 90 ha lasów. Przed wydaniem osta
tecznej opinii Miasto zażądało od projektanta przesłania dodatkowych 
informacji o sposobach zabezpieczenia środowiska naturalnego przed 
oddziaływaniem autostrady.

Rada zapoznała się także z harmonogramem prac nad sprawozda
niem budżetowym za rok 1997 oraz projektem budżetu na 1998 rok.

Dodatkowo na wniosek radnych, porządek obrad poszerzony zo
stał o punkt, w którym Zarząd Miasta udzielił szczegółowych infor
macji na temat zasad udzielenia zezwoleń na wywóz śmieci z terenu 
miasta. Pytania radnych wiązały się bezpośrednio z artykułami jakie 
ukazały się w lokalnej prasie oraz z listem który skierował do nich 
prezes firmy ZEF. Ostatecznie na wniosek Zarządu Miasta zlecono 
Komisji Rewizyjnej przeanalizowanie procedury przyznawania zezwo
leń. Szerzej na ten temat piszemy w artykule na stronie 8.

Uchwała nr 330/98
w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej

na wniosek Zarządu Miasta i Komisji Finansów 
na sesji 11 lutego 1998 r. Rada Miasta Rybnika postanowiła:

§1
Wprowadzić opłatę prolongacyjną z tytułu:

1) rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności podat
ków stanowiących dochód budżetu gminy,

2) rozłożenia na raty należności inkasentów, wynikających z 
decyzji o ich odpowiedzialności podatkowej.

§2
Ustalić stawkę opłaty prolongacyjnej w wysokości 40 proc. 
stawki odsetek za zwłokę, ogłaszanej przez Ministra Finan
sów w drodze obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Rze
czypospolitej Polskiej “Monitor Polski”.

§ 3
Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Miasta.

§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w prasie lokalnej. 

Uchwała nr 329/98
w sprawie: ulg i zwolnień w opłatach za przejazdy środ

kami komunikacji zbiorowej organizowanej przez 
Miasto Rybnik oraz zmian w “Taryfie przewozu 
osób i bagażu w komunikacji miejskiej organizo
wanej przez Miasto Rybnik”

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 i art. 7 ust. 1 pkt 4 ustawy z 
dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym (t.j. Dz.U. 
z 1996 r. Nr 13, poz. 74 z późniejszymi zmianami), 
na wniosek Zarządu Miasta i Komisji Komunikacji 
na sesji 11 lutego 1998 r. Rada Miasta postanowiła

§ 1 .
Do bezpłatnych przejazdów w środkach komunikacji miej
skiej organizowanej przez Miasto Rybnik uprawnieni są:

1) Radni w granicach administracyjnych Miasta lub Gminy, w 
której pełnią mandat radnego - na podstawie ważnej legity
macji radnego;

2) Dzieci do lat 4 - na podstawie oświadczenia osoby opiekują
cej się nimi w czasie podróży;
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3) Dzieci i młodzież dotknięte inwalidztwem lub niepełno

sprawne oraz uczniowie szkół specjalnych przy przejazdach 
z miejsca zamieszkania lub pobytu do przedszkola, szkoły, 
placówki opiekuńczo-wychowawczej, ośrodka rehabilita
cji, ośrodka rehabilitacyjno-wychowawczego, domu pomo
cy społecznej, ośrodka wsparcia, zakładu opieki zdrowot
nej, poradni psychologiczno-pedagogicznej i z powrotem - 
na podstawie:

a) dla dzieci i młodzieży uczęszczających do szkoły - le
gitymacji szkolnej dla uczniów dotkniętych inwalidztwem 
lub niepełnosprawnych (wzór MEN 11/182) lub legityma
cji właściwej szkoły;

b) dla dzieci i młodzieży nie uczęszczających do szkoły:
- legitymacji Polskiego Związku Niewidomych;
- legitymacji Polskiego Związku Głuchych;
- legitymacji Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z 

Upośledzeniem Umysłowym;
- legitymacji Krajowego Komitetu Pomocy Dzieciom 

Niepełnosprawnym Ruchowo przy Zarządzie Głównym To
warzystwa Przyjaciół Dzieci;

- zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego niepełno
sprawność, wydanego przez lekarza specjalistę publiczne
go zakładu opieki zdrowotnej na okres co najmniej 1 roku 
(wzór Mz-L-1);

c) dla młodzieży zaliczonej do I, II lub III grupy inwali
dów - orzeczenia komisji lekarskiej do spraw inwalidztwa 
i zatrudnienia, a dla młodzieży zaliczonej do stopnia nie
pełnosprawności znacznego, umiarkowanego lub lekkiego 
- orzeczenia zespołu orzekającego o stopniu niepełnospraw
ności;

d) przy przejazdach do jednostek udzielających świad
czeń zdrowotnych albo pomocy społecznej wymagane jest 
zaświadczenie (zawiadomienie) określające termin i miej
sce badania, leczenia, konsultacji, zajęć rehabilitacyjnych, 
zajęć terapeutycznych albo pobytu w ośrodkach wsparcia 
lub domu pomocy społecznej;

4) Rodzice i opiekunowie dzieci i młodzieży dotkniętych in
walidztwem lub niepełnosprawnych albo uczniów szkół 
specjalnych przy przejazdach o których mowa w pkt 3 na 
podstawie:

a) dla rodziców lub opiekunów podróżujących wraz z dziec
kiem - dokumentu dziecka określonego w pkt 3 lit. a-d);

b) dla rodziców lub opiekunów podróżujących po dziec
ko lub po odwiezieniu dziecka:

- zaświadczenia wydanego przez szkołę specjalną, ogól
nodostępną lub integracyjną (wzór MEN III/4);

- zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego niepełno
sprawność dziecka, o którym mowa w pkt 3 lit. b) wraz z 
zaświadczeniem (zawiadomieniem), o którym mowa w pkt 
3 lit. d);

5) Inwalidzi I grupy lub zaliczeni do znacznego stopnia niepeł
nosprawności oraz ociemniali i niewidomi wraz z opiekunem 
towarzyszącym dla wymagających opieki - na podstawie:

- orzeczenia właściwego organu stwierdzającego zalicze
nie do I grupy inwalidów lub znaczny stopień niepełno
sprawności;

- dowodu osobistego z wpisem o zaliczeniu do I grupy 
inwalidów lub znacznym stopniu niepełnosprawności;

- legitymacji Polskiego Związku Niewidomych;
- legitymacji ZWiązku Ociemniałych Żołnierzy Rzeczy

pospolitej Polskiej stwierdzającej inwalidztwo I grupy.
Dla osób o których mowa w pkt 3 i 5 w przypadku wi

docznego inwalidztwa lub niepełnosprawności dokumenty 
nie są wymagane;

6) Osoby po ukończeniu 70 roku życia - na podstawie dowo
du osobistego;

7) Pracownicy OPS i PCK pracujący w terenie na podstawie 
biletu wolnej jazdy wydanego przez STZ;

8) Żołnierze odbywający niezawodową (zasadniczą lub dla 
absolwentów szkól wyższych) służbę wojskową - na pod
stawie książeczki wojskowej;

9) Żołnierze wojskowych organów porządkowych wykonują
cych czynności patrolowania i inne służbowe w środkach 
transportu zbiorowego;

10) Umundurowani funkcjonariusze Straży Granicznej w cza
sie wykonywania czynności służbowych związanych z 
ochroną granicy państwowej, a także w czasie konwojo
wania osób zatrzymanych, służby patrolowej oraz wyko
nywania czynności związanych z kontrolą ruchu granicz
nego;

11) funkcjonariusze celni w czasie wykonywania czynności 
służbowych kontroli celnej w ruchu granicznym;

12) Umundurowani policjanci w czasie konwojowania osób- 
zatrzymanych lub chronionego mienia, przewożonej poczty 
specjalnej, służby patrolowej oraz udzielania pomocy lub 
asystowania, przy czynnościach organów egzekucyjnych;

13) Kierowcy obsługujący linie komunikacji miejskiej z miej
sca zamieszkania do miejsca pracy i z powrotem na pod
stawie biletów wolnej jazdy wydanych przez STZ.

§ 2 .
Prawo do ulgowych (50%) przejazdów w środkach komuni
kacji miejskiej organizowanej przez Miasto Rybnik przy
sługuje:

1) dzieciom w wieku powyżej 4 lat do rozpoczęcia nauki w 
szkole podstawowej - na podstawie oświadczenia osoby 
opiekującej się nimi w czasie podróży;

2) dzieciom i młodzieży od rozpoczęcia nauki w szkole pod
stawowej do ukończenia szkoły ponadpodstawowej (pu
blicznej lub niepublicznej) nie dłużej niż do ukończenia 
24. roku życia - na podstawie legitymacji szkolnej.

§ 3 .
Uwzględniając postanowienia § 1 i § 2 uchwały oraz ulgi i 
zwolnienia przysługujące niektórym kategoriom osób ko
rzystających ze środków komunikacji miejskiej na podsta
wie odrębnych ustaw - § 5 i § 6 “Taryfy przewozu osób i 
bagażu w komunikacji miejskiej organizowanej przez Mia
sto Rybnik”, przyjętej uchwałą Rady Miasta z dnia 20 gru
dnia 1995r. nr 148/XIII/95, otrzymują brzmienie jak w za
łączniku do niniejszej uchwały.
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W § 8 “Taryfy przewozu osób i bagażu w komunikacji miej
skiej organizowanej przez M iasto Rybnik” dotyczącym 
kontroli i opłat dodatkowych

1) W tytule słowo “specjalne” zmienić na “dodatkowe”
2) w ust. 10 dodaje się zdanie:
“Zarząd M iasta Rybnika w wyjątkowych sytuacjach może 

odstąpić od egzekwowania tej opłaty”.

§ 5 .
W § 9 “Taryfy przewozu i bagażu w komunikacji miejskiej 
organizowanej przez Miasto Rybnik” dotyczącym odwo
łań od nałożonych opłat dodatkowych dodaje się ust. 5 
następującej treści:

“W wyjątkowych przypadkach Zarząd Miasta Rybnika jest 
upoważniony do odstąpienia od egzekwowania nałożonych 
opłat”.

§ 6 .
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta.

§ 7 .
Uchwała wchodzi w życie 1 marca 1998 r. po uprzednim opu

blikowaniu w prasie lokalnej.

§4.

ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY Nr 329/98 
RADY MIASTA RYBNIKA z dnia 11 lutego 1998 r.

TARYFA PRZEWOZU OSÓB I BAGAŻU  
W KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ ORGANIZOWANEJ 

PRZEZ MIASTO RYBNIK

§ 5 .
PRZEJAZDY BEZPŁATNE

Do bezpłatnych przejazdów uprawnieni są:
1) Radni w granicach administracyjnych Miasta lub Gminy, 

w której pełnią mandat radnego - na podstawie ważnej le
gitymacji radnego;

2) Dzieci do lat 4 - na podstawie oświadczenia osoby opieku
jącej się nimi w czasie podróży;

3) Dzieci i młodzież dotknięte inwalidztwem lub niepełno
sprawne oraz uczniowie szkół specjalnych przy przejazdach 
z miejsca zamieszkania lub pobytu do przedszkola, szkoły, 
placówki opiekuńczo-wychowawczej, ośrodka rehabilita
cji, ośrodka rehabilitacyjno-wychowawczego, domu pomo
cy społecznej, ośrodka wsparcia, zakładu opieki zdrowot
nej, poradni psychologiczno-pedagogicznej i z powrotem - 
na podstawie:

a) dla dzieci i młodzieży uczęszczających do szkoły - 
legitymacji szkolnej dla uczniów dotkniętych inwalidztwem 
lub niepełnosprawnych (wzór MEN 11/182) lub legityma
cji właściwej szkoły;

b) dla dzieci i młodzieży nie uczęszczających do szkoły:
- legitymacji Polskiego Związku Niewidomych;
- legitymacji Polskiego Związku Głuchych;
- legitymacji Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z 

Upośledzeniem Umysłowym;

- legitym acji Krajowego Komitetu Pomocy Dzieciom 
Niepełnosprawnym Ruchowo przy Zarządzie Głównym To
warzystwa Przyjaciół Dzieci;

- zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego niepełno
sprawność, wydanego przez lekarza specjalistę publiczne
go zakładu opieki zdrowotnej na okres co najmniej 1 roku 
(wzór Mz-L-1);

c) dla młodzieży zaliczonej do I, II lub III grupy inwali
dów - orzeczenia komisji lekarskiej do spraw inwalidztwa 
i zatrudnienia, a dla młodzieży zaliczonej do stopnia nie
pełnosprawności znacznego, umiarkowanego lub lekkiego 
- orzeczenia zespołu orzekającego o stopniu niepełnospraw
ności;

d) przy przejazdach do jednostek udzielających świad
czeń zdrowotnych albo pomocy społecznej wymagane jest 
zaświadczenie (zawiadomienie) określające termin i miej
sce badania, leczenia, konsultacji, zajęć terapeutycznych 
albo pobytu w ośrodkach wsparcia lub domu pomocy spo
łecznej ;

