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Sesja, która odbyła się w  ostat
nią środę m iała bardzo rozbudo
wany program . Dużą część punk
tów stanowiły zagadnienia zwią
zane z funkcjonowaniem oświaty 
w naszym mieście. Ponadto roz
strzygnięć doczekały się tak waż
ne sprawy jak nowe ceny biletów  
komunikacji miejskiej, zakaz spo
żywania napojów alkoholowych  
czy zasady i tryb zaspokajania po
trzeb m ieszkaniow ych . Jednak  
najwięcej emocji wzbudziła spra
wa zmian w planie zagospodaro
wania w dzielnicy C hwałowice. 
R adni u czy n ili w tej sp raw ie  
pierwszy, mały krok um ożliw ia
jący kopalni “C hwałowice” roz
poczęcie procedury zm ierzającej 
do gruntownego uporządkowania 
doliny Potoku Chwałowickiego.

21 CZERWCA 1996 CENA: 40 gr (4000,-zł)
Sesja Rady Miasta

Zmiany w oświacie

P ro jek ty  uchw ał 
oświatowych przed
stawił przewodniczą
cy K om isji Oświaty 
RM  Tadeusz Szostok.

Zdj.: sol

Złota lira  dla I itwinów!
Złotą Lirę ’96 - trofeum V Międzynarodowego 

Festiwalu Orkiestr Dęty ch zdobyła Orkiestra 
Gwardii Honorowej Wojska Litewskiego z Wilna.

Moment wręczenia nagrody szefowi zwycięskiej litewskiej orkiestry 
Justinasowi Jonuszasowi. Zdj.: sol

H i e s i e e z N Y
Wydrukowany obok kupon może być szansą 

na darmowy bilet miesięczny komunikacji 
miejskiej na terenie Rybnika. Wystarczy go 
wyciąć i razem z kuponami zamieszczonymi 
w poprzednich dwóch i w kolejnym numerze 
nakleić na kartkę pocztową i wysłać na adres 
naszej redakcji lub wrzucić do “żółtych skrzy
nek” w terminie do 10 lipca.

Kartki wezmą udział w losowaniu, a na
grodą będzie DARMOWY BILET MIE
SIĘCZNY KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ 
NA TERENIE RYBNIKA NA SIERPIEŃ 
1996 R.

ZA DARMO!

Odrzucenie wniosku radnego 
A. Kopki

Przy zatwierdzaniu porządku 
dziennego sesji głos zabrał Andrzej 
Kopka, który zaapelował do rady o do
konanie zmian w budżecie. Zmiany te 
prowadziłyby do wstrzymania w szel
kich prac związanych z rozbudową bu
dynku urzędu miasta, na co w budże
cie przeznaczonych było 2 min zł, a pie
niądze te, wg A. Kopki, powinno się 
przeznaczyć na inne cele (roboty ko
munalne w dzielnicach, remont sądu, 
budow a obw odnicy, popraw a stanu 
wody w Niewiadomiu). Józef Makosz 
wniosek A. Kopki nazwał lekceważe
niem radnych - wniosek nie został do
starczony w regulam inowym  czasie 

c.d. na stronie 2. i 3.

Koniec
roku szkolnego

Prymusi
u prezydenta
Tuż przed zakończeniem  roku 

szkolnego, na dorocznym  spotka
niu u Prezydenta M iasta zebrali 
się najlepsi uczniowie ze w szyst
kich szkól podstaw owych i śre
dnich w Rybniku.

W Urzędzie Miasta spotkali się lau
reaci olimpiad przedmiotowych, kon
kursów recytatorskich, ortograficznych, 
artystycznych i sportowych.

Przedstawiciele władz samorządo
wych z prezydentem Józefem Mako
szem, wiceprezydentem Jerzym Ko
gutem, przew odniczącym  K om isji

c.d. na stronie 9.

Z okazji jubileuszu 80-leciu 
istnieniu kopalni  " .Jankowice"  

grubych pokładów, bezpiecznych zjazdów  
i stałej opieki św. Barbary

życzy Redakcja "  GR"

24 - 29 czerwca

Dni Francuskie w  Ry ł miku
Niezwykle atrakcyjnie zapowia

da się program  Dni Francuskich  
w Rybniku, które potrwają od 24 
do 29 czerwca.

Organizatorami imprezy są: Urząd 
Miasta Rybnika, rybnicki ośrodek Al
liance Française, Towarzystwo Maza-

stawę tę będzie można oglądać do 28 
czerwca w godz. od 10.00 do 17.00.

W środę 26 czerwca od 10.00 do 
12.00 na Rynku będzie miał miejsce 
wspólny plener polskich i francuskich 
malarzy, a przygrywał będzie ponownie 
zespół “Saint Raphael”.

Zapraszamy! Bienvenus !
Sobota,  29 czerwca, godz. 18.00 - 21.00

Bal Musette na Rynku!
Wspólna polsko-francuska zabawa przy dźwiękach 

francuskiego zespołu uSaint Raphael” 
i zespołu Czesława Gawlika 

degustacja wina i serów
Bienvenus ! Zapraszamy !

met - Rybnik, D elegatura Generalna 
Alliance Française, a także Service Cul
turel przy ambasadzie Francji, Miejska 
Biblioteka Publiczna w Rybniku oraz 
Rybnickie Centrum Kultury.

W poniedziałek 24 czerwca o godz. 
17.00 w Miejskiej Bibliotece Publicz
nej zostanie otwarta wystawa “Impresje 
malarzy z Mazamet ", a w czasie wernisa
żu wystąpi Trio z rybnickiej szkoły mu
zycznej. Nazajutrz, we wtorek 25 czerw 
ca, również o 17.00 w siedzibie Cechu 
Rzemiosł Różnych będzie można zapo
znać się ze sposobem wyprawiania skór, 
a także obejrzeć gotowe wyroby skórza
ne - odzież, torby i buty produkowane w 
okolicach Mazamet, zaprzyjaźnionego z 
Rybnikiem miasta na południu Francji. 
Otwarcie wystawy uświetni występ fran
cuskiego zespołu“Saint Raphael”. Wy-

W czwartek 27 czerwca w restaura
cji hotelu “Olimpia” w Kamieniu o 
godz. 19.30 będzie można zjeść francu
ską kolację i skonfrontować opinię o 
kuchni francuskiej z własnym podniebie
niem. Karty wstępu można kupić w re
stauracji “Olimpia” już dzisiaj.

Ostatnim akcentem Dni Francuskich 
będzie w sobotę 29 czerwca festyn na 
Rynku,który potrwa od godz. 18.00 do 
21.00. Atrakcją będzie degustacja spe
cjalności Francji - wina i serów, a także 
występ zespołu “Saint Raphael”, pre
zentującego tradycyjną muzykę i pio
senkę francuską. Francuscy muzycy 
zagrają na Rynku wspólnie z zespołem 
Czesława Gawlika. Irl

Konkurs Wiedzy o Francji 
patrz strona 3.

"Żółta skrzynka" na Zamkowej
Informujemy naszych czytelników, że nasza “żółta skrzynka ” r  ul.Korfantego 

została przeniesiona na ulicę Zamkowa^ 6 i wisi pod firmowym kasetonem “Ga
zety Rybnickiej". Naszych korespondentów za zmianę przepraszamy.

Redakcja

1OAZETA RYBNICKA, TEL. 28825



Zarząd Miasta informuje
Na tej samej sesji 

w sprawie regulaminu korzystania z posesji szkolnych
Rada Miasta postanowiła:

1. Przyjąć regulamin korzystania z posesji szkolnych boisk,
placów szkół podstawowych i ponadpodstawowych 
prowadzonych przez miasto, którego treść stanowi załącznik 
do niniejszej uchwały.

2. Odpowiedzialnym za wykonanie uchwały czyni się Zarząd
Miasta oraz dyrektorów szkół z zaleceniem ogłoszenia tego 
regulaminu w sposób dostępny dla osób korzystających 
z posesji szkolnych.

3. Uchwała obowiązuje z dniem 22 czerwca 1996 r. po uprzednim
ogłoszeniu w “Gazecie Rybnickiej”.

REGULAMIN
korzystania z posesji szkolnych

1. Posesja szkolna jest terenem ogólnodostępnym.
2. Osoby przebywające na obszarze posesji szkolnej zobowiązane

są do zachowania spokoju i porządku.
3. W szczególności zabrania się:

- niszczenia zieleni,
- zanieczyszczania, zaśmiecania i dewastowania terenu,
- niszczenia sprzętu i urządzeń znajdujących się na terenie 

obiektu stanowiących jego wyposażenie i zabezpieczenie,
-jazdy rowerami - z wyjątkiem miejsc wyznaczonych do tego,
- wprowadzania psów,
- przebywania na obiekcie, w tym także korzystania ze sprzętu 

zabawowego i sportowego po godz. 21.00
4. Za wypadki i szkody poniesione przez korzystających z obiektów

dyrekcja szkoły nie ponosi odpowiedzialności.

