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Z powodu szkód górniczych

Zmiana koryta Nacyny
Niedobczyce i Niewiadomi to dzielnice Rybnika, pod 
którymi wydobycie węgla prowadzą trzy kopalnie: 
“Marcel”, "Chwałowice" - Ruch “Rymer” oraz “Ry
dułtowy”.

Eksploatacja węgla odbywa się pod 
zagęszczoną zabudową na powierzchni 
ziemi. Specjaliści przewidują, iż spowo
duje to obniżenie terenu, które w efek
cie mogłoby doprowadzić do rozlania 
wód Nacyny na dużym obszarze obu 
dzielnic.

W lipcu br. rozpoczną się prace, które 
mają uprzedzić przewidywane skutki 
szkód górniczych. Aby nie dopuścić do 
zalania terenów pomiędzy ulicami Spo
rtową a Górnośląską, zostanie przesu
nięte koryto rzeki Nacyny. Dno rzeki 
będzie przebiegać prawie dwa metry 
niżej niż obecnie. Powstanie nowy most 
nad Nacyną, w odległości około dzie
sięciu metrów od torów kolejowych w 
kierunku południowym. Wszystkie ro
boty wykona kopalnia “Marcel”.

Prace o tak zasadniczym znaczeniu 
potrwają około czterech miesięcy. 
Spowodują one generalne zmiany w 
życiu codziennym mieszkańców Niedo- 
bczyc. Od lipca zostanie wstrzymany 
ruch kołowy na ulicy Górnośląskiej 
od przejazdu kolejowego do skrzyżo
wania z ulicami Hetmańską i Niedo- 
bczycką w okolicy Szkoły Podstawo
wej nr 21.

W najbliższy poniedziałek odbędzie 
się w Ratuszu uroczystość w ręczenia 
nagród Prezydenta Miasta w dziedzi
nie kultury.

Tradycyjnie otrzymująje osoby, które 
szczególnie mocno zaznaczyły swoją 
obecność w sferze kultury naszego mia
sta. W tym roku nagrody wręczone zo
staną po raz piąty, a więc uroczystość 
będzie związana z małym jubileuszem.

Pośmiertnie nagrodę przyznano zmar
łemu niedawno Tadeuszowi Paprotne- 
mu - za prekursorską, wychowawczą

Przystanek autobusowy będzie umie
szczony obok targowiska, a piesi będą 
przechodzić kładką nad Nacyną w oko
licach dworca PKP. Szczegółowe zmia
ny reorganizacji ruchu kołowego na 
obszarze obu dzielnic przygotowuje 
Wydział Komunikacji Urzędu Miasta 
Rybnika.

W czasie wymuszonych szkodami 
górniczymi prac, zostanie przeprowa
dzony gruntowny remont ulicy Górno
śląskiej, od torów kolejowych do SP 21, 
od kanalizacji i wymiany wodociągu 
poczynając, na wymianie nawierzchni 
jezdni i chodników kończąc. Powstaną 
zatoczki dla autobusów, zostanie posze
rzony chodnik koło posesji państwa 
Kozielskich, w pobliżu szkoły, w miej
scu obecnie szczególnie groźnym dla 
pieszych. Prace te będą prowadzone 
przez Urząd Miasta równocześnie z pra
cami wykonywanymi przez kopalnię 
“Marcel”.
W listopadzie br. zostanie przywróco

na do ruchu główna arteria Niedobczyc, 
ul. Górnośląska. Nowy most nad Nacy
ną będzie miał 12 metrów szerokości, z 
czego cztery zajmą chodniki dla pie
szych. / gw/

i twórczą działalność w upowszechnia
niu muzyki. Pozostałe laureatki to: dy
rektorka Specjalnego Ośrodka Szkolno- 
Wychowawczego Elżbieta Frydrych - 
za inicjowanie i organizację przeglądów 
zespołów artystyczych szkół specjalnych 
oraz dyrektorka Państwowego Szpitala 
dla Nerwowo i Psychicznie Chorych 
Maria Pociecha - Leśniak - za działal
ność na rzecz szeroko rozumianej huma
nizacji warunków leczenia osób nerwo
wo i psychicznie chorych. Irl

Z  okazji

Dnia
Dziecka

Prezydent Miasta
zaprasza

najmłodszych 
rybniczan 

na świąteczne 
spotkanie na Rynku.

Wspólną,
bombową zabawą 

poprowadzi 
piosenkarka 

Grażyna ¿witała 
w towarzystwie dzieci 
z “Wesołej Gromadki'’.

Niedziela, 2 czerwca , 
godz. 16.00

Roboty drogowe 
na Prostej

Urząd Miasta w Rybniku informuje 
użytkowników dróg, że od przyszłego 
tygodnia rozpoczęte zostaną roboty 
związane z remontem kapitalnym je
zdni i chodników ul. Prostej na od
cinku od ronda “Kamyczek” do hur- 
towni”\Vojciech” .

W związku z tym wystąpią utrudnie
nia w ruchu /częściowe zajęcie pasa je 
zdni/, za co Urząd Miasta przeprasza.

Teatr
Ziemi Rybnickiej

N i e d z i e l a  2  c z e r w c a  
g o d z .  1 9 . 0 0

recital legendy 
polskiej piosenki

E w y
Demarczyk

B i le t y  d o  n a b y c ia  
w  k a s i e  T Z R

Objawienie m uzyki techno-dance !

espói §  C 0 0 P 6 r
oraz X-R ćve Sony i  I.A .C .O .

łiaia Widowiskowo - Sportowa w Jastrzębiu Zdroju, 
u i. Leśna 5. niedziela 2  czerwca, godz. 20.00

Dwa bezpłatne b ilety od organizatorów Koncertu dla dwu osób. Które pierwsze 
przyjdą do redaKcji z  egzemplarzem aKtuainego numeru ‘(gazety RybnicKiej'.

Prezydenckie nagrody  
w dziedzinie kiiltury

samych Áúfrtych chwil z  okazji Och święta
życzy fèeAakc/a

Życzenia te składamy na ręce Elżbiety Fojt, 
matki niepełnosprawnego Bartka (na zdjęciu)

Nie czuję się gorsza
W niedzielę matki w całej Polsce otrzymają przynaj-II * * ‘

§ mniej życzenia i całusy od swoich dzieci. Są też jednak ta
kie, które na szczególne dowody wdzięczności nie mogą 
liczyć. I nie będą przez to mniej zadowolone, bo dla nich

[największym dowodem wdzięczności jest jeden uśmiech 
czy spojrzenie ukochanego dziecka.

- MMMMMM»Jolanta Syrek: Jak Karolek miał pół 
roku, pani doktor powiedziała mi sama 
żebym go oddała, bo nie będę miała z 
niego pożytku. Chociaż ona mi bardzo 
pomogła, byłam zaskoczona, że coś ta
kiego zaproponowała. Nie byłabym mat
ką gdybym swoje dziecko oddała. 
Elżbieta Fojt: Ludzie są życzliwi, ale 
czasami to tylko serdeczność na pokaz. 
Nieraz mówili mi, że lepiej by było gdy
by to dziecko umarło, bo jest tylko cię
żarem. A jestem młoda i jeszcze mogę 
mieć następne.

Owszem, matka dziecka zdrowego po
cieszy, zaopiekuje się, chociaż rzadziej, 
ale w głębi duszy nie zrozumie jak to jest 
wychowywać dziecko niepełnosprawne.

Hiesieozw
2A PARMO!

W ydrukow any obok kupon może 
być szansą na darmowy bilet mie
sięczny komunikacji miejskiej na te
renie Rybnika. Wystarczy go wyciąć 
i razem z kuponami zamieszczonymi 
w trzech poprzednich numerach oraz 
ostatnim , który w ydrukujem y za ty
dzień nakleić na kartkę pocztową i wy
słać na adres naszej redakcji lub wrzu
cić do “żółtych skrzynek” w terminie 
do 10 czerwca.

Kartki wezm ą udział w losowaniu,

To trzeba przeżyć.
J.Syrek : Lekarka która była przy po
rodzie przyszła do mnie po dwóch 
dniach i powiedziała: Lepiej niech on 
sobie umrze, bo i tak to będzie kaleka. 
Byłam zszokowana, że ona coś takie
go może pow iedzieć. Odparłam , że 
dzieci chore też chcą żyć. Nie wiem

c.d. na stronie 3.
(  N

Koscioł pod wezw. sw, Teresy
w Chwałowicach

sobota 25 maja, godz. 19.00
koncert w wykonaniu

chóru “Komensky”
z Witkowa w Czechach.

V____ __________ _________________J

a nagrodą będzie DARMOWY BI
LET MIESIĘCZNY KOMUNIKA
CJI MIEJSKIEJ NA TERENIE 
RYBNIKA NA LIPIEC 1996 R.

1GAZETA RYBNICKA, TEL. 28825
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Zarząd Miasta informuje

Zarząd Miasta Rybnika
ogłasza

ponowny konkurs na stanowiska dyrektorów 
szkół podstawowych Nr 4, 8 ,16 i 31

Konkurs odbędzie się na zasadach określonych w Regulaminie ustalonym przez Radę Miasta - który 
opublikowany został w Nr 19/277 “GR” z dnia 10 maja br. Osoby zainteresowane mogą go ponadto 
otrzymać w Miejskim Zarządzie Szkół i Przedszkoli.

Oferty zawierające następujące dokumenty:
1. Życiorys z opisem pracy pedagogicznej.
2. Dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe: wykształcenie, odbyte kursy, specjalizację 
zawodową.
3. Oceny pracy z ostatnich 5 lat, którą wystawiają: 
a / dla nauczycieli - dyrektorzy szkół
b / dla dyrektorów szkół - organ prowadzący szkołę 
c / dla pozostałych kandydatów - kierownik zakładu pracy.
4. Zaświadczenie o stanie zdrowia.
5. Koncepcję kierowania pracą szkoły.
-n a le ż y  sk ładać w M iejskim Zarządzie Szkół i Przedszkoli - Rybnik, uł. 3 Maja 27, pokój 
nr 10 w term inie do dnia 7 czerwca 1996 r.

O terminie konkursów zainteresowani zostaną powiadomieni odrębnie.

Rozwiązanie komisji do spraw referendów
Zgodnie z Uchwałą Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 22 kwietnia 1996 r. w związku z 

wykonaniem swoich ustawowych zadań z dniem 9 maja 1996 r . r o z w i ą z a n e  zostały 
wojewódzkie i obwodowe komisje do spraw referendum powołane do przeprowadzenia 
referendów zarządzonych na dzień 18.02.1996 r.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rybniku
ogłasza przetarg nieograniczony na 

MODERNIZACJĘ WĘZŁÓW SANITARNYCH 
na basenie krytym w Rybniku przy ul. Powstańców 40 w zakresie robót: 

budowlanych, instalacyjnych, płytkarskich
Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia i kosztorys wstępny robót moż

na uzyskać w siedzibie dyrekcji hotelu “Olimpia” w Kamieniu, ul. Hotelowa 12.
Pisemne oferty należy składać do dnia 14.06.1996 r.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.06.1996 r. o godz. 9.00 w hotelu “Olimpia”.

Spotkanie zainteresowanych w dniu 31 maja br. o godz. 10.00 w Rybniku na pływalni krytej 
przy ul. Powstańców 40

Zarząd Miasta Rybnika
ogłasza przetarg nieograniczony na 

zamówienie publiczne w celu
WYKONANIA: PASAŻU ŁĄCZĄCEGO PARKING PRZY UL.BRUDNIOKA 

Z PLACEM KOŚCIELNYM
Termin realizacji - 2 miesiące od daty podpisania umowy.
Wadium w wysokości 1.300 zależy wpłacić w PBK I/O Rybnik Nr 372602-2017-3620-3-68 lub w 
kasie Urzędu Miasta do dnia 19 czerwca 1996 r. do godz. 12.00 we wszystkich formach przewidzia
nych ustawą art.41 ust.2.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia /cena 10 zł/ można odebrać w siedzibie zamawiającego, 
pokój 247 lub za zaliczeniem pocztowym.
Uprawnieni do kontaktu z oferentami: mgr inż. W.Lampart, mgr inż. P.Migas.
Zamkniętą kopertę z ofertą oznaczoną:
“OFERTA NA WYKONANIE PASAŻU ŁĄCZĄCEGO PARKING PRZY ULICY BURODNIOKA Z 
PLACEM KOŚCIELNYM” należy złożyć w siedzibie zamawiającego, pokój nr 247.
Termin składania ofert upływa dnia 19 czerwca 1996 r. o godz. 15.00.
Otwarcie ofert dnia 20 czerwca o godz. 9.00 w siedzibie zamawiającego sala nr 137.
Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych.
W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy:
1. nie podlegają wykluczeniu Ustawy o zamówieniach publicznych.

Zarząd Miasta Rybnika informuje,
żc zgodnie z ustawą z dnia 2 lutego 1996 r. o powszechnym spisie rolnym 

/Dz. U. Nr 34, poz. 147/
W DNIACH 13-25 CZERWCA 1996 R. ZOSTANIE 

PRZEPROWADZONY SPIS ROLNY.
Rachmistrze spisowi dokonają spisu u:

1/ użytkowników indywidualnych gospodarstw rolnych,
2/ osób fizycznych użytkujących działki rolne,
3/ właścicieli zwierząt gospodarskich, nic posiadających użytków rolnych lub posiadających użytki rolne o po
wierzchni mniejszej niż 0,1 ha,
4/ osób prawnych i w jednostkach organizacyjnych nic mających osobowości prawnej, posiadających użytki rolne.

Osoba powołana na rachmistrza spisowego przeprowadzi wywiad według obowiązującej ankiety. Uzyskane infor
macje są objęte tajemnicą statystyczną.

Zgodnie z art.5 ustawy o powszechnym spisie rolnym w 1996 r. respondenci obowiązani są do udzielania możli
wie ścisłych, wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu spisowym. 
Udzielenie odpowiedzi niezgodnych zc stanem faktycznym oraz odmowa udzielenia odpowiedzi pociągają za sobą 
skutki prawne przewidziane w przepisach art. 56 i 57 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej /Dz.
U. Nr 88, poz. 439/. _____________________

Zarząd Miasta Rybnika _
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ZAMÓWIENIE PUBLICZNE W DNIU 11.06.1996 R. 