4) Rodzice i opiekunowie dzieci i młodzieży dotkniętych in
walidztwem lub niepełnosprawnych albo uczniów szkół 
specjalnych przy przejazdach o których mowa w pkt 3 na 
podstawie:

a) dla rodziców lub opiekunów podróżujących wraz z dziec
kiem - dokumentu dzecka określonego w pkt 3 lit. a-d);

b) dla rodziców lub opiekunów podróżujących po dziec
ko lub po odwiezieniu dziecka:

- zaświadczenia wydanego przez szkołę specjalną, ogól
nodostępną lub integracyjną (wzór MEN III/4);

- zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego niepełno
sprawność dziecka, o którym mowa w pkt 3 lit. b) wraz z 
zaświadczeniem (zawiadomieniem), o którym mowa w pkt 
3 lit. d);

5) Inwalidzi I grupy lub zaliczeni do znacznego stopnia nie
pełnosprawności oraz ociemniali i niewidomi wraz z opie
kunem towarzyszącym dla wymagających opieki - na pod
stawie:

- orzeczenia właściwego organu stwierdzającego zalicze
nie do I grupy inwalidów lub znaczny stopień niepełno
sprawności;

- dowodu osobistego z wpisem o zaliczeniu do I grupy 
inwalidów lub znacznym stopniu niepełnosprawności;

- legitymacji Polskiego Związku Niewidomych;
- legitymacji Związku Ociemniałych Żołnierzy Rzeczy

pospolitej Polskiej stwierdzającej inwalidztwo I grupy.
Dla osób o których mowa w pkt 3 i 5 w przypadku wi

docznego inwalidztwa lub niepełnosprawności dokumenty 
nie są wymagane;

6) Osoby po ukończeniu 70 roku życia - na podstawie dowo
du osobistego;

7) Pracownicy OPS i PCK pracujący w terenie na podstawie 
biletu wolnej jazdy wydanego przez STZ;

8) Żołnierze odbywający niezawodową (zasadniczą lub dla 
absolwentów szkół wyższych) służbę wojskową - na pod
stawie książeczki wojskowej;

9) Żołnierze wojskowych organów porządkowych wykonujących
ns=c®>n§=>
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czynności patrolowania i inne służbowe w środkach trans
portu zbiorowego;

10) Umundurowani funkcjonariusze Straży Granicznej w cza
sie wykonywania czynności służbowych związanych z ochro
ną granicy państwowej, a także w czasie konwojowania osób 
zatrzymanych, służby patrolowej oraz wykonywania czyn
ności związanych z kontrolą ruchu granicznego;

11) funkcjonariusze celni w czasie wykonywania czynności 
służbowych kontroli celnej w ruchu granicznym;

12) Umundurowani policjanci w czasie konwojowania osób 
zatrzymanych lub chronionego mienia, przewożonej poczty 
specjalnej, służby patrolowej oraz udzielania pomocy lub 
asystowania przy czynnościach organów egzekucyjnych;

13) Kierowcy obsługujący linie komunikacji miejskiej z miej
sca zamieszkania do miejsca pracy i z powrotem na pod
stawie biletów wolnej jazdy wydanych przez STZ;

14) Posłowie i senatorowie - na podstawie ważnej legitymacji 
poselskiej (senatorskiej);

15) Inwalidzi wojenni i wojskowi - na podstawie ważnej książ
ki inwalidy wojennego (wojskowego).”

§ 6 .
PRZEJAZDY ULGOWE
1. Prawo do ulgowych (50%) przejazdów w środkach komu

nikacji miejskiej organizowanej przez Miasto Rybnik przy
sługuje:

1) dzieciom w wieku powyżej 4 lat do rozpoczęcia nauki w 
szkole podstawowej - na podstawie oświadczenia osoby 
opiekującej się nimi w czasie podróży;

2) dzieciom i młodzieży od rozpoczęcia nauki w szkole pod
stawowej do ukończenia szkoły ponadpodstawowej (pu
blicznej lub niepublicznej) nie dłużej niż do ukończenia 
24. roku życia - na podstawie legitymacji szkolnej;

3) studentom - na podstawie ważnej legitymacji studenckiej;
4) kombatantom i innym osobom uprawnionym - na podsta

wie ważnych zaśw iadczeń i legitym acji określających 
uprawnienia kombatanckie lub wydanych przez Urząd do 
Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych;

5) emerytom (rencistom) nie pozostającym w stosunku pracy 
powodującym zawieszenie świadczeń emerytalnych bądź 
rentowych oraz ich małżonkom, na których emeryci (ren
ciści) pobierają zasiłki rodzinne - na podstawie:

a) odcinka renty i dowodu osobistego dla emerytów (ren
cistów)

b) legitymacji ZUS i dowodu osobistego dla współmał
żonka;

2. Prawo do ulgowych przejazdów przysługuje nauczycielom 
akademickim, nauczycielom przedszkoli, szkół podstawo
wych oraz ponadpodstawowych o uprawnieniach szkół 
publicznych z miejsca zamieszkania do szkoły i z powro
tem - na podstawie biletu miesięcznego.

3. Pasażer może korzystać podczas przejazdu tylko z jednej ulgi.
4. Po skasowaniu biletu nie uwzględnia się żądań o zastoso

wanie ulgi w drodze zwrotu części należności za bilet.
5. W razie nieprawidłowego korzystania z ulgi lub braku wy

maganych dokumentów, podróżnego uważa się za jadące
go bez ważnego biletu.”

Podjęte na sesji Rady Miasta 17 grudnia ub. roku uchwały 
dotyczące wysokości stawek podatkowych od nieruchomości 
i od środków transportu na rok 1998, ukazały się w "Monito
rze Miejskim " GR ze stycznia br. ze względów technicznych 
niekompletne.

Czytelników przepraszamy i publikujemy uchwały raz 
jeszcze, w pełnej wersji. Ponownie drukujemy również uchwa
łę o stawkach podatkowych od posiadanych psów oraz infor
mację o zwolnieniach i ulgach w podatkach lokalnych.

UCHWAŁA NR 315/XXX/97 RADY MIASTA RYBNIKA 
z dnia 17 grudnia 1996 r. 

w sprawie wysokości stawek podatku 
od nieruchomości na rok 1998

Działając na podstawie:
- art. 18 ust. 2 pkt 2 i 8, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 

1990 r. o samorządzie terytorialnym (tekst jednolity - Dz. U. Nr 
13 poz. 74 z 1996 r. z późniejszymi zmianami)

- art. 5 ust.l, art.6 ust.9, art.7 ust.2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. 
o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. Nr 9 poz. 31 z później
szymi zmianami)

- § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 listopada 
1997 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o po
datkach i opłatach lokalnych (Dz.U. Nr 143 poz. 956)

na wniosek Zarządu Miasta i Komisji Finansów 
Rada Miasta Rybnika postanawia

1. Ustalić roczne stawki podatku od nieruchomości na 1998 rok:
a/ od budynków mieszkalnych lub ich części (od lm2 powierzchni 

użytkowej) - 0,33 zł
b/od budynków lub ich części związanych z działalnością gospodar

czą inną niż rolnicza lub leśna oraz od części budynków mieszkal
nych zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej (od 1 m2 
powierzchni użytkowej) - 11,95 zł

c/od budynków gospodarczych osób fizycznych (od 1 m2 powierzchni 
użytkowej) - 2,00 zł

ĆJ od pozostałych budynków lub ich części (od 1 m2 powierzchni 
użytkowej) - 3,98 zł

e/ od budowli (od ich wartości) - 2 %
f/ od 1 m2 powierzchni gruntów związanych z prowadzeniem dzia

łalności gospodarczej innej niż rolnicza lub leśna, z wyjątkiem 
związanych z budynkami mieszkalnymi - 0,40 zł

g/ od gruntów:
- będących użytkami rolnymi nie wchodzącymi w skład gospodarstw

rolnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. 
o podatku rolnym, wykorzystywanych na cele rolnicze (od 1 m2 
powierzchni) - 0,02 zł

- pod jeziorami zajętymi na zbiorniki wodne retencyjne (od 1 ha
powierzchni) - 2,31 zł

- pozostałych (od 1 m2 powierzchni) - 0,05 zł

2. Zwolnić z podatku - niezależnie od zwolnień określonych w art.7 
ustawy z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych - 
nieruchomości komunalne będące we władaniu miejskich jedno
stek organizacyjnych działających w formie zakładów budżeto
wych i jednostek budżetowych.

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.

4. W uchwale Nr 34/1V/94 Rady Miasta Rybnika z dnia 26 paź- „ 
dziernika 1994 r. w sprawie wytycznych dla Zarządu Miasta w

IV



przedmiocie stawek czynszu za lokale użytkowe administrowane 
przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku skreśla się 
pkt 4 o treści “Stawki czynszowe będą obejmowały podatek od 
nieruchomości”.

5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1998 r. po uprze
dnim ogłoszeniu w prasie lokalnej.

♦  ♦  ♦

UCHWAŁA NR 316/XXX/97 RADY MIASTA RYBNIKA 
z dnia 17 grudnia 1997 r. 

w sprawie wysokości stawek 
podatku od posiadania psów na rok 1998 

Działając na podstawie:
- art. 18 ust. 2 pkt 8 oraz art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 

1990 r. o samorządzie terytorialnym (tekst jednolity - Dz. U. Nr 
13 poz. 74 z 1996 r. z późniejszymi zmianami)

- art. 14 pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i 
opłatach lokalnych (Dz. U. Nr 9 poz. 31 z późniejszymi zmianami)

- § 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 listopada 
1997 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o po
datkach i opłatach lokalnych (Dz.U. Nr 143 poz. 956)

na wniosek Zarządu Miasta i Komisji Finansów 
Rada Miasta Rybnika postanawia

1. Ustalić w 1998 r. roczną stawkę podatku od posiadania psów w 
wysokości 18 zł.

Stawka ta obowiązuje od każdego posiadanego psa.
2. Przyjąć zasadę, że podatek pobiera się w połowie stawki w przypadku, 

gdy podatnik wszedł w posiadanie psa po 30 czerwca 1998 r.
3. Ustalić ostateczny termin płatności podatku bez wezwania na 

dzień 30 kwietnia, a od nowych psów na 15. dzień po wejściu w 
posiadanie psa.

4. Ustalić pobór podatku przez Wydział Finansowy Urzędu Miasta, 
administracje domów mieszkalnych, pocztę, PKO oraz inkasen
tów. Określenie inkasentów i wysokość ich wynagrodzenia regu
luje uchwała Nr 323/XL/93 Rady Miasta Rybnika z 17 listopada 
1993 r.

5. Przyznać administracjom domów mieszkalnych, poza działają
cymi w ramach miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej, 
prowizję za pobór podatku od posiadania psów w wysokości 5% 
zainkasowanych kwot.

6. Zobowiązać ADM-y do odprowadzania zainkasowanych kwot, 
po potrąceniu prowizji za inkaso, na rachunek Urzędu Miasta Ryb
nika nr 11101284-2017-3600-2-25 w Powszechnym Banku Kre
dytowym S.A. w Warszawie I Oddział Rybnik w terminie do 15 
maja, a następnie w okresach miesięcznych do 15. dnia każdego 
miesiąca.

7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1998 r. po uprze
dnim ogłoszeniu w prasie lokalnej.

♦  ♦  ♦

UCHWAŁA NR 317/XXX/97 RADY MIASTA RYBNIKA 
z dnia 17 grudnia 1997 r. 
w sprawie podatku

od środków transportowych na rok 1998
Działając na podstawie:
- art. 18 ust. 2 pkt 8 oraz art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca

1990 r. o samorządzie terytorialnym (tekst jednolity - Dz. U. Nr 
13 poz. 74 z 1996 r. z późniejszymi zmianami)

- art. 10, art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
i opłatach lokalnych (Dz. U. Nr 9 poz. 31 z późniejszymi zmiana
mi)

- § 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 listopada

1997 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o po
datkach i opłatach lokalnych (Dz.U. Nr 143 poz. 956) 

na wniosek Zarządu Miasta i Komisji Finansów 
Rada Miasta Rybnika postanawia 

I. Ustalić w 1998 r. roczne stawki podatku od środków transporto
wych w wysokości:

1. od autobusów o liczbie miejsc do siedzenia, łącznie z miejscem 
kierowcy:

aI do 15 miejsc 282,00 zł
b/ powyżej 15 do 30 miejsc 516,00 zł
c/ powyżej 30 miejsc 1.140,00 zł
samochodów ciężarowych o ładowności samochodu:
a/ od 2 t do 4 t włącznie 420,00 zł
b/ powyżej 4 t do 6 t włącznie 570,00 zł
c/ powyżej 6 t do 8 t włącznie 681,00 zł
d/ powyżej 8 t do 10 t włącznie 1.005,00 zł
e/ powyżej 10 t do 12 t włącznie 1.320,00 zł
f/ powyżej 12 t 1.443,00 zł
ciągników siodłowych o nacisku na siodło ciągnika:
a/ do 0,5 t włącznie 189,00 zl
b/ powyżej 0,5 t do 1 t włącznie 306,00 zł
c/ powyżej 1 t do 2 t włącznie 357,00 zł
d/ powyżej 2 t do 4 t włącznie 457,00 zł
e/ powyżej 4 t do 6 t włącznie 621,00 zł
£/ powyżej 6 t do 8 t włącznie 738,00 zł
g/ powyżej 8 t do 10 t włącznie 1.095,00 zł
h/ powyżej 10 t do 12 t włącznie 1.440,00 zł
i/ powyżej 12 t 1.452,00 zł
ciągników balastowych 1.416,00 zł
przyczep i naczep:
a/  o ładowności powyżej 5 t do 20 t włącznie 201,00 zł
b/ o ładowności powyżej 20 t 360,00 zł

II. Zwolnić od podatku środki transportowe będące w posiadaniu 
jednostek i zakładów budżetowych miasta oraz Ochotniczych Stra
ży Pożarnych.

