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WĘZEŁ GORDYJSKI
Zarząd Miasta po przeanalizowaniu 

koncepcji przedstawionej przez prezy
denta Józefa Makosza podjął decyzję 
wprowadzenia ruchu okrężnego z bar
dzo małą ilością punktów kolizyjnych, 
poprzez skierowanie głównego potoku 
ruchu w rejon ulic PIŁSUDSKIEGO 
i JANKOWICKIEJ.

Zmiana organizacji ruchu w tym 
rejonie podyktowana jest koniecz
nością poprawienia bezpieczeństwa 
i płynności ruchu oraz uwzględnienia 
licznych postulatów mieszkańców mia
sta, głownie użytkowników tego 
skrzyżowania.

Do chwili obecnej, pomimo korekt 
i aktualizacji organizacji ruchu w tym 
rejonie nie była ona zadawalająca. Po
stanowiono więc jednym zdecydowa
nym cięciem przeciąć ten węzeł gordyj
ski. Główny potok ruchu, ustalony na 
podstawie wizji lokalnych oraz po
miarów natężenia ruchu przebiega:
•  od dzielnicy CHWAŁOWICE w kie
runku WODZISŁAWIA ŚL, i w zwią
zku z tym będzie kierunkiem uprzywile
jowanym, przebiegającym bądź po dro
dze z pierwszeństwem przejazdu, bądź po 
krzyżówkach umożliwiających bezkoli
zyjny przejazd,
-  na wszystkich skrzyżowaniach, gdzie 
kierujący obowiązany będzie do 
ustąpienia pierwszeństwa przejazdu, 
pojazdy posiadające pierwszeństwo, 
nadjeżdżać będą tylko z jednej strony!
•  Dla osiągnięcia tych założeń, konie
czne było: odwrócenie kierunku ruchu na 
ul. PIŁSUDSKIEGO i wprowadzenie 
na niej bezwzględnego zakazu zatrzymywania

wania.
•  W związku z tą zmianą, ulega zmia
nie dojazd do stacji paliw CPN, który 
możliwy będzie tylko od ul. JANKO
WICKIEJ przez parking przy hotelu 
dokończenie na str.3

— ►  K IERUNEK RUCH U
P0SIADAJĄCY PlERWSZ.

- >  KIERUNEK RUCHU 
PODPORZĄDKOWANY

DOJAZD DO C.P.N.

Nieprawidłowo zaparkowane lub po
rzucone pojazdy będą usuwane na koszt 
właściciela - postanowił Zarząd Miasta 
11 czerwca br. Nagminne nieprzestrze
ganie zakazu postoju przez użytkow
ników rybnickich dróg utrudnia ruch 
oraz utrzymanie porządku na ulicach 
miasta. By ułatwić sprawne sprzątanie 
jezdni i chodników ustawiono znaki

ZA DARMO DO BUDAPESZTU 
WIEDNIA I ISTAMBUŁU

konkurs dla czytelników „Gazety Rybnickiej 
„sponsorowany przez Biuro Turystyki „Sandra;.

Czytelnicy, którzy zgromadzą pięć ku
ponów z kolejnych pięciu numerów „Gazety 
Rybnickiej,, dołączą do nich kartkę ze swoim 
imieniem, nazwiskiem, adresem i ew. telefo
nem i prześlą je w zaklejonej kopercie na 
adres redakcji „Gazety Rybnickiej,,, wezmą 
udział w losowaniu
- bezpłatnego przejazdu do Budapesztu (tam 
i z powrotem) dla jednej osoby
oraz
- bezpłatnego przejazdu do Wiednia (tam 
i z powrotem) dla jednej osoby.

Czytelnicy, którzy zgromadzą siedem ku
ponów z kolejnych siedmiu numerów GR, 
dołączą do nich kartkę ze swoim imieniem, 
nazwiskiem, adresem i ew. telefonem i prześlą

 GAZETA RYBNICKA 
Waszą gazetą !

K u p o n  n r  1
Biuro Turystyki SANDRA  

ul. Grunwaldzka 7,
41- 400 Mysłowice, tel.222-308) 

ma również oddziały 
w Rybniku, ul. Kościuszki 54 

w Warszawie, ul. Nowowiejska 
1\3 m. 15 tel. 31-93-63 

w Łodzi, ul. Pomorska 78, 
tel. 78-16-31 
Kupon nr 1

Podróż i wypoczynek z SANDRĄ  
najprzyjemniejsze

zakazujące parkowania pojazdów 
w określone dni tygodnia.

Na przykład, na ulicy Dworek nie 
wolno ustawiać pojazdów we wtorki. 
Niestety kierowcy tego nie przestrze
gają. Służby komunalne muszą więc 
wymiatać śmieci spod samochodów 
ręcznie.

Rynek wraz z przylegającymi ulicami

je w zaklejonej kopercie na adres redakcji 
GR, wezmą udział w losowaniu 
- bezpłatnej wycieczki autokarowej do Istam
bułu dla jednej osoby (świadczenia Biura 
Turystyki „Sandra,, - 2 x hotel, 3 dni pobytu 
w Istambule, wiza, przewóz, ubezpieczenie 
komunikacyjne „Warta,,, czas trwania wycieczki

 - siedem dni.
Młodzież szkolna, która zgromadzi 

wspólnie co najmniej po 100 kuponów 
z każdego z kolejnych pięciu numerów GR 
(czyli razem 500 kuponów), dołączy do nich 
kartkę z nazwą i adresem szkoły oraz imie
niem i nazwiskiem wychowawcy klasy, lub 
opiekuna grupy oraz imionami i nazwiskami 
uczestników zbiórki, i prześle je w zaklejonej 
kopercie na adres redakcji GR, weźmie 
udział w losowaniu - jednodniowej wycieczki 
autokarowej dla 35 osób w promieniu 300 
kilometrów od Rybnika.
Uwaga !

Kupony należy przesłać luzem. Naklejenie 
ich na kartkę zdyskwalifikuje uczestnika lo
sowania ! Szczegóły (termin itp.) ze 
szczęśliwymi uczestnikami losowania uzgo
dni Biuro Turystyki „Sandra,,, które przejaz
dy i wycieczki ufundowało.

od godz.7.00 do 19.00 stanowi strefę 
ograniczonego parkowania. Mogą tam 
zatrzymywać się na pół godziny tylko 
posiadacze kart postojowych. Rozpro
wadza je Izba Handlowo-Przemysłowa 
mieszcząca się przy Rynku. Uprawnieni 
do ich otrzymania są i ci, którzy 
prowadzą w tym rejonie działalność gos
podarczo - handlową i usługową. Za
kaz ten jest jednak nagminnie łamany. 
Dlatego też Zarząd Miasta postanowił 
wyegzekwować przestrzeganie prawa 
w sposób bardziej zdecydowany. 
Niewłaściwie ustawione pojazdy będą od 
tej pory usuwane i wywożone na PAR
KING STRZEŻONY PRZY ULICY 
RACIBORSKIEJ. Zadania tego 
podjął się Polski Związek Motorowy 
w Wodzisławiu Śl., który dysponuje 
odpowiednim, specjalistycznym
sprzętem do tego celu.

Przyjemność ta będzie kosztować nie
sfornych kierowców od 100 do 300 tys. 
zł, wywóz 70 tys., parkowanie 30 tys. 
oraz mandat karny do 200 tys. zł. Miejs
ca objęte przymusowym wywozem nie
prawidłowo zaparkowanych pojazdów 
będą oznaczone białą prostokątną tab
licą z czarnym rysunkiem przedsta
wiającym samochód na dźwigu.

Polecenie usunięcia pojazdu może 
wydać policja, Straż Miejska lub Wy
dział Komunikacji. Samochód zostanie 
sfotografowany, a w miarę potrzeby 
będzie sporządzana dokumentacja fo
tograficzna ewentualnych uszkodzeń - 
dokończenie na str.3

1GAZETA RYBNICKA



Zarząd Miasta 
Informuje

UCHWALA NR 45\9 
Zarządu Miasta Rybnika 
z dnia 11 czerwca 1991 r.

W SPRAWIE USUWANIA Z DROGI POJAZDÓW NA KOSZT WŁAŚCICIE
LA.

ZARZĄD MIASTA POSTANAWIA:
1. W razie pozostawienia na drodze pojazdu, którego stan wskazuje na to, że nie jest 
on użytkowany, albo pojazdu bez tablic rejestracyjnych (jeżeli są one dla danego 
rodzaju pojazdu wymagane), pojazd może być usunięty z drogi na koszt właściciela. 
(Przez stan pojazdu wskazujący na jego nieużywanie należy rozumieć pozbawienie 
pojazdu podstawowego wyposażenia, które w kontekście długotrwałego opuszczenia 
go, uzasadnia przekonanie, że został on porzucony przez właściciela) .

2. Przepis pkt. 1 stosuje się odpowiednio, jeżeli istnieje konieczność usunięcia 
pojazdu pozostawione w miejscu, gdzie:
- utrudnia on przejezdność drogi lub w inny sposób zagraża bezpieczeństwu ruchu 
drogowego,
-jest to zabronione (znak zakazu) a nadto znajduje się tablica informująca o groźbie 
usunięcia pojazdu.

3. PRZYMUSOWE USUNIĘCIE z drogi pojazdu, na koszt właściciela może 
polecić zarząd drogi, organ kontroli ruchu drogowego (Policja, Straż Miejska) oraz 
organ zarządzający ruchem (Wydział Komunikacji).