W CELU WYKONANIA WYCENY SKŁADNIKA ROŚLINNEGO I BUDOWLANEGO NA TRASIE 
OBWODNICY WODZISŁAWSKA - CHWAŁOWICKA.

Termin realizacji zamówienia - 1 miesiąc od daty podpisania umowy.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego, pok. 247 lub za 

zaliczeniem pocztowym.
Uprawnieni do kontaktu z oferentami: mgr inż. W. Lampart, B. Wiśniewska.
Zamkniętą kopertę z ofertą oznaczoną “Oferta dotycząca wyceny składnika roślinnego i budowlanego na 

trasie obwodnicy Wodzisławska - Chwałowicka” należy złożyć w siedzibie zamawiającego, pok. nr 247. 
Termin składania ofert upływa dnia 10 czerwca 1996 r. o godz. 15.00.
Otwarcie ofert dnia 11 czerwca 1996 r. o godz. 10.00 w siedzibie zamawiającego sala nr 37.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy:
1. nic podlegają wykluczeniu Ustawy o zamówieniach publicznych.

Zarząd Miasta informuje
REGULAMIN

ROZDZIAŁU ŚRODKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA 
I GOSPODARKI WODNEJ

NA DOFINANSOWANIE MODERNIZACJI SYSTEMU OGRZEWANIA.

1. Do korzystania z dofinansowania uprawnieni są mieszkańcy miasta Rybnika - właściciele domów mieszkal
nych oraz najemcy mieszkań w budynkach wielorodzinnych, przystępujący do modernizacji istniejącego systemu 
ogrzewania.
Modernizacja ta powinna przyczynić się do ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego.

2. Dofinansowanie obejmuje pokrycie części kosztów inwestycji polegających na przystosowaniu kotłowni bu
dynków i mieszkań do ogrzewania energią elektryczną, gazem, olejem opałowym, pompą ciepła, piecami na paliwa 
stałe, posiadającymi odpowiedni atest cncrgctyczno-ckologiczny oraz podłączenie budynku do sieci c.o. 
Dofinansowaniem nic są objęte przenośne urządzenia grzewcze /np. termowentylatory, grzejniki na naftę, propan- 
butan i inne/.
Załącznik nr 1 precyzuje wymagane kryteria efektywności cncrgctyczno-ckologiczncj dla pieców na paliwa stałe 
o mocy ponad 50 KW.
Załącznik nr 2 precyzuje wymagane kryteria efektywności cncrgctyczno-ckologicznej dla pieców na paliwa stałe
0 mocy do 50 KW.

3. Dofinansowanie przysługuje jednorazowo na dany budynek mieszkalny, lub mieszkanie w budynku wieloro
dzinnym. Dofinansowanie możliwe jest po dokonaniu modernizacji.
W przypadku opuszczenia mieszkania instalację grzewczą należy pozostawić bez możliwości żądania zwrotu ko
sztów.

4. Osoba ubiegająca się o dofinansowanie powinna złożyć wniosek. Do wniosku należy dołączyć oryginały wraz 
z kserokopiami rachunków VAT-owskich zainstalowanych urządzeń oraz ich atesty.
Ponadto wymagane jest dostarczenie dodatkowych dokumentów w zależności od rodzaju ogrzewania.
1 tak w przypadku:

a/ ogrzewania olejowego:
- opinię kominiarza,
- protokół odbioru sporządzony przez wykonawcę instalacji, 

b/ ogrzewania elektrycznego:
- warunki techniczne dostawy prądu z Zakładu Energetycznego,
- protokół kontroli technicznej z Zakładu Energetycznego,

c / ogrzewania gazowego:
- pozwolenie uzyskane z Wydziału Urbanistyki i Architektury na wykonanie instalacji gazowej wewnętrznej,
- protokół odbioru instalacji,

d/podłączenia do sieci c.o.:
- pozwolenie uzyskane z Wydziału Urbanistyki i Architektury na wykonanie instalacji grzewczej,
- protokół odbioru instalacji,

e/ ogrzewania ekologicznego na paliwa stałe:
- zaświadczenie z Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu potwierdzające warunki ekologicznego

spalania w danym typie pieca,
- upoważnienie dla Komisji opiniującej wnioski do przeprowadzenia kontroli w sezonie grzewczym

1996/97 stosowania pieca wymienionego we wniosku.
W przypadku budynków wielorodzinnych zgodę właściciela budynku.

5.5.1. Udział Funduszu nic może przekroczyć 55 proc. kosztów zakupu pieca /bez kosztów projektu, mon
tażu i zakupu wyposażenia dodatkowego/, bądź kosztów zamontowania ogrzewania elektrycznego, pompy ciepła, 
przyłącza c.o.

5.2. Ogólna kwota refinansowania nic może być jednak większa niż 1.200,00 zł, a w przypadku zakupu 
pieca na paliwa stałe o sprawności energetycznej 75 proc. do 80 proc. /potwierdzonej odpowiednim atestem/ kwota 
ta wyniesie 600,00 zł.

6. Powyższe zasady dotyczą moderniazeji realizowanych od 1.01.1996 r. Datą decydującą jest data faktury z 
zakupu urządzeń grzewczych lub montażu ogrzewania elektrycznego, pompy ciepła, przyłącza c.o.

7. Prezydent Miasta powoła Komisję do analizowania i weryfikacji złożonych wniosków. W razie potrzeby Ko
misja dokona oględzin inwestycji na miejscu.
Wnioski rozpatrywane będą wg kolejności zgłoszeń, w miarę napływu środków finansowych na GFOŚ i GW, po
chodzących z opłat i kar za gospodarcze korzystanie zc środowiska.
Oględziny w lokalach Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej oraz Spółdzielni Mieszkaniowej przeprowadzone będą 
przez administratorów, zaś Komisja otrzyma protokół.
Wnioskodawca o oględzinach będzie informowany pisemnie /obecność obowiązkowa/.

8. Decyzje o przyznaniu dofinansowania podejmuje Zarząd Miasta na wniosek Komisji.
9. Niniejsza Uchwała zastępuje Uchwałę Zarządu Miasta Rybnika nr 21/95 z dnia 18 kwietnia 1995 r. i obowią

zuje do końca 1996 r.
10. Uchwała wchodzi w życic z dniem podjęcia z wyjątkiem pktu 4c, który będzie obowiązywał po uzyskaniu 

certyfikatu do prowadzenia badań przez Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu.
Zał.nr 1

Kryteria efektywności energetyczno-ekologicznej dla pieców na paliwo stałe o mocy ponad 50 KW.

Sprawność energetyczna
Kotły nowoinstalowanc u indywidualnych użytkowników winny charakteryzować się następującą sprawnością ener
getyczną:

a/ na paliwa stałe > 80 proc. /optymalnie 85 proc./
Efektywność ekologiczna

Wskaźnik emisji CO przeliczony na zawartość 11 proc. tlenu w spalinach dla kotłów: 
a/ na paliwa stałe węglowe < 2,0 kg/GJ 

Wskaźnik emisji pyłu dla kotłów:
a/ na paliwa stałe węglowe < 100 g/GJ

Wskaźnik emisji substancji smolistych /ekstraktu benzenowego lub toluenowego/ 
a/ na paliwa stałe węglowe < 30 g/GJ 

Wskaźnik emisji benzo/a/pirenu 
a/ paliwa stałe węglowe < 40 mg/GJ 

Wskaźnik emisji 16-tu węglowodorów wg EPA 
a/ na paliwa stałe węglowe < 500 mg/GJ 

Wskaźnik emisji S02
a/ na paliwa stałe węglowe > 400 g/GJ 

Wskaźnik emisji NOx poniżej 200 g/GJ

Zał.nr 2
Kryteria efektywności ekologicznej dla kotłów na paliwo stałe o mocy do 50 KW.

Sprawność energetyczna 
75 do 80 proc.

Efektywność ekologiczna
Wskaźnik emisji CO przeliczony na zawartość 11 proc. tlenu w spalinach: < 2,0 kg/GJ 
Wskaźnik emisji pyłu:
< 120 g/GJ
Wskaźnik emisji substancji smolistych /ekstraktu benzenowego lub toluenowego/:

< 50 g/GJ
Wskaźnik emisji b-ap:
< 50  mg/GJ

Wskaźnik emisji 16-tu węglowodorów wg EPA:
< 600 mg/GJ 
Wskaźnik emisji S02:
< 400 g/GJ
Wskaźnik emisji NOx:
< 150 g/GJ
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Nie czuję się gorsza Stan dróg i bezpieczeństwo
IM— i
Chwałowice - jedna z 26 dzielnic Rybnika, skupiona wokół jednego duże
go zakładu pracy czyli kopalni o tej samej nazwie, zamieszkała przez osia
dłych tu od pokoleń chwałowiczan, ale i ludność napływową. Zabudo
wana domkami jednorodzinnymi, kopalnianymi familokami, ale i 
dużym osiedlem mieszkaniowym. Dzielnica związana tradycją z Rybni
kiem, ale i dążąca do zachowania własnej tożsamości. Część mieszkań
ców rozwój swojej dzielnicy upatruje w związkach z Rybnikiem, część 
uważa, że antidotum na wszystkie zaniedbania jest odłączenie się od nie
go i powrót do samodzielności.

c.d. ze strony 1.
skąd mi takie słowa przyszły do głowy. 
Takie zdarzenia pamięta się do końca 
życia.
E.Fojt: Bartek urodził się 22 stycznia 
1990 roku. Zaraz w pierwszej dobie

stwierdzono dziurę na plecach i powie
dziano mi że go wywożą. Leżałam na sali 
pośród innych matek, które mogły kar
mić, a ja nie miałam swojego dziecka. 
To jest naprawdę straszne uczucie. Od
wracałam się do ściany i płakałam. 
Dowiedziała się, że Bartek urodzi! się z 
przepukliną rdzeńiowo-oponową i zaraz 
w pierwszej dobie był operow any. 
Później miał operacją odbytu, wstawio
ne zastawki w głowie. Bartek nie cho
dzi, nie czuje potrzeb fizjologicznych. 
Teraz ma 6 lat i mam to szczęście, że 
przyjęli go do normalnej “zerówki”. Bę
dzie się uczył wśród zdrowych dzieci i 
to jest dla mnie najważniejsze. Kiedyś to 
było nie do pomyślenia, bo on cały czas 
musi używać pampersów i porusza się 
na wózku, więc to jest naprawdę dobra 
wola nauczycielek, które zgodziły się go 
przyjąć, za co jestem im bardzo wdzięcz
na.
J. Syrek: Miałam 21 lat, kiedy urodzi
łam Karolka. Synek ważył 2,2 kg miał 
49 cm wzrostu. W trzeciej dobie życia 
nastąpiły drgawki i wtedy już wiedzia
łam, że ma uszkodzony centralny układ 
nerwowy. Od 3 miesiąca życia jest reha
bilitowany, a od kiedy skończył 3 latka 
jest w ośrodku Jana Pawła w Rybniku. 
Jest też pod kontroląu pani profesor Gier- 
kowej, bo ma zanik nerwu wzrokowego. 
Trzy lata brał zastrzyki z grasicy, ale nic 
mu nie pomogły. Dostał jeszcze więk
szych drgawek i teraz leki zostały już 
odstawione.

Po porodzie przeżyłam szok. Musieli 
mnie przenieść do innego pokoju, bo nie 
mogłam patrzeć na te matki, które nor
malnie mogły karmić swoje dzieci. Pa
miętam, że dostawałam zastrzyki na 
uspokojenie. Bardzo pomogła mi lekar
ka z noworodków z Wodzisławia, która 
skierowała mnie do neurologów, pocie
szała mnie... pomału udało mi się przy
zwyczaić do nowej roli.

Teraz jest o wiele lepiej niż kilkana
ście lat temu. Powstało dużo ośrodków 
rehabilitacyjnych. Ludzie są bardziej to
lerancyjni, sąsiedzi przychylnie patrzą. 
Ale jeszcze nie do końca. Kiedyś byłam 
z Karolkiem w ośrodku pobrać krew, to- 
inne matki tak się na nas patrzyły, że 
chciało mi się płakać, i o mało stamtąd 
nie uciekłam. Przecież on też jest nor

malnym dzieckiem. Wolałabym, żeby 
spytały jeśli coś chcą wiedzieć, niż zno
sić ten wzrok.
E. Fojt: Są też chwile załamania. Czasa
mi muszę się wypłakać, nawet komuś 
pożalić, ale oczywiście trzeba dalej żyć i 
dziecko kochać. Mam też drugiego, 

m łodszego syna - 
zdrowego. Nie chcę 
m ów ić, że B artka 
mimo w szystko ko
cham bardziej, ale w 
głębi duszy je s t mi 
bliższy. Odpłaca się za 
opiekę w inny sposób. 
M artw i się, że je s t 
ciężki, że gdy trzeba 
go kąpać zaangażowa
ni jesteśm y oboje z 
mężem.
J. Syrek: ... Karolek 
uśm iechnie się, czy 
przytuli wtedy najbar
dziej widać jak on też 
nas kocha...
E. Fojt: Bardzo poma
ga mi mąż. Gdyby nie 
jego wsparcie, to daw
no bym wylądowała w 
zak ładzie  p sy ch ia 
trycznym. Wychowa
nie dziecka niepełno
spraw nego to też 
ogromne koszty. A na 
pomoc z opieki spo
łecznej, czy ulgi nie 
można liczyć. Nawet 
znieśli limit na bez
płatne pampersy.
J. Syrek: Jak Karolek 

miał pół roku, pojechałam z nim do Nie
miec, ale lekarz powiedział, że na samą 
obserwację potrzeba pół roku, a na to nie 
mieliśmy pieniędzy. Napisałam chyba 40 
listów do Ameryki prosząc o sponsoro
wanie leków i leczenia. Przede wszyst
kim walczyłam o te oczka, żeby Karolek 
widział. Ale ani jednej odpowiedzi nie 
dostałam. A za trzy miesiące zastrzyków 
z grasicy trzeba było 8 milionów płacić. 
I żadnego efektu to nie dało, żadnej po
prawy, a jeszcze dostawał bardziej tych 
drgawek... Ale jest fajny bardzo fajny.
E. Fojt: Boli mnie, gdy widzę inne dzieci 
w wieku Bartka, które są od niego więk
sze i biegają po ulicach...
J. Syrek: Najbardziej przeżywa się to 
wiosną. Zimą wszyscy siedzą w domu, a 
gdy robi się ciepło i ta masa rozkrzycza
nych dzieci wybiega na podwórko, to aż 
chce mi się płakać.
E. Fojt: Czasami myślę o tych kobietach 
które nie dbają o siebie w czasie ciąży, a 
mimo to rodzą zdrowe dzieci. Potem one 
też są zaniedbywane. Inne matki nie ce
nią zdrowia swoich dzieci .
J. Syrek: Praktycznie przebywam cały 
czas wśród innych matek dzieci chorych. 
Wspieramy się wzajemnie, wymieniamy 
doświadczenia, na pewno jednak nie czu
ję się gorsza od innych matek.
E. Fojt: Oprócz ćwiczeń opracowanych 
w ośrodku jeżdżę też z Bartkiem prywat
nie na hippoterapię i masaże. Wszystko 
po to, żeby jakoś te mięśnie się rozwija
ły-
J. Syrek: Kiedy Karolek wraca z przed
szkola idzie spać a potem znów rehabili
tacja w domu. Oprócz tego chodzimy 
prywatnie do masażysty, na koniki... 
Wszystkiego się chwytam czego się da. 
Ale niestety jost to bardzo kosztowne.