III. Uchwala wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1998 r. po uprze
dnim ogłoszeniu w prasie lokalnej.

♦  ♦  ♦

Zwolnienia i ulgi w podatkach lokalnych
I. Podatek od nieruchomości
Z mocy ustawy od podatku zwolnione są m.in.:
a) budowle dróg publicznych oraz grunty zajęte pod te drogi, wraz z 

pasami drogowymi,
b) budynki gospodarcze lub ich części związane z działalnością le

śną, zajęte na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej, 
oraz w gospodarstwach rolnych, w rozumieniu przepisów o po
datku rolnym, budynki gospodarcze lub ich części związane z 
działalnością rolniczą,

c) budynki i grunty wpisane indywidualnie do rejestru zabytków, 
pod warunkiem ich utrzymania i konserwacji zgodnie z przepisa
mi o ochronie zabytków, z wyjątkiem części zajętych na prowa
dzenie działalności gospodarczej,

d) nieruchomości członków Polskiego Związku Działkowców z ty
tułu użytkowania działki, nie dotyczy to jednak budynków prze
kraczających normy powierzchni ustalone w statucie Polskiego 
Związku Działkowców lub w wydanym na jego podstawie re
gulaminie pracowniczych ogrodów działkowych oraz budynków



lub ich części, zajętych na wykonywanie działalności wytwór
czej, handlowej lub usługowej w rozumieniu przepisów o podat
ku obrotowym,

II. Podatek od posiadania psów
Ustawa zwalnia od podatku:
a) psy będące pomocą dla osób kalekich (niewidomych, głuchonie

mych, niedołężnych),
b) psy będące w posiadaniu osób w wieku powyżej 70 lat prowadzą

cych samodzielne gospodarstwo domowe - zwolnienie dotyczy 
jednego psa,

c) psy utrzymywane w celu pilnowania gospodarstw rolnych (w ro
zumieniu ustawy o podatku rolnym) - zwolnienie obejmuje po 
dwa psy na każde gospodarstwo.

I I I .  Podatek rolny
Zwolnienia i ulgi podatkowe przysługujące z mocy ustawy:
a) użytki rolne klasy V, VI i Viz,
b) grunty lub prawo wieczystego użytkowania gruntów, nabyte w dro

dze kupna na utworzenie nowego lub powiększenie już istnieją
cego gospodarstwa do powierzchni nie przekraczającej 100 ha, 
oraz grunty Państwowego Funduszu Ziemi i Zasobu Własności 
Rolnej Skarbu Państwa objęte w trwałe zagospodarowanie w celu 
utworzenia nowego gospodarstwa lub powiększenia gospodarstwa 
już istniejącego do powierzchni nie przekraczającej 100 ha - na 
okres 5 lat,

c) grunty powstałe z zagospodarowania nieużytków - na okres 5 lat, 
licząc od roku następnego po zakończeniu zagospodarowania,

d) grunty otrzymane w drodze wymiany lub scalenia gruntów,
e) użytki rolne, na których zaprzestano produkcji rolnej, z tym że 

zwolnienie może dotyczyć nie więcej niż 20% powierzchni użyt
ków rolnych gospodarstwa rolnego, lecz nie więcej niż 10 ha - na 
okres nie dłuższy niż 3 lata (tryb i szczegółowe warunki zwol
nienia ustaliła Rada Miasta w uchwale nr 237/XXI/96 z dnia 
18.12.1996 r.),

f) podatnikom przysługuje ulga inwestycyjna z tytułu poniesionych 
wydatków na rozbudowę i modernizację gospodarstwa w wyso
kości 25% udokumentowanych nakładów,

g) ulga żołnierska - przy opodatkowaniu gospodarstw osób odbywa
jących zasadniczą służbę wojskową lub zastępczy obowiązek służ
by wojskowej w formie skoszarowanej (ulga - 60% podatku), albo 
gospodarstw rolnych członków ich rodzin, gdy osoba taka bez
pośrednio przed powołaniem do służby pracowała w tym gospo
darstwie, zamieszkiwała i nie osiągała innych przychodów (ulga 
- 40% podatku),

h) ulga w razie wystąpienia klęski żywiołowej - w wysokości zależ
nej od rozmiarów poniesionych strat.

przy ulicy Dolnej w Rybniku
Termin realizacji: 1 miesiąc
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać 
w Wydziale Dróg Urzędu Miasta Rybnika, ul. Hallera 10A, 
pok. 012.
Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami: mgr inż. W. 
Lampart.
Oferty w zaklejonej kopercie opisanej zgodnie z wymagania
mi specyfikacji należy złożyć do dnia 27.03.1998 r. do godz.
10.00 w Wydziale Dróg Urzędu Miasta Rybnika.
Przetarg odbędzie się w dniu 27.03.1998 r. o godz. 12.00 w sie
dzibie Urzędu Miasta Rybnika, ul. B.Chrobrego 2, w sali nr 137. 
Szczegółowe informacje dotyczące warunków zamówienia 
można uzyskać w Wydziale Dróg Urzędu Miasta w Rybni
ku, ul.Hallera 10A, tel. 42-23011, wew. 7204 w godz. od
8.00 do 15.00 od poniedziałku do piątku.
Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem preferen
cji krajowych.
W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy:
1. nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art.22 ustawy o zamówieniach publicznych.

na remont kapitalny ulicy Pukowca w Rybniku 
wraz u uzupełnieniem oświetlenia

Termin realizacji: 3 miesiące 
Wysokość wadium: 17.600,00 zł
Oferty w zaklejonej kopercie opisanej zgodnie z wymagania
mi specyfikacji należy złożyć do dnia 8.04.1998 r. do godz.
15.00 w Wydziale Dróg Urzędu Miasta Rybnika.
Przetarg odbędzie się w dniu 9.04.1998 r. o godz. 11.00 w 
siedzibie Urzędu Miasta Rybnika, ul. B.Chrobrego 2, w sali 
nr 137.
Szczegółowe informacje dotyczące warunków zamówienia 
można uzyskać w Wydziale Dróg Urzędu Miasta w Rybni
ku, ul.Hallera 10A, tel. 42-23011, wew. 7204 w godz. od
8.00 do 15.00 od poniedziałku do piątku.

Rejonowy Lekarz W eterynarii w Rybniku
działając na podstawie art.26 ust.2 ustawy z dnia 24 kwiet
nia 1997 r. o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt rze
źnych i mięsa oraz o Państwowej Inspekcji Weterynaryjnej 
(Dz.u. Nr 60 poz.369), ustala Terenowe Obwody Urzę
dowego Badania Zwierząt Rzeźnych i Mięsa.

Dla miasta Rybnika wyznaczono Obwód Tereno
wy “RYBNIK” z siedzibą w Lecznicy dla Zwierząt

przy ul. Słowackiego 15 w Rybniku. Badania wy
konuje lekarz weterynarii Stanisław Szynol - Ryb
nik, ul.Słowackiego 15 (Lecznica dla Zwierząt) oraz 
lekarz weterynarii Józef Kałuża - adres j.w.

W związku z powyższym wszyscy mieszkańcy do
konujący uboju domowego zwierząt zobowiązani są 
do dopełnienia obowiązku przeprowadzenia badania 
mięsa przed konsumpcją w/w punkcie badania.

VI



3 ) na
zadanie nr l  “Uzupełnienie oświetlenia ulicznego  

na ulicy Rajskiej w R ybniku-Bogu- 
szowicach”

zadanie nr 2 “Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na 
ulicy Górniczego Stanu w Rybniku- 
Niedobczycach:

Termin realizacji: 3 miesiące
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w 
Wydziale Dróg Urzędu Miasta Rybnika, ul. Hallera 10A, pok. 012. 
Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami: mgr inż. W. 
Lampart, inż. G.Muras
Oferty w zaklejonej kopercie opisanej zgodnie z wymagania
mi specyfikacji należy złożyć do dnia 11.03.1998 r. do godz.
15.00 w Wydziale Dróg Urzędu Miasta Rybnika.
Przetarg odbędzie się w dniu 12.03.1998 r. o godz. 11.00 w sie
dzibie Urzędu Miasta Rybnika, ul. B.Chrobrego 2, w sali nr 137. 
Szczegółowe informacje dotyczące warunków zamówienia 
można uzyskać w Wydziale Dróg Urzędu Miasta w Rybni
ku, ul.Hallera 10A, tel. 42-23011, wew. 7204 w godz. od
8.00 do 15.00 od poniedziałku do piątku.
Dokumentacja techniczna do wglądu w Wydziale Dróg Urzę
du Miasta Rybnika, ul. Hallera 10A, pok. 013.
Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem preferen
cji krajowych.
W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy:
1. nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art.22 ustawy o zamówieniach publicznych.

♦  ♦  ♦

4) na modernizację chodnika 
przy ulicy Karłowicza w Rybniku

Termin realizacji: 1 miesiąc
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w 
Wydziale Dróg Urzędu Miasta Rybnika, ul. Hallera 10A, pok. 012. 
Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami: mgr inż. W. 
Lampart.
Oferty w zaklejonej kopercie opisanej zgodnie z wymagania
mi specyfikacji należy złożyć do dnia 20.03.1998 r. do godz.
10.00 w Wydziale Dróg Urzędu Miasta Rybnika.
Przetarg odbędzie się w dniu 20.03.1998 r. o godz. 12.00 w sie
dzibie Urzędu Miasta Rybnika, ul. B.Chrobrego 2, w sali nr 137. 
Szczegółowe informacje dotyczące warunków zamówienia 
można uzyskać w Wydziale Dróg Urzędu Miasta w Rybni
ku, ul.Hallera 10A, tel. 42-23011, wew. 7204 w godz. od
8.00 do 15.00 od poniedziałku do piątku.
Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem preferen
cji krajowych.
W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy:
1. nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art.22 ustawy o zamówieniach publicznych.

5) na budowę dróg i chodników
o nawierzchni z kostki brukowej gr. 6 cm i 8 cm 
oraz żwirowej o łącznej powierzchni ok 8000 m2 

na nowobudowanym osiedlu mieszkaniowym 
w Rybniku, przy ul. Wierzbowej 

Oferty należy złożyć do dnia 24.03.1998 r. do godz. 10.00 w 
Wydziale Inwestycji i Budownictwa, ul. Hallera lOa. 
Przetarg odbędzie się dnia 24.03.1998 r. o godz. 12.00 w sie
dzibie Urzędu Miasta Rybnika, ul. Chrobrego 2, sala nr 137. 
Do udziału w przetargu upoważnia wadium w wysokości 
20.000,00 zł. wpłacone do dnia 23.03.1998 r. do godz. 15.00 
na konto Zamawiającego: PBK I-o Rybnik Nr 1110101284- 
2017-3620-3-20 lub w kasie Urzędu Miasta w formie pienięż
nej oraz w poręczeniach, gwarancjach bankowych, gwaran
cjach ubezpieczeniowych, zastawach na papierach wartościo
wych emitowanych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa. 
Szczegółowe informacje oraz specyfikację istotnych warun
ków zamówienia w cenie 21.96 zł. można uzyskać w Wydzia
le Inwestycji i Budownictwa Urzędu Miasta Rybnika, ul. Hal
lera lOa, tel. 4223011 w. 77-06 lub 4223989, w godz. 8.00-
15.00 od poniedziałku do piątku.

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku, 
ul. 3 Maja 12 ogłasza przetarg nieograniczony 

na modernizację piętra i poddasza budynku  
mieszkalnego przy ul. Gliwickiej 1 w Rybniku 

wraz z instalacjami wod.-kan., c.o., gazową 
i elektryczną.