W sprawie opłat za parkowanie pojazdów na nowym parkingu 
miejskim przy ul. Brudnioka

Rada Miasta postanowiła:

1. Wprowadzić następujące zasady oraz wysokość
opłat za parkowanie pojazdów mechanicznych na parkingu 
przy ul. Brudnioka /’’Parking płatny strzeżony”/:

a/ za pierwszą rozpoczętą godzinę postoju - 60 gr /6000 zł/ 
b/ za każdą następną rozpoczętą godzinę postoju - 80 gr /8000 zł/ 
c/ za przyczepy płaci się dodatkowo jak za pojazd podstawowy.

2. Uiszczenie opłaty i posiadanie biletu nie uprawnia do korzystania 
w danym dniu z postoju na innych parkingach.

3. Zwolnić od opłaty na parkingu samochody osobowe należące 
do inwalidów pod warunkiem posiadania przez nich przy sobie 
dokumentu z symbolem inwalidy wydanego przez wojewodę 
właściwego według miejsca zamieszkania inwalidy.

4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta.
5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 22 czerwca 1996 r. 

po uprzednim ogłoszeniu w “Gazecie Rybnickiej”.

Msza św. za burmistrza Webera
Z inicjatywy rybnickich duszpasterzy, w dniu imienin burmistrza Wła

dysława Webera - tj. w czwartek 27 czerwca o godz. 9.00 - zostanie 
odprawiona Msza św. w Jego intencji w kaplicy przyszpitalnej św. Juliu
sza /ulica Klasztorna/.

Warto przypomnieć, że zabiegom pierwszego polskiego burmistrza za
wdzięczają swoją obecność w Rybniku siostry urszulanki oraz Zgroma
dzenie Słowa Bożego. Siostry utworzyły istniejącą do dzisiaj szkołę, zaś 
ojcowie werbiści prowadzili niższe seminarium duchowne.

Mszy świętej koncelebrowanej przewodniczyć będzie ksiądz dziekan 
Henryk Jośko.

- s

Serdeczne podziękowanie 
Panu Prezydentowi Józefowi Makoszowi 

i przedstawicielom Urzędu Miasta Rybnika 
za okazane wyrazy serdeczności 

i życzliwości podczas naszego spotkania 
składa
Ród Smołków

v ___________________________________ __________________________________ /

Akcja PTTK

Przewodnik czeka!
Oddział PTTK Rybnik organizuje w okresie lata dla mieszkańców Ryb

nika sobotnio-niedzielne wyjazdy w góry w ramach akcji “Przewodnik 
czeka”. W planie m.in. wyjazdy w Beskidy, do Zakopanego i Jury Kra
kowsko-Częstochowskiej .

Szczegółowe informacje można uzyskać w biurze Oddziału PTTK ul. 
Piłsudskiego 4, Rybnik tel. 28 072, 23 653, 23 468.

Zmiany w oświacie
c.d. ze strony 1.
siedmiu dni przed sesją, chociaż już 
dwa tygodnie wcześniej radny informo
wał o tym lokalne radio. J. Makosz za
uważył także, że rozbudowa urzędu jest 
ujęta w budżecie miasta uchwalonym 
przez radę przed dwoma miesiącami. 
Radni przyznając pieniądze zdecydo
wali o rozpoczęciu tej inwestycji, a 
odwrócenie dzisiaj rozpoczętych już 
działań świadczyłoby niepoważnie o tej 
radzie. Inni radni wskazując uchybie
nia regulaminowe proponowali odrzu
cenie wniosku i skierowanie go do ko
misji finansowej.

Ostatecznie 29 głosami za, 
przy 1 przeciw i 7 wstrzymujących się 
rada odrzuciła wniosek A. Kopki.

Informacja prezydenta
Następnie głos zabrał prezy

dent, który poinformował zebranych o 
sprawach miasta i pracy zarządu. W 
swoim wystąpieniu J. Makosz skupił 
się przede wszystkim na postępujących 
w dzielnicach robotach remontowo - 
budowlanych oraz omówił postęp prac 
na wielkich miejskich inwestycjach. W 
swoim wystąpieniu prezydent nie za
pomniał też o sprawach “dla ducha” : 
przypomniał o “Dniach przyjaźni z Do- 
rsten”, niedawno zakończonym “Festi
walu Orkiestr Dętych” i już zaprosił na 
kolejną atrakcję - “Tydzień Francuski”, 
który rozpocznie się w najbliższy po
niedziałek, a zakończy w sobotę wspa
niałą zabawą na Rynku, połączoną z 
degustacją wina i francuskich serów.

Uchwały oświatowe
Po w ysłuchaniu informacji 

prezydenta rada dokonała drobnej ko
rekty dodając kwotę subwencji szkol
nej (71.155 zł) w budżecie miasta, prze
znaczając subwencję ogólną dla gmin 
na pokrycie kosztów opału i energii w 
liceach ogólnokształcących.

Następnie radni ustalili staw
ki opłat za korzystanie z wyżywienia 
w przedszkolach miejskich w nowym 
roku szkolnym. I tak opłata za korzy
stanie z pełnego wyżywienia z dniem 
1 września wzrośnie z 20 zł do 25 zł 
miesięcznie, niezależnie od tzw. “wsa
du do kotła” (tekst uchwały w następ
nym numerze "GR").

Radni przyjęli także regula
min korzystania z posesji szkolnych. 
Zakłada on otwarcie szkolnych boisk i 
placów zabaw dla wszystkich chętnych, 
po godzinach lekcyjnych. Można więc 
będzie bez przeszkód pograć w piłkę 
czy tenisa, zachowując jednak należy
ty spokój i porządek. Regulamin zwal
nia z odpowiedzialności dyrekcje szkół 
za ewentualne wypadki lub szkody po
niesione przez korzystających z obiek
tów (pełny tekst uchwały na str. 2.).

Następnie radni wyrazili zgo
dę na utworzenie w najbliższym roku 
szkolnym nowego, szóstego już liceum 
ogólnokształcącego i liceum zawodo
wego w Boguszowicach. Obie nowe 
placówki działać będą w ramach Zasa
dniczej Szkoły Zawodowej nr 1 mie
szczącej się przy ulicy M ałachowskie
go 145.

Z kolei w dzielnicy Niedo- 
bczyce, na podbudow ie zasadniczej 
szkoły zawodowej utworzone zostało 
technikum odzieżowe.

Radni wyrazili także zgodę 
na likwidację zasadniczej szkoły zawo
dowej PTK i GK PW funkcjonującej 
w ramach ZSZ “RYFAMA”. Jak zau
ważył Jerzy  Kogut działalność szkoły 
jest “wygasająca” i chodzi tutaj o for
m alne uporządkow anie sta tusu  tej 
szkoły, aby przestała ona istnieć.

Na wniosek Zarządu Miasta 
i Komisji Oświaty radni dokonali re

organizacji systemu oświaty w mieście. 
Z dniem 1 września utworzony zosta
nie Wydział Edukacji Urzędu Miasta, 
do którego zadań należeć będzie m.in. 
nadzór i kontrola placówek oświaty, 
analiza organizacyjna i ekonomiczna 
funkcjonowania oświaty, prognozowa
nie i w ypracow anie zasad polityki 
oświatowej miasta, a także organiza
cja międzyszkolnych zajęć sportowych 
czy kulturalnych. Dotychczas funkcjo
nujący Miejski Zarząd Szkół i Przed
szkoli przekształcony został w “Miej
ski Zespół Obsługi Szkół i Przedszko
li”, zaś w jego gestii znalazły się spra
wy księgowo-finansowe szkół (uchwa
ła w tej sprawie w następnym numerze 
"GR").

Przestrzeń wolna od przemocy
Jednogłośnie uchwalony zo

stał Apel Radnych Miasta Rybnika o 
“Przestrzeń wolną od przemocy”. Z ini
cjatywą takiego apelu wystąpił Marian 
Szydło - przewodniczący Komisji Po
mocy Społecznej RM. Z apelem tym 
radni zwrócili się do wszystkich ludzi 
dobrej woli, organizacji społecznych, 
kościołów i środowisk gospodarczych
0 podjęcie wspólnego wysiłku przeciw
stawiającego się rozmaitym zagroże
niom występującym pod postacią uza
leżnień od alkoholu, narkotyków, po
rnografii, przemocy fizycznej i słow
nej, n iszczących m łode pokolenie. 
Rada M iasta zaapelowała, aby każdy 
mieszkaniec Rybnika przynajmniej w 
swym najbliższym otoczeniu reagował 
na zjawiska niosące ze sobą zagroże
nie i krzywdę (pełny tekst apelu zamie
ścimy w następnym numerze “GR”).