Karolek jest moim jedynym dzieckiem. 
Osiem lat skończy we wrześniu. Ale na 
pewno kiedyś zdecyduję się na drugie 
dziecko, żeby Karolek też miał jakąś po
ciechę.

Oprócz wymienionych w tekście Jo
lanty Syrek i Elżbiety Fojt w Rybniku 
jest kilkaset matek wychowujących dzieci 
niepełnosprawne. Im szczególnie Redak
cja “GR” z okazji Dnia Matki składa naj
serdeczniejsze życzenia.

A neta Twaróg

Ostatnie zebranie mieszkańców w 
dzielnicy z przedstawicielami Zarządu 
Miasta Rybnika, który reprezentowali 
wiceprezydenci Józef Cyran i Jerzy 
Kogut oraz Maria Kufa-Skorupowa, 
dowiodło jak wiele problemów jest tu 
jeszcze do rozwiązania. Nie wszystko 
leżyjednak w kompetencjach gminy, stąd 
obecność na spotkaniu również przedsta
wicieli kopalni w osobie zastępcy dyrek
tora d/s ekonomiczno-pracowniczych 
Ryszarda Kuczery oraz komendantki 
Komisariatu Policji w Boguszowicach 
nadkomisarz Marii Świenty.

Na wstępie przewodniczący Rady 
Dzielnicy Jerzy Frelich przedstawił 
wykonane dotąd zadania, m.in. roboty na 
ul. Zwycięstwa czy oświetlenie ul. Koż- 
doniów.

Generalnie problemy jakie przedsta
wiali mieszkańcy dzielnicy podzielić 
można na dwie główne grupy: utrzyma
nie stanu dróg oraz zapewnienie bezpie
czeństwa mieszkańcom. Chwałowice 
leżą na terenach zagrożonych szkodami 
górniczymi. Szczególnie dająsię one we 
znaki mieszkańcom Kielowca - ul. Ra
dziejowskiej, Szulika, Działkowców i 
Obywatelskiej. Te właśnie ulice wyma
gają remontu najpilniej, choć niektórzy 
mieszkańcy uważają nawet, że ten zde
wastowany teren nie nadaje się do życia 
w ogóle. Nawierzchnie dróg są tak zni
szczone, że kierowcy z trudem je poko
nują. Mieszkańcy Chwałowic zwrócili się 
do kopalni “Chwałowice” o likwidację 
powstałych na Kielowcu zalewisk i o 
konsekwentną politykę wykupu tego te
renu, by zapewnić jego dotychczasowym 
mieszkańcom godne życie. Również za
daniem kopalni będzie zabezpieczenie 
wiaduktu przed przeciekaniem. Nie znaj
dującym rozwiązania jest od dłuższego

W ostatnią niedzielę, 19 maja 
w Boguszowicach Starych, kil
ka tysięcy ludzi bawiło się na 
pierwszej charytatywnej ma
jówce.

Gospodarzem imprezy był boguszo- 
wicki proboszcz ks. Stanisław  Gań- 
czorz, natomiast organizatorem całości 
był wikary ze starych Boguszowie ks. 
Piotr Sikora, któremu aktywnie poma
gała oazowa młodzież z tamtejszej pa
rafii. Impreza była jednym z najbardziej 
profesjonalnych festynów jaki zorga
nizowano dotąd w Rybniku. O profe
sjonalizmie świadczyła nie tylko wspa
niała organizacja, współpraca z poli
cją, strażą miejską, władzami miasta, 
pozyskanie wielkiej liczby sponsorów 
i współpracowników, ale również spro
wadzenie ciekawych wykonawców i 
zorganizowanie estrady. Scena została 
przygotowana przez fachową firmę z 
W arszawy “Trans-C olor”, która za
montowała tego dnia w Boguszowicach

Problemy chwałowiczan

czasu problem usytuowania kopalniane
go punktu tzw. drobnej sprzedaży węgla 
przy ul. Zwycięstwa. Okoliczni mie
szkańcy skarżą się na hałas ciężarówek i 
rozjeżdżany przez nie węglowy “maras”. 
Na zebraniu postanowiono przeprowa
dzić wizję lokalnąna tym terenie w obe
cności mieszkańców i po raz wtóry prze
dyskutować lokalizację punktu. O roz
wiązanie wielu problemów mieszkańcy 
zwrócili się również do władz miasta. 
Naprawy chodników i nawierzchni, a tak
że kanalizacji wymaga osiedle przy uli
cy Śląskiej. Postulowano także budowę 
przy tejże ulicy placu zabaw dla dzieci. 
Utwardzenia lub wyasfaltowania wyma
gają ulice boczne od ul. Zwycięstwa, a 
remontu przejście w parku od ul. 1 Maja 
do Śląskiej, obok basenu. Rada Dzielni
cy i mieszkańcy uważają, że bardzo za
niedbane sąw  Chwałowicach tereny zie
lone. Padła też propozycja, by ogłosić 
przetarg na ich utrzymanie. Podniesio
na została również sprawa uporządkowa
nia boiska piłki nożnej, a także problem 
dofinansowania młodych piłkarzy.

Mieszkańcy Chwałowic sygnalizowa
li obecnej na spotkaniu nadkomisarz M.

dwie ciężarówki sprzętu. Ponad sto re
flektorów zamontowanych na scenie 
robiło wrażenie nawet na całkowitych 
laikach. Nic więc dziwnego, że muzy
kę z majówki słychać było w całych 
Boguszowicach, a impreza mimo “bi

letowania”, zgromadziła aż kilka tysię
cy uczestników.
M ajówka rozpoczęła się o godzinie 
14.00 wyścigiem rowerowym. W gru
pie dziecięcej wygrał Łukasz Wojtec- 
ki, a w grupie młodzieżowej pierwszy 
na mecie był Piotr Hartman. Obaj 
zwycięzcy otrzymali pamiątkowe dy
plom y i po rowerze górskim. W yścig 
zakończył się na stadionie “Górnika” 
Boguszowice, gdzie już do meczu piłki 
nożnej przygotowywały się drużyny księ
ży i kierownictwa Rybnickiej Spółki Wę
glowej. Przed meczem, na płycie boiska 
zagrała orkiestra kopalni “Jankowice”, 
zaś na widowni była największa w histo
rii tego stadionu liczba kibiców. Kapita
nem grających w czerwonych strojach 
księży był ks. Krzysztof Brach, zaś ka-

Świenty sprawę bezpieczeństwa w dziel
nicy. Uważają oni, że zbyt mało policjan
tów patroluje wieczorem ulice. Skarżyli 
się też na brak dyscypliny w lokalach i 
barach, których właściciele nie stosują się 
do deklarowanych godzin otwarcia.

Wiele problemów nastręcza również 
chwałowiczanom przestarzała sieć wo
dociągowa, który to problem podnosili 
mieszkańcy co najmniej kilku ulic, m.in. 
ul. Stawiarza, Radziejowskiej. W planach 
miasta jest budowa wodociągu i kanali
zacji m.in.przy ul. Anny Stefek, zaś mie
szkańcy ul. Górniczej mogą liczyć*na jej 
remont kapitalny. Jak zapewnili przed
stawiciele kopalni - na remont może li
czyć także ul. Radziejowska - w tym roku 
do III szybu. Mieszkańcy postulowali 
również wycięcie topoli w parku przy ul. 
Szulika. Jak zapewnili przedstawiciele 
miasta, sprawa ta zostanie załatwiona.

Na trwającym kilka godzin spotkaniu 
poruszono wiele spraw, choć na pewno 
nie wszystkie wyczerpano. Postaramy się 
na łamach “GR” omówić niektóre z 
chwałowickich problemów szczegółowo.

/rl

pitanem ubranych na zielono górników 
prezes Stanisław Przeliorz. Mecz był 
obfity w bramki i bardzo podobał się ki
bicom. Księża wbili prezesom tyle bra
mek ile apostołów i tak mecz zakończył 
się wynikiem 12:0. Zwycięzcy odebrali 
z rąk wiceprezydenta Rybnika Michała 
Śmigielskiego puchar przechodni i 
tort.Tort zjedzono, zaś puchar przecho
dni poczeka na probostwie do następnej 
majówki.

Po meczu w ogrodzie farskim w Bo
guszowicach rozpoczęła się druga część 
majówki. Uczestników najpierw zaba
wiał zespół “Antyki” z telewizyjnego 
programu “Sobota w Bytkowie”. Wyko
nawcy a wśród nich m.in. znany wielu 
telewidzom Francik i Gizela śpiewali 
śląskie piosenki oraz zabawiali słucha
czy krótkimi opowiadaniami i wicami. Po 
nich na estradę wszedł Ryszard Ryn
kowski z zespołem “De Mono”. Gdy 
jedni ludzie słuchali koncertu, inni wciąż 
przemieszczali się po farskim ogrodzie. 
Dzieci biegały z balonami i lodami, inni 
jedli kiełbaski i grochówkę. Tuż po go
dzinie 19.00 odbyła się aukcja obrazów 
i wyrobów ze srebra. Na koniec imprezy 
odbył się wielki pokaz sztucznych ogni. 
Wystrzeliwane w górę petardy widocz
ne były wiele kilometrów od Boguszo
wie.
Kiedy następnego dnia po majówce roz
mawialiśmy z ks. Piotrem, wyraził on za
dowolenie z jej przebiegu i zapowiedział 
wstępnie zorganizowanie podobnej im
prezy za rok oraz potwierdził, że cały 
zysk zostanie przekazany, na kolonie 
dla biednych dzieci z Boguszowie i na 
parafialną ochronkę.
“Bombowo” zakończył się więc dzień, 
który już zapisany został w kalenda
rium boguszow ickiej parafii i całej 
dzielnicy.

T ekst i zdj.: szol

... ale jest fajny bardzo fajny - mówi matka Karolka 
Jolanta Syrek. Zdj.: sol

Drużyna księży po lewej, zaś w dali jedenastka prezesów
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Centrum Muzyczne Muzyka i Ruch, dziś posiadające już 
ministerialne zaświadczenie o wpisie do ewidencji niepu
blicznych placówek artystycznych, jest efektem poszu
kiwań nowych form pracy z dziećmi i młodzieżą Ilony 
Kargul i jej męża Karola.

ki z sercem" są przeznaczane na cele 
charytatyw ne. W koncertach b io rą  
udział także uczniowie rybnickiej szko
ły muzycznej, ognisk muzycznych. Taka 
integracja przynosi same korzyści. Pu
bliczne występy sąwspaniałąterapiądla 
nieśmiałych - wśród serdecznych ludzi 
trema znika.

Centrum utrzymuje się z niewygóro
wanych opłat za zajęcia, a w ramach 
promocji, uczniowie uczestniczący w

W Centrum Muzycznym Muzyka i Ruch dzieci rozwijają 
swoje zainteresowania. Zdj.: sol

I. Kargul będąc nauczycielką w ryb
nickiej szkole muzycznej mogła zaob
serwować, że chętnych do nauki gry na 
instrumencie wciąż przybywa. Postano
wiła stworzyć więc placówkę, w której 
edukacja muzyczna byłaby równocze
śnie rozw ijającą osobowość zabaw ą 
wzbogaconą o elementy nauki obycia i 
swobodnego poruszania się na estra
dzie.

Dziś do Centrum Muzycznego, które 
dzięki życzliwości kierownictwa Spe
cjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowaw
czego w Rybniku znalazło miejsce na 
swoją działalność w Szkole Życia przy 
ul.Hibnera, uczęszcza około setka osób 
od lat 4 do 50. Program poszerzono 
bowiem o aerobik dla pań, cieszący się 
wielkim uznaniem. Można też nauczyć 
się grać na wielu instrumentach, w tzw. 
klasie “O”, przygotować się do I klasy 
szkoły muzycznej, a także przerobić jej 
program. Przewidziano też różne for
my rytmiki: dla dzieci od lat 3 do 6, dla 
dzieci niepełnosprawnych, gimnastykę 
rytmiczną i rytmikę z plastyką. W ra
mach umuzykalnienia można poznać tu 
podstawowe zagadnienia z teorii muzy
ki, a także poczuć się artystą występu
jąc w zespołach gitarowym, organo
wym, piosenki biesiadnej, w chórze, 
zespole wokalnym oraz tanecznych - 
regionalnym i tańca dyskotekowego 
oraz w kabarecie. Działalność rozpoczę
ło również przedszkole muzyczne dla 
3, 4 i 5-latków.

Jesteśmy bardzo elastyczni, gotowi 
odpowiedzieć na potrzeby naszych by
walców. Chodzi nam o to, by zajęcia 
były przyjemnością, a przychodzący do 
nas ludzie rozwijali swoje zaintereso
wania i ‘‘realizowali siebie ” w cieka
wej formie - mówi I.Kargul.

Oczywiście, największą satysfakcją 
zarówno dla uczniów jak i dla prowa
dzących zajęcia są publiczne występy 
uczniów. Centrum organizuje je  często 
z dedykacją dla dzieci niepełnospraw
nych i ich rodziców, a wolne datki ja 
kie przy tej okazji zbiera się do “skrzyn

jednych zajęciach, płacą tylko połowę 
stawki za udział w pozostałych.