Termin realizacji: 15 czerwca 1998 r.
Wadium: 6.000,00 zł.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia /25 zł/ można 
odebrać w siedzibie zamawiającego, pok. nr 13 lub za zali
czeniem pocztowym.
Uprawniona do kontaktów z oferentami: Danuta Nielaba, teł. 
0-36 42-26036 w. 58, pok. 13 w godz. 7.00 - 15.00.
Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, pok. 11. 
Termin składania ofert upływa dnia 30.03.1998 r. o godz. 15.00 
Otwarcie ofert nastąpi dnia 31.03.1998 r. o godz. 10.00 w 
siedzibie zamawiającego, pok. 4.
Postęp owanie będzie prowadzone z zastosowaniem preferencji kra
jowych. Postępowanie nie zostało poprzedzone wstępną kwalifikacją. 
W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podta- 
wie art.19 i art.22 ust.7, spełniający warunki zawarte w art.22 ust.2 
ustawy o zam. publ. oraz warunki dodatkowe: spełniają wymogi 
określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:
- cena 70%
- wiarygodność ekonomiczna 10%
- doświadczenie i przygotowanie techniczne oferenta 20%

VII
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II GLIWICKIE TARGI BUDOWNICTWA
W dniach 13-15 marca w Gliwicach na Placu Krakowskim odbędą się wiosenne targi promujące budownictwo oraz 

małą architekturę. Targi, jako doskonała forma wymiany informacji handlowej, to w Gliwicach potrzeba chwili. Rejon 
naszego miasta jest bardzo interesujący gospodarczo. Dodatkowo wbrew obiegowym opiniom, budownictwo ma się 
nieźle, coraz więcej osób myśli o własnym, jednorodzinnym lokum. Dla potencjalnych klientów jest to sposób na zo
rientowanie się w kilka dni w nowych możliwościach technologicznych. Wiosna jak  wiadomo jest początkiem sezonu 
budowlanego, każdy kto zamierza budować, remontować dom, mieszkanie, będzie miał możliwość zorientować się kto, 
gdzie i za ile oferuje interesujący towar. Dlatego liczymy na dużą frekwencję ze strony firm odwiedzających. W ub. roku 
w targach wzięło udział ponad stu czterdziestu wystawców, odwiedzający to dziesięć tysięcy osób - czyli jak na pierw
szy raz to dość duży sukces.
W obecnym roku przede wszystkim myślimy o promocji firm regionalnych, choć nie tylko. Proponujemy potencjalnym 
wystawcom zaprezentowanie się na Gliwickich Targach Budownictwa w profesjonalnych halach namiotowych. Obiek
ty, które staną na Placu Krakowskim, będą objęte całodobową ochroną.

Organizujemy konkurs na najlepiej zaaranżowane stoisko. Nagrodą jest puchar ufundowany przez organizatora 
B.O.T. "PROTARG", wywiad z przedstawicielem zwycięskiej firmy przeprowadzony przez gliwicką redakcję Dziennika 
Zachodniego, który patronuje naszemu przedsięwzięciu. Nagrodę ufundowała również gliwicka firma poligraficzna 
"EPIGRAF" w postaci materiałów reklamowych.

GLIWICKIE TARGI BUDOWNICTWA

PROTARG to również organizator różnego rodzaju im prez okolicznościowych,
biesiad, festynów, itp.

Artykuł sponsorowany

Szczegółowych informacji na temat II Gliwickich Targów Budownictwa 
udzielają pracownicy firm y "PROTARG" 

pod numerem telefonu (0-32) 237-94-31, (0-32) 230-48-54 do 56.

’98
G liwice, Plac Krakowski

m arzec

inform acje i zgłoszenia:

Biuro O bsługi Targów PROTARG  
ul. Wincentego Pola 16, 44-100 GLIWICE 
teł. 0-32/237 94 31, 0-32/230 48 54*56

Tel. 42-28-825 ■■MMMMMM
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Możecie sobie wyobrazić moją radość. Te

raz wystarczyło pojechać do konsulatu USA 
w Krakowie. I wreszcie w maju zadzwonił 
telefon z biura Camp America w Londynie 
z informacją, że za tydzień jadę do Ameryki 
do pracy na obozie dla ludzi specjalnej troski 
w stanie Nowy Jork. Miałem odebrać bilet 
lotniczy na lotnisku Heathrow w Londynie 
i odlecieć do Nowego Jorku. Kompletnie

bardzo podekscytowany. O 21 lokalnego cza
su wylądowałem na lotnisku JFK w Nowym 
Jorku. Odebrał mnie przedstawiciel Camp 
America i zawiózł do hotelu w New Jersey. 
Z powodu zmiany czasu był to bardzo długi 
dzień i odpoczynek w hotelu był konieczny.

Następnego dnia z hotelu odebrał mnie dy
rektor mojego obozu Stu Mace. Warto w tym 
momencie podkreślić, że w Ameryce wszy
scy mówią sobie po imieniu, są keep smiling 
i sprawiają wrażenie bardzo miłych. Taki jest

Piotr w pracy... i w Nowym Jorku

mnie zamurowało... Po 30 godzinach spę
dzonych w autobusie wysiadłem na Victoria 
Coach Station w Londynie i zdałem sobie 
sprawę z tego, że teraz jestem zupełnie sam i 
jakoś sobie muszę poradzić. Lot do Nowego 
Jorku był moim pierwszym w życiu i byłem

amerykański styl, po prostu cały dzień mu
sisz się uśmiechać. Na obozie pracowałem 
w obsłudze technicznej. Do obowiązków na
szego zespołu należało utrzymanie porządku 
w kuchni, stołówce, praca w magazynie

E P 17

Tryptyk brzeżański
Cóż ma wspólnego z Rybnikiem dopiero 

co wydana książka Tryptyk brzeżański, 
będąca zapisem najtragiczniejszego czasu 
w dziejach tego kresowego miasta w woj. 
tarnopolskim, czasu barbarzyństwa sowiec
kiego, hitlerowskiego i nacjonalistów ukra
ińskich. Otóż ma, bowiem autorem tej nie
zwykle starannie udokumentowanej publi
kacji je s t urodzony w Brzeżanach, ale 
mieszkający w Rybniku, pełniący aktual
nie funkcję prezesa koła Związku Komba
tantów Rzeczpospolitej Polskiej i Byłych 
Więźniów Politycznych w naszym mieście 
Zbigniew Rusiński. Sylwetkę autora po
staramy sie przedstawić w najbliższych nu
merach "GR".

Gobeliny dla 
biznesmenów

Program noworocznego spotkania dla śro
dowiska biznesu organizowanego tradycyjnie 
w Ratuszu przez Urząd Miasta i Izbę Prze
mysłowo-Handlową ROP obejmował, obok 
spotkania towarzyskiego i możliwości zwie
dzenia sal Muzeum, prezentację gobelinów 
artysty z Ukrainy Michała Dejnegi.

Swoje prace przekazał on Parafialnemu 
Domowi Polskiemu w Stanisławowie, a do 
Rybnika przywieźli je przedstawiciele nasze
go samorządu. Osiem niewielkich, wycenio
nych na 1500 zł gobelinów, znalazło wśród 
uczestników spotkania bardzo szybko nabyw
ców, a zysk zostanie przekazany na potrze
by wspólnoty polskiej i jej domu w Stani
sławowie.

Na Małej Scenie Rybnickiej

Swingowe pożegnanie 
Karnawału

Na Małej Scenie Rybnickiej znów zabrzmi 
jazz, a właściwie jego kwintesencja - swing... 
Wykonawcy powinni usatysfakcjonować naj
bardziej wybrednych miłośników tego gatunku 
muzycznego, bowiem zespół High Bred Jazz 
Trio, które wystąpi 24 lutego o godz. 19.00 na 
MSR tworzą: Wojciech Karolak (Hammond 
organ), Piotr Baron (tenor sax) i Zbigniew 
Lewandowski (drums).

Tak więc “śledziowy”, kończący karnawał wie
czór, rybniccy melomani będą mieli okazję spę
dzić słuchając wiązanki najwspanialszych stan
dardów swingowych w równie wspaniałym wy
konaniu.

Mała Scena Rybnicka funduje dwa dwuo
sobowe zaproszenia dla naszych czytelni
ków. Do odebrania w redakcji.

___ T eŁ  4 2 -2 8 -8 2 5
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Kolejne siedem par o 50-letnim stażu 
małżeńskim otrzymało na uroczystości 
w rybnickim Ratuszu przyznawane 
Prezydenta RP Medale za Długoletnie 
Pożycie Małż

Złote Gody obchodzili: 
Wincenty i Genowe
fa Kurdowie, Emilia 
i Władysław M iel
niczukowie, Elfry
da i Robert Piecho
wie, Władysław i He
lena P ytlikow ie, 
Anna i W acław  
Szulikowie, Jadwi
ga i Zygfryd Szy- 
m iczkow ie oraz 
Longina i Antoni 
Zdrzałkowie.

Medale wręczył wiceprezydent Jerzy 
Kogut. Czas przy kawie i kołoczu trady
cyjnie um ilali jubilatom  Anna i Jerzy  
Przeliorzowie.

Na palcu Genowefy Burdowej, obok 
ślubnej obrączki, lśni druga - wysadzana 
kamykami. - Dostałam od męża na złoty 
jubileusz - mówi pani Genowefa. - Kilka 
pierścionków podarowałam, ale tego nie 
dam nikomu... Państwo Burdowie poznali 
się w czasie wojny. Pana Wincentego nie 
ominęło wcielenie do Wehrmachtu, front i 
rosyjska niewola - typowe, wojenne losy 
Ślązaków. Ranny pod Żorami, został ode
słany do pracy w kopalni "Jankowice",

gdzie “robił na węglu” aż do emerytury. 
Państwo Burdowie ślub wzięli w 1947 
roku. - Niedługo znod sie synek, a córka 
po siedmiu latach - mówi pani Genowefa. 
Dziś mają czworo wnuków. Uważają, że 
choć bywało różnie, przeżyli te 50 lat szczę
śliwie, najważniejsze, że w zdrowiu...

Państw o M ielniczukow ie m ieszkali 
przez ponad 20 lat w kamienicy na Rynku, 
gdzie dziś ma swoją siedzibę Izba Przemy
słowo-Handlowa. Pani Emilia wieszała pra
nie tam, gdzie dziś jest kawiarnia Na pod
daszu, bo tam był strych... Dziś mieszkają 
na osiedlu “Nowiny”, ale gdyby była moż
liwość powrotu na Rynek, zrobiliby to bez

namysłu. - Początki naszego wspólnego 
Życia były bardzo trudne - wspominają pań
stwo M ielniczukowie. - Nasze pierwsze 
mieszkanie miało 2 na 4 metry. Dziś mło
dzi ludzie, dzięki prezentom ślubnym mają 
lżejszy start. Myśmy nie dostali nic. Pań
stwo M ielniczukowie wychowali dwoje 
dzieci, mają czterech wnuków . - Myślę, że 
nie zapomną o dzisiejszym Dniu Babci 
(21.01). Nie ma dnia, żeby któryś do nas 
nie zajrzał... mówią.

Wszystkim jubileuszowym parom skła
damy gratulacje dalszych lat w zdrowiu 
i pomyślności.

Ir/

1 6  ega
i w kantynie. Nasz zespół był wybitnie mię
dzynarodowym teanTem , bo pracowali 
w nim ludzie z różnych krajów: Polski, 

| |v  A ng lii, Irlan d ii, H o land ii, F in lan d ii, 
Ig _  Czech, Estonii i USA. Praca w Camp Je- 
I  * ned nie była łatwa, często pracowaliśmy 

po dwanaście godzin na dobę. Spotkałem 
się z życzliwością młodych Amerykanów, 
z którymi pracowałem i którzy przybli
żyli mi swój kraj. Dzięki temu dziś bar
dziej płynnie mówię po angielsku.

Między obozowymi turnusami były 
kilkudniowe przerwy i w tym czasie mo
głem autobusem lub wynajętym samocho
dem obejrzeć kawałek Ameryki. Zwiedzi
łem okoliczne miasteczka takie jak  Rock 
Hill. Monticello, Middle Town oraz Nowy 
Jork. W ierzcie mi, że miasto w którym 
mieszka dwadzieścia milionów ludzi, czy
li tyle ile połowa obywateli Polski, robi 
wrażenie. Przeżyłem szok kulturowy - tu 
wszystko jest inne niż w Europie - domy, 
samochody, a przede wszystkim inni są

ludzie. Amerykanie myślą inaczej i trze
ba czasu, by ich zrozumieć. Pobyt w Ame
ryce dostarczył mi wielu wrażeń - jedno 
jest pewne: tego lata nigdy nie zapomnę. 
Wniosek z mojego pobytu w Ameryce jest 
następujący: bardzo łatwo i tanio można 
wspaniale spędzić wakacje w USA.