4. USUWANIA POJAZDÓW na koszt właściciela, po otrzymaniu polecenia od 
upoważnionego organu wyszczególnionego w pkt. 3, dokonywać będzie Polski 
Związek Motorowy w Wodzisławiu Śl., przy użyciu specjalistycznego sprzętu, na 
warunkach określonych w umowie, która zostanie zawarta pomiędzy Zarządem 
Miasta Rybnika, a Polskim Związkiem Motorowym w Wodzisławiu Śl.

5. Ustala się koszt usunięcia pojazdu (niezależnie od mandatu karnego) w wysokości:
- koszty transportu: kwota zryczałtowana wynikająca z umowy aktualizowana 
kwartalnie. W III kwartale wynosić będzie 70.000,- zł.,
- koszt parkingu strzeżonego: 30.000,-zł za każdą rozpoczętą dobę.

6. Pojazdy wywożone będą na parking strzeżony przy ul. Raciborskiej w Rybniku.

7. Nadzór nad wykonaniem Uchwały powierza się Wiceprezydentowi inż. Mi
chałowi Śmigielskiemu.

8. Uchwała wchodzi w życie od dnia 15 lipca 1991 r. po uprzednim zamieszczeniu 
stosownej informacji w prasie lokalnej.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Rybniku informuje, że z dniem 1 lipca 
1991 r. ulega przekształceniu w jednostkę budżetową o nazwie: „Rybnickie Służby 
Komunalne„

Przedsiębiorstwo Zieleni Miejskiej w Rybniku informuje, że z dniem 1 lipca 1991 r. 
ulega przekształceniu w jednostkę budżetową o nazwie: „Zarząd Zieleni Miejskiej„

Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku informuje, że z dniem 
1 lipca 1991 r. ulega przekształceniu w zakład budżetow y o nazwie: "Zakład  

Gospodarki Mieszkaniowej"

Biuro Turystyki „SANDRA« 
ul. Grunwaldzka 7 
41-400 Mysłowice 

tel. 222-308
zaprasza na wycieczki do

WENECJI-
WIEDNIA-

ISTAMBUŁU 
GRECJI - 
TURCJ1-

zł, bez noclegu cena
7 dni, cena 1.280.000,-zł 
z noclegiem cena 480.000,- 
220.000,-zł
2 x hotel, cena 1.100.000,-zł
16 dniowy tramping autokarowy, cena 1.980.000,-zł 
18 dniowy tramping autokarowy (Morze Czarne, 
Marmara, Egejskie), cena 1.980.000,-zł 
cena 160.000,-zł 
przewozy już za 800.000,-zł

BUDAPESZTU- 
RZYMU-
HISZPANII, WŁOCH,
TUNEZJI, TURCJI - Cesme, Morze Egejskie, 14 dni, hotel, wyżywienie, 

przewóz, cena 2.710.000,-zł
HISZPANII- 18-dniowy tramping autokarowy przez Austrię,

Włochy, Francję, jeden dzień pobytu w Afryce (Ceu
ta), cena 2.500.000,-zł 

TERMIN: Upiec - listopad 1991 r.
Akwizycja:

Rybnik, ul. Rynkowa 1 
Bogusław Grabiński - tel. 22-922

List do redakcji
„Ziemia to była leśna 
i od łąk zielona, dawnym 
strojem barwna, rumieńcem 
na twarzach kwitnąca, starymi 
kościółkami w cieniu 
wiekowych drzew dostojna.,,

INNOCENTY LIBURA

Jestem jeszcze pod wrażeniem miłej 
urodzinowej uroczystości prof. dra In
nocentego Libury. Nigdy przedtem nie 
miałem okazji wysłuchać „wykładu,, 
Profesora, chociaż znam Go od dzie
cięcych lat. Jego podziękowania za 
składane życzenia to łańcuch życzeń, 
skierowanych do różnych osób i or
ganizacji.

Jedno z życzeń adresowane do dele
gacji Związku Górnośląskiego, to 
prośba o rozwiązanie problemu rybnic
kiego GLINIOKA. Wiem, że z inic
jatywy Zarządu Miasta ma być on 
rozwiązany niebawem. Ma tam po-

R a d n y
W związku z rezygnacją Jerzego Jan

czewskiego z mandatu radnego (okręg 
wyborczy nr 3 z Boguszowic), zaistniała 
konieczność powołania na jego miejsce 
innej osoby. Zgodnie z przepisami, no
wym radnym miał zostać kandydujący 
w wyborach samorządowych 27 maja 
1990 Tadeusz Tyślewicz, który jednak 
zrezygnował z przysługującego mu 
mandatu, więc radnym został kolejny 
na liście kandydat. Jest nim JÓZEF 
ŚLIWKA, który złożył przysięgę pod
czas sesji Rady Miasta w środę 26 
czerwca br.

(szoł)

Sprostowanie
Ewangelików jest więcej

W poprzednim numerze Gazety Ry
bnickiej na stronach 4 - 5 ukazał się 
artykuł o 200 rocznicy kościoła ewan
gelickiego w Rybniku. Przykro nam, że 
do tekstu tego wkradł się błąd. Prag
niemy przeto sprostować, iż do rybnic
kiej parafii ewangelickiej nie należą 
Żory i Wodzisław Śląski, zaś w Ryb
niku do parafii tego wyznania należy 
nie 100 lecz 400 wiernych. 
Przepraszamy. Redakcja

wstać park, urządzony wspólnymi 
siłami rybniczan.

Inicjatywa Zarządu Miasta zmierza 
do tego, aby w parku, według ustalone
go projektu obywatele naszego grodu 
sadzili na własny koszt pamiątkowe 
drzewa i krzewy; dla upamiętnienia 
narodzin dziecka, ślubu, rozpoczęcia 
nauki w szkole, z okazji różnych ro
dzinnych rocznic itp. Myślę, że pomysł 
ten zadowoli wszystkich rybniczan, 
a zwłaszcza naszego sędziwego Jubilata 
prof. dra Innocentego Liburę.

Jego wielką miłość do ludzi i przyro
dy warto utrwalić już teraz, za życia 
dostojnego Jubilata nazywając ten 
EKOLOGICZNY PARK imieniem 
prof. dra. Innocentego Libury. Niech 
nasz zakochany w Rybniku Profesor 
cieszy się jeszcze przez wiele lat z tego 
„pomnika przyrody,,, na przekór po
wszechnej obojętności ekologicznej.

Inocenty Wieczorek

Zmiana
przewodniczących

Z funkcji przewodniczącego Komisji 
Praworządności Rady Miasta w Ryb
niku zrezygnował radny Andrzej Gor
czyca, na którego miejsce powołano 
Wiesława Sojkę; ten zaś obejmując Ko
misję Praworządności musiał zrezyg
nować z przewodniczenia Komisji d \s 
Samorządu; nowym przewodniczącym 

 tej komisji został Grzegorz Piecha.
(szoł)

Będą nowe 
nazwy ulic

Na sesji Rady Miasta, zwołanej 26 
czerwca br., powołano komisję do 
spraw przemianowania NAZW ulic 
w Rybniku. Zmianie ulegną wszystkie 
nazwy kojarzące się z narzuconym Po
lsce systemem komunistycznym po II 
wojnie światowej. W skład komisji, 
która będzie zajmowała się tym pro
blemem weszli: Józef Delowicz, Jerzy 
Frelich, Henryk Korus, Zygmunt Saba
towski i Waldemar Stępniewski. Po 
opracowaniu projektu zmian, Rada 
Miasta będzie musiała uchwalić je do 
końca 1991 roku.

(szoł)

Ogłoszenia drobne
MALOWANIE reklam, szyldy, dekoracje witryn sklepowych. Ryb
nik, ul. Szafranka 4 Tel. 22-848

GAZETA RYBNICKA
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WĘZEŁ GORDYJSKI „PARKING ZA 300 TYS IĘ C Y
dokończenie ze str. 1 
RYBNIK.
•  Odwrócenie kierunku ruchu nastąpi 
również na ulicy przebiegającej po
między KOMENDĄ REJONOWĄ 
POLICJI, a BAZĄ PKS.
•  NA PLACU ARMII KRAJOWEJ 
i ul. JANKOWICKIEJ, na odcinku od 
ul. Piłsudskiego do ul. Reymonta, 
wprowadzony będzie ruch jednokie
runkowy.

W związku z czym ruch pojazdów:
•  z CHWAŁOWIC W KIERUNKU 
WODZISŁAWIA będzie odbywał się 
ulicami: 3-go Maja, Piłsudskiego, Jan
kowicką i Reymonta,
z WODZISŁAWIA DO CHWAŁO
WIC: •  bez zmian,
z CENTRUM DO CHWAŁOWIC:
•  ul. 3-go Maja, Piłsudskiego, Janko
wicką i Pl. Armii Krajowej.

W obrębie PL. ARMII KRAJOWEJ 
ulegnie również zmianie lokalizacja 
przejść dla pieszych; w miejsce jednego 
obecnie istniejącego przy wejściu do Ko-

Komendy Policji utworzone zostaną dwa 
przejścia: jedno przy przystanku WPK, 
drugie w obrębie skrzyżowania z ul. 
Jankowicką. W pierwszym etapie wyse
pki regulacyjne w obrębie skrzyżowania 
z ul. 3-go Maja, mające między innymi 
zapewnić bezpieczeństwo pieszym przy 
przekraczaniu jezdni, wyznaczone będą 
za pomocą oznakowania poziomego, 
przed okresem zimowym zostaną wy
znaczone krawężnikami.