Ilona Kargul jest bardzo zadowolona 
z kadry, którą zdołała zgromadzić. Uwa
ża, że ludzi przyciąga nazwisko. Kiedy 
“ ludzie mówią”, że np. instruktorka ae
robiku jest dobra - już na następnych 
zajęciach pojawi się więcej osób. Panie 
Danuta Bory, Anna Zachemba, Joan
na Blazel-Sobala, Renata Kuchcik, 
Romana Kuczera, Małgorzata Chla- 
pek, Beata Mura, Dorota Wolniak, a 
także dwóch panów Jacek Kuchcik i 
Jarosław Kwaśny - to osoby pełne in
wencji. gotowe do eksperymentów, by 
tylko zainteresować swoich uczniów.

Wpis Centrum Muzycznego - Muzy
ka i Ruch do ewidencji niepublicznych 
placówek artystycznych oznacza, że 
nadzór pedagogiczny nad jego działal
nością sprawuje M inister K ultury i 
Sztuki, a uczniowie mogą korzystać nie
odpłatnie, z sal i instrumentów państwo
wych placówek oświatowo-kultural- 
nych. Irl

Muzyka i Ruch
Centrum Muzyczne |

| Rybnik - osiedle “Nowiny” |
I ogłasza wpisy na rok 1996/97 I
I tel. 24434,26407. I
I Proponowane formy kształcenia: w tekście wyżej J

Sukcesy chóru 
“Seniorzy” Rozpoznaj się na zdjęciu

Działający przy Domu Kultury w Bo- 
guszowicach chór “Seniorzy” wziął 
udział w III Przeglądzie Zespołów 
Regionalnych “Złoty Kłos 96” zdoby
wając drugie, na 36 startujących zespo
łów, miejsce. Wystąpił również w “Ślą
skich Godach” - wielkiej imprezie ple
nerowej organizowanej w chorzowskim 
Parku Kutury i Wypoczynku.

Tak więc boguszowiccy “Seniorzy” 
m ogą zaliczyć maj do udanych pod 
względem artystycznym miesięcy. Irl

“Andantino” 
ma 25 lat!

Uroczystym koncertem z okazji Dnia 
Matki uczci swój jubileusz 25-lecia ist
nienia chór “Andantino” ze Szkoły 
Podstawowej nr 9 pod dyrekcją Hele
ny Zaik.

Koncert będzie miał miejsce w siedzi
bie szkoły w sobotę 25 maja, bezpo
średnio po mszy św. w kościele Matki 
Boskiej Bolesnej, o godz. 9.00, na którą 
jubilaci również serdecznie zapraszają.

Irl

Pierwsza z osób, które rozpoznają się na zdjęciu zrobionym w ubiegłym tygo
dniu na ulicy Korfantego i zgłoszą się w naszej redakcji, otrzyma publikowaną 
w gazecie fotografię oraz pięć smakowitych koloczyków! Zapraszamy do zaba
wy!
Sponsorem naszej zabawy jest piekarnia Franciszka Studnika z Rybnika przy 
ulicy Kościelnej nr 3.
W ubiegłym tygodniu nagroda została odebrana przezMIROSŁA WĘIMARZE
NĘ BOCHENEK z Chwałęcic. Nasza redakcja znajduje się w oficynie kamieni
cy Rynek 12 /dojście od ulicy Zamkowej lub Korfantego/, jest czynna codziennie 
oprócz sobót i niedziel od 9.00 do 17.00.

Zdj.: szot

Prasa parafialna

NASZA WSPÓLNOTA
Większość rybniczan Ligocką Kuźnię 

kojarzy z drewnianym kościołem p.w. 
św. Wawrzyńca oraz z pięknie zagospo
darowanym przykościelnym placem, za 
co parafia była pięciokrotnie nagradza
na przez prezydenta Rybnika. Sam tam
tejszy proboszcz ks. Bronisław Maty- 
sek mówi, że”mo niy jednego ptoka” 
i w zw iązku z tym pośród pięknej 
p r z y k o ś c i e l n e j  
z ie len i zobaczyć 
m o żn a  b a ż a n ty , 
gołębie, i... “złote 
rybk i” . Z aprasza
my zatem  do L i
gockiej Kuźni na 
w iosenny  spacer, 
na tom iast dzisiaj 
pragniem y przed
stawić tamtejszą pa
rafialną gazetkę za
tytułowaną “Nasza 
Wspólnota”. Gaze
ta zaczęła w ycho
dzić w 1995 r. i 
miała początkowo 
charakter ogłoszeń 
duszpasterskich z 
intencjami mszalnymi na cały miesiąc. 
Dopiero w następnych miesiącach “N a
sza Wspólnota” z dwóch stron formatu 
A4 rozrosła się do 8 stron i od stycznia

1996 r. stała się miesięcznikiem. Gaze
ta drukowanajest w parafialnej drukar
ni “Teresianum” w Chwałowicach i po
śród dwóch tysięcy parafian sprzedaje 
się jej 250-300 egzemplarzy. Kolegium 
redakcyjne tworzą członkowie parafial
nej Rady Duszpasterskiej: Ambroży 
Majer, Krystian Miera, Wiktor Nie- 
szporek i Edward Szweda.

W tym parafialnym 
czasopiśmie oprócz 
ogłoszeń i konkursów 
przeczytać można o 
życiu parafii jak przy
kładowo było w tego
rocznym numerze lu
towym i marcowym, 
gdzie z okazji 20-le- 
cia parafii drukowano 
fragmenty kroniki pa
rafialnej. Ksiądz pro
boszcz  B ron is ław  
Matysek zapytany 
o swoją gazetkę po
wiedział: ‘‘Cieszę się, 
że jest ona w całości 
redagowana prze :  
parafian ale wciąż li

czymy na większą aktywność. Chcieli
byśmy żeby parafianie więcej pisali do 
naszej redakcyjnej skrzynki ”.

szo t

I Festiwal Twórczości Przedszkolnej

Dzieci - mamom 
i sobie

Jak już informowaliśmy, w najbliższy 
weekend Teatrem Ziemi Rybnickiej za
władną przedszkolaki. W ramach I Fe
stiwalu Twórczości Przedszkolnej ma
luchy, średniaki i starszaki zaprezentują 
się w tańcu, piosence, przedstawią tea
tralne miniaturki. Najbardziej honorowy
mi gośćmi będą oczywiście mamy. Do
chód ze sprzedaży biletów w symbo
licznej cenie 2 zł, przeznaczony jest na 
pokrycie kosztów ciężko chorego dziec
ka. Sponsorzy, którzy chcieliby pomóc 
w jakiejkolw iek formie - proszeni są o 
kontakt z Miejskim Zarządem Szkół i 
Przedszkoli, tel. 25486.

Festiwalowi towarzyszyć będzie wysta
wa prac plastycznych wychowanków 
Młodzieżowego Domu Kultury, którą 
oglądać będzie można w “Galerii” TZR.

Irl

Dzień Dziecka 
w Harcówce

W przededniu Dnia Dziecka, w pią
tek 31 maja od godz. 14.00 do 19.00, 
w klubie "Harcówka" w Rybniku- 
Ligocie przygotowano dla wszystkich 
dzieci od lat 7 do 15 zabawy i kon
kursy.

O rganizatorzy zapraszają.

W DK w Niedobczycach

Koncert dla mam
W przeddzień Dnia M atki, w sobo

tę 25 maja o godz. 17.00 w Domu 
Kultury w N iedobczycach odbędzie 
się koncert z okazji tego święta. W y
stąpi Jacek Lech oraz taneczne i 
muzyczne zespoły związane z niedo- 
bczyckim  Domem Kultury.

Kina________ L________ J
“APOLLO”

24-28 maja, 17.00; 29-30 maja, 16.15 
“KSIĘŻNICZKA ŁABĘDZIA”.
24-28 maja, 19.00; 29-30 maja, 20.00, 
“KASYNO” /USA/.
29-30 maja, 18.00 “DRAKULA” /USA/.

“PREMIEROWE” przy TZR 
24,28-29 maja, 17.00, 19.00; 25-26 
maja, 19.00, “ZA WSZELKĄ CENĘ” 
/USA, 15/ cena 5 zł.

“ZEFIR”- Boguszowice 
26-30 maja, 17.00, 19.00 “PESTKA” 
/poi., 15/.

Teatr
V_____________ _____________J

TEATR ZIEMI RYBNICKIEJ
19 maja, 8.30,10.00,11.30, “PRZYGO
DY TOMCIA PALUSZKA” w wyk. 
Teatru Edukacji Dzieci i Młodzieży z 
Wrocławia, cena 4 zł.

( Imprezy ^
Teatr Ziemi Rybnickiej 

25 maja, 15.00, 26 maja, 13.00, I FE
STIW AL TW Ó R C ZO ŚC I PR ZED 
SZKOLNEJ, org. MZSiP, cena 2 zł.

r ~ Koncerty \

_)
Klub Energetyka

24 maja, 19.30, Koncert poezji śpiewa-
nej Tadeusza Kolorza.
f

V
Wystawy )

Galeria TZR
Twórczość plastyczna zespołów plastycz
nych MDK w Rybniku pt. “Kolorowy 
świat dziecka”.

Muzeum - Stary Ratusz
Wystawy stałe: “RYBNIK - MOJE MIA
STO” oraz “CECHY RZEMIEŚLNI
CZE W MIASTACH GÓRNEGO ŚLĄ
SKA”, czynne z wyj. poniedziałków od 
10.00 do 14.00, w środy od 10.00 do 
18.00, wstęp 2 zł /ulg. 1 zł/.

Dyskoteki )
Mała Scena Rybnicka 

oraz kino “Apollo”
- sobota, 25 maja od 20.00 do 2.00.

Mała Scena Rybnicka 
Wieczorek taneczny dla samotnych, nie
dziela, 26 maja od 17.00 do 23.00.

/gw/

GAZETA RYBNICKA, TEL. 28825



Abecadło 
Rzeczy >-*  ̂
Śląskich ^

W połowie XIX wieku Austria i Pru
sy zaczynały konkurować o przejęcie 
zwierzchnictwa nad pozostałymi pań
stwami niemieckimi: Saksonią. Badenią 
Wirtembergią, Hesją Bawarią... Spór ten 
z czasem przekształcił się w wojnę au- 
striacko-pruską z której zwycięsko wy
szło Królestwo Pruskie, tworząc w 1866 
roku pod swoim przywództwem Zwią
zek Północno-Niemiecki.

Nie weszły do niego Badenia, Bawa
ria, Wirtembergia i Hesja, a siłę swego 
sprzeciwu wobec Prus czerpały z popar
cia politycznego oferowanego przez 
Francję. W tej sytuacji Prusy zdecydo
wały się na konfrontację z Francją która 
dając się sprowokować w lipcu 1870 
wypowiedziała Prusom wojnę.

Chociaż Francuzi zapowiadali mobili
zację 800 tysięcy żołnierzy, to jednak 
plany te były tak niezdarnie realizowa
ne, że postawiono pod broń zaledwie 
300-tysięczną armię. Zupełnie odmien
na sytuacja panowała w armii niemiec
kiej. Tu już w pierwszych dniach mobi
lizacji do boju było gotowych 400 tysię
cy ludzi, a następne korpusy wciąż przy
gotowywały się do wyjazdu na front. 
Wśród żołnierzy, którzy szli walczyć za 
króla Prus Wilhelma I, było też kilkadzie
siąt tysięcy Ślązaków, gdyż ziemia ta od 
połowy XVIII wieku należała do Prus.

Skuteczna armia niemiecka, zakłada
jąca wojnę błyskawiczną bardzo szyb
ko osiągnęła na froncie przewagę. Stało 
się to przede wszystkim po bitwie pod 
Sedanem we wrześniu 1870 roku, po

Zagadkowy 
rybnicki pomnik

W styczniu br. w  "Gazecie Rybnickiej" pisaliśmy o pomni
ku który w  latach 1876 - 1923 stal na placu przed rybnic
kim sądem. Dzisiaj wiemy już na pewno, że w  tym sa
mym czasie na Placu Wolności stal podobny pomnik. To 
małe odkrycie przekonuje, jak wiele zagadek chowa je
szcze w  sobie historia naszego miasta. Warty podkreśle
nia jest również fakt, że właśnie nasza gazeta pierwsza 
opisuje to interesujące zagadnienie.

której król pruski Wilhelm I pisał do swej 
małżonki królowej Augusty:
“  Wzięliśmy do niewoli 83 tysiące żołnie
rzy, 39 generałów ijednego cesarza /ces. 
Francji Napoleona IIIZ”

Przy okazji rokowań pokojowych z Fran
cją miał miejsce fakt niezmiernie donio
słej wagi - założenie Cesarstwa Niemiec

kiego. Król Prus Wilhelm I przyjął dzie
dziczną koronę cesarską w Niemczech. 
Stało się to 18 stycznia 1871 roku w wiel
kiej sali lustrzanej pałacu wersalskiego. 
Wygrana wojna z Francjąprzyniosła więc 
Niemcom zjednoczenie pod berłem jed
nego cesarza. W następnych latach nale
żało jeszcze doprowadzić do wewnętrz

Pomnik /Kriegerdenkmal/ ku czci zwycięstwa w wojnie francusko-pruskiej stał 
przed rybnickim sądem w latach 1876-1923.

Godaty ptoki 
Z rynko wyj latarni

Ptok piyrwszy
Łod czytań i o ' 'A becadta.. .” 
Jedna gynś z latarni spadła,
Bo sie przi tym wynudziyła, 
Zdrzymnyła się i sfurgnyła.

Ptok drugi
Yno Słońsk i wszyjsko słońskie! 
Znom nudziarstwa te pierońskie, 

Ptok trzeci
Kożdy ptok niych dobrze pozno 
Na początku swoje gniozdo. 
Potym wszystkie w kolo drzewa, 
Chapły, pola... bo tak trzeba.
By ze swoim poczuć wiynzi 
A niy ja k  te gupie gynsi.
Bo na Słońsku niy gyngają 
I  na swoje uważają!

/fra-szoł-ka/

r --------------------------------------------- x

Majówka
\__________________ >

Starym isto ciyniko przichodzi ruszyć sie 
z chałpy. Abo w gyniku strziko, abo nogi 
niy chcom fyrlać abo jest sie ajnfach zgniy- 
łym.