Rada Miasta wyraziła zgodę 
na zawarcie porozumienia z Gaszowi
cami i Jejkowicami dla realizacji za
dań w zakresie wodociągów, kanaliza
cji i oczyszczania ścieków wykonywa
nych do tychczas p rzez R ejonow e 
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kana
lizacji, a po jego podziale przez nowe 
przedsiębiorstwo w Rybniku.

Nowe ceny biletów czerwonych 
autobusów; studenci taniej

Stosunkiem głosów 34 za, 
przy jednym wstrzymującym się, radni 
wyrazili zgodę na wzrost, z dniem 1 
września, cen biletów za przejazdy jed 
norazowe i okresowe w komunikacji 
miejskiej na terenie Rybnika. M oty
wując podwyżkę cen biletów Józef Cy
ran stwierdził, że w głównej mierze 
spow odow ał j ą  w zrost ceny paliw. 
Cena biletu jednorazowego wynosić 
będzie 80 gr zaś ulgowego 40 gr. Te 
same bilety zakupione u kierowcy będą 
droższe, odpowiednio o 10 gr i 5 gr. 
Ceny biletów miesięcznych wzrosną o 
4 zł. Nowością jest wprowadzenie od
1 lipca biletu okresowego, który upo
ważniać będzie do przejazdu wszyst
kimi liniami na terenie miasta w okre
sie 14 dni od daty zakupu. Cena takie
go biletu wynosić będzie 16 zł i 8 zł 
(ulgowy). Opłata za przejazd bez bile
tu wzrasta do 35 zł. Dodatkowo radni 
postanowili, że studenci studiów dzien
nych, zaocznych i wieczorowych do 26 
roku życia, na podstawie ważnej legi
tymacji studenckiej, od 1 lipca mogą 
korzystać z biletów ulgowych. Mimo 
podwyżki cen, Rybnik w dalszym cią
gu pozostanie miastem, w którym ceny 
biletów są najniższe. Podobną taryfę 
stosują teraz Jastrzębie i Tychy, zaś w 
miastach aglomeracji katowickiej i w 
G liw icach cena jednego  biletu  jes t 
wyższa o 20 gr (pełny tekst uchwały 
zamieścimy w najbliższym numerze 
“GR”).

R ada M iasta  postanow iła  
także wyrazić zgodę na zawarcie poro

zumienia o przejęciu przez Rybnik za
dań w zakresie lokalnego transportu 
zbiorowego na rzecz Gaszowic. Podob
ne porozumienie nasze miasto podpi
sało już z Jejkowicami.

Zmiany w planie przestrzennym 
w dzielnicy Chwalowice

W iele gorących  dyskusji 
wzbudził kolejny punkt porządku se
sji, w którym była mowa o przystąpie
niu do sporządzenia zmiany w miejsco
wym planie zagospodarowania prze
strzennego miasta. O ile zmiany planu 
w dzielnicach Niedobczyce, Paruszo- 
wiec, Ligota przeszły bez echa - cho
dziło  tam o um ożliw ienie budow y 
obiektów usługowych, produkcyjno- 
usługowych i obiektów obsługi komu
nikacji kołowej, o tyle sprawa zmian 
planu w dzielnicach Chwałowice i Ra
dziejów umożliwiających rozpoczęcie 
prac nad różnymi scenariuszami zda
rzeń , do tyczących  zm ian na po
w ierzchn i ziem i, spow odow anych 
trwającą już eksploatacją węgla w re
jon ie  M ośnik-K ielow iec, w yw ołała 
wiele emocji i to na długo przed sesją. 
Swój protest przeciwko zmianom skie
rowała do Zarządu Miasta grupa mie
szkańców. Posiedzenie w tej sprawie 
odbyła Rada Dzielnicy Chwałowice, 
stanowisko swoje w specjalnym piśmie 
do Rady wyraziła także KWK “Chwa
łowice”. Na sesji jako pierwszy głos za
brał Wiesław Chmielewski - dyrektor 
Pracowni Urbanistycznej w Rybniku, 
który w spokojnym i rzeczowym tonie 
zapoznał zebranych ze skutkami zmian, 
a także przedstawił różne scenariusze 
rozwiązań na tym terenie. Wg jego słów 
osiadanie terenu w rejonie Mośnika- 
Kielowca, do roku 2015 osiągnie po
ziom 12-13 metrów, nie ma możliwo
ści ochrony czy zabezpieczenia znaj
dujących się tam 90 budynków - trze
ba znaleźć dla nich tereny pod budow
nictwo zastępcze. W. Chmielewski za
uważył także, że w obecnej sytuacji 
tylko metoda nieskrępowanej eksploa
tacji węgla jest dla kopalni opłacalna. 
Nie wchodzi także w grę wywóz ka
m ienia dołowego poza Rybnik, czy 
szukanie poza miastem wolnych tere
nów na składowiska. Pomijając aspek
ty ekonomiczne, sąsiednie gminy bo
rykają się z podobnymi problemami i 
trudno przypuszczać, aby zgodziły się 
na składowanie na swoim terenie ka
mienia dołowego z kopalń spoza swe
go terenu. Następnie głos zabrał Mi
chał Śmigielski. Zauważył, że po raz 
pierwszy budowane by było składowi
sko, które podlegałoby prawu budow
lanemu. Pozwoli to z całą surowością 
egzekwować przepisy tam zawarte. Z 
kolei Jerzy Frelich zaznaczył, że jak 
dotychczas nieskrępowana działalność 
kopalni polega głównie na tym, że nie 
krępuje się ona przy eksploatacji żad
nymi przepisam i, łam iąc w szystkie 
możliwe prawa, począwszy od najważ
niejszego - prawa własności. Radny za
proponow ał odłożenie dyskusji nad 
uchwałą, gdyż KWK “Chwałowice” 
nie zbudowała żadnego budynku za
stępczego, zaś sprawa wykupu przez 
n ią  gruntów jest w zerowym punkcie. 
Składowanie skały płonej nazwał po
gardą i barbarzyństwem wobec ludzi 
zamieszkujących te tereny. Jednocze
śnie przestrzegł, że czwartorzędowy 
zbiornik wód podziemnych, który się 
tam znajduje, w ciągu pięciu lat ule
gnie zanieczyszczeniu. W odpowiedzi 
J. Makosz stwierdził, że mówienie w 
poetycki sposób o tym jak wyglądały 
kiedyś Chwałowice i obiecywanie, że 
wszystko to jeszcze może wrócić, jest 
nie na miejscu. Czy tego chcemy, czy 
nie, to właśnie górnictwo jest główną 
siłą napędową, dającą miejsca pracy dla 
kilkudziesięciu tysięcy mieszkańców 
Rybnika. Dlatego też odkładanie zmian
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w planie, jest tylko chowaniem głowy 
w piasek. Co więcej w strzym uje to 
proces wykupu przez kopalnię grun
tów i zabudowań od m ieszkańców  
Kielowca, za coś co praktycznie i tak 
już zostało zdegradow ane. Z kolei 
Zygmunt Gajda wyraził powątpiewa
nie co do wiarygodności kopalni, gdyż 
już w lecie mówiło się o zmianach w 
planie, a przedstawiciele tego zakła
du jakoś nie znaleźli czasu żeby spo
tkać się z mieszkańcami sąsiedniego 
Radziejowa i wytłumaczyć im plany 
wydobycia i cenę jak ą  przyjdzie za to 
zapłacić dzieln icy . Tadeusz Pru
szkowski zaapelow ał do radnych o 
zrobienie pierwszego kroku, tzn. pod
jęcie uchwały. Potem dopiero można 
zacząć kontrolować kopalnię, czy w y
wiązuje się ze swych obietnic. Kry
styna Trojan zauważyła, że zapropo
nowana radzie propozycja jest najlep
szym rozwiązaniem. Dotychczas ko
palnia podejmowała wiele kroków wg 
własnego uznania, od tej pory musi 
ona stosować się do procedur pra
wnych. Podsumowując dyskusję Wie
sław Zawadzki stwierdził, że przez 
wiele dziesiątków lat eksploatacji n i
szczyło się i dewastowało domy, tere
ny, miasto. Teraz powoli trzeba zacząć 
to naprawiać. Ważne jest jednak, aby 
mieć przy tym na względzie także kil
ka tysięcy ludzi, którym kopalnie dają 
zatrudnienie. Ostatecznie 29 głosami 
za, przy trzech przeciwnych i trzech 
wstrzymujących się radni w yrazili 
zgodę do przystąpienia do sporządze
nia zmian w miejscowym planie za
gospodarowania przestrzennego mia
sta.