W opinii osób i środowisk, z którymi 
konsultowano projekt zmiany organi
zacji ruchu, nowa organizacja poprawi 
bezpieczeństwo uczestników ruchu 
i odciąży węzeł systemu komunikacyj
nego w tym rejonie.

W związku z powyższymi zmianami 
apeluje się do wszystkich uczestników 
ruchu do zachowania szczególnej ost
rożności, bacznego obserwowania 
znaków drogowych i bezwzględnego 
przestrzegania sygnałów dawanych 
przez osoby kierujące ruchem. 
Przebudowa skrzyżowania zakończona 
zostanie między 21 a 28 lipca.

dokończenie ze str. 1 
aby wyeliminować pretensje właścicie
la, że auto uszkodzono podczas trans
portu.

Decyzję o usuwaniu pojazdów na 
koszt właściciela podjęto w Rybniku 
później, niż w innych okolicznych mias
tach. Przedtem władze miejskie przygo
towały nowe parkingi (opłata 1000 zł) 
niezależnie od czasu postoju. Znajdują 
się one przy ul. Hallera, Zawadzkiego 
(za Hermesem), Reymonta (obok policji) 
oraz koło Dworca PKP (patrz fotorepor
taż - str.4).

wanie zakończy się za 3 lata. Będzie to 
wtedy nowoczesny kompleks targowy; 
jednak już od 17 lipca obowiązywać 
będą nowe zasady ruchu na targowis
ku, konkretnie: wjazdy od ul. Rzecznej 
i ul. Hallera zostaną zamknięte, a cały 
ruch samochodowy odbywać się będzie

Organizowany jest także parking przy 
ul. Młyńskiej na terenie byłego GS-u 
(pomieści kilkaset samochodów). Planu
je się stworzenie parkingu przy ul. 3  Maja 
(obecnie baza Browaru), oraz przy Raci
borskiej (baza PKS-u). Tak więc w cent
rum Rybnika jest gdzie postawić sa
mochód.

Do tej pory brakowało miejsc par
kingowych, obecnie jest ich dość. 
Można więc wymagać, aby ustawione 
znaki zakazu postoju i zatrzymywania 
były przestrzegane.

(jak)

ulicą Młyńską przez którą poprowa
dzono trasę wjazdu dla samochodów 
towarowych i handlujących. Natomiast 
kupujący mogą parkować na parkin
gach osobowych przy ul. Hallera 
i ul. Młyńskiej. Szkic ilustruje drogę wja
zdu na plac targowy.

(em)

N o w y  w ja z d  
n a t a r g o w is k o

Handel żywił i bogacił od tysiącleci. 
Rybnik również zamierza maksymalnie 
wykorzystać swoje „geopołożenie,, 
i bogacić się na handlu. Kto znalazł się 
na rybnickim placu targowym w dni 
handlowe, nie ma wątpliwości, że miejs
ce to może dać kasie miejskiej niezły 
dochód.

Zarząd Miasta chce jednak, aby był 
to pieniądz godziwie zarobiony i dlate
go najpierw zainwestował w przebu
dowę placu targowego. Wykupiono 
w tym celu około 1,2 ha przylegających 
terenów, odwodniono paskudne mok
radła, „wysiedlono,, GS i powstał ogro
mny obszar, którego zagospodarowywania

LEGENDA

GŁÓWNA DROGA DOJAZDOWA 
DO TARGU DLA 0SÓB 
PR0WADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ 
NA TARGOWISKU

P  PARKINGI

DROGA NIE POSIADAJĄCA
POŁĄCZENlA Z  TARGOWISKIEM

2 artykułu 10 Ustawy o pomocy 
społecznej z 29 listopada 1990 r., która 
mówi, że do zadań własnych z zakresu 
pomocy społecznej, o charakterze obo
wiązkowym, realizowanych przez gminy, 
należy m.in. udzielanie schronienia, po
siłku i niezbędnego ubrania osobom tego 
potrzebującym.

Trawestując tytuł artykułu Fr. Szpo
ra z „Gościa Niedzielnego,,, chcieliśmy 
świadomie nawiązać do jego treści, 
mówiącej o systemie do mów opieki 
społecznej we Włoszech, zapoczątko
wanym przez bł. Alojzego ORIONE. 
Chociaż od śmierci tego włoskiego od
powiednika naszego BRATA ALBER
TA minęło ponad pół wieku, jego idee, 
w postaci ponad setki placówek opie
kuńczych rozsianych po całym kraju, są 
ciągle żywe.

Czy u nas, podjęcie i realizacja podo
bnej idei jest możliwe ? Okazało się, że 
tak. Potrzebna jest tylko wiara, nad
zieja i działanie z głową.

Bazą dla wielofunkcyjnego domu 
opieki społecznej w Rybniku stanie się 
zakupiony przez miasto trzypiętrowy bu
dynek przy ul. Żużlowej. Dotychczaso
wy właściciel - Śląskie Przedsiębiorstwo 
Budowy Elektrowni i Przemysłu w Ka
towicach - zdecydował się za stosun
kowo niewielkie pieniądze (około 1,7 
mld zł) odstąpić 300 pokojowy kom
pleks wraz z całym zapleczem i infra

strukturą.
Władze miasta oraz radni, w tym 

udzielająca nam informacji Maria KU
FA-SKORUPOWA, postanowili nie 
tylko wcielić w czyn, ale rozszerzyć pkt

Postanowiono, że w budynku znaj
dzie się „przytulisko,, dla bezdomnych, 
pozbawionych środków do życia kobiet 
z dziećmi do lat 15, mieszkania dla 
samotnych, starszych osób oraz

małżeństw emerytów i rencistów, a także 
dla osób niezaradnych życiowo czyli 
absolwentów Szkoły Życia. Znajdą tu 
również schronienie ofiary agresji 
(najczęściej będą to pewnie rodziny al
koholików). Część pomieszczeń prze
znaczonych zostanie dla osób do
tkniętych klęskami żywiołowymi oraz 
osób samotnych, na czas np. remontu 
własnego mieszkania. Prawe skrzydło 
budynku zasiedlą, oczywiście po 
niezbędnej adaptacji, na którą miasto 
wyasygnowało już ok. 2 mld. zł. osoby 
przewlekle chore.

Po uruchomieniu kuchni zapewnio
ne będą gorące posiłki. Pensjonariusze 
będą korzystać nie tylko z opieki 
pielęgniarskiej, ale także prawnej i psy
chologicznej, by budynek na Żużlowej 
był nie tylko dachem nad głową ale 
prawdziwym DOMEM.

Zwracamy się zatem do naszych Czy
telników o przysyłanie propozycji nazwy 
DOMU na ŻUŻLOWEJ, nazwy, która 
zawierałaby w sobie to wszystko, co 
chcieliby w tym domu znaleźć jego pens
jonariusze: POMOC, OCHRONĘ, 
ZROZUMIENIE, OPIEKĘ i ŻYCZ
LIWOŚĆ.

Do końca br., lewe skrzydło budyn
ku powinno być gotowe do zasiedlenia. 
Nasza gazeta z zainteresowaniem śle
dzić będzie poszczególne etapy tego 
wielkiego przedsięwzięcia oraz infor
mować o nich naszych Czytelników.

(róż)

GAZETA RYBNICKA



Ten kto zna to 
miejsce na ul. M łyń
skiej z przed kilku 
miesięcy wie jak ba
rdzo było tutaj po
trzebne uporządko
wanie parkingu

„ W ykw aterow a
nie„ bazy transpor
towej M PGKiM  da
ło możliwość otwar
cia dużego parkingu 
przy ul. Hallera - na
przeciw placu tar
gowego.

W przeciągu roku w Rybniku przy
było około 1000 miejsc do parkowa
nia i to w  centrum miasta. Można 
powiedzieć, że była to operacja pra
wie bezinwestycyjna, jeśli nie liczyć 
kosztów porządkowania wygospo
darowanych terenów. 
foto: Jolanta Maciejewska

Za domem hand
lowym HERMES  
miejsc do parkowa
nia przybywa pra
wie z dnia na dzień. 
W miarę opuszcza
nia kolejnych dzia
łek przez  bazę 
M PGKiM  przybywa 
miejsc P

Ten ogromny plac 
za targowiskiem 
przeznaczony jest 
dla samochodów 
towarowych, nato
miast przy ul. 
Młyńskiej są parking
i osobowe

W skład Miejskiego Ośrodka Sportu 
i Rekreacji, będącego jednostką budże
tową wchodzą następujące obiekty: kąpiel
isko „Ruda,,, kąpielisko w Kamieniu koło 