Jednak familijo jednogłośnie uchwaly- 
la, że w piyrwszo słoneczno niedziela po- 

jadymy Hsgyscy łodwiedzić naszych pszo- 
cieli w Golejowie.
Edek, nasz. wnuk, popendalowoł z lojca- 

mi na kołach, zaś my z Milkom, mojom 
lepszom połowom, wybrali sie na autobus. 
Edkowego psa, Funcioka nraziyli my do 
wielij hebamtasze, żeby go kontroler niy 
uwidzioł, bo jechoł na gapa. Ale i tak my 
podpadli kej zjaczón szczekać i rumplować 
w tosy. Zprzistanku poleku szli my w stro
na gęsigo rynku, wedle kerego miyszka- 
jom Erna z Hankym.

Nasi siedzieli już w zegródce pod kwiot- 
kowanym paryzolym, piyli kawa i wcinali

kołocz. z makym. Edek, kery długo na jed
nym placu niy usiedzi, pojechoł na kole 
bez. las na Szpyndlowiec. Nos tyż wszyt- 
kich wygóniyli na spacer po Golejowie, 
Żeby stwardniałe kości rozruszać.

Golejów jest bardzo piykny, majom moc- 
ka kwiotków w zegródkach, stromów, jest 
blisko do lasu a ludzie isto tyż som robot
ni, co widać po chałupach, wielich ani 
halmaryje. Dziedzina, ani jakiś kurort, ino 
szkoda że kurz. z kominów zasmrodzo coł- 
ki luft.

Nojprzód poszli my na Grzibówka, kaj 
żech do sia i do Milki knybulec do podpiy- 
ranio ustrugoL Potym, choć my już fucz.e- 
li, wychangowali my sie pod górka na bo
isko Agata. Stamtąd jest łokropie piykny 
lanszaft na Rybnik, elektrownia i na Ocho- 
jec. Jeszcze dłużyj by my tam posiedzieli, 
ale kopruchy zeczły nom dożyrać.

Pod wieczór posioduli my wszyjscy przi 
fojerce w zegródce i piykli wószty na paty
kach. Baby trochu pośpiywały a my z Han
kym przigrywalijak za starych czasów, na 
organkach. Do rozpuku pośmioli my sie,

nego zjednoczenia i konsolidacji wielkie
go niemieckiego Reichu. Akcją tą  nazy
waną "kulturkampf, kierował sam kanc
lerz Otto Bismarck. Dla Ślązaków kon- 
sekwencjąustanowienia Cesarstwa Nie
mieckiego była ostra germanizacja, ale 
również wzrost koniunktury gospodar
czej, na której jednak w pierwszej kolej
ności korzystali Niemcy.

Znakiem jedności cesarstwa były też 
stawiane we wszystkich prawie miastach 
pomniki ku chwale poległych w wojnie 
francusko-pruskiej nazywane “Krieger
denkmal”. Obeliski stanęły także w Opo
lu, Gliwicach, Mikołowie, a także Ryb
niku. W naszym mieście komitet do 
spraw budowy pomnika, na pamiątkę 
poległych obywateli powiatu rybnickie
go w wojnie z Francjązawiązano 31 paź
dziernika 1871 roku. Jednak ze wzglę
dów ekonomicznych budowa pomnika 
ciągnęła się przez pięć lat. Cel został jed
nak osiągnięty, a pomnik odsłonięto uro
czyście tuż przed dniem Wszystkich 
mmrnmmMmmmmrnmmmmmmmmmmmzmmmM:

kej Hanek zjaczón łosprawiać, co sie przi- 
darzyło po weselu jego Ernie. Hanek mioł 
smaczysko na nolywka z wiśni Tóż, Żeby 
sie przichlybić chlopeczkowi, Ema zamo
czyła wiśnie w spirytusie. Po dość długim 
moczyniu, sioła nolywka do flaszki, zaś 
wiśnie wziona i wyciepła nagnojok Z  wie
czora, kej poszła zawrzyć chlynik, pptrzy a 
tu pora kur belónto sie na żyrdce, zaś ko
kot i reszła kur leżom wyszłarekowane na 
ziymi Nic inkszego ino kurzy pest, padół 
Hanek Gibko chyciół siekiera i tym kere 
jeszcze dychały, poucinoł na gnotku łeby. 
Ema z. płaczem wyniosła te już szłąjfne 
kury i kokota na gnojok i niy umiała prze
boleć takij straty. Naroz rano słyszy pod 
oknym pionie nieboszczyka kokota a kury, 
kere szłąjfne nyciepła na gnojok, wyzger- 
ne łaziyły po piacie I co sie okozxdo, kury 
boty blank zxlrowe, ino sie festelnie napra
ły łod wiśni.

Wesoło nóm sie ta majówka skończyła i 
bydymy jom długo spominać.

Starzyk

r n
To już od pięciu lat, przez ostat- 

I nich 250 tygodni na łamach na
szej “Gazety Rybnickiej” ukazu- 

I je się cykl ‘‘Abecadło rzeczy ślą- 
| skich”. Jego ambicją jest przybli- 
| żanie w popularnonaukowy spo- 
| sób problemów dotyczących hi- 
. storii Rybnika i całego Śląska.
' Abecadło, chociaż nie pomija 
I zagadnień trudnych i skompli- 
| kowanych, zwraca się do 
| swych czytelników prostym ję- 
■ zykiem oraz przyciąga rzadkimi 

archiwalnymi zdjęciami, mapa

mi i rysunkami. O potrzebie ta- | 
kiego właśnie pisania o spra
wach naszego regionu, redak
cją przekonuje zainteresowanie 
czytelników, wyrażane osobi
ście lub listownie. Autora “Abe
cadła...” cieszy również ubiegło
roczna nagroda prezydenta mia
sta, otrzymana właśnie na ten 
cykl publikacji. Najbardziej jed
nak cieszy nas świadomość, że 
przy okazji publikacji możemy 
wzbogacić wiedzę rybniczan o 
mieście i regionie.

Świętych, 29 października 1876 roku. 
Pomnik ten stanął na ówczesnym Placu 
Zamkowym, przed budynkiem sądu. 
Dzisiaj w miejscu tym jest skrzyżowanie 
ulic Hallera, Młyńskiej i Miejskiej. Na 
dwumetrowym kamiennym bloku stała 
kolumna, na której umieszczono czarne
go orła. Pomnik ten po przyłączeniu Ryb
nika do Polski został zniszczony w nocy 
z 12 na 13 kwietnia 1923 roku. Czyn ten 
oczywiście zbulwersował wiele środo
wisk i nikt oficjalnie nie pochwalił tego 
zdarzenia, ale sprawców nigdy nie wy
kryto.

* * *

Natomiast na dzisiejszym Placu Wol
ności stał dragi podobny pomnik. Jego 
budowę należy wiązać z pożarami jakie 
nawiedziły Rybnik w roku 1870 i w 1874. 
Przykładowo w 1874 roku paliły się sto
doły i domy przy dzisiejszej ulicy Miej
skiej, a przy ich gaszeniu wiele osób od
niosło poważne obrażenia np. burmistrz 
Rybnika Robert Fuchs, który sprawował 
swój urząd w latach 1867 - 1890. Wyda

rzenia te zmobilizowały władze Rybni
ka do usprawnienia miejskich rozporzą
dzeń dotyczących bezpieczeństwa prze
ciwpożarowego. Dlatego w lipcu 1875 
roku założono w Rybniku Związek 
Ochotniczej Straży Pożarnej i Ratunko
wej. W następnych zaś latach stopniowo 
budowano w mieście zbiorniki na wodę. 
Te “baseny pożarowe” miały spełniać 
funkcję “miejskich gaśnic”. Pierwszy 
taki basen pow stał w 1878 roku na 
Rynku i spełniał dodatkowo funkcję 
fontanny. W 1879 roku powstał basen 
przed karczmą “Świerklaniec”, natomiast 
w 1888 roku na ulicy Raciborskiej. 
Oprócz fontanny na Rynku powstały je 
szcze dwa inne baseny, które obok funk
cji pożarniczej miały dodatkowo zdobić

miasto. Przed starym kościołem w 1888 
roku basen wkomponowano w stojącą 
tam figurę św. Jana Nepomucena. Podob
nie na Placu Wolności, nazywanym wte
dy “Nowym Rynkiem” /Neuer Ring/ przy 
basenie postawiono pomnik ku czci bo
jowników spod Sedanu podczas wojny 
francusko-pruskiej. Basen ten stał na 
środku dzisiejszego Placu Wolności i był 
wykonany z piaskowca. Miał kształt 
kwadratu o długości jednego boku oko
ło czterech metrów i wysokości około 70 
centymetrów. Tuż obok niego wykona
na była studnia z pompą przy pomocy 
której strażacy - ochotnicy mieli obowią
zek napełniania basenu wodą. Czynność 
tę jednak często wykonywały dzieci, trak- 
tując jąjako zabawę. Natomiast na środ
ku basenu stała kolumna, na której umie
szczono rzeźbę, a raczej brązowy odlew 
niemieckiego orła. Nie wiemy jaką ofi
cjalną nazwę nosił obelisk potocznie lu
dzie miejsce to nazwali “Sedanbrun- 
nen” czyli “Sedańska studnia”. Basen 
ten wraz z pomnikiem powstał w 1882

roku, przetrwał zaś do około 1910 roku. 
Było to bowiem czas rozbierania prze
starzałych basenów w Rybniku, gdyż od 
1905 roku w naszym mieście istniała już 
nowoczesna sieć wodociągów i to z nich 
czerpano wodę podczas pożarów. Sedań- 
ską studnię rozebrano, a postument z 
orłem złożono być może z zamiarem 
postawienia w innym miejscu. Może 
wybuch pierwszej wojny światowej, a 
później powstania śląskie spowodowa
ły, że pomnik ten nie pojawił się już nig
dy w innym miejscu. A może nasi nieza
wodni w takich sprawach Czytelnicy wie
dzą coś więcej na temat sedańskiej stu
dni?

Tekst i fotokopie:
M arek Szołtysek

---------------------------- £ ¿ 5

Basen strażacki wraz z pomnikiem zwycięstwa pod Sedanem stal na dzisiejszym 
Placu Wolności najprawdopodobniej w latach 1882-1910 a nazywano go “Stu
dnią sedańską ” /Sedanbrunnen/.

GAZETA RYBNICKA, TEL. 28825



Ogłoszenia drobne
v________________ J
OFERUJEMY PRACĘ LEKKĄ 
Zarobki 100-200 zł tygodniowo. 

Teł. 036-196094.
Je Je Je

OFERUJĘ DUŻE ILOŚCI 
PIASKU I ZIEMI.

44-246 Szczejkowice, ul.Wiejska 86
Je Je Je

PRZYJMĘ 
SAMODZIELNEGO 

ELEKTROMONTERA - 
emeryta lub rencistę, 

teł. 22-846 /od 8.00 do 17.00/

WYCENA NIERUCHOMOŚCI

Uprawniony Rzeczoznawca Majątkowy 
mgr inż. Krzysztof URBAŃCZYK 

___________ tel. 27-616___________

------------------------------------------------ \
Kronika policyjna 

v_____________*_____________)

Niesprawne autobusy
Już w ubiegłym roku pisaliśmy o pija

nym kierowcy, który wiózł na basen dzieci 
z Golejowa. Niestety, nie jest to jedyny 
przypadek narażenia na niebezpieczeństwo 
dzieci podczas podróży autobusem. W 
połowie maja podobny przypadek miał 
miej sce w Czerwionce. We wtorek 14 maj a 
z tamtejszej Szkoły Podstawowej nr 3 gru
pa dzieci klas trzecich wybierała się do “zie
lonej szkoły” do Dziwnowa nad morzem. 
Przed wyjazdem policja sprawdziła jednak 
stan techniczny podstawionych pod szko
łę autobusów. Była to, jak się później oka
zało, kontrola opatrznościowa, gdyż jeden 
z autobusów miał niesprawny hamulec ro
boczy i na jednej osi były opony różnej kon
strukcji. Tak właśnie niektóre firmy prze
wozowe dbają o bezpieczeństwo swoich 
pasażerów...

W związku z tym, że wiosna jest czasem 
wielu szkolnych wycieczek policjanci z 
Rejonowej Komendy Policji w Rybniku 
proponująwszystkim rodzicom, nauczycie
lom i dyrektorom szkół aby przed wyja
zdem autobusu ze szkolną wycieczką pro
sili o sprawdzenie na miejscu czy stan tech
niczny autobusu spełnia elementarne wy
mogi bezpieczeństwa. Bo przecież spraw
dzenie hamulca czy opon nieznacznie tyl
ko wydłuży oczekiwanie na odjazd, a może 
bardzo wydłużyć życie pasażerom.

Pijany za kierownicą 
W niedzielę 19 maja o godzinie 17.00 na 

ulicy 1 Maja samochód osobowy marki fiat 
125 p nagle zjechał na prawe pobocze jez
dni i uderzył w płot leżącej obok drogi pry
watnej posesji. Kierowcą samochodu oka
zał się pijany mężczyzna, a w jego krwi 
wykryto 2,7 promila alkoholu.

Natomiast do końca niewyjaśnione zda
rzenie miało miejsce w sobotę 18 maja w 
Szczerbicach. Jadący do akcji gaśniczej 
wóz strażacki marki star, zjechał na łuku 
jezdni do rowu, uszkadzając również oko
liczny płot. Kierowca wozu strażackiego 
oddalił się z miejsca zdarzenia.

Rabunek w kominiarkach 
We wtorek 14 maja o godzinie 20.30 do 

jednego z mieszkań w Czerwionce wtar
gnęło czterech mężczyzn. Osobnicy ci byli 
zamaskowani i po obezwładnieniu 35-let- 
niej mieszkanki i jej 11-letniego syna zra
bowali z mieszkania gotówkę w wysoko
ści 20 tysięcy złotych, dwie złote obrączki 
oraz sto talonów na węgiel. Starty wynio
sły łącznie około 30 tysięcy złotych.

Szot

R ybnickie Służby K om unalne w  Rybniku  
uł. Jankowicka 41

OGŁASZAJĄ OFERTOWY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA:
wykonanie metalowych tablic z nazwami przystanków autobusowych o wymiarach 510 cm 
x 30 cm w liczbie 120 szt.
Oferta winna zawierać nazwisko, imię, adres oferenta, cenę jednej tablicy oraz termin wy
konania.

Ofertę należy składać w Sekretariacie RSK, adres jak wyżej, do dnia 7.06.1996 r. do 
godz. 14.00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.06.1996 r. o godz. 10.00 w siedzibie ogłaszającego. 
Szczegółowych informacji udziela Służba Transportu Zbiorowego telefon: 23058 

wewn. 123.