Zakaz spożywania alkoholu 
w miejscach publicznych

N astępną uchw ałą podjętą 
przez Radę M iasta był zakaz spoży
wania napojów alkoholowych w miej

scach publicznych na terenie miasta 
Rybnika. Nasze miasto wzorowało się 
w tej sprawie na doświadczeniach ta
kich m iast jak : Ruda Śl. i Tychy. 
Uchwała, która zacznie obowiązywać 
z dniem 1 lipca zakazuje spożywania 
alkoholu w takich miejscach jak  : ry
nek, place, ulice, parki, place zabaw, 
parkingi miejskie, klatki schodowe i 
podwórka. Każdy, kto naruszy w/w 
zakaz podlegać będzie karze ograni
czenia wolności do 3 m iesięcy lub 
karze grzywny (pełny tekst uchwały 
w następnym numerze "GR"). 
Kolejnych kilka uchwał miało charak
ter porządkowy i nie wzbudziło żad
nej dyskusji. Chodzi tu o ustalenie naj
niższego w ynagrodzenia (250 zł) i 
wartości punktu dla kategorii zasze- 
regowań (2,50 zł.) w miejskich je d 
nostkach gospodarki kom unalnej, 
wyznaczenie w iceprezydenta Jerzego 
Koguta na przedstawiciela miasta w 
Radzie Nadzorczej Rejonu E nerge
tycznego Rybnik - Górnośląskich Za
kładów Energetycznych, a także w y
rażenie zgody na zbycie, zamianę i 
oddanie gruntu w wieczyste użytko
wanie.

Nowy parking na Brudnioka
Już jutro rozpocznie funk

cjonowanie liczący 180 miejsc parking 
przy ulicy Brudnioka. Stąd też radni 
ustalili obowiązujące na nim stawki 
opłat. Różnią się one od tych, które 
są na innych miejskich parkingach, ale 
jak  zaznaczył
M. Śmigielski zależy mu, aby parking 
ten ze względu na swe centralne po
łożenie “cały czas był w ruchu”, ma 
on umożliwić pozostawienie pojazdu 
bardzo blisko centrum, przejście pa
sażem na główny ciąg handlowy mia
sta, szybkie załatw ienie spraw i bez
problemowy wyjazd. Stąd też stawki 
godzinowe - 60 gr za pierwszą godzi
nę postoju i 80 gr za każdą następną. 
Inne rozwiązanie, tzn. opłaty dobowe,

mogłoby spowodować, że ludzie pra
cujący w centrum miasta, w godzinach 
rannych zablokow aliby parking, co 
skutecznie przekreśliłoby koncepcję 
jego funkcjonowania. W arto zazna
czyć, że opłata za parkowanie na tym 
parkingu nie uprawnia do korzystania 
w tym samym dniu z bezpłatnych po
stojów na innych parkingach. Trady
cyjnie też z opłat za parkowanie zo
stały zwolnione pojazdy należące do 
inwalidów, pod warunkiem posiada
nia przy sobie odpow iednich doku
mentów (pełny tekst uchwały na str 2).

Nowe zasady mieszkaniowe
Stosunkiem  głosów 34 za, 

przy jednym  wstrzymującym się, ra
dni przyjęli uchwałę w sprawie zasad 
i trybu zaspakajania potrzeb mieszka
niowych członków wspólnoty samo
rządowej. Generalnie uchwała ta li
kwiduje konieczność posiadania ksią
żeczek i wkładów mieszkaniowych, 
wprowadza zaś kryterium dochodów 
i powierzchni 6 m2 na osobę. Z kolei 
najem mieszkania socjalnego odbywa 
się wg kryterium dochodu. Uchwała 
ta określa m.in. co to jest m ieszkanio
wy zasób gminy, komu przysługuje 
p ierw szeństw o  najm u lokalu m ie
szkalnego w budynku komunalnym, w 
jaki sposób można dokonywać zamia
ny lokali komunalnych, jakie wymogi 
należy spełnić przed przekazaniem lub 
zdawaniem mieszkania komunalnego. 
Wszystkich zainteresowanych bliżej tą 
tematyką, a takich z pewnością w Ryb
niku nie brakuje, odsyłam do najbliż
szego numeru “Gazety Rybnickiej” , 
gdzie uchwała ta w całości zostanie 
o p u b lik o w a n a  w raz  z k ró tk im  
omówieniem.

Św. Jan Sarkander patronem
parku “Na Górce”
K olejną sprawą, którą zaję

ła się Rada M iasta na swym ostatnim

przedwakacyjnym posiedzeniu byli' 
nadanie parkowi “Na Górce” przy ul 
Gliwickiej imienia św. Jana Sarkan- 
dra. Z wnioskiem o utrwalenie pamięci 
św. Jana Sarkandra zwrócił się do mia
sta Jerzy Biegesz, uzyskując poparcie 
dla tej idei proboszcza parafii Matki 
Boskiej Bolesnej oraz dziekana Ks. H. 
Jośko. W niosek dotyczył poszerzenia 
nazwy Placu Kościelnego o imię świę
tego. Zdaniem Zarządu M iasta traf
niejszym będzie nazwanie imieniem 
św iętego Jana S arkandra m iejsca, 
które jest historycznie bardziej zw ią
zane z jego pobytem w Rybniku. W 
tym rów nież m iejscu  w roku 1995 
odbyły się re lig ijne uroczystości z 
okazji kanonizacji św. Jana Sarkandra 
z udziałem arcybiskupa Damiana Z i
monia. Radni przychylili się do w nio
sku zarządu i nadali parkow i imię 
świętego.

W wolnych głosach i wnio
skach Roman Berger uskarżał się na 
bardzo m ałą frekwencję podczas w y
borów do izb rolniczych i zaapelował 
do radnych, aby w płynęli w swych 
dzieln icach na w iększą  aktyw ność 
mieszkańców w tej materii.

I tak ta ostatnia przedw aka
cyjna sesja dobiegła końca. Radni w y
słuchali jeszcze inform acji o mszy 
świętej w intencji Burmistrza W łady
sława W ebera, która odbędzie się 27 
czerwca o godz. 9.00 w kaplicy przy
szpitalnej św. Ju liusza. Zaś potem  
udali się na pożegnalne ognisko do 
Kamienia, aby, już w sposób mniej 
ofic ja lny , podyskutow ać na w iele 
miejskich, i nie tylko, tematów oraz 
wspólnie podziękować sobie za do
tychczasową, dobrze układającą się 
współpracę. Warto zauważyć, że tą 
sesją radni weszli w drugą połowę 
swej kadencji i można wyrazić nadzie
ję , że będzie ona nie mniej udana niż 
ta pierwsza.

J.R.

Ogólnopolska konferencja w Kamieniu

Zarządzanie rozwojem gminy
W ub. wtorek i środę miała miejsce w 

Rybniku - Kamieniu ogólnopolska konfe
rencja “Zarządzanie rozwojem gminy w 
zespołach miejsko - przemysłowych”,zor
ganizowana pod patronatem przewodniczą
cego sejmiku samorządu woj. katowickie
go Janusza Frąckowiaka, rektora Akade
mii Ekonomicznej w Katowicach prof. Lu

cyny Frąckiewicz, prezesa Polskiego To
warzystwa Ekonomicznego w Katowicach 
prof. Leszka Żabińskiego i prezydenta 
Rybnika Józefa Makosza.

Celem konferencji było zaprezentowanie 
poglądów różnych środowisk naukowo-ba
dawczych i samorządowych na temat zarzą
dzania rozwojem lokalnym w gminach w

warunkach miejsko - przemysłowych, ana
liza najważniejszych problemów zarządza
nia na tle podstawowych obszarów funkcjo
nalnych gmin, a także ocena stopnia organi
zowania się gmin i skuteczności współpra
cy międzygminnej na tle wyzwań rozwojo
wych gospodarki przestrzennej Polski.

W czasie dwudniowej konferencji kilku
nastu prelegentów, w większości pracowni
ków naukowych Uniwersytetu Warszaw
skiego, Łódzkiego, Śląskiego, Akademii 
Ekonomicznej w Katowicach, Wrocławiu, 
Politechniki Śląskiej, ale także Głównego 
Instytutu Górnictwa i innych instytucji, wy
głosiło referaty dotyczące podstaw systemu 
zarządzania, metod oraz obszarów funkcjo
nalnych w zarządzaniu rozwojem gminy.

Na konferencji obecni byli przedstawicie
le Związku Miast Polskich poseł Stanisław 
Kowolik przewodniczący Sejmiku Samo
rządowego woj. katowickiego J. Frącko
wiak, a także przedstawiciele działaczy sa
morządowych m.in. z Olsztyna, Tomaszo
wa Mazowieckiego, Bielska-Białej, Kielc, 
oraz, oczywiście, gospodarzy - władz miej
skich Rybnika.

Goście zwiedzili nasze miasto oraz Mu
zeum.