Rybnika, mieszcząca się tam całodobowa 
restauracja „Olimpia,,, restauracja „Re
laks,„ przekazana przez kopalnię 
Chwałowice kryta pływalnia przy ul. Żors
kiej oraz hotele „Rynkowy,, i „Rybnicki,, 
Jako, że mamy pełnię lata - czas naj
większej popularności wszelkich akwenóv 
wodnych - o krótką rozmowę poprosiłem 
dyrektora rybnickiego MOSiR Józefa 
Śliwkę.
Red.: - Jak przedstawia się kwestia rentow
ności waszych obiektów ?
J. Śliwka - W chwili obecnej rentowny jest 
hotel „Rynkowy,, i restauracja „Olimpia,, 
co do hotelu „Rybnickiego,, to został on 
wydzierżawiony od 1 lutego spółce „Para
doks,„ która zamierza uczynić z niego 
luksusowy hotel z włoską restauracją. Aż 
do 1 września spółka nie musi uiszczać 
żadnych opłat związanych z dzierżawą, 
natomiast od pierwszego września będzie 
wnosić na rzecz miasta opłatę w wysokości| 
100 mln zł miesięcznie.
Red.: - Czy jesteście dobrze przygotowani do 
sezonu wakacyjnego ?
J.Ś. - Na „Rudzie,, wyremontowaliśmy 
nieczynną od wielu lat stację uzdatniania 
wody dzięki czemu mogliśmy zrezygnować 
z zasilania basenu wodą miejską (pitną) 
przez co znacznie obniżyliśmy koszty jego 
utrzymania. Obecnie, pobierana z przy
ległych stawów woda, krąży w obiegu 
zamkniętym i jest nieustannie filtrowana; 
tym sposobem woda w basenach jest p o  
prostu czysta. Aby to osiągnąć musieliśmy 
wymienić stare połączenia rurowe, zanied
bane przez lata i wybudować nowe. Wszys
tko trwało dość długo, dlatego nie 
zdążyliśmy w zadawalający sposób zadbać 
o znajdującą się wokół basenów zieleń. 
Udało się również uzupełnić obrzeża ak
wenów „nogomyjami,,, co również powin
no korzystnie wpłynąć na czystość wody. 
Niestety przy tak dużym lustrze wody, 
w wyniku naturalnego opadu pyłów i za
nieczyszczeń atmosferycznych w nocy, po-

No i stworzył się kolejny sezon letni 
w MOSiR w Kamieniu. Ośrodek znany 
mieszkańcom miasta i nie tylko. Wszak 
kiedyś bywała tu kadra piłkarska. Co tego 
lata proponuje dyrekcja ośrodka, jakie 
ceny przywitają nas za bramą ?
Jakie zmiany po zimie - co wyremontowa
no i jak ? Co przybyło, co zniknęło ? Rusza
my w drogę ! Dojazd z Rybnika linią 586 - 
ostrze gamy przed jazdą w godzinach 
między 12.00 - 15.00 (straszny tłok).

Przystanek Kamień - kąpielisko, gdzie 
wysiadamy, nie robi najlepszego wrażenia. 
Brudno, wokół walają się papiery i niedo
pałki. Po koszu na śmieci został metalowy 
palik, a po rozkładzie jazdy PKS - drew
niany słup leżący koło wiaty... Po drugiej 
stronie wisi co prawda tabliczka, ale gdy 
podejdziemy bliżej okazuje się, że ktoś 
zdarł jej wierzchnią warstwę z godzinami 
odjazdów. Nowej brak.

Wolni od pytań o której autobus po
wrotny są zmotoryzowani. Dla nich par
king - i pierwsze 2 tys. opuszczają portfel.

GAZETA RYBNICKA



powstaje na wodzie niewielki osad, ale do 
obowiązków ratowników należy usuwanie 
go przed wpuszczeniem gości. Na „Ru
dzie,, czynny jest dzierżawiony przez ajenta 
bar „Krokus,,, w którym można się posilić 
i wypić coś zimnego.
Red.: - Jak przedstawiają się ceny biletów ? 
J.Ś. - Na „Rudzie,,: 5.000 dla dorosłych 
i 2.000 dla młodzieży szkolnej. Identycznie 
w „Kamieniu,,, z tym, że tam wprowadzi
liśmy eksperymentalnie bilet rodzinny 
w cenie 10.000 zł.
Red.: - Na basenach z czystą wodą i zapleczu 
gastronomicznym nie kończy się chyba wa
sza oferta ?
J.Ś. - W Kamieniu i na „Rudzie,, funkc
jonują wypożyczalnie sprzętu pływającego, 
natomiast dzięki ogrodzeniu naszego 
Ośrodka w Kamieniu przy idealnej pogo
dzie do dyspozycji gości będą konie, kucyki 
i bryczki ze stadniny pana Biskupka w Ry
bniku.
Red.: - Czy Kamień w dalszym ciągu będzie 
przystanią dla zespołów sportowych ?
J.Ś. - Tak, choć w związku z sytuacją 
panującą w polskim sporcie nastawiamy 
się przede wszystkim na użytkowników 
indywidualnych. Niedawno gościliśmy 
u nas Andrzeja Szarmacha oraz olimpijską 
reprezentację czecho-słowackich piłkarzy. 
Dzięki współpracy z Polską Federacją Base
balla na przełomie czerwca i lipca gościć 
będziemy młodzieżową reprezentację kana
dyjskich baseballistów, których zamierzamy 
przyjąć z wszystkimi honorami. Od 1 do 
3 lipca w Kamieniu rozegrane zostaną 
mecze pomiędzy młodzieżowymi reprezen
tacjami Kanady i Polski, a od 9 do 10 lipca 
gościć będziemy ok. 200 osobową grupę 
młodych Amerykanów, uprawiających 
różne dyscypliny sportu. Wśród nich będą 
i świeccy misjonarze; a że cechuje ich 
bardzo swobodny styl bycia, wielce praw
dopodobne, iż któregoś dnia zjawią się 
z gitarami na rynku miasta, robiąc sporo 
hałasu.

Gościć będziemy również muzyków ork
iestr dętych z Belgii i Włoch, a we 

wrześniu odbędzie się w Kamieniu zlot 
łącznościowców.

Na początek to niedużo.
Wstęp 5 tys., dla dzieci zniżka - 2 tys. Bilet 
rodzinny 10 tys. Jesteśmy za bramą.

Po prawej zniknął kamienny stwór, 
który straszył nas przez lata, za to po lewej 
pojawił się betonowy słup ogłoszeniowy. 
O ile stwór był surrealistyczny, o tyle słup 
jest socrealistyczny. Można i tak - tylko po 
co ?  Czy betonowe słupy (dalej jest ich 
więcej) to to, na co ludzie chcą patrzeć, gdy 
wyjeżdżają z miasta aby pobyć w zieleni ?..

Bar ROMA: kiedyś rozbrzmiewający 
muzyką cygańską, gwarny i wesoły. Dziś 
pusty i cichy. Cały kompleks aż prosi się

Kościółki Drewniane 
Ziemi Rybnicko-Wodzisławskiej

„Architektura drewniana naszego regionu, podobnie jak innych regionów Śląska, tkwi korzeniami 
w najgłębszych warstwach kultury polskiej i słowiańskiej zarazem. U podstaw tej architektury stanęło 
prastare budownictwo zrębowe zwane też wieńcowym, wykształcone przede wszystkim w kręgach rodzimej 
twórczości ludowej.

Dziś jeszcze może poszczycić się ten region zespołem interesujących budowli sakralnych o fundamental
nym znaczeniu dla kultury polskiej. Obiekty te zaliczyć trzeba niewątpliwie do osobliwości turystyczno-
krajoznawczych o niepoślednich walorach. Niektóre z nich, jak zrębowy kościół z Syryni z 1506 roku 
(przeniesiony do Parku Kościuszki w Katowicach) .jak i przepiękny w swych proporcjach kościół w „typie 
małopolskim,, w Łaziskach z XVI w. czy też gieraltowicki kościół w Rybniku-Wielopolu z unikatową 
późnogotycką polichromią patronową z 1534 r., stanowią prawdziwe perły architektury drewnianej 
w kraju, należą też do najstarszych na Ziemi Śląskiej. Z  przekazów źródłowych wynika, że drewnianych 
kościółków na ziemi rybnicko-wodzisławskiej było niegdyś ponad czterdzieści pięć ( występowały w co 
drugiej lub trzeciej wsi). Dominowały one zdecydowanie w krajobrazie tej ziemi. Murowane kościoły 
jeszcze 100 lat temu były tu rzadkością, budowano je  głównie w miastach. Do dziś zachowało się jeszcze 
piętnaście zabytkowych kościółków drewnianych, dwie unikatowe kaplice i jedna wieża dzwonna 
z Połomii, należąca do najwyższych dzwonnic drewnianych w kraju. Niestety nie wszystkie kościółki  
pozostały na swoim miejscu (...)„

Abecadło
rzeczy

śląskich

Wybiegając w przyszłość, mogę powie
dzieć, iż władze europejskiego karawanin
gu, mające swą siedzibę w Luksemburgu 
powierzyły nam organizację Europejskiego 
Zlotu Karawaningowego w czerwcu 
przyszłego roku.
Red.: - Jak wyglądają plany na przyszłość ?
J.Ś. - Zmierzamy zgazyfikować ośrodek 
w Kamieniu, co wyszłoby na dobre środo
wisku naturalnemu.
Przed wojną hotel „Rynkowy,, nosił nazwę 
hotel „Polski,,, a jego integralną częścią 
były pomieszczenia, tworzące obecnie bar 
„Pod Złotym Sumem,, i przyległy sklep. 
Wszystko to należy obecnie do MOSiR-u, 
choć przed wojną było własnością rodziny 
Myśliwców, która obecnie stara się o od
zyskanie całego obiektu. Niedawno minis
terstwo udzieliło odpowiedzi, iż ze względu 
na brak niezbędnych dokumentów do
tyczących prawa własności, zawiesiło 
postępowanie administracyjne.