Zarząd Miasta informuje
Zarząd Miasta Rybnika o g ł a s z a

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA NAJEM LOKALI UŻYTKOWYCH NA 
STAWKĘ MIESIĘCZNĄ CZYNSZU ZA 1 M KW. POW. UŻYTKOWEJ NA 

DZIAŁALNOŚĆ HANDLOWO-GOSPODARCZĄ

Lp. Usytuowanie 
lokalu

pow. lokal 
w m kw.

1
w dniu

izja
godz.

stawka
wyjściowa

wadium
w wys.

1. Kościelna 7 
I piętro 38,1 28.05.96r. 9-10 6,00 500,00
11 piętro 39,1 28.05.96r. 9-10 6,00 500,00

2. Orzeszkowej 9 25,0 29.05.96r. 9-10 6,00 500,00
3. Wodzisławska 4 
/oficyna/ 82,0 30.05.96r. 9-10 6,00 500,00
4. Raciborska 20 
/po PKS-ic/ 
warsztat 1 34,2 31.05.96r. 9-10 6,00 500,00
warsztat 2 28,4 31.05.96r. 9-10 6,00 500,00
warsztat 3 46,5 31.05.96r. 9-10 6,00 500,00
garaż 1 53,5 31.05.96 r. 9-10 2,00 500,00
garaż 2 55,5 31.05.96r. 9-10 2,00 500,00
garaże od 3-6 55,4 31.05.96r. 9-10 2,00 500,00
garaż 7 55,6 31.05.96r. 9-10 2,00 500,00
lokale - portiernia 27,4 31.05.96r. 9-10 6,00 500,00

46,6 3 1.05.96r . 9-10 6,00 500,00
5. Zagłoby 24 33,4 29.05.96r. 9-10 6,00 500,00

Uwaga: poz. 4 najem lokali z terminem określonym do 30.04.1997r. zaś garaże od nume
ru 3-6 licytowane będą pojedynczo.
Do stawki czynszu za 1 m kw. pow. użytkowej naliczony zostanie obowiązujący podatek 
VAT w wys. 22 procent.

Bliższych informacji udziela Naczelnik Wydziału Lokalowego Urzędu Miasta Rybnika 
tel. 24-168, 25-344. Przetarg odbędzie się w dniu 4 czerwca 1996 r. o godz. 11.00 w sali nr 
37 1 piętro w budynku Urzędu Miasta Rybnika przy ul. Chrobrego 2.

Wadium należy wpłacić w kasie Urzędu Miasta Rybnika najpóźniej w dniu przetargu do 
godz. 9.30.

Dodatkowo należy wpłacić koszt organizacyjny przetargu w wysokości 15.00 zł od jednej
pozycji.
Wadium przepada w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy uczestnika wygrywające
go przetarg.

Uczestnik przetargu winien zapoznać się z regulaminem przetargu który jest do wglądu w 
Wydziale Lokalowym Urzędu Miasta przy ul. 3 Maja 12.

Zastrzega się prawo wyboru ofert oraz unieważnienie przetargu bez podania przyczyny.

Zarząd Miasta Rybnika ul. Chrobrego 2 44-200 Rybnik o g ł a s z a  
USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ WOLNYCH LOKALI 

MIESZKALNYCH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W BUDYNKU POŁOŻONYM 
W RYBNIKU PRZY UL. KOŚCIELNEJ 7

stanowiące własność gminy zlokalizowanych na nieruchomości zabudowanej zapisanej w 
Kw 42 835 oznaczonej parć. 2044/260 na K.m 3 obręb Rybnik o pow. 505 m kw.
1. I piętro: 3 pokoje kuchnia, łazienka, we, przedpokój, hol o pow. użytkowej 118 m kw. 
Wartość mieszkania: 67.200,00 zł
Udział w wieczystym użytkowaniu wynosi 139/1000 części co stanowi 70 m kw. gruntu. 
Opłata roczna wynosi 21,80 zł natomiast pierwsza opłata wynosi 545,00 zł tj. 25 proc. z 
kwoty 2.180,00 zł stanowiącej wartość gruntu.
2. II piętro: 3 pokoje kuchnia, łazienka, we, przedpokój, hol o pow. użytkowej 126,18 m 
kw.
Wartość mieszkania: 65.000,00 zł

Udział w wieczystym użytkowaniu wynosi 148/1000 części co stanowi 74,7 m kw. grun
tu. Opłata roczna wynosi 23,26 zł natomiast pierwsza opłata wynosi 581,50 zł tj. 25 procent 
z kwoty 2.180,00zł stanowiącej wartość gruntu.

Na każdej kondygnacji budynku przy mieszkaniu w sąsiedztwie występuje lokal użytko
wy. Najem tych lokali na stawkę miesięczną czynszu nastąpi w formie przetargu organizo
wanego w dniu 4 czerwca 1996 r. o godz. 11.00 /szczegóły podano w jednoczesnym od
dzielnym ogłoszeniu prasowym w lp 1/.

Bliższych informacji udziela Naczelnik Wydziału Lokalowego Urzędu Miasta tel. 24-168. 
Przystępujący dó przetargu zobowiązani są wnieść wadium w wys. 10 proc. ceny wywoław
czej mieszkania, które należy wpłacić najpóźniej do dnia przetargu do godz. 9.30 w kasie tut. 
Urzędu Miasta przy ul. Chrobrego 2. Wizja lokali w dniu 28.05.96r. od godz. 9.00 do 10.00. 
Dodatkowo należy wpłacić koszt organizacyjny w wys. 15,00 zł od jednej pozycji.

Przetarg odbędzie się w dniu 4 czerwca 1996 r. godz. 10.00 sala nr 37 w budynku Urzędu 
Miasta Rybnika przy ul. Chrobrego 2 w przypadku wygrania przetargu wadium zalicza się 
w poczet cen nabycia nieruchomości.

Wadium przepada w przypadku uchylenia się od zawarcia aktu notarialnego.
Uczestnik przetargu winien zapoznać się z regulaminem przetargu, który jest do wglądu w 

Wydziale Lokalowym Urzędu Miasta Rybnika przy ul. 3 Maja 12. Zastrzegamy sobie prawo 
odstąpienia w każdej chwili od przetargu bez podania przyczyny.

Wiosenny pobór
W Urzędzie Rejonowym za

kończył się wiosenny pobór woj
skowy. Wezwani zgłaszali się do 
dwóch komisji - miejskiej prze
znaczonej dla chłopców z tere
nu Rybnika i rejonowej - dla 
wszystkich okolicznych gmin 
należących do rejonu.

Chociaż opinie rozpowszechniane w 
mediach jeszcze na początku poboru 
świadczyły o nienajlepszym stanie zdro
wia poborowych, w Rybniku nie było 
wcale tak źle. Oceniając wszystkich za
uważono nawet, że przyznano więcej 
kategorii “A ” niż w roku ubiegłym. 
Gorzej natomiast wyglądała sytuacja z 
rocznikami starszymi, które nadal na 
podstawie zaświadczeń lekarskich sta

rały się o odroczenie. Znaleźli się jed 
nak i młodzi bezrobotni którzy sami 
deklarowali chęć natychm iastowego 
wstąpienia do wojska.
Pobór przebiegał w miłej atmosferze, 
spokojnie, chłopcy byli sympatyczni i 
grzeczni, nie mieliśmy z nimi kłopotów 
- powiedział Tadeusz Pruszkowski - 
kierownik Urzędu Rejonowego, prze
wodniczący Komisji Poborowej nr 1.

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

POG. RATUNKOWE: 999, 23-666 
STRAŻ POŻARNA: 998, 22-277 
POLICJA: 997, 21-091
STRAŻ MIEJSKA: 27-254 w godz. 6.00-22.00 
POG. WETERYNARYJNE: 22-461
POG. GAZOWE: 23-419, po godz. 15.00 - 55-37-91 
POG. ENERGETYCZNE: 210-71
POG. WODNO-KANALIZACYJNE: 236-81, 261-92, 266-47 
POG. KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ - DYSPOZYTOR: 21-820 
POG. CIEPŁOWNICZE: 249-56, 246-45 
POMOC DROGOWA: 27-569
WODNE OCHOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE: 26-599 
POGOTOWIE RATUNKOWE KOLEJOWE: 22-638 
POGOTOWIE RATOWNICTWA GÓRNICZEGO: 55-12-89 
POGOTOWIE ZIMOWE: 21-233 
MIEJSKI OŚRODEK DYSPOZYCYJNY: 21-000

TELEFONICZNE SŁUŻBY INFORMACYJNE 
INFORMACJA: PKS 22-242, PKP 23-009, WPK 21-820 
INFORMACJA O NUMERACH TELEFONÓW: 913 
NADAWANIE TELEGRAMÓW: 900, 905 
ZAMAWIANIE ROZMÓW MIĘDZYMIASTOWYCH: 900 
BUDZENIE TELEFONICZNE: 900 
ZEGARYNKA: 926
INFORMACJA I REKLAMACJA MIĘDZYMIASTOWA:909 
ZAMAWIANIE ROZMÓW MIĘDZYNARODOWYCH: 901 
POSTÓJ TAXI: 236-60, 286-60 
RADIO TAXI: 27-000
POSTÓJ TAXI BAGAŻOWYCH: ul. Młyńska, tel. 23-561 
Hasło "KRYZYS" - sobotnio-niedzielne, całodobowe dyżury 
psychologów: 26-876 /izba przyjęć szpitala psychiatrycznego, 
ul. Gliwicka 33/
NOCNY DYŻUR APTEK:od 24 do 30 maja, Apteka Zdrowie, 
ul. Kościuszki 64, Rybnik, tel. 26-626

'EKSPRESS 
Rybnik, Reja 2

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

4  zdjęcia paszportowe - tylko 6 zł,

V "Dziś fotografujesz -  dziś masz zdjęcia "
J

Przeceny
* Hurtownia odzieżowa "Alpina", przy 
ul. Kilińskiego 27a (tył "Merkpolu"), 
wyprzedaje odzież indyjską po atrakcyj
nych cenach.

Przeniesiono
* Zakład Naprawy Sprzętu AGD mie
szczący się na ul. Miejskiej 5 z dniem 1 
czerwca zostanie przeniesiony na ul. 
M arii C. Skłodow skiej 7 (budynek 
RUSP).

Środowa Giełda Cenowa
Mięso schab w o łow e

extra
szynka wp. 
go tow ana śląska

R a c ib o rs k a  11 9,65 11,50 13,60 7,40

Hala Mięsna, 3 Maja 9,20 9,90 14,90

T A R G 9,00 - 9,70 9,80-11,70 12,50-14,00 6,80 - 8,40

O w oce/W arzyw a p o m id o ry pomarańcze m archewka z iem niak i

R a c ib o rs k a  15 6,90 3,40 1,00 0,60

M ie js k a  2 6,50 4,20 1,50 0,70

T A R G 5,00 - 8,00 2,30 - 2,50 1,20-1,50 0,55 - 0,60

Spożywcze m asło cuk ie r ja jko m ąka

R a c ib o rs k a  15 227g -1 ,7 0 2,25 0,40 1,58

R a c ib o rs k a  2 7 227g -1 ,7 5 1,90 1,58

T A R G 227g -1 ,6 5 1 ,8 5 -2 ,0 0 0 ,2 9 -0 ,3 7 1 ,25 -1 ,4 8

W alu ty 100
d o la ró w

100
m arek

100  koron 
czeskich

100 franków 
francuskich

H o te l Po lski 265,00/268,00 171,50/174,00 9,40/9,60 51,80/52,40

Delikatesy, ul. Miejska 205,00/268,00 172,00/174,00 9,40/9,60 51,70/53,00

G a l lu x , R ynek 265,00/268,00 171,50/174,00 9,35/9,60 51,80/52,50

GAZETA RYBNICKA, TEL. 28825
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W derbach lepszy “Śląsk”
Sportowcy
Podobnie jak w ubiegłych latach na 

zaproszenie Prezydenta Rybnika w Ra
tuszu gościli najwybitniejsi sportowcy i 
trenerzy naszego miasta. W spotkaniu 
wzięli udział sportowcy, którzy w ubie
głym roku osiągnęli wyniki sportowe 
przynajmniej na poziomie podium mi
strzostw Polski.

Prezydent Józef Makosz podziękował 
wszystkim za godne reprezentowanie na
szego miasta na arenach krajowych i mię
dzynarodowych oraz życzył dalszych suk
cesów. Na spotkaniu obecni byli także 
członkini Zarządu Miasta: odpowiedzialna 
za kulturę fizyczną Maria Kufa - Skoru
powa oraz przewodniczący Komisji Kul
tury Fizycznej i Sportu Rady Miasta Lech 
Kowalski.

Sportowcy i ich trenerzy zostali uhonoro
wani dyplomami, a kluby, których barwy 
reprezentują, otrzymały nagrody pieniężne. 
Nagrodę specjalną Prezydenta otrzymała 
Monika Bobrowska za wybitne wyniki 
osiągnięte w 1995 roku - mistrzostwo Pol
ski seniorek /mając zaledwie 16 lat/ oraz 
spełnienie norm arcymistrzowskich w sil
nie obsadzanych turniejach międzynarodo
wych.

Na spotkaniu reprezentowane były róż
norodne dziedziny sportowe. Okazuje się, 
że rybniczanie rządząw powietrzu /szybow
nicy, spadochroniarze, modelarze/, na wo
dzie /żeglarze/ i na lądzie /super maraton, 
biatlon letni/. Medale zdobywali również 
judocy i szachiści. W tyle nie pozostali 
przedstawiciele gier zespołowych - koszy- 
karki RMKS oraz złoty medalista MP ju
niorów młodszych w siatkówce. Po raz ko
lejny okazało się, że w Rybniku jest wielu 
zdolnych ludzi, którzy z pasją i dzięki fa
chowej wiedzy potrafią osiągnąć wspania
łe wyniki, choć często dzieje się to kosztem

w Ratuszu
wolnego czasu.
Przedstawiciele każdego z klubów zabie

rając głos przybliżyli specyfikę swojej dys
cypliny, opowiedzieli o swoich sukcesach 
oraz złożyli podziękowania na ręce prezy
denta za pomoc jaką miasto udziela ludziom 
zaangażowanym w działalność sportową. 
Publicznie dostrzeżona została fachowość 
odpowiedzialnego na kulturę fizyczną pra
cownika Urzędu Miasta Arkadiusza Skow
rona. Podkreślono jego umiejętności roz
wiązywania problemów i chęć niesienia 
pomocy. Wszyscy zebrani deklarowali swo
ją  obecność na spotkaniu najlepszych spo
rtowców Rybnika za rok. Prezydent Józef 
Makosz szczerze im i innym, nieobecnym 
w tym roku sportowcom tego życzył.