Jeżeli jesteście zainteresowani wyja
zdem do Ameryki w tym roku, skon
taktujcie się z Camp Am erica, Dept. 
NA, 37A Queens Gate, London, SW7 
5HR, United Kingdom.

Tel. 42-28-825

Piotr Koroszec
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Abecadło
rzeczy  ś lą sk ich

Rybnickie towarzystwo 
“momegów"

Śląsk, będąc w rękach niemieckich od połowy XVIII wieku, objęty 
był polityką germanizacyjną, którą realizowano przede wszystkim 
przez szkołę. Od samego jednak początku niemieckie władze szkolne 
miały problem z wprowadzeniem planów germanizacyjnych w życie, 
bo brakowało nauczycieli znających niemiecki. Tak więc dopiero 
w drugiej połowie XIX wieku zniemczanie zaczęło przynosić oczeki
wane przez Niemców efekty. Proces ten łatwiej zachodził na Dolnym 
Śląsku, na C/órnym Śląsku zaś zgermanizowano jedynie część mie
szkańców miast i to tylko bogatszych kupców i urzędników czyli 
tych, którzy chcieli robić karierę zawodową.

ka...” (w ydanie z 1925 roku, str. 116): 
Dopóki jednak jeszcze ktoś po polsku my
śli i po polsku się modli, nie może on się 
pomimo tych pary niemieckich frazesów, 
jakie potrafi wymówić, zaliczyć do Niem
ców. I w Rybniku jest pień tutejszej ludno
ści polski. W domu mówią tylko tym języ
kiem, modlą się w nim, a jeżeli w towarzy
stwie chcą być wesołymi, zmienia się roz
mowa prowadzona dotychczas w języku

Przykładem zgermanizowania Górnoślą
zaka przez niemiecki system szkolnictwa 
był Karol M iarka, znany później jako 
polski działacz narodowy, wydawca gazet 
i książek. M iarka dopiero jako dorosły 
człowiek uświadomił sobie, że nie jest 
Niemcem. To “odkrycie” tak tłumaczył: 
Jestem z polskich rodziców rodzony, ale 
cała moja edukacja była niemiecka. Jed
nak miłość przyrodzona ku rzeczy polskiej 
tlała zawsze w kąciku serca, podobnie jak  
u Mojżesza ku rzeczy izraelskiej. Iskra ta 
rozgrzewała coraz więcej serce moje, gdy 
historię polską czytałem, gdy w niej na 
każdej karcie tak wiele szlachetności na
rodów i władców słowiańskich znalazłem. 
Nie każdy jednak zgermanizowany Ślązak 
dotknięty był tym “palcem bożym”, nie 
każdemu starczyło intelektu i charakteru, 
by dokonać “polskiego odkrycia” i zmie
nić w związku z tym dotychczasowy spo
sób myślenia i styl życia.

Wyobraźmy sobie jak w połowie XIX 
wieku przebiegać m ogła germ anizacja 
syna bogatego rybnickiego kupca. Mogło 
być tak: rodzice poznali już smak pienią
dza, obracają się wśród niemieckich hur
towników, bankierów czy urzędników nie
mieckiego wówczas Urzędu M iasta Ryb
nika. Chcą by syn nie musiał, jak  oni, 
sprzedawać desek, mięsa czy ubrań, więc 
posyłają go do gimnazjum, niemieckiego 
oczywiście, bo innych nie było. W szkole 
średniej chłopak staje się “Niemcem z wy
kształcenia” . Oczywiście w domu mówi 
się po polsku, gwarą. Chłopak idzie na
stępnie na praktykę urzędniczą, po czym 
znajduje dobrze płatną posadę na (nie
mieckiej) kopalni lub w (niem ieckim)

urzędzie - na poczcie, w magistracie, w 
policji czy w szkole. Czyta niem ieckie 
gazety - bo innych nie ma, a z czasem cho
dzi na niemieckie filmy. Spotyka się to
warzysko i w pracy - z Niemcami bądź 
z “niemieckimi Ślązakami”, takimi jak  
on sam. Oczywiście z czasem zaczyna my
śleć “po niemiecku” ; denerwuje go polski 
bałagan, polskie rządy, a nawet polskie 
jabłka, które są oczywiście gorsze od nie
mieckich. Jest też przekonany, że polskim 
językiem nie można tyle wyrazić co języ
kiem niemieckim. Tak oto powstał “rodo
wity rybnicki N iem iec” przełom u XIX 
i XX wieku, w którego “kąciku serca tli 
się jeszcze coś po polsku” . Tyle wyobraź
nia! A teraz przyjrzyjmy się jak problem 
ten w 1861 roku skomentował Franciszek 
Idzikowski w “Dziejach miasta Rybni-

niemieckim, na takąż prowadzoną łatwiej
szym dla nich językiem polskim / . ../  Na 
poparcie tych słów Idzikowski przytacza 
następujące zdarzenie: W pewnym lokalu 
w Rybniku gromadzą się od przeszło 30 
lat znakomici obywatele miasta, po więk
szej części członkowie magistratu i tacy, 
którzy nimi byli, ażeby tam sobie zagrać 
w karty, m ianowicie w ulubioną grę 
“solo Ponieważ są tam obecni Niemcy, 
mówi się z początku tylko po niemiecku. 
Skoro się jednak gra ożywi i jakiś nieszczę
śliwiec, zapowiedziawszy słabą grę, jed 
ną bitkę po drugiej przegrywa, powstaje 
przy każdym biciu głośna radość.: “Momy 
go! Momy go! ” - słychać wszędzie i pol
ski język zwycięża. Towarzystwo tych gra
czy nazywają inni żartobliwie - “towarzy
stwem momegów”.

Marek Szołtysek

t. ^  >-> r> r> r\
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Według list kandydatów na radnych wybra- I  
ne zostały następujące osoby: Jan Szczepon- 
nek (restaurator), Nikodem Sobik (spedytor), 
dr Konrad Wiesner (lekarz), Walenty Gawlik 
(kupiec), Józef Mathea (nauczyciel), Antoni 
Herger (właściciel fabryki), Józef Bańczyk 6 
(asesor gimnazjalny), Artur Huhnt (monter), I

Rada i Zarząd Miasta
1 0 9 9 -1 Q9Q

Karol Sladki (kupiec), Ludwik Damis (mistrz 
stolarski), Leon Musiał (książkowy), Edward g 
Karbonik (kierownik szkoły), Maksymilian 
Fras (oberżysta), Alojzy Szweda (kupiec), Jan 
Wolnik )ślusarz przodowy), Antoni Dziuba 
(hutnik), Jan Konsek (mistrz szewski), Jan 
Nowomiejski (rektor), Maksymilian Piełka 
(inspektor powiatowy), Emanuel Knesz (rol
nik), Jan Wichtorowski (robotnik), Edward 
Wyleżych (przemysłowiec), Wilhelm Fojcik 
(radca rządowy PKP), Józef Spyrka (kontro
ler Urzędu Ubezp.), Jan Bączkiewicz (sędzia 
powiatowy), Jan Jamrozik (sędzia powiato
wy), Alojzy Prus (kupiec), Maksymilian Ba- I  
sista (księgarz), Ludwik Wróbel (delegat Izby 
Rzemieśln.), Ludwik Piechoczek (kupiec).

Zdecydowanie na korzyść strony polskiej 
zadziałała zwiększona frekwencja wyborcza 
wynosząca ponad 95 proc. oraz umiejętny 
podział polskich list wyborczych na okręgi. |  
Rezultaty wyborów uznać należy za sukces 
Polaków. W porównaniu z wyborami z 14 li
stopada 1926 roku, Niemcy stracili 4 manda
ty na korzyść list polskich, uzyskując 9 man
datów. PPS traciła l mandat, wprowadzając 
ostatecznie do Rady 2 radnych. Połączone li
sty polskie 3,4 i 5 uzyskały łącznie 19 man
datów, zdobywając bezwzględną większość 
w Radzie Miejskiej.

Niewątpliwie czynnikiem sprzyjającym w 
zwycięstwie listom polskim była zdecydowa
nie lepsza sytuacja ekonomiczna społeczeń
stwa polskiego, a także intensywna kampa
nia wyborcza prowadzona na łamach prasy, 
wiecach i ulicach. Ostatnie posiedzenie Ko
misarycznej Rady Miejskiej odbyło się 13 
maja 1927 roku.

c.d.n.
D.Prus

Jedną z dwu trzecich nagród w zorgani
zowanym z okazji XXVIII Rybnickich Dni Li
teratury konkursie W  mojej M ałej O jczy
źnie otrzymał

Marcin Margoński 
za pracę pt.

"Ślązaków rozmowy wieczorne".
A  oto jej fragmenty.

(...) - Mój ojciec jest "gorolem". Jest jed
nak gorolem dość nietypowym. Podczas 
tych siedemnastu lat, które spędził ży
jąc wśród Ślązaków, nie tylko poznał 
złożoność natury i problemów Górne
go Śląska, wobec których wielu "goro- 
li", zarówno tych żyjących tu, jak i w in
nych częściach Polski, wykazuje nie
zwykłą wprost ignorancję, ale także 
poduczył się nawet trochę gwary. Od 
jakiegoś czasu jego ulubionym zaję
ciem podczas zakupów jest zagadywa
nie gwarą. Z zapałem robi to szczegól
nie w małych, prywatnych sklepikach, 
w których sprzedawczynie momental
nie “podchwytują” i mamy wtedy niezły 
ubaw. Tata nie przepuści również żad
nego programu dokumentalnego na 
temat Śląska, żadnej z rozmów prowa
dzonych przez pana Kutza. Myślę, że 
przez te lata stał się bardziej śląski od 
mamy, co jest szczególnie widoczne, 
jeśli chodzi o poglądy na temat regio
nalizmu czy autonomii.

- Tak, dzisiejszy Śląsk ogromnie róż
ni się od tego, w którym ja dorastałem. 
Teraz Ślązacy są u siebie mniejszością.

- Rzeczywiście, niestety niewielu jest 
takich, którzy nie pochodzą ze Śląska, 
a mimo to czują się z nim związani i 
zależy im na jego przyszłości. Żyjąc

wśród "goroli" stanowiących dziś, jak 
powiedziałeś, wuju, większość na Ś lą
sku, obserwuję ich postawy. Wielu mo
ich szkolnych kolegów urodzonych na 
Śląsku nie poczuwa się do najmniej
szych związków z tą ziemią, jest ona 
dla nich czymś obcym i niezrozumia
łym. Często od młodych dziewczyn tam 
urodzonych i wychowanych słyszę “Ja  
nie jestem Ślązaczką”. Może jest w tym 
i wina części Ślązaków, którzy podob
nie jak wiele małych narodów czy grup 
etnicznych zagrożonych utratą swej 
tożsamości czy języka, zamykają się w 
sobie, izolują. Zjawisko to zaobserwo
wałem zbierając materiały do pracy o 
staliniźmie u nas - na Ziemi Rybnickiej, 
kiedy wielokrotnie zdarzało się, że moi 
rozmówcy na początku pytali, czy je
stem Ślązakiem. Nawet jeśli tego nie 
robili, to kiedy rzuciłem kilka słów gwa
rą lub powiedziałem, że jestem Śląza
kiem, stawali się bardziej rozmowni.

- Trudno, Marcinie, dziwić się ludziom 
tej ziemi, która po wojnie przeżyła prze
cież prawdziwy najazd jednostek, któ
re nie miały pojęcia o skomplikowanej 
naturze Śląska i zaprowadzały tu nowe 
porządki. Ja  nie mieszkałem wtedy w 
Polsce, ale twoja babcia opowiadała mi 
o nauczycielach, którzy uczyli dzieci 
“prawdziwej” polszczyzny i urzędasach 
zmuszających ludzi do zmiany nazwisk. 
Upokorzeń doznanych z powodu 
brzmienia nazwiska czy śląskiego ak
centu łatwo się nie zapomina. Zwła
szcza, jeśli doświadcza się ich ze stro
ny narodu, który sam podobnych upo
korzeń doświadczał... (...)

Ptok piyrszy
W post i w popielcowo szczoda,
Tustego nom czwortku szkoda!

Ptok drugi
Bo choć cholestyrol szkodzi,
To tuste nom chyntnie wchodzi 
Gymbom w brzuch,
Aże spuch!

Ptok trzeci
Ale to szkodzi, niy rozumiycie?
No ja  ! Wy rozum mocie na diecie!

(fra-szoł-ka)
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Krótkie dzieje 
Grabowni

Nazwa Grabowni - dzisiejszej 
dzielnicy Rybnika - wywodzi się od 
grabów, które niegdyś rosły na tych 
terenach w dużych ilościach.