Jeżeli obiekt pozostanie własnością mia
sta, postaramy się go zamienić w obiekt 
odpowiadający standardom europejskim. 
Posiadamy projekt (wykonany jeszcze 
w latach siedemdziesiątych) przebudowy 
pomieszczeń wspomnianego baru, na ele
gancką restaurację w stylu wiedeńskim. 
Sprawa utknęła chwilowo w martwym 
punkcie. 30 czerwca wygasa umowa
o dzierżawę pomieszczeń „Złotego Suma,,, 
jeśli do tego czasu nie otrzymam z urzędu 
miasta glejtu na remont pomieszczeń, 
przedłużymy umowę o kolejne trzy mie
siące.
Red.: - Co nastręcza wam największych 
problemów ?
J.Ś. - Sami użytkownicy naszych obiektów, 
którzy nie wiedzieć po co i dlaczego łamią 
ławki, niszczą kosze na śmieci, wybijają 
szyby itd. Mieliśmy już jeden wypadek śmie
rtelny: młody chłopak po spożyciu alkoho
lu, ok. godz. 3 nad ranem wskoczył do 
jednego ze znajdujących się na terenie 
naszego Ośrodka stawów rybnych i utonął. 
Aby wydobyć ofiarę musieliśmy do połowy 
spuścić wodę z przygotowanego już do 
zarybienia stawu, co naraziło właściciela 
na milionowe straty.
Red.: - Czy macie również dla swych 
klientów ofertę turystyczną ?
J.Ś. - Naturalnie, przed kilku dniami, z ho
lenderskiego biura podróży otrzymaliśmy 
propozycję tanich wyjazdów do Holandii, 
dostępnych dla każdego portfela. Wyjazd 
jest połączony ze zwiedzaniem zabytków
i zakładów pracy. Myślę, że ta oferta 
zainteresuje mieszkańców Rybnika.

rozmawiał: WACŁAW TROSZKA

o remont, a na razie zjeść w nim można: 
bigos (10.500), fasolkę po bretońsku 
(7.700), placki ziemniaczane (4.500), porcję 
frytek (3.000). Są napoje: zimna kawa, 
herbata i lody po 2.500.

Vis a vis dyrekcji kilka słupków po 
starych tablicach informacyjnych. Kiedyś 
można było dowiedzieć się z nich, jaka jest 
temperatura wody i powietrza. Dalej nie
czynny kiosk „Ruchu,, (jak nam powie
dziano, raczej nie uruchomi się go w tym 
roku) i już jesteśmy nad wodą.

Korzystajmy z kąpiel, dopóki woda czys
ta... Po kąpieli czeka na nas i na nasz

Tak pisze we wstępie publikacji: 
„Kościółki Drewniane Ziemi Rybnicko-Wo
dzisławskiej,, Jerzy SZLESAK, znawca his
torii kultury naszego regionu.
Publikacja, której wstęp zacytowaliśmy, 
przedstawia drewniane kościółki ziemi ryb
nicko-wodzisławskiej, wyrysowane
piórkiem Kazimiery DREWNIOK. 
Kościółki pani Drewniokowej, już bodaj 
drugi raz ujrzały światło dzienne w formie

portfel... hotel-restauracja OLIMPIA. Zu
pa pomidorowa - 3.900, kotlet panierowa
ny - 14.100, bryzol z polędwicy - 11.600, 
najtańszy stek z cebulą -10.000, ziemniaki - 
1.600, sałatka z kapusty - 3.500, piwo - 
8.250.
Po drugiej stronie basenu restauracja RE
LAKS. Nie zaskoczył nas wystrój wnętrza 
i czystość. Piwo jedynie bezalkoholowe 
i duży wybór napoi zimnych, lody (tańsze 
niż w „Romie,,, bo po 2.000), kawa, her
bata za jedyne 400 zł. O godz. 11.00, 
z ciepłych dań można było zjeść tylko 
jajecznicę za 11.000, ale o 14.00 już cały 
obiad - rosół z makaronem, kotlet schabo
wy, surówkę i na deser kompot - 27.000.

Jest jeszcze bar ZACISZE. Jest jednak 
zamknięty, tak samo jak sklepiki 
obok„Relaksu„ z hot-dogami. Koło 
południa zaczyna sprzedaż kiosk z na
białem i lodami.

Po posiłku możemy iść popływać jed
nym z ośmiu kajaków po małym stawie, 
obok basenu (4.000 - kajak). Bardziej am
bitni pójdą na korty.
Godzina gry - 20.000, prysznic - 5.000 (a 
propos: prysznice koło „Relaksu,, trady
cyjnie - nieczynne), odbijanie od ściany - 
5.000.

Można pograć i nie brać tuszu - wy
chodzi taniej. Ceny powodują, że korty są 
raczej pustawe i można grać kiedy tylko się 
chce. Jakość nawierzchni kortów pozos
tawia jednak wiele do życzenia.

10 lat temu zlikwidowano cały plac za
baw dla dzieci za starym amfiteatrem.

publikacji. A było to w niedatowanym 
wydawnictwie Komisji Opieki nad Zabyt
kami PTTK w Rybniku. Wydanie miało 
format pocztówki i obok komentarza na 
okładce pióra Jerzego Szlesaka, przedsta
wiało 39 kościółków rysowanych przez 
panią Kazimierę Drewniok.
Ponownie wyżej omawianą pracę wydał 
w czerwcu br. Dom Kultury w Katowi
cach-Koszutce. Wydawnictwo to charak
teryzuje się wysoką kulturą druku i ma 
format A-4. Pozycja ta, mimo, iż kosztuje 
50 tys. zł., powinna znaleźć się w każdej 
domowej bibliotece!

Redakcja Gazety Rybnickiej poleca 
wszystkim swoim Czytelnikom zapoznanie 
się z albumem „Kościółki Drewniane Zie
mi Rybnicko-Wodzisławskiej,,, a także 
zachęca do zwiedzania tych zabytków pod
czas urlopowych wycieczek. Nie zapomnij
my także o naszych drewnianych 
kościółkach, kiedy przyjadą do nas goście 
z zagranicy, dla których budownictwo dre
wniane jest niewyobrażalnie wielką at
rakcją.
W tych podróżach pomóżmy sobie niedaw
no wydaną mapą naszego regionu, na 
której zaznaczone są drewniane kościółki 
i inne zabytki naszej ziemi. Mapa ta znaj
duje się również w rybnickich księgarniach 
i kosztuje 6.000,-zł.

oprac.: MAREK SZOŁTYSEK

W tym właśnie miejscu postawiono w tym 
roku ogrodzenie z  drewnianych słupków... 
W jakim celu - trudno zgadnąć. Dyrekcja 
przebąkuje coś o koniach. My proponuje
my jelenie - tych nigdy nie brakuje.

Czytelniku pragnący odwiedzić Kamień, 
nie ruszaj się dalej poza ścieżki wymalowa
ne pasami na biało, bo natrafisz na mur 
betonowy, długi, wkomponowany w lasy 
otaczające basen. Widok tego muru po
psuje ci humor na resztę weekendu. 
Kto, kiedy i po co postawił ten mur, to już 
odrębny temat. Podsumowując nasz sobot
nio-niedzielny wypad: rodzina z dwojgiem 
dzieci, z grą w tenisa (bez prysznica) i z obia
dem w „Olimpii,, żegna się z 200 tys. No 
i dobrze. Sport to zdrowie !

Sąsiedni ośrodek „Ruda,, - wita nas 
ostrzyżonymi trawnikami, spokojem 
i małą ilością ludzi (głównie dzieci). Wstęp- 
5 tys. Parking bezpłatny. Dzieci - 2 tys. 
Brodzik nieczynny - prysznice też. Obok 
brodzika - 4 huśtawki.
Pawilon gastronomiczny poleca flaki - 
7 tys., kiełbasę - 6 tys., bogracz - 9,5 tys. 
W karcie krupnioki i golonko (ale tylko 
w karcie).

W budynku vis a vis wejścia czynna jest 
przebieralnia. Tylko napisy świadczą, że 
był tam także kiosk „Ruchu,, i wy
pożyczalnia sprzętu sportowego. Na zato
czce, obok basenu pusto, głucho, ani śladu 
czegokolwiek do pływania. Kiedyś były 
kajaki i rowery wodne. Szkoda.

(GS)
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SPORT * TURYSTYKA *

ŻUŻLOWE
ANTONI SKUPIEŃ udanie zade

biutował w pierwszej lidze naszych 
południowych sąsiadów. W swoim pie
rwszym „zagranicznym,, meczu ligo
wym, 22 czerwca zdobył dla zespołu 
Tatry Koprivnice 14 punktów (Tarta 
wygrała 49:38). Tylko raz w 6 wyścigu 
uznać musiał wyższość najlepszego za
wodnika drużyny przeciwnej, doświad
czonego Vaclava Vernera. Do rewanżu 
doszło w wyścigu 15 - Antoni Skupień, 
po wspaniałej walce zwłaszcza na pier
wszych trzech okrążeniach, pierwszy 
minął linię mety.

13 lipca bracia SKUPIENIOWIE ze 
swym mecenasem ANDRZEJEM 
SKULSKIM, wyjeżdżają do austriac
kiej miejscowości Natschbach-Loipers
bach, gdzie odbędzie się międzynarodo
wy turniej memoriałowy Klampara. 
O jego wynikach poinformujemy w ko
lejnym numerze „GR,,.

„Speedway Gala Rybnik 91 „ już za 
nami. Była to jedna z ciekawszych 
imprez jakie w tym roku odbyły się, czy 
jeszcze odbędą, na rybnickim stadionie. 
Dla samego HANSA NIELSENA, 
który w swojej przebogatej karierze, 
w Rybniku zjawił się po raz pierwszy, 
warto było przyjść na dwudniowy tur
niej z udziałem drużyn Oxfordu (w jego 
składzie wystąpiło dwóch jeźdźców an
gielskiej drugiej ligi) i ROW-u Rybnik. 
Los często w takich przypadkach płata 
figle; tak było i tym razem: zabrakło 
walecznego Australijczyka Boyca, 
który w finale zamorskim IMŚ doznał 
poważnego urazu krzyża i nie mógł 
z kolegami przyjechać do Rybnika, 
podobnie jak Dean Barker, startując 
w niedzielę w półfinale IMŚ Juniorów. 
Szkoda...