W spotkaniu udział wzięli:
Aeroklub - Jerzy Makula - wicemistrz 
świata w akrobacji szybowcowej, drużyna 
spadochroniarska - III miejsce na MP se
niorów, Marcin Wypiór - modelarstwo - 
III miejsce MP juniorów, Józef Morgala - 
modelarstwo - III miejsce MP seniorów, 
LKK Victoria - drużyna kolarska - II miej
sce DMP seniorów,
GKMLiK - modelarstwo - Witold Ten
dera - mistrz Europy seniorów,
KT Arte - drużyna Tae-kwon do - III miej
sce MP kadetów,
KS Polonia - Artur Kejza - judo - wice
mistrz Polski seniorów, Michał Rzeszu- 
tek - judo - III miejsce MP juniorów, 
TKKF Jankowice - Mariusz Kuczera -
trójbój siłowy - mistrz Polski juniorów, 
Rafał Sabat - trójbój siłowy - mistrz Pol
ski seniorów,
TKKF Ryfama - Damian Breguła - su
per maraton - III miejsce na mistrzostwach 
świata seniorów
KS Ryfama - drużyna w biatlonie letnim -

mistrz Polski juniorów,
KS Energetyk - daiżyna żeglarska - mistrz 
Polski juniorów w klasie Optymist 
RMKS -
Monika Bobrowska - szachy - mistrzyni 
Polski seniorek, Małgorzata Szydłowska 
- szachy - mistrzyni Polski juniorek, Ma
rek Marchel - siatkówka - mistrz Polski 
juniorów młodszych, drużyna juniorek - 
koszykówka - wicemistrz Polski,
KS Silesia - baseball - III miejsce na mi
strzostwach Polski juniorów.

Dobre
występy
siatkarzy

Młodzi rybniccy siatkarze /RMKS 
Rybnik/ zakończyli rozgrywki ligi 
okręgowej na 6 miejscu.

Zespół siatkarzy był najmłodszy w li
dze - najstarsi gracze w tym roku koń
czą 18 lat. Przeciwnicy natomiast byli 
przeciętnie o 4-6 lat starsi. Pomimo tej 
różnicy wieku nasi siatkarze pokazali 
wysokie umiejętności i wiele spotkań 
rozstrzygnęli na swojąkorzyść. W ostat
nich meczach RMKS wygrał 3 : 1 na 
wyjeździe z KS Michałkowice Siemia
nowice i na swojej hali 3 : 0 z TMPS 
Tarnowskie Góry. Zespół RMKS wy
stępował w następującym składzie - 
Marek Marchel, Tomasz Martyna, 
Krzysztof Więch, Dawid Zdrzałek, 
Mariusz Wicenciak, Tomasz Grygo- 
ruk, Arkadiusz Terlecki, Przemysław 
Kaznocha, Przemysław Lehnert, 
Emanuel Tabacarz i Michał Ferens.

W minionąniedzielę, 19 maja żużlow
cy Rybnickiego Klubu Motorowego 
podejmowali na własnym torze w der- 
bowym pojedynku zespół “Śląska” 
Świętochłowice. Przed meczem za fa
woryta tego spotkania uchodziła druży
na rybnicka. Jednakże na torze minimal
nie lepszy okazał się zespół ze Święto
chłowic. Goście wygrali 46 : 44. N aj
lepszymi zawodnikami Śląska byli: Ri- 
nat Mardanszin /15 pkt./ i Dariusz 
Rachwalik /1 1 pkt./.

Spotkanie było zacięte, a o zwycię
stwie gości zadecydował ostatni wyścig, 
w którym świętochłowiczanie wygrali

W środę 15 maja na rybnickim torze 
żużlowym przeprowadzono egzamin na 
licencję żużlową. Do egzaminu przystą
piło 16 adeptów szkółek żużlowych, 
którzy swoje umiejętności musieli za
demonstrować na bardzo ciężkim torze.

Wśród szesnastki uczestników była 
także szóstka żużlowców z Rybnika, 
z tym, że W. W ęgrzyn do egzaminu 
przystąpił w roli zawodnika rezerwowe
go. Na początek każdy zawodnik mu
siał indywidualnie, ciągu 78,4 s. prze
jechać 4 pełne okrążenia rybnickiego 
toru. Próbę tą  pomyślnie ukończyło 10 
zawodników: 5 z Rybnika, po 2 z To
runia i Gdańska i 1 z Leszna. Zawodni
cy rozegrali też 3 biegi w czteroosobo
wej obsadzie, a potem czekał ich egza-

4 : 2. W zespole RKM-u na wyróżnie
nie zasłużył Krzysztof Fliegert, który 
walczył bardzo ambitnie i zdobył 13 pkt. 
Pozostali zawodnicy spisali się słabo. 
Skompromitował się Dariusz Fliegert, 
który w czterech startach nie zdobył 
żadnego punktu, ale za to zaliczył aż 3 
defekty motocykla.

W najbliższą niedzielę zespól 
RKM-u wyjeżdża do Krosna na mecz 
z KKŻ, a 2 czerwca o godz. 17.00 ryb
niczanie na własnym torze spotkają 
się z “Kolejarzem” Rawicz.

P iotr Szweda

min teoretyczny. Dziś już jest wiado
mo, że piątka rybniczan zdała pozy
tywnie cały egzamin i miejmy nadzie
ję, że już w niedługim czasie zobaczy
my ich w akcji w czasie ligowych 
pojedynków. A oto piątka młodych 
żużlowców RKM Rybnik:
Artur Tyman ur. 1979 r., Piotr Pa- 
dowski ur. 79 r., Marcin Furgoł ur. 
79 r., Bogusław Fischer ur. 76 r. 
Marcin Kiermaszek ur. 80 r.

W najbliższym czasie przedstawimy 
sylwetki nowych żużlowców RKM-u. 
Starsi zawodnicy mają zatem następ
ców, którzy być może naw iążą do 
chlubnych tradycji rybnickiego żużla.

MaT

P ią t k a  n a  p ią tk ę

Mała Scena Rybnicka 44-200 Rybnik, ul. Kościuszki 54, tel. 23195, 
tel/fax 28825 - /Gazeta Rybnicka/ ogłasza przetarg nieograniczony

NA DRUK MIESIĘCZNIKA SAMORZĄDOWEGO 
“GAZETA RYBNICKA”

w nakładzie miesięcznym 20 tys. egzemplarzy, formacie zbliżonym do A-4,
20 stron plus okładka dwukolorowa, szyte na 2 zszywki.

Termin realizacji: wrzesień 1996 r.
Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium w wys. 3.600,00 

zl w terminie do 24.06.1996 r. godz. 13.00 do kasy Rybnickiego Centrum Kultury, Rybnik, ul. Szafran- 
ka 7 lub na konto: PBK w Warszawie, Oddz. w Rybniku 372602-3030-3600-i-85 /z dopiskiem 
WADIUM “G R 7.

Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać osobiście lub za 
zaliczeniem pocztowym w Redakcji “Gazety Rybnickiej” w Rybniku, Rynek 12 a /tel/fax 28825/.

Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w redakcji “Gazety Rybnickiej “ w Rybniku, 
Rynek 12 a, koperta powinna być oznaczona: Oferta na druk miesięcznika “Gazeta Rybnicka”. Pracow
nikiem upoważnionym do kontaktów z oferentami jest redaktor naczelna “Gazety Rybnickiej “ Wiesła
wa Różańska.

Termin składania ofert upływa 24.06.1996 r. o godz. 16.00.
Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Miasta Rybnika, ul. Chrobrego 2, pokój 37 - 25.06.1996 r. o 

godz. 10.00

Zarząd Miasta Rybnika 
ogłasza pisemny przetarg ofertowy 

NA SPRZEDAŻ GRUNTU POŁOŻONEGO W 
RYBNIKU PRZY UL. 3 MAJA

oznaczonego w operacie ewidencji gruntów miasta Rybnika 
na mapie 6 obręb Rybnik jako działka nr 1698/8 o powierzch
ni 1506 m kw. zapisane w księdze wieczystej KW 115.729 
w Sądzie Rejonowym w Rybniku.
Teren przeznaczony pod działalność handlowo-usługową. 
Cena wywoławcza 211.000,00 zł 
Wysokość wadium 21.000,00 zł
Pisemne oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem 
“przetarg” należy składać w Wydziale Geodezji i Gospo
darki Gruntami Urzędu Miasta Rybnika, ul. Miejska 7, 
pok. 78 w terminie do 31 maja 1996 r. do godz. 15.00.
Oferty opatrzone datą winny zawierać:
- imię i nazwisko, adres oferenta lub nazwę i siedzibę jeżeli 
oferentem jest osoba prawna,
- program zagospodarowania nieruchomości z terminem jego 
rozpoczęcia i zakończenia,
- poświadczenie wiarygodności finansowej oferenta,
- dowód wpłacenia wadium,
- zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych na nabycie nicru-

Opłaty za parkowanie pojazdów 
na parkingach miejskich.

Na sesji 8 maja Rada Miasta 
postanowiła:

I. Wprowadzić następujące zasady odpłatności 
za parkowanie pojazdów mechanicznych w miej
scach do tego wyznaczonych /’’Parkingi płatne nie 
strzeżone”/, wyznaczonych na terenach stanowią
cych własność miasta:
1. Odpłatność wynosi: 
a/ samochód osobowy -1,20 zł 
b/ samochód ciężarowo-osobowy i ciężarowy o 
dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t. - 2,50 zł 
c/ samochód ciężarowy - 5,00 zł 
d/ motocykle, motorowery- 0,60 zl 
e/ przyczepy do w/w 
-jak pojazd podstawowy
2. Uiszczanie opłaty i posiadanie biletu uprawnia 
do korzystania w danym dniu z postoju na innych 
parkingach, bez konieczności uiszczania ponow
nej opłaty. Ceny wyszczególnione w pkt. I 1 nie 
dotyczą parkingów strzeżonych, oraz parkingów 
prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne nie 
będące jednostkami komunalnymi, a także parkin
gów wymienionych w pkt. II niniejszej Uchwały.

chomości jeżeli oferentem jest cudzoziemiec,
- oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami prze
targu.
Wadium należy wpłacić na konto Gminy Rybnik, PBK 
Warszawa I/O Rybnik nr 372602-2017-3600-2-73 lub bez
pośrednio w kasie /parter budynku przy ul. B. Chrobrego 2, 
pok. 22/.
Dodatkowo należy uiścić w kasie Urzędu /pok. 22/ koszty 
organizacyjne przetargu w wysokości 20,00 zł.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, 
zalicza się na poczet ceny nabycia, a w razie uchylenia się 
od zawarcia umowy w tcnninic 1 miesiąca od daty przetar
gu ulega przepadkowi na rzecz sprzedającego.
Publiczne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Urzędu 
Miasta Rybnika przy ul B. Chrobrego 2 w dniu 3 czerw
ca 1996 r. o godz. 10.00 w sali nr 37 l\ piętro/. Termin 
części niejawnej ustalony zostanie przez Komisję Przetargo
wą w dniu otwarcia ofert.
Szczegółowych informacji udziela Wydział Geodezji i 
Gospodarki Gruntami Urzędu Miasta Rybnika, ul. Miej
ska 7, pok. 78, tel. /036/ 22364.
Zarząd Miasta Rybnika zastrzega sobie prawo odstąpienia 
od przetargu bez podania przyczyn.

3. Ustala się abonament miesięczny dla samochodów 
/oprócz parkingu na targowisku/:

- dostawczych - 30,00 zł
- ciężarowych - 60,00 zł

4. Wprowadza się miesięczne karnety dla samo
chodów osobowych oprócz parkingu na targowi
sku / w wysokości 24,00 zł miesięcznie/.

II. 1 Opłaty za korzystanie z parkingów prze
znaczonych dla handlowców /przylegające do pla
cu targowego - wjazdy od ulicy Młyńskiej/ ustala 
się w wysokości:

a/ dla dni beztargowych /1,2,4,5,7 dzień tygo
dnia/
LP. Rodzaj pojazdu 6WW - 18°" 18WB - 6W0
1. Samochody osobowe 2,40 zł 4,80 zł
2. Samochody dostawcze 4,80 zł 9,60 zł
3. Samochody ciężarowe

0 dopuszczalnej masie 
całkowitej pow. 3,5 t
1 autobusy 7,20 zł 14,50 zł

b/ dla dni targowych /3,6 dzień tygodnia/
Lp. Rodzaj pojazdu 6(,u -18°° 180u - 6BU
1. Samochody osobowe 3,60 zł 4,80 zł
2. Samochody dostawcze 6,00 zł 9,60 zł
3. Samochody ciężarowe 

o dopuszczalnej masie

całkowitej pow. 3,5 t
i autobusy 8,40 zł 14,50 zł
Do parkingów  w/w grupie tj. poz. II /1/b za

licza się rów nież parkingi przy ul. M łyńskiej, 
c/ za przyczepy płaci się dodatkowo jak za po
jazd podstawowy.
II. 2. Opłatę za parkingi przy giełdzie samochodo
wej przy ul. Gliwickiej w niedziele /7 dzień tygo
dnia/ ustala się na kwotą - 3,00 zł. W okresie let
nim - miesiąc 07-08 opłata będzie wynosić jak dla 
innych parkingów tj. opłata podstawowa 1,20 zł.
III. Zwolnić od opłaty na parkingach samochody 
osobowe należące do inwalidów pod warunkiem 
posiadania przez nich przy sobie dokumentu z sym
bolem inwalidy wydanego przez wojewodę wła
ściwego według miejsca zamieszkania inwalidy.
IV. Zobowiązać Zarząd Miasta do pozyskiwania i 
wyznaczania na terenach stanowiących własność 
miasta, nowych miejsc pod parkingi.
V. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi 
Miasta.
VI. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały 
traci moc: Uchwała Rady Miasta Nr 254/XXXII/ 
92 z dnia 16 grudnia 1992 r. wraz z późniejszymi 
zmianami.
VII. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 
1996 r. po uprzednim ogłoszeniu w prasie lokal
nej.