Konferencja w Kamieniu znajdzie 
odzwierciedlenie w przygotowywanej pu
blikacji, do której własne opracowania i pro
pozycje nadesłali m.in. Michał Kulesza, 
Lucyna Frąckiewicz, Janusz Frąckowiak, 
Andrzej Klasik, Ryszard Bronkiewicz i inni.

/r/

W konferencji wzięli udział m.in. przewodniczący Sejmiku Samorządowego woj. 
katowickiego Janusz Frąckowiak (w środku) oraz poseł BBWR Stanisław Ko
wolik (z prawej). Zdj.: sol

Oczyszczalnia w  ogródku
W  dwóch halach na parkingu nr 3 po byłej bazie PKS 

trwała wystawa przydomowych oczyszczalni ścieków.

Osiem firm, m.in. z Wrocławia, Kielc i 
Tomaszowa Mazowieckiego, ale też z Tych 
i Gliwic, prezentowały technologie służące 
do oczyszczania nieczystości płynnych. 
Reklamowane rozwiązania oparte były na 
sprawdzonych od lat technologiach norwe
skich czy włoskich. Firmy obecne na wy
stawie zadbały o dokładną informację do
tyczącą oferowanych oczyszczalni, a nawet 
zaprezentowały makiety wiernie odtwarza
jące proces oczyszczania.

Firmy przedstawiły urządzenia przezna-

/one zarówno dla pojedynczych domków, 
jak i dla niewielkich skupisk ludzkich. Re
klamowane preparaty mikrobiologiczne do 
utylizacji szamb dają 80-procentową sku
teczność przy podczyszczaniu ścieków. 
Woda z oczyszczalni nadaje się później np. 
do podlewania ogródka lub mycia samo

chodu. Wystawcy zapewniali też montaż 
oczyszczalni, a niektórzy również konser
wację i remonty. Oprócz oczyszczalni dla 
domków jednorodzinnych prezentowano

też separatory benzyny i olejów, szczegól
nie przydatne na stacjach benzynowych czy 
w myjniach, systemy kanalizacji ciśnienio
wej, polecane zwłaszcza przy niekorzyst
nym ukształtowaniu terenu i wysokim po
ziomie wód gruntowych. System taki już 
teraz z po wrodzeniem funkcjonuje przy jed

nym z rybnickich hoteli.
Obecni na otwarciu wystawy prezydent 

Józef Makosz, kierownik Urzędu Rejono
wego Tadeusz Pruszkowski, przewodni

czącą komisji ekologicznej l\Iaria Krysty 
na Kulawik i naczelniczka Wydziału 
Ochrony Środowiskalrena Kulach życzyli 
wystawcom licznych kontraktów i zapowie
dzieli wykorzystanie terenu parkingu do 
organizacji kolejnych imprez.

/a/

Szkolenie
OC

Prawie 80 kierowników i w ła
ścicieli największych rybnickich  
p rze d s ięb io r stw  u czestn iczy ło  
ostatnio w  szkoleniu w zakresie 
obrony cywilnej.

- Wiele spraw przedstawionych na 
tym spotkaniu jest dla nas przypomnie
niem, ale takie szkolenia niewątpliwie 
są potrzebne. Ważne, aby tematy ujęte 
były syntetycznie, tak aby łatwo można 
było wysnuć wnioski i przedstawić je

swojej załodze. Poza tym właściciele 
prywatnych firm  moga  ̂ lepiej się po
znać, aby w razie niebezpieczeństwa 
lepiej ze sobc[ współdziałać - powie
dział Andrzej Oświęcimski z hurtow
ni “W ojciech”.
Podczas kilkugodzinnej narady, która 
odbywała się na Małej Scenie Rybnic
kiej wygłoszono prelekcje m.in. na te
mat aktualnego stanu obrony cywilnej 
i perspektyw jej rozwoju w zakładach 
pracy. Szef Miejskiego Inspektoratu 
Obrony Cywilnej w Rybniku - Boni
facy Prostak podał informacje doty
czące realizacji najważniejszych zadań 
OC na terenie miasta, a Alicja Krzy
żanowska z W ydziału G ospodarki

Urzędu Wojewódzkiego wygłosiła re
ferat na temat zadań zakładów pracy 
przy opracowaniu planu mobilizacji 
gospodarki na wypadek zagrożeń.
- Tworzony jest centralny plan mobili
zacji gospodarki, zarys planu woje
wódzkiego też jest gotowy, ale ważne 
jest aby powstawały plany na szczeblu 
podstawowym, czyli gminy. Rybnik 
jako pierwszy w naszym województwie 
przystąpił do jego tworzenia - powie
działa Alicja Krzyżanowska.

Przypomnijmy, że Szefem Obrony 
Cywilnej miasta Rybnika jest prezydent 
Józef Makosz, który rów nież brał 
udział w naradzie.

/a/

Konkurs W iedzy o Pfuneji
Z okazji Tygodnia Kultury Francu

skiej ryb n ick i o środek  A llian ce  
Française wraz z “G azetą Rybnicką” 
ogłasza Konkurs Wiedzy o Francji.

Odpowiedzi na pytania wystarczy 
wpisać w zamieszczony poniżej kupon, 
wyciąć go, a następnie przynieść do re
dakcji, przesłać pocztą, lub wrzucić do 
którejś z naszych “żółtych skrzynek” / 
ul. Kościuszki 54, ul. Zamkowa 6 pod 
firmowym kasetonem/.
Na odpowiedzi czekamy tylko ty
dzień, do piątku 28 czerwca do godz. 
17.00. Losowanie oraz wręczenie na
gród zwycięzcom oraz dodatkowe nie
spodzianki w sobotę 29 czerwca na 
Rynku, w trakcie trwania festynu.

1. Wymień symbole Francji.
2. Jaka jest wysokość wieży Eiffela ?

3. Podaj numer kierunkowy do Francji.
4. Wymień trzech Polaków walczących 
u boku Napoleona.
5. Gdzie leży miasto Mazamet i z ja
kim przemysłem jest związane?
6. Jaką figurę geometryczną przypo-

mina kształt Francji?
7. Jak nazywa się, kiedy powstał i przez 
kogo został założony najstarszy uniwer
sytet Paryża?
8. Podaj tytuły trzech czasopism fran
cuskich.
9. Czym dawniej było dzisiejsze mu
zeum d'Orsay?
10. Podaj nazwę najszybszego pocią
gu francuskiego.

Konkurs Wiedzy o BSiggœÉ
Odpowiedzi: ¿ V
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46...swego nie znacie
O górnikach w “wielkim  św iecie” m ówiono i m oże jeszcze się 

m ówi, że to naród zapracowany, że ma tylko swoją pieśń “Poszła 
K arolinka”, Barbórkę i orkiestry dęte. Jednak H enryk Tkocz  
zN iedobczyc jest osobą, której pasja obala tę stereotypową, myl
ną opinię.

Od 20 lat poza pracą w kopalni i ży
ciem rodzinnym, które bardzo ceni, zaj
muje się fotografią - i to nie tylko tą oko
licznościową, upamiętniającąuroczysto- 
ści, ale także /a może przede wszystkim/ 
artystyczną. Jego dorobek nie mierzy się 
upływem czasu, jaki spędził na uprawia
niu tej sztuki. Błędem byłoby również 
darzyć uznaniem twórczość Tkocza ze 
względu na środowisko w jakim tworzy. 
Jego prace są fenomenalne same w sobie.

Henryk Tkocz jest człowiekiem obda
rzonym szczególną wrażliwością, zdol
nością obserwacji - widzenia obrazów 
wyjątkowych. Prace tego poszukujące
go artysty nacechowane są realizmem 
ujmującym również brzydotę i śmie
szność, ale traktującym je  łagodnie, de
likatnie. Czas zatrzymany w fotografii 
Tkocza to nie tylko osobliwy obraz, to 
również emocje, które każą szukać tre
ści pozawizyjnych. Jego fotografie to 
także popis subtelnej fantazji twórczej, 
w której grając formą ubiera przestrzeń 
w nowe kształty, maluje własną estetykę 
światła.

Tkocz intuicyjnie uczył się wymowy 
obrazów, ale jego język przekracza ba
riery kontynentów, jest zrozumiały i ak
ceptowany w kręgu innych kultur. Jego 
prace zostały uznane nie tylko w Polsce, 
/Medal Związku Polskich Artystów Fo
tografików  - XVI M iędzynarodow e 
Biennale Fotografii Przyrodniczej w 
Poznaniu 1984 r., Medal VIII Biennale 
Plakatu Fotograficznego Płock 1995 r ./, 
ale uhonorowane prestiżowymi nagroda
mi przyznanymi przez światowe związ
ki fotografików Japonii i Węgier.

Obrazy zatrzymane w kadrze przez

Tkocza znane są w Nowej Zelandii, 
USA, Wielkiej Brytanii i na Węgrzech.