Początki Grabowni sięgają najpraw
dopodobniej drugiej połowy XIII wieku. 
Wtedy ziemie te książę Władysław III 
Opolski miał darować powstającem u 
w podrybnickich Rudach klasztorowi cy
stersów. Z późniejszych dokumentów 
wynika, że polany, mokradła i porośnię
te borami tereny dzisiejszej Grabowni za
gospodarowali cystersi. XIV-wieczny 
dokument klasztorny wspomina stawy 
rybne w Grabowni i Olszowcu (dzisiaj 
część dzielnicy Grabownia), inny doku
ment z 1408 roku mówi o właścicielu 
Golejowa, który wynajął od rudzkich 
cystersów staw w Gołej o wie. Tak więc 
wieś klasztorna Grabownia żyła głównie 
z uprawy ziemi, hodowli zwierząt, go
spodarki leśnej i hodowli ryb. Część 
mieszkańców zatrudniona też była z pew
nością w okolicznych kuźniach  np. 
w Rybnickiej Kuźni. Status wsi klasztor
nej Grabownia zachowała prawdopodob
nie do 1810 roku, czyli do kasacji kla
sztoru rudzkich cystersów przez pruskie 
władze. Okres ten, czyli pierwsza poło
wa XIX wieku, przyniósł tej osadzie rów
nież inne zasadnicze zmiany. Chłopi, na 
skutek reformy państwa, zostali stop
niowo zwalniani od pańszczyzny oraz

przekazano im część gruntów. W 1847 
roku Grabownia weszła w skład Gminy 
Gołej ów i wpłynęło to od razu na polep
szenie życia mieszkańców Grabowni.

Ludzie mieli swoje gospodarstwa, wpływ 
na samorząd gminny i... własną karczmę. 
Największe jednak zmiany przyniósł 
przełom XIX i XX wieku. Było to zwią
zane z rozwojem hutnictwa i górnictwa 
w naszych okolicach oraz z ogólnym 
podwyższeniem  się poziomu życia w 
Cesarstwie Niemieckim, którego Górny 
Śląsk był częścią. W 1871 roku w Gra
bowni były już 62 domy, w których 
mieszkało 308 mieszkańców, zaś w 1915 
roku było ich 339.

Początkowo dzieci z Grabowni cho
dziły ok. 3 kilometry do szkoły podsta
wowej w Golejowie, w 1867 roku uczy
ło się ich tam około 70. Mieszkańcy Gra
bowni podjęli starania o wybudowanie 
swojej własnej szkoły. Władze oświato
we prawie 6 łat zwlekały z podjęciem 
decyzji, ale wreszcie w 1911 roku szkoła 
powstała. Służyła ona tamtejszym dzie
ciom do przełomu lat 60. i 70. naszego 
stulecia, a następnie budynek przezna
czono na przedszkole. Dzisiaj zaś dzieci

Budynek starej szkoły z Grabowni z 1911 roku służy dzisiaj jako przedszkole C3T21

Teł. 42-28-825
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z Grabowni znów uczą się wspólnie z dziećmi z Golejowa 
w SP 29 przy ulicy Komisji Edukacji Narodowej.

W 1922 roku, kiedy po Powstaniach Śląskich i Plebiscycie 
część Górnego Śląska wróciła do Macierzy, Grabownia stała 
się wsią graniczną. W skład gminy Golejów Grabownia wcho
dziła aż do 1954 roku, następnie została przydzielona do Gro

Grabownię odwiedziliśmy z aparatem fotograficznym w południe 
28 stycznia br. Na dzielnicę padł cień... dymów z kominów elek
trowni “Rybnik”. Uczniowie z Grabowni ze swym zasłużonym kierowni

kiem szkoły Wiktorem Potoczkiem. Zdjęcie z 1924 roku.
mady Wielopole. W 1973 roku Grabownie stała się częścią 
Gminy Ochojec, zaś w 1977 częścią (dzielnicą) gminy Rybnik. 
Do ważnych powojennych wydarzeń należy zaliczyć powsta
nie w 1956 roku Ochotniczej Straży Pożarnej oraz rozpoczęcie 
w 1967 roku - na obrzeżach Grabowni - budowy elektrowni 
“Rybnik”.

K apliczka św. 
Urbana powstała 
w Grabowni 
w 1905 roku, zaś 
przed dwoma laty 
została gruntow
nie odremonto
wana.

Mimo tego, że teren Grabowni był własnością klasztoru cy
stersów w Rudach, pod względem kościelnym wieś od swoich 
początków należała do parafii rybnickiej. Dopiero w 1905 roku 
tamtejsi mieszkańcy ufundowali sobie kaplicę pod wezwaniem 
patrona rolników - św.Urbana. Od tego czasu nabożeństwa, 
różaniec, majowe czy nieszpory - odprawiali u siebie, ale na 
msze św. nadal chodzili do “starego kościoła” w Rybniku. Sy
tuacja ta zmieniła się dopiero w 1926 roku, kiedy w Golejowie, 
nie bez udziału mieszkańców Grabowni, powstał nowy para
fialny kościół pod wezwanierm Chrystusa Króla. Mieszkańcy 
Grabowni należą do tej parafii do dnia dzisiejszego.

Malownicze tereny Grabowni rozciągają się nad zalewem przy 
ulicy Poloczka.

Tel. 42-28-825



Aktualnie dzielnica Grabownia liczy 
648 mieszkańców. Do najaktyw niej
szych działaczy tamtejszej Rady Dziel
nicy należą Jadwiga Tkocz, H erbert

Krok i przewodniczący RM Tadeusz 
Kamyczek. W dzielnicy tej przy udzia
le w ładz sam orządow ych w okresie 
ostatnich dw óch lat zrobiony został 
chodnik wzdłuż całej ulicy Poloczka. 
Teraz już dzieci mogą bezpiecznie cho
dzić do szkoły. W tym samym czasie 
Rada Dzielnicy pom ogła w remoncie 
kaplicy św. Urbana, a także doprow a
dziła do wykonania przez odpowied
nie służby m iejskie około 10 punktów 
świetlnych. W 1996 roku zakończono

budowę wodociągu, a w ostatnim  cza
sie w dzielnicy podłączono 100 tele
fonicznych num erów  (poprzednio w 
całej dzielnicy były tylko dwa telefo

ny!). Podobnie jak  w całym Rybniku, 
również w Grabowni metodą gospodar
czą utwardzono około 1 km drogi przy 
ulicy Skowronków i boczne Poloczka. 
Dla m ieszkańców Rada Dzielnicy zor
ganizowała wycieczki do Zakopanego 
i w okolice Częstochowy oraz ufundo
wano paczki świąteczne dla seniorów.

W tym roku m ieszkańcy planują 
utwardzenie m etodą gospodarczą uli
cy Skowronków oraz zrobienie drogi

dojazdow ej do rem izy strażackiej. 
Będą też wykonane ok. 4 punkty świe
tlne, choć Rada Dzielnicy liczy na wię
cej. Czyni się też przygotow ania do 
drenowania nisko położonych części 
G rabow ni, gdzie w czasie  obfitych  
opadów tworzą się bajora i zalewane 
są piwnice. Natomiast do największych 
problem ów  tej dzieln icy  zalicza się 
śmiecących turystów nad zalewem oraz 
uciążliwości związane z usytuowaniem 
tu elek trow ni “R ybnik” , zw łaszcza 
opadający pył i hałas. M ieszkańcy  
G rabow ni m arzą też o now ej n a
w ierzchni ulicy Poloczka i przede  
wszystkim  o kanalizacji!

■
Materiały dotyczące dzielnicy 
zebrał, zdjęcia i reprodukcje 

wykonał 
Marek Szołtysek

(Podstawowym źródłem tekstu były 
opracowania Józefa Kolarczyka)

Co się dzieje 
w Grabowni?

Ciekawostki z Grabowni
♦  Na przełomie 1995/96 roku podczas remontu kaplicy 
w Grabowni w jej wieżyczce znaleziono zalakowaną 
butelkę, a w niej następujący tekst (podajemy go w ory
ginalnej pisowni): “Grabownia 19 maja 1905. Jest wy
budowano Kaplica na Grabowni. Fundatorowie (...) Ta 
Kaplica kosztowała 1000 Marek. Na ten czas będący 
ksiądz Fararz Franciszek Brudniok w Rybniku a Biskup 
Kardynał Georg Kopp we Wrocławiu, Cesarz Niymiec- 
ki Wilchelm II w Berlinie, a Pisorz tego pisma Maciej 
Fross. ”

♦  Według powtarzanych w Grabowni starych podań, 
obwałowania stawu nad potokiem Grabownia mieli w 
II poł XIII wieku sypać tatarscy jeńcy, wzięci do nie
woli podczas ich najazdu na Polskę.

♦  Elektryfikację Grabowni wykonano dopiero w la
tach 1947-1948

♦  Już w latach międzywojennych w Grabowni był klub 
sportowy “Jedność”, reaktywowany po drugiej wojnie 
światowej

♦  Z Grabownią związanych jest kilka zasługujących 
na pamięć ludzi, m.in.: Alojzy Prus (1877-1841) - uro
dził się w Grabowni, ofiarny działacz narodowy, ryb
nicki radny, zginął w rosyjskich łagrach; Jan Dziuba 
(1882-1938) - urodzony w Grabowni, działacz naro
dowy, powstaniec, poseł na Sejm Śląski; Wiktor Polo- 
czek (1889-1942) - powstaniec śląski, ceniony kierow
nik szkoły w Grabowni w latach 1923-1939, zamordo
wany w niemieckim obozie koncentracyjnym; Józef 
Kolarczyk - mieszka w Golejowie, pracuje w elektrow
ni “Rybnik”, jako pierwszy opracował Historię Gra
bowni (dotąd w maszynopisie).
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- Stanowisko dyrektora MOSiR-u objął 
Pan po zmarłym nagłe w ub. roku Józe
fie Śliwce, człowieku, który z kamieńskim 
ośrodkiem jest wręcz utożsamiany. Nie 
obawia się Pan konfrontacji z pamięcią 
o poprzedniku?
- Zdaję sobie sprawę, że nie uniknę po
równań. Przez trzy lata współpracowałem 
z dyr. Śliwką i wiem, że był on człowie
kiem całkowicie zaangażowanym  we

wszystko co robił. Chciałbym kontynuo
wać jego inicjatywy, wychodząc jednocze
śnie ze swoimi, by w świadomości ludzi 
zaistnieć na swój własny sposób.
- Nie jest Pan osobą z zewnątrz, zna Pan 
ośrodek i wszystkie jego obiekty. Jakie 
drzemią w nich niewykorzystane jeszcze 
możliwości?
- Marzy mi się, by wśród mieszkańców 
Rybnika i okolic zapanowała “moda na 
Kamień”. By stał się on miejscem sobot
nio-niedzielnego wypoczynku. Tu jest 
przestrzeń, piękna konfiguracja terenu, ide
alne warunki do aktywnego spędzania 
wolnego czasu. Będziemy się starali orga
nizować tu masowe imprezy rekreacyjne, 
zapraszać znanych sportowców, który lu
dzi przyciągną. Chcemy Kamień promo
wać, a tym samym zachęcać ludzi do ak
tywnego wypoczynku. Coraz więcej osób 
prefereuje ten właśnie sposób spędzania 
wolnego czasu, a więc coś drgnęło.

Ludzie jeżdżą po świecie, oglądają 
podobne obiekty i znają ich standard. Na
szym celem jest zbliżenie się do niego, choć 
oczywiście małymi kroczkami, po kolei, w 
miarę możliwości finansowych.
- Kąpielisko “Ruda”powoli do europej
skiego standardu się zbliża...
- Dzięki stacji uzdatniania jakość wody 
spełnia na “Rudzie” wszelkie normy. Po 
brodziku - dzieci, i nie tylko, otrzymają w

tym roku kolejną atrakcję - 80-metrową 
zjeżdżalnię. Obok boisk do siatkówki pla
żowej, powstanie jeszcze przed tegorocz
nym sezonem boisko do koszykówki. 
Ogromnym powodzeniem cieszy się przy
stań ze sprzętem pływającym. “Obłoże
nie” jest tu tak duże, że postanowiliśmy 
dokupić i kajaków, i rowerów wodnych.
- Przez ostatnie kilka lat zmienił się rów
nież standard pływalni przy ul. Powstań
ców...
- Owszem, sporo tam zainwestowano. Od 
wymiany okien do zainstalowania stacji 
uzdatniania wody i remontu misy basenu 
oraz szatni i sanitariatów. Ostatnio zmo
dernizowaliśmy saunę, która otrzymała 
odpowiednie zaplecze, chcemy też dopo
sażyć siłownię w tzw. “pawilonie judo”. 
Jako trenerowi pływania i nauczycielowi 
WF jednocześnie, ogromnie mi zależy na 
ściągnięciu na pływalnię przede wszyst
kim dzieci. Bo choć od rana do późnego

popołudnia trwa tu nauka pływania dla 
dzieci klas III i IV, a efekty tego są w Ryb
niku widoczne, nadal 50 proc. naszej mło
dzieży nie umie pływać...
- Domyślamy się, ze to właśnie woda jest 
Pana żywiołem, ale w skład MOSiR-u 
wchodzą również inne obiekty...
- Największym z nich jest stadion. Będzie 
on nadal służył przede wszystkim żużlo
wi i jego kibicom. Próbujemy podnieść

jego standard, ale to wymaga ogromnych 
nakładów finansowych. Aktualnie trwa 
remont “szklanej wieży” i sporą już zmie
niło się na lepsze. Wiele wnosi współgo
spodarz obiektu - Rybnicki Klub Motoro
wy.