Szkoda również, że na stadionie przy 
ul. Gliwickiej zjawiła się tak mała ilość 
widzów. Trzeba postawić pytanie, czy 
rybniczan interesuje jeszcze coś poza 
wysokim miejscem w tabeli zespołu 
ROW-u ? Wszystko wskazuje na to, że 
nie...

Niestety, mało jest w Rybniku, 
w porównaniu z innymi żużlowymi mia-

Szachowy festiwal
15 czerwca br. w Domu Kultury KWK 

„Chwałowice,, odbył się festiwal szachowy 
dla przedszkolaków. W zawodach udział 
wzięło 92 dzieci, w tym 76 z Rybnika, a 16 
zawodników było z zagranicy: Wilna, Lwowa, 
Ostravy i Frydka-Mistka.

Przed południem rozegrano finałowe me
cze o mistrzostwo Rybnika w klasyfikacji 
drużynowej i indywidualnej. W rozgrywkach 
drużynowych startowało 8 przedszkoli, 
w 8 osobowych składach. Zdecydowanie
I miejsce zdobyło Przedszkole Nr 5 - 52 pkt., 
prowadzone przez instruktora szachowego 
Barbarę Jędrykę, II miejsce Przedszkole nr 43 
- 43,5 pkt, gdzie zajęcia prowadził Kazimierz 
Szydłowski, a trzecie miejsce - Przedszkole Nr 
37 - 32,5 pkt, gdzie gry w szachy nauczała 
Beata Grzegorczyk.

W klasyfikacji indywidualnej wśród 
chłopców mistrzem Rybnika został Dawid 
Jakubiak (7 pkt z 7 partii), 2 miejsce - Michał 
Uherek (6 pkt), 3 miejsce Mariusz Górzyński 
(5,5 pkt) - wszyscy z Przedszkola Nr 5.

Wśród dziewczynek mistrzynią Rybnika 
została Alicja Chmielińska (7 pkt z 7 partii),
2 miejsce - Marta Pająk (6 pkt) - obydwie

NOWINKI
miastami, prawdziwych sportowych kone
serów, takich, którzy poza liczeniem 
ligowych punktów potrafią jeszcze 
w naturalny sposób tym sportem cie
szyć się, a to przecież miała zapewnić ta 
impreza. Po kolejnych, stresujących 
i rozwiewających odżywające co pe
wien czas nadzieje ligowych wy stępach 
zespołu ROW-u, można się było trochę 
rozerwać na dwudniowym festynie zor
ganizowanym przez klub wspólnie 
z fundacją „Sport-Rybnik,,. Była to 
przecież nieco inna niż zwykle, ale za to 
bardzo widowiskowa prezentacja i po
pisy poszczególnych żużlowców, akrobatyczna

 jazda Australijczyka Colohou
na i wszystkie fajerwerki związane 
z występem trzykrotnego mistrza świata

ta HANSA NIELSENA. Ale czy to 
kogoś jeszcze interesuje ? Po co karas
kać się na stadion skoro przed telewizo
rem można miło i przyjemnie spędzić 
cały boży dzionek, nie wydając przy 
tym ani grosza, no może tylko na 
wyskokowe trunki.

Co będzie dalej, gdy dzieci podpatrzą 
styl życia rodziców, w którym telewizor 
koniecznie z telegazetą jest przysłowio
wym złotym cielcem, a wspólny spacer 
stał się na tyle kuriozalnym wydarze
niem w życiu rodziny, że często trak
towany jest jako zjawisko pozbawione 
najmniejszego sensu ? Cóż ciekawego 
może nas w takim życiu spotkać ?

WACŁAW TROSZKA

z Przedszkola nr 43, 3 miejsce - Barbara 
Konstanty (4,5 pkt) - Przedszkole Nr 10.

O godz. 14.00 rozpoczęły się rozgrywki 
MIĘDZYNARODOWEGO TURNIEJU 
SZACHOWEGO PRZEDSZKOLAKÓW 
RYBNIK 1991 w obsadzie międzynarodo
wej. Turniej rozegrano systemem szwajcars
kim na dystansie 6 rund.

Wśród chłopców zwyciężył Łukasz Kier
maszek - Przedszkole N r 5, zdobywając 6 pkt, 
2 miejsce-Michał Uherek - Przedszkole Nr 5, 
zdobywając 5,5 pkt, 3 miejsce Jirzi Inzedi 
(Ostrava), zdobywając 5 pkt.

Wśród dziewczynek I miejsce zajęła Alicja 
Chmielińska - 6 pkt, z 6 partii, przed 
Małgorzatą Jerz - 5 pkt - obydwie Przed
szkole Nr 43, a trzecie miejsce zajęła Barbara 
Bliahutova (Frydek Mistek) - 5 pkt.

W klasyfikacji drużynowej wszystkie star
tujące przedszkola otrzymały okazałe torty, 
a trzy pierwsze miejsca wyróżnione były praw
dziwymi medalami. Wszyscy uczestnicy otrzy
mali nagrody rzeczowe.

W Rybniku wprowadzono naukę gry 
w szachy w 8 przedszkolach, a poziom nau
czania jest bardzo wysoki, o czym świadczą 
wyniki turnieju.

Imprezę przygotowali działacze sekcji sza
chowej KS ROW Rybnik przy współudziale 
KWK „Chwałowice,,.

(ri)

SPACERKIEM
Nowy szef 
filharm onii

1 lipca odbył się konkurs na stanowisko 
dyrektora Filharmonii Ziemi Rybnickiej.

Jury, pod kierownictwem Karola Stryi 
z grona 3 kandydatów wybrało Sławomira 
Chrzanowskiego, dyrektora filharmonii 
w Zabrzu, który połączy nową funkcję z do
tychczasowymi obowiązkami.

(red)

Pizzeria Prima
Na zetknięciu ulic Mikołowskiej 

i Powstańców Śląskich obok kościoła 
św. Antoniego o tw a r to  w czerwcu 
nową pizzerię o nazwie „Pizza Prima,,. 
Cieszy oczywiście, że powstała jakakol
wiek placówka, inna niż sklep radiowo-
telewizyjny, ja jednak nadal czekam na

Drogi dla rowerów
Fatalny stan rybnickich dróg pozwa

la twierdzić, iż nie grozi szybko nasze
mu miastu system specjalnych ścieżek 
dla ruchu rowerowego. Drogi takie 
(wraz ze specjalną sygnalizacją świe
tlną) są dobrze rozwinięte w RFN, 
Holandii, Szwajcarii... Jednak w tych 
zachodnio-europejskich miastach, 
gdzie budowanie specjalnych dróg 
uznano za zbyt kosztowne, rozwiązano 
ten problem w inny sposób. Na dro
gach dla ruchu zmotoryzowanego oraz 
na uliczkach starówek, wyznaczono 
miejsce dla rowerów kolorowymi pasa-

PO MIEŚCIE

13 i 14 lipca w Teatrze Ziemi Rybnickiej po raz 
pierwszy odbędzie się wystawa najpiękniejszych 
kwiatów - lilii. Ekspozycja składać się będzie z około 
100 odmian i gatunków lilii azjatyckich, trąbkowych 
i botanicznych. Udział w wystawie zapowiedzieli 
miłośnicy lilii z całego Śląska. Wystawa czynna 
będzie: 13 lipca (sobota) od godz. 9.00 do 18.00; 14 
lipca (niedziela) od godz. 10.00 do 17.00.

(zkl)

pizzerię z prawdziwego zdarzenia.
Wyobrażam ją sobie jako dosyć duży 

lokal z werandą lub ogródkiem, gdzie 
obok piwa, wina no i oczywiście pizzy 
rozbrzmiewała będzie włoska muzyka.

A co jeszcze jest ważne, to godziny 
otwarcia: gdzieś od południa do godzi
ny 23,00.

Wtedy będzie można mówić o praw
dziwej pizzerii.

Jednak do nowej „Pizza Prima,, mi
mo wszystko zapraszamy.

(szoł)

mi wzdłuż ulic. Takie właśnie kolorowe 
pasy możnaby nanieść eksperymental
nie na kilka ulic naszego miasta, wy
znaczając kilka spacerowych szlaków 
dla rowerzystów. Pomysł ten tylko po
zornie wydaje się być nierealny, gdyby 
jednak kilku zapaleńców prawdziwej 
turystyki rowerowej (rzecz bardzo mo
dna dzisiaj w Europie) powołało np. 
„Rybnickie Towarzystwo Cyklistów" 
wraz z PTTK, Komisją Sportu Rady 
Miasta i następnie zaszturmowało do 
rybnickich drogowców i gdyby dodat
kowo jeszcze znalazł się sponsor na 
pokrycie kosztów farby - to bylibyśmy 
pierwszym miastem w Polsce, których 
obywatele obok gapienia się na kab
lową TV-SAT, praktycznie realizują 
zdrową eko-turystykę.