Pisząc o tym artyście chcę pokazać, że 
wierność zamiło
waniom, wiara we 
własne możliwo
ści i odwaga w re
alizowaniu obra
nej drogi gwaran
tuje osiągnięcie 
sukcesu artystycz
nego, nawet jeśli 
jest się tak indywi
dualnym  / m oże 
osam otnionym ?/ 
twórcą, bez ludzi 
k tó rzy  by to 
wspierali, mądrze 
krytykował i, j ak w 
sytuacji Tkocza.

Osoby zainteresowane sztuką czasem 
zazdrośnie patrzą na miasto, centra kul
turowe, w których co drugi przechodzień 
to artysta; czasem pogardliwie mówią o 
prowincji, w której nic się nie dzieje, ale 
mało kto decyduje się na wysiłek, żeby 
poznać życie kulturalne własnego regio
nu. A szkoda, bo gdyby wysiłek poten

cjalnej publiczności był proporcjonalny 
do wysiłku artystów prowincji, obydwie 
strony byłyby ukontentowane. I jeszcze

jedna ogólna refleksja - szkoda, że wzrost 
doświadczenia, za którym ponoć idzie 
mądrość, nie złamała starego jak świat 
przysłowia “cudze chwalicie, swego nie 
znacie”, więc pewno wiele jeszcze czasu 
minie, nim takie osobyjak Henryk Tkocz 
będą cenione proporcjonalnie do swoich 
zasług. K. Świerczyna

Fotograficzny autoportret

Doroczny koncert Przygody

Od Żaczków do Bambusków
Raz do roku, w czerwcu, wielka rodzina Zespołu Tańca 

Ludowego "Przygoda" spotyka się  w Teatrze Ziemi Ryb
nickiej, by się  zaprezentować przed zaproszonymi gośćm i - 
przyjaciółmi, osobam i życzliwymi i zainteresowanymi dzia- 
łahiością zespołu, a przede wszystkim przed rodzicami, 
którym koncert jest  zresztą dedykowany .

W tym roku po raz pierwszy zespół 
Przygoda wystąpił jako odrębna Pla
cówka Pracy Pozaszkolnej, a jej dyrek
torka Anita Geratowska raz jeszcze 
podziękowała na wstępie koncertu wła
dzom oświatowym i samorządowym za 
umożliwienie samodzielnej działalno
ści. Przygoda “na swoim ” czuje się 
bardzo dobrze, swoją działalność roz
szerzyłam. in. o zajęcia plastyczne, nie 
odbiegające od ludowego charakteru ze
społu. O tym, jak zespół dostosował się 
do warunków reformy rynkowej mogli
śmy się przekonać w hallu teatru, ku
pując w “przygodowym” stoisku firmo
we koszulki, słodycze i napoje.

Witając gości A. Geratowska podkre
śliła zaangażowanie rodziców, szcze
gólnie zaś pomoc matek w szyciu i ozda
bianiu strojów, których atrakcyjność jest 
wielkim atutem Przygody.

W prawie trzygodzinnym koncercie 
w y stąp iło  k ilk u se t w ykonaw ców  
podzielonych na grupy prow adzone 
przez Renatę Hupkę, Barbarę Sła-

wacką, Mirosławę Kieloch i szefową 
Anitę Geratowską. Najmłodsze, niezwy
kle przejęte “Żaczki”, wśród których są 
naw et trzylatki, zaprezentow ały się

pięknie w nowych cieszyńskich stro
jach, równic udany był występ “Lite
rek”, “Kasztanków” i innych grup bę
dących zapleczem dla tych najlepszych 
- młodszej grupy reprezentacyjnej na
zwanej przy okazji wyjazdu na festiwal 
do R epub lik i Po łudniow ej A fryki 
“Bambuskami”, oraz grupy najstarszej, 
najbardziej doświadczonej i “bywałej w 
świecie”.

Rodzice i znajomi mogą się przeko
nać jakie postępy poczyniły ich dzieci,

Najmłodsze Żaczki zaprezentowały się wspaniale w nowych cieszyńskich stro
jach. Zdj.: sol

jakw ielkąradość i satysfakcję czująone 
z przynależności do “przygodowej” ro
dziny. N ależą do niej również kapela z 
szefem Andrzejem Wołczykiem, Zo
fią Basztoń, Leonem Ryszką i innymi 
członkami kapeli, opiekująca się stro
jami Krystyna Teter, prowadząca za
jęcia ze sztuki ludowej Krystyna Ka
pusta i wiele innych osób, bez których 
Przygoda nie mogłaby istnieć i którym 
dyrektor A. Geratowska podziękowała 
za kolejny rok współpracy. Następny 
będzie dla Przygody bardzo ważny, bo 
jubileuszowy.

Ir!

Przedstawiony na zdjęciu fragment jednej z rybnickich kamienic szpecą dwa 
neony, lampa i kable elektryczne. Na której z elewacji domów mieści się ta piękna 
rzeźba? Odpowiedzi proszę szukać na tej samej stronie!

dodały ptoki 
Z. rynkowyj latarni
Ptok piyrszy

Już sie cieszy kożdy ptok,
Że sie skończył szkolny rok. 
Łodtąd i nauczyciele 
Wolnego tyć inajâ  wiele 
I mogą iść do roboty 
By przirobić pora złotych.

Ptok drugi
Niy wiym czy mi docie racjo,
Ale tako sytuacjo 
Uczy dzieci, że uczynię 
z biydy yno u nas słynie.

Ptok trzeci
Jak po studiach do roboty 
Iść za brutto piyńćset złotych?

/fra-szoł-kaZ

“APOLLO”
21 - 23 czerwca, 18.00 - "CAŁKOWI
TE ZAĆM IEN IE" /franc./; 20.00 - 
“OTELLO” /USA/
24 czerwca, kino nieczynne
25 czerwca, 18.00, 20.00 - "CAŁKO
WITE ZAĆMIENIE" /franc./

26 - 27 czerwca, 18.00 - "GRY 
ULICZNE" /poi./, 20.00; “CAŁKO

WITE ZAĆMIENIE” 
“PREMIEROWE” przy TZR

22 - 23 i 25 czerwca, 17.00, 19.15 - 
“PRZED EGZEKUCJĄ” /USA/, cena 
5 zł
26 - 27 czerwca, 17.00, 19.15- “PSY
CHOPATA” /USA/, cena 5 zł

DKF “EKRAN” przy TZR 
24 czerwca, 18.00 - “SZAMANKA” 
/poi./ oraz “NIXON” /USA/

' Estrada ^
V_______________________________ J

Teatr Ziemi Rybnickiej
21 czerwca, 16.30, 18.00, Występ au
torski zespołu DOMINO z Młodzieżo
wego Domu Kultury w Rybniku, cena 
1,50 zł

Wystawy )
Muzeum - Stary Ratusz 

Wystawy stałe: “RY BN IK -M O JE 
MIASTO” oraz “CECHY RZEMIEŚL
NICZE W MIASTACH GÓRNEGO 
ŚLĄSKA”, czynna z wyj. poniedział
ków od 10.00 do 14.00, w środy od 
10.00 do 18.00, wstęp 2 zł /ulg. 1 zł/. 
Wystawa komiksu francuskiego “OPE
RA KOMIKS”

Galeria TZR
“KOLOROWY ŚWIAT DZIECKA” -
wystawa prac zespołów plastycznych 
MDK w Rybniku

Klub Energetyka
Wystawa malarstwa Jana Karwota, Gra
żyny Zarzeckiej-Czech oraz fotografii 
Henryka Tkocza

" Dyskoteki ^
Mała Scena Rybnicka oraz Kino 

“Apollo”
- sobota, 22 czerwca od 20.00 do 2.00

Mała Scena Rybnicka 
-niedziela, 23 czerwca od 17.00 do 23.00
- wieczorek dla samotnychod 17.00 do
23.00 /gw/

| Inform ujem y czytelników , że M iejska Biblioteka Publiczna przy ul. Józefa I 
Szafranka 7 w lipcu i sierpniu będzie czynna w następujących godzinach: 

w poniedziałki, wtorki, środy i piątki od 9.00 do 17.00 
w czwartki od 8.00 do 14.00
w soboty nieczynna.
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GAZETA RYBNICKA, TEL. 28825



Pracownia plastyczno-konserwatorska Muzeum

Przywracać blask
Rozstrzygniecie konkursu

Piękniej wokół szkoły
Pracownia plastyczno-konserwatorska 

w rybnickim Muzeum rozpoczęła działal
ność jeszcze przed zakończeniem remon
tu i wprowadzeniem muzealnych zbiorów 
do Ratusza. Wiele eksponatów, które mia
ły znaleźć swoje miejsce w stałych eks
pozycjach wymagało renowacji, powoła
nie pracowni było więc potrzebą chwili. 
Pomieszczeń użyczyła biblioteka przy

runkiem św. Seweryna - patrona tkaczy i 
powroźników, całkowicie odtworzony 
przez K. Dublewskiego z fotografii. Ura
towany został także pruski herb rodowy z 
niezbrojonego gipsu, którego część z 
orłem śląskim świadczy, że eksponat po
chodzi ze Śląska z okolic Raciborza.