Odżywa usytuowany obok stadion lek
koatletyczny, miejsce treningów sekcji LA 
RMKS-u. Remontowana jest płyta i bież
nia, jeszcze w tym roku planujemy prace 
melioracyjne. Istnieją już realne plany 
budowy sztucznego lodowiska w miejscu 
dawnego basenu na Paruszowcu.

Zależy mi, by obiekty usytuowane pra
wie w centrum miasta były jego wizytów
ką, by tętniły życiem, a bywanie w nich 
było w dobrym stylu.
- Tego właśnie Panu życzymy. Dziękuje
my za rozmowę.

Rozmawiała: W. Różańska

Rafał Tymusz - jest rybniczani- 
nem, absolwentem I LO  im. Po
wstańców ŚL, w  1992 roku ukoń
czył Akademię Wychowania Fizycz
nego w Katowicach (specjalizacja 
nauczycielska i trenerska - pływa
nie). Po studiach podjął pracę w 
ośrodku Multi Relax przy Elektrow
ni "Rybnik", odpowiadając za dzia
łalność rekreacyjną tej placówki. 
Założył sekcję pływacką RKS "Ener
getyk", której zawodnicy - juniorzy 
młodsi i młodzicy nadal odnoszą 
pod jego trenerską opieką sukcesy 
na poziomie Mistrzostw Polski.

Od 1995 roku sprawował funkcję 
kierownika pływalni krytej i basenów 
otwartych Miejskiego Ośrodka Spo
rtu i Rekreacji w Kamieniu. Od stycz
nia br. jest dyrektorem MOSiR-u.

Żona Iwona jest bibliotekarzem 
w SP  6.

Marzy mi się

Dyrektor Tymusz w swoim ulubionym miejscu pływalni przy ul. Powstańców.
Zdj.: szoł
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Pierwszoligowe koszykarki Color Cap-u Rybnik 
na półmetku II etapu rozgrywek z dorobkiem 28 
pkt, plasują się na 8 miejscu w ligowej tabeli i mają 
2 pkt. przewagi nad dziewiątym w tabeli Perfopo- 
lem Starachowice.

Cotor Cap osłabiony
Jednak do dalszych, jakże ważnych spotkań, rybni- 

czanki przystąpią bez dwóch czołowych koszykarek 
zespołu. W czasie spotkania z Włókniarzem Biały
stok, które rybniczanki rozstrzygnęły na swoją ko
rzyść 80:64, już w pierwszej akcji Ilze Ose doznała 
złamania kości promieniowej lewej ręki, a pod ko
niec I połowy groźnej kontuzji kolana doznała Kata
rzyna Kurczyńska. Na domiar złego Monika Król 
opuściła boisko z mocno stłuczonym łokciem, a Ga
briela Fulbiszewska do szatni schodziła z rozciętym 
łukiem brwiowym.

Do końca II etapu rybniczanki rozegrają 3 spotka
nia i chcąc zapewnić sobie 8 miejsce dające przepust
kę do III etapu, czyli do Play Off, jedno z tych spo
tkań muszą wygrać, co w osłabionym składzie nie 
będzie łatwe.

Obóz zamiast łerii
Koszykarki drugoligowego RMKS Partners Rybnik 

w czasie szkolnych ferii ciężko pracowały na zorganizo
wanym najpierw w Rybniku-Kamieniu, a później w Bren- 
nej obozie, gdzie pod okiem trenera M.Orczyka doskona
liły koszykarskie rzemiosło. Na początku marca rybniczan
ki zakończą ligowe zmagania, a rozpoczną walkę o czołową 
lokatę w Mistrzostwach Polski juniorek, do których droga 
wiedzie przez turnieje eliminacyjne. Obecnie rybnickie 
koszykarki wygrywają prawie wszystkie spotkania w lidze 
śląskiej i już niebawem przystąpią do rozgrywek makrore- 
gionalnych.

Turystyka dla wszystkich
Pierwsze z cyklu otwartych spotkań Koła Przewodni

ków Turystycznych rybnickiego oddziału PTTK poświę
cono założycielowi i pierwszemu naczelnikowi Tatrzań
skiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego gen. Ma
riuszowi Zaruskiemu. Jego sylwetkę przybliżył przewo
dnik tatrzański i beskidzki, instruktor przewodnictwa P TTK  
oraz współautor przewodników dla turystów wysokogór
skich - Marian Kunicki.

W kwietniu o problemach ochrony przyrody i zagospo
darowaniu Parku Krajobrazowego “Cysterskie kompozy
cje Krajobrazowe Rud Wielkich “ będzie mówił dyrektor 
parku dr Jan Maciej Waga. W maju - spotkanie z twórcą

Miasto pomoże żużlowcom
Żużlowcy RKM Rybnik, którzy przymierzają 

się do walki o wywalczenie awansu do żużlowej 
ekstraklasy, otrzymają od miasta 200 tys.zł.

Pieniądze te przeznaczone zostaną m.in. na szkole- 
■ ■  nie żużlowej młodzieży. W ostatnim czasie w druży- 

nie podjęto kilka istotnych decyzji. Krzysztof Flie- 
■ N  gert został sprzedany do Łodzi, a jego starszy brat 

Dariusz na jeden sezon został wypożyczony do Kro- 
sna' P °na^ to czwórka rybnickich żużlowców: B. Fic- 
ner, R. Chromik, A. Musiolik i M. Fojcik w nad

chodzącym sezonie żużlowym będzie broniła barw powra
cającego na drugoligowe tory Śląska Świętochłowice, do 
którego zostali wypożyczeni. Rybniccy działacze prowa
dzą obecnie rozmowy dotyczące trzeciego zawodnika za
granicznego, którym, być może będzie, uczestnik Grand Prix 
97 Szwed Peter Karlson. Obecnie rybnicka drużyna prze
bywa na obozie w Wiśle. W klubie można już nabywać 
karnety na imprezy żużlowe w sezonie 1998.

Ferie w mieście
Jak co roku, wiele placówek oświatowych naszego 

miasta zatroszczyło się o to aby dzieci, które na okres 
ferii zimowych pozostały w  swoich domach przynajmniej 
przez kilka godzin uczestniczyły w zorganizowanych for
mach wypoczynku. Młodzieżowy Dom Kultury w  Ryb
niku, a także domy kultury w Niedobczycach i Bogu- 
szowicach oraz Miejska Biblioteka Publiczna w Rybni
ku organizowały przez dwa tygodnie zimowych waka
cji konkursy, zajęcia plastyczne i muzyczne, recytator
skie, poranki filmowe, wycieczki krajoznawcze, a na za
kończenie wiele dzieci wzięło udział w  balach przebie
rańców. Do akcji "ferie w mieście" włączył się także 
MOSiR, organizując turnieje siatkówki, koszykówki, piłki 
nożnej, a także zajęcia doskonalące technikę pływania 
oraz judo. Jak zwykle największym zainteresowaniem 
ze strony uczniów rybnickich szkół cieszyły się turnieje 
sportowe.

W  35 szkołach podstawowych i w  8 szkołach ponad
podstawowych w godzinach dopołudniowych otwarte 
były sale gimnastyczne, a uczniowie mogli korzystać bez 
ograniczeń ze szkolnego sprzętu sportowego.

W  ciągu 2 tygodni wakacji w rybnickich szkołach w su
mie dodatkowe zajęcia trwały 1246 godzin.

ludowym z Istebnej Józefem Brodą.
Spotkania, których celem jest zainteresowanie szero

kiego grona, szczególnie młodzieży, krajoznawstwem i tu
rystyką, odbywają się w sali Miejskiej Biblioteki Publicz
nej - współorganizatora imprez.

Tel. 42-28-825— f i a —
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Klub Międzynarodowej Prasy i Książki 
Rybnik, ul. Sobieskiego 18

D.Banaszak, T. Biber, 
M. Leszczyński 
I L U S T R O W A N E  
DZIEJE POLSKI

Historia Polski od 
Mieszka I do Wałęsy w 
p ig u łce , w dodatku  
bardzo kolorowej. Po 
nad 300 barwnych ilu 

stracji, fotografii i map. Wiążące je  tek 
sty same wchodzą do głowy.

♦  ♦ ♦
Tomasz Lis 
ZAW ÓD: K O R E 
SPONDENT

Znany dziennikarz 
opowiada jak  spełniło 
się jego marzenie by 
zostać telewizyjnym  
koresp o n d en tem  w 
USA. Rozpoczyna od 
spotkania z prezydentem Clintonem, a 
potem jest już tylko ciekawiej... Kilka 
kolorowych fotografii pt. Lis w akcji... 

♦  ♦  ♦
FA - art - Kwartalnik 
Literacki

Ostatni ubiegłorocz
ny numer wychodzą
cego w Bytom iu p i
sma. Młoda proza i po- 
ezja, recenzje, zapis 
wystąpień na spotka
niu krytycznoliterac

kim pn. Bronię tego pisarza... Intere
sująca szata graficzna 

♦  ♦  ♦
CD Piotr Kaczkow
ski przedstawia 
M iniM ax

Znany prezenter 
z e s taw ia  14 w aż
nych, a trudnych do 
zdobycia na płytach 
utworów przedstawionych w audycji 
“Zapraszamy do Trójki” . Wśród nich 
zespoły Wipers, The Bolshoi, Red Box, 
a także Claire Hamill, Rick Wakeman 
i in.

Wśród autorów prawidłowych rozwiązań 
krzyżówki rozlosujemy dwa bony towarowe 

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

Rybnik, ul. Sobieskiego 18.

POSTAĆ Z 
m o G i i

...CAFE
r

_ 4

NIEDŹWIEDZIA 4 r
C a

SKÓRADRZEWA
„ .T R A W A " 1

...SERCE DO ZAKUWANIA D O  P RZEM A
W IAN IA

r * 1 1 2 f  9
GŁÓWNATĘTNICA ¡ C P R O S Z E K  

Z  R E K L A M Y ' ► ¡ n
7

KRZEW Z RODZINY WRZOSG- WATYCH
PANINDYK

MIASTO NA ZACH. OD LWOWA*  6 n .

V

(7) RYBN.SKLEP  
W R Y W U

W L O T E H II 7 f 4 3
NIEDOBRE
LUDOLFINA.

► f  - REGULUJERZEKI L <
■NIEBESKA1
STACJABENZYNOWA ; V .NIEUCZCIWE

A
WIECZORNE PASMO 'CARTOON NETWORK1> *

/ 6
SMACZNEJOGURTY v o

PRZEDSIĘWZIĘCIE
POŻEGNAŁNY ZWROT

STOP M M 3  
Z U K IE M  
1 CYNKIEM

►
▼

A

ZN ANY
STAN ISŁAW

PIERW. CHEM 
L A  20 ► c 17

APARAT FOT. ►
h

PIŁKA W BRAMCE
P I F . . . ►

f  i
..JERZY 
AITTOR ZDJĘĆ 
•FARAON1

KRZYKKOZY
'symbolPIERW.CHEM.
LA86

RZECZOWAOCENA
SYTUACJI

BIAŁA,
OPATRUNKO
WA ( h

C Z Ę Ś Ć
SETA > 9 1 5 a

N A
ZAKUPY ZAKONNIK

B E
Ś W IĘ C E ŃB A W O U

Ł Ó Ż K O  
N A  S T A T K U

y W

1 6

▼
£

PRODUKUJE
ROWERY > 1 1 O M ć

~1

M .W P N ,
A U STR II

P ISZ Ą C A
WIERSZEM L

POSZŁA CK) PRZEDSZKOLA ►
O }SŁODKI 21EM1NIAK

r *

PŁACISZ JĄ PRZY SPŁACIE 
KREDYTU f r '

B A B C IA
MAM Y

IN D IA Ń S K I

SUCHATRAWA ► 9
)

3
DUCHOW A
ŻYDOWSKI ► 7 -o

^ i o / i U

r *

SYMB. PIERW, 
CHEM IA . 10

► N AJLEPSZA
OBRONA > 4 K

CYGAN KA  
Z  CHATY  
ZA WSIĄ

i
ZABAWKA 
LUB OWAD

M ER IT O M ► !
J  1 4

f
O ~ r 'DZIECIĘCE'

JEDZENIE

FORM A
CELN IKOW A
Z A IM K A T T 9

*
( r u n

O S Z U S T , K ŁA M CA > ( C & 5 4 C
i

ICH KRZYK 
NAD MORZEM

TSE-TU N G ►
9

...F A R R O W > H 1

Nagrodę za rozwiązanie krzyżówki nr 1 z hasłem "PLOTKA 
MA WIELKIE USTA "otrzymują: REGINA GOŁY, ul. Świer- 
klańska 11, 44-200 Rybnik oraz JANINA MATUSZEK, ul. 
Wolna 18a/5, 44-203 Rybnik. Bony towarowe do odebrania w 
redakcji przez miesiąc od daty ogłoszenia nazwisk zwyciężców.
Rozwiązaniem krzyżówki jest hasło, które powstanie po upo
rządkowaniu ponumerowanych liter od 1 doi 7.