(szoł)

„Babcia,,
Przy zbiegu ulicy Raciborskiej 

i Dworek jest skwer, na którym stoi 
kiosk z wyrobami Spółdzielni Mleczar
skiej. Trwa w nim niezmiennie na po
sterunku od 45 już lat, jedna i ta sama 
„dziewczyna,,, od dawna nazwana 
przez klientów „Babcia,,. Dziś liczy 
sobie już 84 lata. Pani GERTRUDA

DRABINIOK, bo o niej tu mowa, mi
mo tak sędziwego wieku „zakaso
wałaby,, niejedną młodszą ekspe
dientkę fachową i uprzejmą obsługą. 
„Babcia,, mówi o sobie, że mimo po
deszłego wieku nie „dorobiła,, się jesz
cze książeczki zdrowia, nie wie co to 
lekarz.

Na zdjęciu „Babcia,,: Gertruda Dra
biniok przed swoim kioskiem, który po 
tylu latach pracy stał się jej drugim 
domem.

Tekst i zdjęcie: max
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Lekarz domowy radzi

RÓŻYCZKA
Następną chorobą w naszym cyklu, 

na którą chciałbym zwrócić uwagę jest 
różyczka.

Należy ona również do chorób wiru
sowych, gdzie objawami wiodącymi są 
wysypka i powiększenie węzłów chłon
nych.

Corocznie pojawia się epidemia tej 
choroby, zaraźliwość jest duża, lecz 
w odróżnieniu od odry czy ospy wietrz
nej rodzice nie powinni chronić dziew
czynek przed zachorowaniem. Wręcz 
przeciwnie, każda dziewczynka powin
na przechorować różyczkę. Przebycie 
różyczki daje trwałą odporność i zabez
piecza przed chorobą w czasie ciąży. 
Różyczka występująca u kobiety w pie
rwszych 3 miesiącach ciąży, niesie za 
sobą wysokie ryzyko uszkodzenia 
płodu.

Wirus różyczki przenoszony jest 
drogą kropelkową, umiejscawia się

w błonach śluzowych górnych dróg 
oddechowych, węzłach chłonnych i tam 
się rozmnaża.

Okres od momentu zakażenia do 
pojawienia się pierwszych objawów 
trwa 2 - 3 tygodni. Początkowo domi
nują dolegliwości nieżytowe, gorączka 
nie jest zbyt wysoka, dochodzi do po
większenia węzłów chłonnych szyjnych 
i usznych, a po 24 godz. pojawia się 
wysypka. Jest ona bladoróżowa, drob
na, występuje prawie na całym ciele. 
Trwa ona krótko 2 - 3 dni, nie pozos
tawiając przebarwień na skórze.
Okres zaraźliwości jest dość długi, trwa 
od 5 - 7 dnia przed pojawieniem się 
pierwszych objawów do 3 - 5 dni po ich 
wystąpieniu. W przebiegu różyczki 
mogą wystąpić powikłania, jednakże są 
one dość rzadkie.

W razie gorączki podajemy dziecku 
asprocol, polopirynę i to na ogół wy
starcza.

Gdyby zaś w przebiegu różyczki 
dziecko skarżyło się na bóle stawowe, 
było pod sypiające, spowolniałe rucho
wo, czy wręcz apatyczne, niezwłocznie 
należy się udać do lekarza, gdyż objawy 
te mogą zwiastować cięższy przebieg 
choroby.

K.W.

Fatałachy z naszej szafy

Przez dobre parę lat w modzie królo
wała czerń. Oczywiście, lansowano i in
ne barwy, te jednak przemijały po jed
nym sezonie, a czerń pozostawała „na 
topie,,. Przeżywałyśmy okresy czarno
białych zestawów, a także „czerni total
nej,, od stóp do głów. Przyznam się, że 
byłam zagorzałą entuzjastką tego tren
du. Czerń miała, i ma zresztą nadal, 
wiele zalet. Doskonale zestawia się z in
nymi kolorami, optycznie wyszczupla, 
jest elegancka na eleganckie okazje, 
dobra do tzw. latania, blondynkom jest 
w niej świetnie, brunetkom, jeśli tylko 
zastosują ostrzejszy makijaż, również. 
Czerń jest po prostu wygodna, a i łat
wiej wyglądać w niej świeżo i elegancko 
w środowisku, gdzie biała bluzka nad
aje się praktycznie do włożenia na jeden 
raz. I to są jasne strony czerni. Ale...

dochodziło do tego, że kupienie panto
fli lub torebki w innym kolorze grani
czyło z cudem. Czerń zdominowała 
rynek i tak mocno zadomowiła się 
w naszych szafach, że trudno ją było 
wypędzić. Powoli, powoli miałyśmy jej 
dosyć...

Nie wszystkie jednak. I dziś, w środ
ku lata, spotykamy grupy młodych 
dziewcząt - wyznawczyń czerni total
nej. Nie ma ona jednak nic wspólnego 
z trendami w modzie. Wydaje się, że jest 
raczej w środowisku młodzieżowym 
zewnętrznym atrybutem pewnej subku
ltury i manifestacją, trudnej niekiedy 
do zrozumienia dla starszych, ideologii. 
Pewne jest natomiast, że wyparła ona 
niemal całkowicie tradycyjny, szkolny 
granat.

Dla tych, którzy tej ideologii nie są 
wy znawcami, proponuję lato na jasno, 
choć można zrobić ustępstwo na rzecz 
czarnej, obcisłej, krótkiej i mocno wy
ciętej sukienki typu „body,,, która 
może świetnie się komponować z opale
nizną.

Biel, ecri, pastele - wykorzystajmy je, 
by jesienią i zimą wrócić do ukochanej 
czerni.

Wróżka

Na co chorują
Pod hałdami kopalni „Rymer,,

w Niedobczycach, Górnicza Spółdziel
nia Mieszkaniowa wybudowała dwa 
bloki. Zamieszkali tam moi znajomi, 
których syn Krzysio niedawno zacho
rował na zakażenie dróg moczowych. 
Którejś nocy chłopczyk zaczął płakać 
z bólu i siusiał krwią. Przerażona matka 
zawiozła syna do szpitala na Rudzką. 
Tam w izbie przyjęć usłyszała, że tego 
typu schorzenia są ostatnio w Niedo
bczycach bardzo częste.

Zakażenia dróg moczowych u dzieci 
stają się rzeczywiście plagą. Nie jest to 
jednak problem lokalny - zwiększenie 
zachorowań występuje na terenie całego 
Śląska - mówi Ordynator Oddziału 
Dziecięcego Szpitala na Rudzkiej, 
GRAŻYNA TEMPEL-KONIECZ
NA.

Nie można tego wiązać z określonym 
miejscem, gdyż zwykle ilość zachoro
wań wśród mieszkańców nowych osie
dli zwiększa się. Sprzyja temu przep
ro w ad zka w nowe miejsce zamieszka
nia.

nasze dzieci ?
Ale w ostatnich latach zmienił się 

profil zachorowań wśród dzieci. Choro
by, kiedyś powszechne, dziś występują 
bardzo sporadycznie. Dzięki szczepie
niom udało się całkowicie wyeliminować 
niektóre, szczególnie groźne choroby za
kaźne. Degradacja środowiska natural
nego na Śląsku powoduje jednak, że 
nasze dzieci częściej chorują na 
białaczkę, choroby nowotworowe, niedo
krwistość, zapalenia dróg oddechowych.

Wśród chorób, które ostatnio stają 
się coraz większym zagrożeniem są wa
dy rozwojowe i zakażenia dróg moczo
wych. Jest to problem całego wo
jewództwa katowickiego.

Konieczne byłoby powołanie w Ryb
niku specjalistycznej poradni urologicz
nej. Brakuje jednak urologów 
dziecięcych.

Przyczyną zakażenia dróg moczo
wych często są wady rozwojowe, bo
wiem skażenie ekologiczne może być 
przyczyną zachwiania kodu genetycz
nego wśród mieszkańców Śląska. Na
sze dzieci mają też obniżoną odporność

na choroby. Zakażeniom dróg moczo
wych u dzieci możemy zapobiegać prze
de wszystkim dbając o higienę. Wszel
kie stany zapalne w tej części ciała 
prowadzą do zakażenia dróg moczo
wych.

Rodzice powinni więc systematycz
nie myć dzieciom okolice krocza oraz 
często zmienić bieliznę osobistą. Należy 
uczyć dzieci mycia rąk także przed sko
rzystaniem z ubikacji. Ważne jest, by 
regularnie i dokładnie opróżniać 
pęcherz moczowy. Przetrzymywanie 
moczu jest niekorzystne. A jest to nie
stety problem w naszym 
społeczeństwie. Brak nam zakorzenio
nych zasad higieny; stan ubikacji 
w szkołach jest fatalny, często budzi 
u dzieci odrazę fizyczną, nie chcą więc 
z nich korzystać, zaś mydło i ręcznik są 
czymś nieosiągalnym, nieomal luksu
sem.

Zakażenie układu moczowego może 
występować już u niemowląt. Może 
ono często kryć się za kolkami brzusz
nymi, niewyjaśnionymi stanami 
gorączkowymi, brakiem prawidłowego 
przyrostu wagi dziecka; dlatego matki 
powinny zwrócić uwagę na każdy taki 
przypadek i konsultować się z leka
rzem.