Zarząd Miasta Rybnika
Wydział Inwestycji i Budownictwa Urzędu Miasta

OGŁASZA OFERTOWY, PISEMNY PRZETARG 
NIEOGRANICZONY NA:

1/ Budowę dojazdów, boiska sportowego z wyposa
żeniem oraz chodników dla SP 13 w Rybniku-Chwało- 
wicach, ul. 1-go Maja.
Przetarg odbędzie s.ę 25 czerwca 1996 r. o godz.
10.00 w sali nr 137 Urzędu M iasta Rybnika, 
ul.Chrobrego 2.
Do udziału w przetargu upoważnia wadium w wys.
5.000. 00 zł i opłata za specyfikację w wys. 10,00 zł.
wpłacone w kasie Urzędu lub na konto nr 372602-2017- 
139-1 PBK Warszawa I/O Rybnik do 24.06.1996 r. do 
godz. 14.00.
2/ Modernizację kotłowni węglowej na gazową wraz 
z modernizacją instalacji c.o. w budynku SP 9 i Przed
szkolu nr 8 w Rybniku, ul.Cmentarna 1.
Przetarg odbędzie się 27 czerwca 1996 r. o godz.
10.00 w sali nr 137 Urzędu M iasta Rybnika, 
ul.Chrobrego 2.
Do udziału w przetargu upoważnia wadium w wys.
3.000. 00 zł i opłata za specyfikację w wys. 10,00 zł 
wpłacone w kasie Urzędu lub na konto nr 372602-2017- 
139-1 PBK Warszawa I/O Rybnik do 26.06.1996 r. do 
godz. 14.00.

Szczegółowe informacje oraz specyfikację istot
nych warunków zamówienia można uzyskać w Wy
dziale Inwestycji i Budownictwa Urzędu Miasta Ryb
nika, ul.Hallera lOa, teł. 23011 w.7706 lub 23989 w 
godz. od 8.00 do 14.00 od poniedziałku do piątku.

GAZETA RYBNICKA, TEL. 28825



Zdjęcie
z albumu czytelników
Zapraszam y naszych C zytelników  do wspólnego oglądania zdjęć. W ystarczy 

przyjść do redakcji z ciekawym zdjęciem, które po opublikowaniu zwrócimy. 
/M ożna też wrzucić je  do naszych "żółtych skrzynek"/. Raz w miesiącu autora 
najsympatyczniejszego lub najbardziej "odjazdowego" zdjęcia firma "EKS
PRES FUJI", Rybnik, ul. Reja 2, nagrodzi bezpłatnym wywołaniem i wykona
niem odbitek z rolki filmu.

Uwaga! Dziecko za burtą! Zdj.: A.K.

7  y t k c , W '  

Am nestia dla czytelników
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rybniku 

JyLliC, W-
Nie pobieramy kar od czytelników przetrzymujących książki

/pobieramy tylko opłatę za wysiane upomnienie/

Wśród autorów 
prawidłowych 

rozwiązań 
krzyżówki z tego 

numeru 
rozlosujemy 

nagrodę 
w wysokości 

20 zl

1 2 3 4 5 6 7 8 9 D 1 1

POZIOMO: A3 - Pierwowzór Cl - Produkt, który nie ma już zastosowania C7 - 
Nauka o moralności E3 - Zastąpił ją pług G1 - Niejedna w klasie G7 - Do 1965 
r. uroczyste nakrycie głowy papieża U - Zasadniczy element herbu 17 - Stan 
podniecenia K3 - Pasterze bydła i koni w Ameryce Ml - System płac w którym 
wysokość wynagrodzenia zależy od ilości wykonanej pracy M7 - Palma bebelo- 
wa 03  - Dobrowolnie zaciąga się do armii
PIONOWO: 1C - Na rewersie polskiego bilonu II - Wiedza tajemna dostępna 
wybranym 3A - Potoczna nazwa duchownego prawosławnego 3E - Wrażenie 
wzrokowe, po ustaniu działania silnego bodźca św ietlnego 3M - narząd wzroku 
5C - Szczotka krystaliczna 51 - Dl. lini stanowiącej brzeg figury płaskiej 7C - W 
staroż. Rzymie rozporządzenia urzędników 71 - Miejsce akcji Iliady 9E - Część 
domeny królewskiej wydzielana młodszym członkom dynastii 10A - Twarda, kru
cha czarna masa używana do wyrobów bry kietów 10M - kucharz okrętowy 11C 
Sły nny ośrodek sportów zimowych w Szwajcarii 111 - Święcenia biskupie 
W rozwiązaniu wystarczy podać hasło, które powstanie po ułożeniu liter wg. 
s^ /r«; M2,BI O,E6,C2,Ml; A3,J3,K11,E5,F11,G11; K5,A9,E3,G1,C9,G3,C11; 
F5; C3,E7,E8,05,A9.

N agrodę za rozw iązanie krzyżówki nr 18 z hasłem 
“CZĘSTO NAJMĄDRZEJSZĄ ODPOWIEDZIĄ JEST MILCZENIE” 

otrzym uje: IRENA ADAMCZYK, ul.26 Marca 32, 44-200 Rybnik.
Nagroda do odebrania w redakcji przez miesiąc 

od daty ogłoszenia nazwiska zwycięzcy.

Pod znakami zodiaku
BARAN - 21.03. - 20.04. - Po wielu tygodniach przygotowań uda Ci się osiągnąć niezależ
ność sprawach zawodowych. Może to być awans lub też akceptacja Twojego pomysłu przez 
szef a i przyzwolenie na jego samodzielną realizację.
BYK - 21.04. - 20.05. - Niezwykle pomyślna aura dla pomnażania fortuny. Żeby szansy nie 
zaprzepaścić, trzeba będzie dołożyć trochę własnych starań, podeprzeć się również doświad
czeniami osób “robiących ” w podobnej branży. Możesz liczyć na ich życzliwość. 
BLIŹNIĘTA - 21.05. - 21.06. - Możesz spodziewać się natłoku wydarzeń, które wytrącą Cię 
z równowagi jeżeli nie nadasz im odpowiedniej hierarchii. Wtedy bez problemu się z nimi 
uporasz, wygospodarowując nawet trochę czasu na czynny odpoczynek.
RAK  - 22.06. - 22.07. - Będzie Ci trudno przebić się ze swoim pomysłem przez ścianę nieżycz
liwości, jaka Cię otoczy. Nie zawodzą jednak próby przełamania tej niechęci, której źródło 
tkwi w pomówieniach i domysłach. Cierpliwe wyjaśnianie zainteresowanym wszystkich aspek
tów now ego rozwiązania może przynieść częściowe zwycięstwo.
LEW  23.07. - 23.08. - Zbytnia uległość wobec najbliższych może narazić na szwank Twój 
autorytet. Jeżeli uważasz, że racja jest po Tw-ojej stronie - walcz i udowodnij to. Twoja bierna 
postawa może zostać odebrana jako znak poddania się...
PANNA - 24.08. - 22.09. - Możesz spodziewać się gości, i to nawet z bardzo daleka, któiym 
trzeba będzie poświęcić wiele czasu. Nie żałuj go dla nich, bo z kontaktów tych wyniknąć 
mogą dla Ciebie same korzyści, w tym atrakcyjne wakacje.
WAGA - 23.09. - 23.10. - Okażesz się osobą niezastąpioną. Wokół Ciebie zgromadzi się 
gmpa ludzi, oczekująca, że poprowadzisz ich trudną drogą ku “nowemu ”. Możesz liczyć się 
z w dzięcznością, która w pewnym momencie zacznie Ci nawet trochę ciążyć.
SKORPION - 24.10. - 22.11. - Jeżeli czujesz, że musisz się z kimś podzielić ważną wiadomo
ścią, starannie dobierz rozmówców. Jeżeli to Ci się uda, możesz Uczyć, że wykorzystają oni 
Twoją wiedzę nie krzywdząc niewinnych ludzi.
STRZELEC - 23.11. -21.12. - Kilkudniowy wyjazd oderwie Cię od prozy dnia codziennego i 
pomoże naładować akumulatoiy. Dobra forma psychiczna będzie niezbędna by przebrnąć 
pizez stos papierów i na tej podstawie wyrobić sobie zdanie o sprawie.
KOZIOROŻEC - 22.12. - 20.01. - Uznanie dla kompetencji i sposobu załatwienia niełatwej 
sprawy wyraźnie poprawi Twoje samopoczucie. Nie możesz jednak osiąść na laurach, ale 
wykorzystać to powodzenie zabierając się do rozwiązywania drugiej sprawy. Pójdzie jak  z 
płatka!
WODNIK - 21.01. - 19.02. - Jeżeli chcesz z honorem wybrnąć z nieprzyjemnej sytuacji, nie 
ulegaj naciskom i namowom z zewnątrz. O radę zwróć się tylko do najbliższych, którzy najle
piej wiedzą co dla Ciebie dobre, zaś z podjęciem decyzji poczekaj kilka dni, coś może zmienić 
Twój tok rozumowania.
RYBY - 20.02. - 20.03. - Przybędzie Ci doświadczeń, ale raczej w sferze duchowej, nie mają
cej nic wspólnego z ziemskimi problemami. Te trzeba będzie rozwiązywać z pomocą środków 
finansowych, a one będą wpływać niestety wąziutkim strumieniem.

Pirackie  
czy rybackie?
Czy pamiętacie jeszcze coś takiego jak korsarki, 

nazywane też rybaczkami?
Otóż dla młodszej generacji małe wyjaśnienie: są 

to obcisłe spodnie za łydkę, często z pęknięciami 
po bokach. Przodowały w nich w swoich najlepszych 
latach Brigitte Bardot, Giną Lolobrigida, Sofia Lo- 
ren i wiele innych gwiazd lat 60. Spodnie takie mogą 
być gładkie, ale “kwiatowe” szaleństwo ich także 
nie ominęło. Bywają też w krateczkę lub paski, 
podłużne oczywiście.

Modne są także spodnie szerokie, a obydwa faso
ny mogą być noszone na obniżonej talii. Pokazywa
nie latem pępka będzie nadal bardzo modne, ale nie 
będę już powtarzać co trzeba zrobić kilka miesięcy 
przedtem niż się na to zdecydujemy. Oby więc lato 
sprzyjało gołym brzuchom, czego Wam i sobie ży
czy

W różka

Fatałachy z naszej szafy

Rybnickie puzzle
Dziś kolejne dwa z ośmiu fragmentów. Należy złożyć je w całość, nakleić na 

kartkę i przysłać do redakcji lub wrzucić do którejś z naszych żółtych skrzy
nek.

Wśród autorów praw idłow ych rozwiązań, na które czekamy do 10 czerwca, 
rozlosujemy dwie nagrody pieniężne wartości 20 zl każda.

Kuchenne atetier
s--------------------------------------------------- -

Z księgą przy rondlu
Poza tym jest jeszcze Kubuś Pucha

tek z nieodłączną beczułką miodu 
i “Odyseja” z ucztami bogów i ludzi, 
jest “Lalka” Prusa /z kwestią pt. “czy 
ryby morskie należy jeść nożem?”/ oraz 
“Gargantua i Pantagruel” Rabelaisego 
/gdzie nie istnieją problemy dotyczące 
savoir-vivre’u/, jest... jeszcze mnóstwo, 
ogrom ne m nóstwo literatury, gdzie 
motyw pożywienia i stołu przewija się 
przez wątki utworów. Jednym słowem 
- jest to motyw nieodłączny i kuchnia 
pojawia się wszędzie tam, gdzie czło
wiek, podąża za nim w każde miejsce i 
zawsze jest jego towarzyszem.

Cóż, literatura, młodsza siostra, nie 
może obejść się bez starszej. Trzeba jed
nak oddać honor: starsza bez młodszej 
też sobie nie poradzi - wszak książki 
kucharskie jeżeli nie niezbędne, są przy
najmniej bardzo pożądane, a więc ko
lejny mariaż litery z rondlem. Ale o tym 
w przyszłości.

Na koniec “zafunduję” wam jeszcze 
jeden urywek, tym razem prasowy. Jest 
to “Poradnik Kulinarny” do “Kuriera 
Polskiego” z /proszę, zwróćcie uwagę 
na datę!/ 1 kwietnia 1920. Tak właśnie 
zabawiali się Tuwim i Słonimski w la
tach międzywojennych:

Esklop z cielęciny
Wziąć dwa funty cielęciny, wstrzą

snąć, obrać, zaprawić i zrobić esklop. 
Dla smaku można dodać szczyptę soli.

Jak ugasić pragnienie?
Zbliża się lato, a wraz z nim niezno

śne upały. Nasze gosposie ucieszą się 
na pewno z podanego poniżej sposobu 
ugaszenia pragnienia. Nalewamy do 
zwyczajnej szklanki trochę wody /mniej 
więcej 3/4/ i wprowadzamy do jam y 
ustnej. Potem krótkimi łykami wprowa
dzamy wodę do przewodu pokarmowe
go, a następnie dalej. Przed użyciem 
wstrząsnąć.

Co podać do stołu, gdy przyjdą 
goście, a w domu nic nie ma?

Świeżo upieczoną indyczkę pokrajać 
w plasterki, wyłożyć na półmisek, ubrać 
kaparami i sałatą z pomidorów. Funt 
łososia, trzy pudełka sardynek, szczu
paka na zimno, pasztet ze zwierzyny i 
kilka śledzi marynowanych, zimne mię
sa - rozłożyć na półmiskach i rozstawić 
na stole. Kilka butelek wódki i wina, 
trochę owoców, czarna kawa i likiery - 
i ta zaimprowizowana naprędce kolacyj
ka zadowoli najwybredniejsze gusta.

Herbata po norwesku
W Norwegii zaprowadzono ostatnio 

modę podawania herbaty z cytryną. 
Cytrynę pokrajaną w talarki podaje się 
na talerzyki, a następnie wrzuca się do 
herbaty. Ten nowoczesny przysmak zy
skał ogólny poklask skandynawskich 
smakoszów.

I co? Literatura najczystszej klasy!

JUSTYŚ W KUCHARSKIEJ CZAPIE
V________________ Z _______________ /

r Koncert
“Pod Wierzbą ”

Niedziela, 26 maja, godz. 16.00

Kapela podwórkowa 
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