Dziś pracownia “świadczy usługi” rów
nież na zewnątrz, a niewygórowane opłaty

Do dorocznego “Konkursu na naj
ładniej utrzymane i zadbane otocze
nie placówki oświatowej” zgłosiło się 
11 szkół: 5 średnich, 4 podstawowe i tyl
ko 2 przedszkola.

Po dokonaniu przeglądu zgłoszonych 
obiektów Komisja Konkursowa i przed
stawicielka Miejskiego Zarządu Szkół i 
Przedszkoli Danuta Konsek, delegatu
ry Kuratorium Oświaty - Jadwiga Ro
man oraz Maria Chwesiuk i Jadwiga

Kaszkarot z Wydziału Ochrony Środo
wiska UM postanowiła przyznać: I miej
sce i nagrodę w wysokości 900 zł Ze
społowi Szkól Budowlanych w Ryb
niku, II miejsce i 600 zł - II Liceum 
Ogólnokształcącemu im. H. Sawickiej; 
zaś III miejsce i 400 zł przypadło Szko
le Podstawowej nr 27 w Rybniku - 
Chwałęcicach.
Wyróżniono: Zespól Szkół Zawodo
wych nr 2 w Rybniku - Niedobczycach.

Wakacje 
w Eurasburgu

Tuż po zakończeniu roku szkolnego 
wyjedzie do Niemiec, do miejscowości 
Eurasburg grupa 35 rybnickich dzieci, 
które, w większości po raz pierwszy w 
życiu skorzystają z dwutygodniowego 
wypoczynku. W jego trakcie będą mo
gły poznać atrakcje Przedalpejskiej Ba
warii i okolic Monachium oraz poznać 
swoich niemieckich rówieśników. Jest to 
już drugi wyjazd, którego inicjatorką ze 
strony niemieckiej jest Rosemarie Tro-

Krzysztof Dublewski w swojej pracowni
Szaffanka i tam, w piwnicy, artysta - pla
styk Krzysztof Dublewski przywracał 
blask obrazom i rzeźbom. Dziś pracow
nia funkcjonuje w nowych pomieszcze
niach Muzeum i, oczywiście, w zdecydo
wanie lepszych warunkach, aczkolwiek 
odnawiane przedmioty zajmująnadal spo
rą ich powierzchnię.

Do najciekawszych eksponatów należy 
ołtarz cechowy tkaczy opolskich z wize-

Gipsowy herb przed i po renowacji

są cennym uzupełnieniem bu- 
dżem Muzeum. Pracownia od
nawia rzeźby drewniane oraz 
olejne obrazy na blasze, drew
nie i płótnie. Pierwszym zlece
niem spoza Muzeum była reno
wacja dla kościoła w Chwało- 
wicach obrazu na blasze przed
stawiającego Matkę Boskąz Lo
urdes.

Aktualnie najpoważniejszym 
zleceniodawcą jest kościół 
pod wezw. Najświętszego 
Serca Pana Jezusa w Bogu- 
szowicach. Stamtąd pochodziło sześć 
odnawianych drewnianych rzeźb ołta
rzowych powstałych w latach 50., m.in. 
naturalnej wielkości postacie aniołów, 
św. Urbana w tiarze, czy św. Antonie
go z Dzieciątkiem. Najpierw trzeba 
było uwolnić je od drążącego drewno

kołatka, potem uzupełnić ubytki, pozło
cić i posrebrzyć. Na odnowienie czekają 
w pracowni K. Dublewskiego potężne, 
dwumetrowe, wykonane z jednego pnia 
rzeźby świętych... francuskich - Karola 
Boromeusza i Małgorzaty Alacoque. 
Również dla boguszowickiego kościoła 
zostały odnowione namalowane na płót
nie dwa wielkie obrazy Jana Wałacha. 
Jest wysoce prawdopodobne, że także 
proboszcz parafii M.B. Bolesnej zwróci 
się o odnowienie kościelnych rzeźb i 

obrazów...
Działalność pra

cowni nie ogranicza 
się oczywiście do re
nowacji zabytków sa
kralnych. Jest ona 
otwarta dla wszyst
kich m ieszkańców  
m iasta i okolic, 
którzy chcą zacho
wać w dobrym stanie 
lub odnowić rodzin
ne pamiątki - rzeźby 
i obrazy - będące 
świadectwami kultu
ry m ateria lnej n a 
szych przodków . 
Najbliższe tego typu 
pracownie znajdują 

się w Cieszynie i w Pszczynie, wąfto więc 
wiedzieć, że również u nas w Rybniku 
można przywrócić blask zniszczonym 
rzeźbom i obrazom, które dzięki temu 
znowu odzyskają duszę.

IrJ
Z djęcia : sol

Odnowiony obraz Matki 
Boskiej Fatimskiej

Zespół Szkół Zawodowych - Liceum 
Zawodowe Ministerstwa Rolnictwa i 
Gospodarki Żywnościowej, Zasadni
czą Szkolę Zawodową w Rybniku przy
ul. Św. Maksymiliana, Szkołę Podsta
wową nr 22 w Niedobczycach i Szkołę 
Podstawową nr 18 w Boguszowicach.

Nagrody przyznano też dwom przed
szkolom: nr 32 w Kamieniu /I m./ i nr 
36 przy ul. Winklera /II m ./.

O rozstrzygnięciu konkursu piszemy 
jeszcze przed oficjalnym wręczeniem 
nagród. W następnym numerze postara
my się temat rozszerzyć i dociec, dlacze
go tak niewiele placówek do konkursu 
przystąpiło. Irl

scher ze stowarzyszenia Arbeitskreis
Deutsch - polnischer Jugendaustausch”, 

a ze strony polskiej Maria Papież, na
uczycielka z Zespołu Szkół Ekono- 
miczno-Usługowych. Burmistrz Euras- 
burga Hans Fischhaber udostępnił 
naszej grupie Dom Sportu, który jest 
bazą bytową.

M iasto Rybnik przy w spółudziale 
O środka Pom ocy Społecznej zorga
nizow ało grupę dzieci oraz ufundo
w ało n ieodpłatn ie przejazd do N ie
miec. Koordynatorem  całej akcji jes t 
członkini Zarządu M iasta Rybnika 
Maria Kufa-Skorupowa.

Nagrody dla zespołu “Oblicza”
Sześcioro członków zespołu plasty

ków nieprofesjonalnych p.n. “Oblicza” 
prowadzonego przez M. Raka w Tea
trze Ziemi Rybnickiej uzyskało czoło
we nagrody na wystawie sztuki niepro
fesjonalnej zorganizowanej przez wo
dzisławskie Muzeum z okazji Dni Wo
dzisławia.

I tak: I nagrodę za zestaw prac ma
larskich zdobyła Magdalena Szołtysek, 
II nagrodę za zestaw grafik przyznano

Ewelinie Szarowskiej - Francus, na
grodę Towarzystwa Miłośników Zie
mi Wodzisławskiej - Edwardowi Dę- 
bowskiemu, zaś HI nagrodę za ma
larstwo - Maksymilianowi Hojce. 
Wyróżniono Elżbietę Gąskę i Adama 
Czekańskiego.

W w ystaw ie trw ającej do końca 
czerwca wzięło udział 25 plastyków - 
amatorów Ziemi Rybnicko-Wodzisław- 
skiej.

Szukamy kwiatu paproci
W nadchodzącą sobotę i nie

dzielę w Gotartowicach odbędzie 
się tradycyjne powitanie lata.

W czasie festynu zorganizowanego 
przy współudziale m.in. gotartowickich 
“Sygnałów”, a także wielu sponsorów.

W ystąpią Kondy z Henrykiem Kon
skiem, będą gry i zabawy dla dzieci, 
wybór Miss Nocy Świętojańskiej, szu
kanie kwiatu paproci i wiele innych 
atrakcji.

Organizatorzy zapraszają w sobotę 
już  od 16.00.

Złota Lira dla Litwinów!
Niedzielny koncert galowy, na którym 

jej szef i kapelmistrz Justinas Jonuszas 
odebrał nagrodę z rąk prezydenta Józe
fa Makosza, stanowił ostatni akord fe
stiwalu. Choć może nie całkiem, ale o 
tym później...