(jak)

Błoto
w fontannie

W parku pomiędzy ulicą 3 Maja 
a Wieniawskiego, jest fontanna nieczy
szczona już od zimy. Na dnie leżą 
kawałki cegieł, kapsle, rozbite butelki, 
papiery, pety i skrawki biletów auto
busowych. Uroku dodają też fontannie 
pełzające po dnie dżdżownice oraz za
topione muchy i cienka warstwa szla
mu. Obrzydliwy widok potęgują tap
lające się w tym błocie dzieci. Oczy
wiście można zapylać dlaczego rodzice 
nie zaprowadzili sowich pociech na 
kąpielisko „Ruda,,, gdzie dla dzieci do 
lat 15 jest wstęp wolny. Ale również 
zasadne jest poddanie w wątpliwość 
istnienia wspomnianej fontanny. Bo 
skoro nie ma możliwości czyszczenia jej 
(ale systematycznie, a nie kilka razy 
w roku), to lepiej zasypać ją ziemią 
i posadzić kwiaty lub przy odrobinie 
piasku zrobić dzieciom porządną pias
kownicę.

(szoł)

NOTES DOM O W Y
Szkoły 26317 Szkoła nr 19 Kłokocin

24720 Szkoła nr 20 Gotartowice
22587 Szkoła nr 1 Chrobrego 26600 Szkoła nr 21 Niedobczyce
23706 Szkoła nr 2 Wodzisławska 26260 Szkoła nr 22 Niedobczyce
23927 Szkoła nr 3 Piaski 27608 Szkoła nr 24 Popielów
23538 Szkoła nr 4 K. Miarki 23791 Szkoła nr 25 Radziejów
21281 Szkoła nr 5 Różańskiego 25016 Szkoła nr 27 Chwałęcice
23739 Szkoła nr 6 Wodzisławska 24429 Szkoła nr 29 Golejów
22386 Szkoła nr 7 specjalna Piasta 24025 Szkoła nr 30 Stodoły
24055 Szkoła nr 7 internat Piasta c.d. na str.7
24529 Szkoła nr 8 Wielopole - 11 -
23688 Szkoła nr 9 Cmentarna 27081 Szkoła nr 31 Orzepowickiej
21840 Szkoła nr 10 Grunwaldzka 21562 Szkoła Jejkowice
21443 Szkoła nr 11 Hibnera 25333 Szkoła Przegędza
22907 Szkoła nr 12 Zebrzydowice 25580 Szkoła Zwonowice
26746 Szkoła nr 13 1 Maja
27117 Szkoła nr 14 Śląska
24833 Szkoła nr 15 Rybacka Szkoły Ponadpodstawowe
28865 Szkoła nr 16 Boguszowice
26220 Szkoła nr 17 Boguszowice 21813 Technikum Górnicze Kościuszki
26287 Szkoła nr 18 Lompy 23663 Liceum Ekonomiczne Kościuszki
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W y p o ż y c z a ln ia  
k a s e t  v id e o

Od 1 lipca br w Teatrze Ziemi Ryb
nickiej czynna będzie wypożyczalnia 
kaset, która powstaje na bazie likwido
wanej filmoteki przy ul. Wieniawskiego 
1 (dawniej ,,Filmos„). Znajdzie się tam 
na początek ponad 1000 tytułów

filmów, a organizatorzy zapewniają 
obsługę za bardzo przystępną cenę. 
Nowo zorganizowana wypożyczalnia 
Video - hitów będzie się mieściła w byłej 
„sali bufetowej,, TZR i prowadzić 
będzie także sprzedaż kaset.

K R Z Y Ż Ó W K A

Rozwiązanie krzyżówki nr 32 
Poziomo:
1. apaszka, 8. obiad, 9. Jędrzejów, 11. mala
ga, 13. Adonis, 16. dyskoteka, 18. liryk, 19. 
adwokat
Pionowo:
2. pięta, 3. ser, 4. Azja, 5. kowadło, 6. Filon, 
7. adres, 10. zagadka, 11.myśli, 14. iskra, 12. 
Laura, 15. usta, 17. tło.

KRZYŻÓWKA Nr 33
Poziomo:
3. podobno czyni cuda, 6. wybitny kom
pozytor i taternik, zginął pod lawiną w Tatrach

rach, 9. Enrico - śpiewak włoski światowej 
sławy, 10. ma lufę, 11. polityk niemiecki, 
otrzymał pokojową nagrodę Nobla, 13. na
sienie, 14. sztuczne ognie dające różnokolo
rowe efekty świetlne, 15. połyka każdą se
kundę.
Pionowo:
1. otacza żółtko lub tęczówkę, 2. do pójścia 
na zieloną, 4. deszcz jak zupa, 5. marszałek 
dworu lub oficer administracyjno-gospodar
czy na statku, 7. wyspa włoska tam słynna 
Grota Lazurowa, 8. rzeka nie istniejąca, ale 
bardzo znana, 12. Kazimierz Górski, 13. 
znane więzienie przy ul. Pawiej w Warszawie.

HERA

kino prem ierow e
1 0 - 1 1  lipca:Ojciec Chrzestny III, 
prod. USA, godz. 16.00 i 19,00;
17 - 18 lipca: Łatwy szmal, prod. USA, 
godz. 17,00 i 19,00;
24 - 25 lipca:Uznany za niewinnego, 
prod. USA, godz. 17,00 i 19,00;
31 lipca - 1 sierpnia:Chłopcy z ferajny, 
prod. USA z Robertem de Niro, godz. 
17,00 i 19,00;

Kino premierowe zaprasza również 
dzieci:

1 0 - 1 1  lipca:Błąd szeryfa, film fan
tast. prod. RFN, godz. 12,00;
17-18 lipca:Willow, film fantast. przy
god. prod. USA. godz. 12,00;
24 - 25 lipca:Labirynt, ang. film fan
tast. przygodowy, reż. Jim Chenson - 
twórca Muppetów,godz. 12,00;
31 lipca - 1 sierpnia: Bliskie spotkania 
z wesołym diabłem, polski film fab. wg 
powieści Kornela Makuszyńskiego, 
godz. 12,00.,

(szoł)

Koncerty 
na rynku

NIEDZIELA 7 lipca - Zespół Ludo
wo-Regionalny z El-Pajar z Włoch.

NIEDZIELA 14 lipca - Zespół Mu
zyczny z Torro z Włoch

NIEDZIELA 21 lipca - Orkiestra 
Dęta KWK „Rymer,, i Chór „Słowi
czek,, z Popielowa

NIEDZIELA 28 lipca - Orkiestra 
Dęta KWK „Jankowice,, i Chór „Har
monia,, z Jejkowic.

Nikt chyba nie kwestionuje sensow
ności organizowania niedzielnych kon
certów na rybnickim Rynku, (koncerty 
te od bywają się w godz. 16,00 do 18,00). 
Wielu jednak krytykuje „niezapięcie,,

tych imprez na ostatni guzik. Brakuje 
bowiem większej ilości ławek dla 
słuchaczy oraz jakiegoś mini-baru z lo
dami, napojami, owocami... Organiza
torzy, przewidując systematyczne or
ganizowanie koncertów, powinni już 
w marcu „oddać Rynek w ajencję,,, aby 
jakiś obrotny człowiek w zamian za 
wyłączność handlowania, zabezpieczył 
słuchaczom wygodne krzesła i stoliki 
z parasolami, zaś muzykom dobre 
nagłośnienie i w przerwie piwo. 
Z  myśleniem jednak u nas kiepsko !

Podobnie wiele pretensji kieruje się 
pod adresem Straży Miejskiej, ponie
waż dobrze by było, gdyby jeden z fun
kcjonariuszy przyszedł posłuchać mu
zyki, a przy okazji zabezpieczał 
porządek podczas koncertu... Aby nie 
powtórzy ł się drobny incydent, jak to 
się zdarzyło przykładowo w niedzielę 
23 czerwca, kiedy jakiś pijaczek zaczął 
śpiewać wraz z chórem, a podczas 
występu, Rynkiem przejechało kilka 
samochodów.

(szoł)

 KUPON PREMIOWY
Upoważnia do nadania jednego ogłoszenia nie 
przekraczającego 15 słów.
Opłata za słowo wynosi 2000,- zł.
Kupon wraz z ogłoszeniem i dowodem wpłaty 
należy dostarczyć lub przesłać na adres:
,,Gazeta Rybnicka”, Kościuszki 54, 44-200 
Rybnik, pokój 16.

NOTES DOMOWY

Rybnicka
Książka Telefoniczna

25134 Technikum Gastronomiczne Piłsudskiego
21229 LO „Hanki Sawickiej,, Mikołowska
22787 LO „Powstańców Śl. „Kościuszki
28750 LO - Sióstr Urszulanek 3 Maja
23353 Liceum Rolnicze Kościuszki
21208 LO dla pracujących Mikołowska
22279 Zespół Szkół Budowlanych Świerklańska
28688 Liceum Medyczne Orzepowice
28272 Internat Liceum Medycznego Borki
21850 ZSG KWK „Chwałowice,, 1 Maja

22775 Państwowa Szkoła Muzyczna Piłsudskiego
25340 Państwowa Szkoła Muzyczna Piłsudskiego
27194 Zasadn. Szkoła Zawod.-Specjal.

K. Miarki
21595 Warsztaty szkolne Świerklańska

Przedszkola

24169 Przedszkole nr 1 Kościuszki
22343 Przedszkole nr 2 Wodzisławska
22912 Przedszkole nr 4 K. Miarki
21638 Przedszkole nr 5 H. Sawickiej
24945 Przedszkole nr 6 Nacyńska
21001 Przedszkole nr 7 Pisata
22405 Przedszkole nr 9 Wieniawskiego
22583 Przedszkole nr 10 Findera
23978 Przedszkole nr 11 Westerplatte
25702 Przedszkole nr 12 Zebrzydowice
27800 Przedszkole nr 13 Chwałowice

c. dalszy nastąpi
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