Rozwiązania na kartkach pocztowych prosimy przysyłać do 6 
marca pod adresem redakcji: "Gazeta Rybnicka", Rynek 12a, 
skr. poczt. 96, 44-200 Rybnik, lub wrzucić do naszych "żółtych 
skrzynek" (ulica Kościuszki, Zamkowa).

Opatrywanie rozwiązania kuponem nie jest konieczne.

Apelujemy do naszych Czytelni
ków, by korespondencję wysyłaną 
na nasz adres: Redakcja “Gazety 
Rybnickiej”, 44-200 Rybnik, Ry
nek 12a, opatrywali dodatkowo nu
merem skrytki pocztowej - skr. po
cztowa nr 96, co ułatwi pracę po
czcie i zaoszczędzi drogi listono
szom. Dziękujemy!

Tel. 42-28-825
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P.P.U.H. „FABET" Sp. z o.o.
44-240 Żory, ul. Boczna 6
Tel (036) 73-40-500; 73-40-510 

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

O O  B U D O W Y  D O M U
►stropy prefabrykowane - dł. do 9,0 m, 
►elementy ścienne (bloczki, pustaki), 
►płyty dachowe, belki nadprożowe, 
►płyty drogowe płytki chodnikowe, 
►Krawężniki, obrzeża, 

koryta odwadniające,
►stal, wyroby stalowe, siatki zgrzewane, 
►wypożyczalnia elektronarzędzi i sprzętu 

budowlanego, tel. (036) 73-40-526. 
Garaże prefabrykowane
•  p o je d y n c z e  i k o m p le k s y ,  

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

N A W I E R Z C H N I

w Ä W s i
W  W O R K A C H  5 0  kg
MOŻLIWOŚĆ DOSTAWY

J U b

STROP 2K
beton 
uzupełniający ^

zbrojenie 
łączące 
płyta prefabrykowana

kratownica
przestrzenna

Maksymalna rozpiętość stropu 9 ,0  m
!5g-jwn ■ ■marn ow ać aw jg w T n r w y r

WYCENA
NIERUCHOMOŚCI
Uprawniony Rzeczoznawca Majątkowy 
mgr inż. Krzysztof URBAŃCZYK 

tel. 42-35-323

O g ło s z e n ia  d r o b n e
MŁODE MAŁŻEŃSTWO POSZUKUJE MIESZKANIA (do 
wynajęcia na kilka lat). Kontakt: telefony 434-84-06, 422-84-81.* * *
SPRZEDAM LAMPĘ BIONIK, Rybnik, ul. Jankowicka 27c.

G A BINET  
A K U PU N K TU R Y  

I TERAPII LASEROWEJ
Rybnik, ul.Raciborska 35 

poniedziałek, środa, sobota (9-13), 
piątek (9-18)

Leczenie: uodpornienie organizmu, 
nałogi, otyłość, cellulitis, nerwice, 

choroby alergiczne, ból krzyża, barku 
i ramienia, głowy, dyskopatie, 

neuralgie- międzyżebrowa i inne. 
Konsultacja bezpłatna

Agencja Reklamowa
INFOMAA

Poszukuje pracowników na stanowisko

konsultanta reklamowego
Wymagamy:

• średniego wykształcenia
• operatywności
• miłej aparycji

• umiejętności samodzielnej pracy

Rybnik, Rynek 12n, tel. 423 80 90

Wodzisław Śl., ul. Młodzieżowa 67 b 
tel. (036) 456 33 88

Biuro Reklamy:
Wodzisław Śl., tel./fax (036) 456 27 69 

Rybnik, telefax (036) 422 81 62 wew. 402
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KINO “PREMIEROWE” TZR

Titanic, USA, 20-21.02., godz. 17.00, 20.30; 22.02., godz. 16.00,19.30; 23.02., godz. 
17.00, 20.30; 24.02., godz. 10.00, 17.00, 20.30; 25-26.02., godz. 17.00, 20.30 
Amistad, USA, 27.02., godz. 21.30; 28.02., godz. 17.00, 19.45 oraz od 1 do 5 marca

Kino “APOLLO”
Anastazja, USA, 20-22.02., godz. 16.30; 23.02., godz. 17.00; 24-26.02., godz. 16.30 
Space World, ang., 20-22.02., godz. 18.15; 24-26.02., godz. 18.15; 27.02., godz. 
16.30, 28.02.-1.03., godz. 15.15
Młode wilki 1/2, poi., 20-22.02. oraz 24-26.02., godz. 20.00; 28.02.-1.03., godz. 17.00 
Kiler, poi., 27.02., godz. 18.15; 28.02.-1.03., godz. 18.45 
Koszmar minionego lata, USA, 27.02., godz. 20.00; 28.02.-1.03., godz. 20.30 

Kino zastrzega sobie prawo do zmian w repertuarze.

DKF "Ekran" w kinie "Apollo"
Clerk’s-Sprzedawcy, USA, 23.02., godz. 19.00

Kino “ZEFIR” - DK Boguszowice
Bandyta, poi.,-ang., 22-26.02., godz. 17.00, 19.00

Kino “WRZOS” - DK Niedobczyce
Herkules, USA, 23.02., godz. 9.00
George prosto z drzewa, USA, 23.02., godz. 11.00

BEZPŁATNE PORADY PRAWNIKA
w "Gazecie Rybnickiej"

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

dyżuruje prawnik udzielający bezpłatnie porad

i EKSPRESS 
Rybnik, Reja 2

W yw oływ anie negatyw ów  w procesie c-41 i w ykonyw anie 
odbitek w ośm iu form atach. Term iny od 1 do 24 godzin.

4  zdjęcia paszportowe - tylko 10 zł

^ GAZETA^
RYBNICKA

~  13.000 °

m & m ęM ffs/
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 YAT

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

mm/cm ¿omwmm) rwojeęo ô
OKŁADKA (tylna 
strona ostatnia 
cała strona 
1/2 strony 
1/4 strony 
strona wewnętrzna

pełny kolor):

1607 zł 
803 zł 
402 zł

cała strona 
1/2 strony 
1/4 strony

- 1435 zł
- 717,5 zł
- 358,75 zł

NMEPSZ«
SEZPéATW/CDiPOPTAŻ
RABATY:
cykl 3 emisji -10%
cykl 6 emisji -1 5  %
cykl 12 emisji - 20%

ceny netto + 22% VAT

Biuro ogłoszeń: INFOMAX, 
Rybnik, Rynek 12a, 

tel. 423-80-88, tel./fax 423-80-90

,  GAZETA,,
RYBNICKA

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

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

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

A D RES REDAKCJI: 
44-200 Rybnik  

Rynek 12a (oficyna) 
Skrytka pocztowa 96  

tel./fax 42-28-825  
Redakcja czynna 

od poniedziałku do piątku

mm- ■



Z A P R A S Z A M Y

Uroczyste otwarcie sklepu

HURTOWNIK 2
w dniu 25.02.1998 r.

Zapraszamy na zakupy: 
- bogaty asortyment 
towarów

Czekamy na Ciebie 
w godz.

600 1900 pon ■ pt 
’ ■ 1500 soboty

Szybko! Sprawnie! Profesjonalnie!

MOTOR TEST
A.B. Gozdek

AUTORYZOWANA STACJA BOSCH

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

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

Pn. - pt. godz. s ^ - l ó 00 service 
godz. 800 - 1800 sklep 

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

te l./fax  (0-36) 4218735

Rybnik, ul. Rzeczna 6 (obok targowiska) Zapraszamy do korzystania z  profesjonalnych usług!

(GAL m tf
W Y K Ł A D Z I N Y  - T A P E T Y_______________________________________________

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

w Rybniku, PI. Kopernika 1
(dawny PEWEX)

Oferujemy:

Wykładziny (szerokość 2,3,4,5 m), tapety, okłeiny samo
przylepne, kleje, kasetony, listwy podłogowe, wycieraczki

NOWOŚĆ

Panele podłogowe „PARADOR”

Gwarantujemy:

Sprzedaż ratalną - niskie oprocentowanie 
Produkty renomowanych firm  
Profesjonalną i miłą obsługę 
Transport (do 7 km gratis)

Atrakcyjne ceny

największy wybór
tel. (0 3 6 ) 423 58 29, 423 58 30

^  INDECO®
Wodzisław Śląski ul. Ks. Konstancji 14, tel. (0-36) 455 41 53 

Rybnik ul. Zebrzydowicka 3 (D.H. „DOMUS”) 
Jastrzębie Zdrój D.H. „KŁOS”

Szafy z drzwiami suwanymi INDECO 
znajdują swoje zastosowanie praktycznie 
w każ-dym pomieszczeniu.
Z powodzeniem można sto-sować je 
w przedpokojach, sypialniach, gardero
bach,gabinetach czy biurach.
Szeroka gama dostępnych kolorów płyt, 
luster oraz ram drzwi daje pewność, że 
drzwi INDECO będą doskonale kom
ponować się z istniejącym wnętrzem.
Wysokiej klasy materiały oraz wykonaw
stwo gwarantują zadowolenie nawet naj
bardziej wymagających klientów.

• RATY
• MOŻLIWOŚĆ ODPISANIA OD 

PODATKU
• RABATY DLA POWODZIAN
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FHU „GÓRECKI” 
TŁUMIKI

PUNKTY SPRZEDAŻY 
DETALICZNEJ I MONTAŻU^
ŚW IERKLANY % ^  ^  ^
ul. Żorska 28 
tel. 0-90 68 33 29
GLIWICE
ul. Rybnicka 11*“*
tel. (032) 232 07 06
S O S N O W IE C ' -
ul. Sienkiewicza 13 + V | j j
tel. (032) 66 54 33 ^

SPRZEDAŻ JIURTOWA
ŚWIERKDANY
ul. 3 Maja 114
(t ra s a ^ ry  - W o Sfc iś fa^ Śfr^ p P  
tel. 0-60 308 356, 0 601 468 248 
fax (036) 43 55^88 ^  ^  Ś

Górnośląski 
Bank Gospodarczy S.A.
oddział w Rybniku przy ul. Miejskiej 8

tel./fax 422 82 10, 422 82 68, 422 82 08

Polecamy korzystanie z naszych usług m.in.:

O  Rachunki bieżące dla osób prowadzących 
działalność gospodarczą

O  Rachunki oszczednościowo-rozliczeniowe - RO R 

O  Karta Płatnicza GBG  SA  P O L C A R D  

O  ZŁOTA LOKATA G BG  SA  

O  K-24 - Kradyt budowlano-mieszkaniowy 

O  K-65 - Kredyt samochodowy

KORZYSTAJĄC Z USŁUG GBG S.A. 
WSPIERASZ FUNDACJĘ ROZWOJU 
KARDIOCHIRURGII W ZABRZU.

Prezes Rady Fundacji ^  Z ln^ i  GB0 S A
prof. dr hub. n. med. ZBIGNIEW RELIGA TADEUSZ WNUK

DOMEIy 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 

Autoryzacja Techom 
Koncesja MSW i A

Autoryzowany dystrybutor Miwi-Urmet

Zapraszamy

DOMOFONY, VIDEODOMOFONY
TELEFO NY

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

44-200 Rybnik
PI. Wolności 15 
tel. (036) 42 24 846 
tel./fax (036) 42 24 992

44-300 Wodzisław SI.
ul. 26 Marca 7 
tel. (036) 45 53 245

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

PRZEDSIĘBIORSTWO
PRODUKCYJNO-HANDLOWO-

USŁUGOWE

OKNA I DRZWI
Poszukujemy partnerów  

handlowych
Wyrób posiada certyfikat zgodności 

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

dla systemu VEKA SOFTUNE

VEKA - niemiecki profil 
Wybrałeś to co najlepsze

PORTO
IFENSTER < Promocja zimowa

szyby K=1,1 w cenie 1,6
Zapraszam y rów nież do naszych  

salonów' sprzedaży
RTV - THOM PSON, P H IL IP S , PANASONIC, SONY 

AGO - A RDO . W HIRLPOOL. IIOSCH, ZANCSSI, PO LAR. AMICA

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