Wcześniej miały miejsce przesłucha
nia konkursowe przed trójką jurorów: 
prof. Józefem Szwedą, Jirim Szin- 
dlem z Czech i reprezentującym Niem
cy Tadeuszem Folwarcznym. Musztrę 
paradną dodatkowo oceniał również 
dyrektor festiwalu Marian Wolny. Jak 
stwierdziło jury, poziom orkiestr był 
bardzo zróżnicowany, co w pełni uza
sadniało ich podział na profesjonalne i 
amatorskie. W tej drugiej kategorii naj
wyżej oceniono Zakładową Orkiestrę 
Dętą kop. “Śląsk” w Rudzie Śląskiej, 
zaś w musztrze paradnej triumfowali 
podhalańczycy z Orkiestry Reprezen
tacyjnej Straży Granicznej z Nowe
go Sącza. Nagrodzono również majo- 
retki Dechowej Hudby “Turcianka” 
z Martin na Słowacji.

Tyle oficjalna rywalizacja, ale prze
cież nie oona była najważniejsza. Każ
de wystąpienie orkiestr - czy to na Ryn
ku, czy na estradzie pod Teatrem Ziemi 
Rybnickiej gromadziło licznie m ie
szkańców miasta, w którym tradycje 
związanych z górnictwem orkiestr dę
tych sąbardzo bogate. Nie inaczej było 
w miastach i gminach ościennych, a tak
że w Katowicach, gdzie orkiestry tra

dycyjnie już wystąpiły. Szczególnie 
podobała się tam niemiecka orkiestra z 
Oberthulby prowadzona przez pocho
dzącego ze Śląska Petera Wojciechow
skiego, który przed laty grał w orkie
strze kop. “ 1 Maja”. W ystępująca w

strojach z Dolnej Frankonii orkiestra ma 
charakter festynowy i, jak powiedział 
dyrygent, profesjonalne dęte orkiestry 
koncertowe zrobiły na jego muzykach 
duże wrażenie.

Rybniczanie gorąco powitali orkiestry 
na spotkaniu inauguracyjnym, jeszcze 
gorącej pożegnali na koncercie galo
wym. Wystąpił w nim zwycięzca ubie
głorocznej edycji festiwalu Zakładowa

Orkiestra kop. “Krupiński” pod dy
rekcją Arkadiusza Czyża, która kolej
ny raz pokazała, że jest w stanie zagrać 
wszystko: od muzyki filmowej z “Gwie
zdnych wojen ” aż do gorących rytmów 
południowoamerykańskich. Prawdziwą 
ucztą dla melomanów, i to nie tylko 
miłośników orkiestr dętych, był występ 
tegorocznej laureatki. Orkiestra Gwar

dii Honorowej Wojska Litewskiego z 
Wilna powstała w 1991 roku, wraz z 
odzyskaniem przez Litwę niepodległo
ści i odtąd jest obecna na wszystkich 
oficjalnych uroczystościach państwo
wych. Koncertuje w kraju i za granicą, 
nagrywa, bierze udział w festiwalach. 
Na koncercie galowym zaprezentowała 
się znakomicie, wykonując bardzo róż
norodny repertuar od utworów kompo

zytorów litewskich, poprzez muzykę 
filmową Ennio Morricone aż do kom
pozycji, w których zabłysnąć mogli so
liści, m.in. Egidijus Aliszauskas gra
jący na litewskim instrumencie z rodzi
ny klarnetów - byrbinach - melodię 
...szkocką. Reakcja publiczności była 
bardzo gorąca, a solista i cała orkiestra 
byli wywoływana kilkakrotnie do bi
sów.

Zgodnie z programem koncertu na 
zakończenie powinna wystąpić Orkie
stra Reprezentacyjna Szkoły Wo
jennej z U ljanowska w Rosji. N ieste
ty, spore spóźnienie zespołu spowo
dowało, że jej koncert w sali teatru nie 
doszedł do skutku. Ponieważ jednak 
muzycy niebawem dojechali, zorgani
zowano zaim prowizowany występ na 
Rynku, gdzie Rosjanie dali praw dzi
wy show. I choć godz. 21.00 dawno 
minęła, liczni jeszcze w centrum m ia
sta rybniczanie przyjęli go owacyjnie, 
a festiwal zyskał godne zakończenie. 
Rosjanie powtórzyli występ jeszcze w 
poniedziałek, a pełny koncert odbył 
się w tym dniu w Domu Kultury w 
Niedobczycach.

Dyrektor festiwalu Marian Wolny, 
wraz z całym wieloosobowym kom i
tetem organizacyjnym myśli już o spo
tkaniu w roku przyszłym. Swój udział 
w im prezie w 1997 zapow iedziały  
orkiestry włoska, szwajcarska, portu
galska i oczywiście tegoroczny laure
at - orkiestra litewska. W tym roku 
w ystąpiła rekordowa liczba orkiestr - 
28, nie licząc dodatkowych atrakcji,

jak występy chórów Polskiego Związ
ku Chórów i Orkiestr okręgu rybnic
kiego w ramach “Trojoka Śląskiego” . 
W iększość kosztów imprezy ponosi 
Rybnik i Katowice, w części miejsco
wości ościenne, które zakupują kon
certy.

Specyfika “dyscypliny”, a więc li
czebność orkiestr sprawia, że trud po
noszony przez organizatorów jest bar
dzo duży. Warto go jednak podjąć w i
dząc w spaniałą reakcję publiczności 
czy słuchając podziękowań uczestni
ków. Szczególnie serdecznie za go- 
ścinnność i wspaniałą atmosferę pra
gnęła tą  drogą, na łamach “GR”, orga
nizatorom i władzom miasta podzię
kować orkiestra litewska z W ilna, co 
z przyjem nością czynimy, acziu labei 
- co po litewsku znaczy serdecznie 
dziękujem y. M y oczekujem y tego 
świetnego zespołu już za rok.

Na spotkaniu z dyrygentami zapro
szonych orkiestr prezydent Makosz 
czuł się, jak  sam to wyznał, jak wśród 
swoich, bo i on często przyrównuje 
się do dyrygenta orkiestry jaką  tw o
rzą pracownicy samorządowi. 
“Organizując życie miasta nie sposób 

pominąć tego wszystkiego co pozwa
la ludziom cieszyć się i bawić / . . . /  - 
czytamy we wstępie do programu im
prezy, podpisanym przez prezydenta. 
Niewątpliwie Międzynarodowy Festi
wal O rkiestr Dętych, już wpisany do 
kalendarza letnich wydarzeń w Ryb
niku, taką rolę spełnia.

Irl

W musztrze paradnej najlepsi byli podhalańczycy z Orkiestry 
Reprezentacyjnej Straży Granicznej z Nowego Sącza. Zdj.: sol
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“Gazeta Rybnicka”: Jak kształ
towała się pana górnicza kariera? 
Józef Szafarczyk: Ukończyłem 

Akademię Górniczo-Hutniczą w Krako
wie i przepracowałem w górnictwie do
kładnie ćwierć wieku, z czego 23 lata w 
kopalni “Jankowice”. Przeszedłem w tym 
czasie wszystkie szczeble kariery górni
czej, a od 1993 roku kieruję tą kopalni 
jako dyrektor. Na przestrzeni tych lat by
łem świadkiem wszystkich zmian, wzlo
tów i upadków górnictwa.

W kopalni “Jankowice”, z.e względu 
na wydobywanie węgla z pokładów gru
bych i silnie pochylonych, ukształtował 
się charakterystyczny system wybierania. 
Starzy górnicy wspominają jeszcze “sta
wianie sztympli na jankowickich Jila- 
rach Dzisiaj są chyba nowe techniki?

Nasza kopalnia wydobywa węgiel m.in. 
z tzw. warstw siodłowych. Grubość po
kładów w tych warstwach waha się od 3 
do 8 metrów przy dużym nachyleniu, 
kształtującym się od 35 do 55 stopni. Ilość 
węgla jest oszałamiająco duża, bo prze
kracza 50 milionów ton i jest on wspa
niałej jakości. Jednak po dzień dzisiejszy 
górnictwo nie znalazło jeszcze idealnego 
sposobu wybierania takich właśnie złóż. 
Na dzień dzisiejszy ten stary jankowicki 
system ciągle więc jest stosowany, acz
kolwiek węgiel wydobywany tym sposo
bem stanowi zaledwie 2-3 procent całego

W czo łów ce polskich kopalń
wydobycia. Kopalniajednak czyni samo
dzielne kroki w celu zmechanizowania 
eksploatacji grubych i silnie nachylonych 
pokładów. Grupa naszych inżynierów, 
przy współudziale naukowców, skonstru
owała prototyp zmechanizowanego kom
pleksu ścianowego. Obecnie przechodzi 
on z powodzeniem próby pod ziemią. 
Kopalnia przymierza się w połowie przy
szłego roku do wdrożenia tych urządzeń 
na skalę przemysłową. Nie wiemy czy 
osiągniemy sukces, ale bardzo na to li
czymy.

Jak widzi pan kopalnię “Jankowice” w 
100-rocz.nicę je j założenia czyli za 20 hit? 
Czy wystarczy węgla, skoro codziennie 
kopalnia wydobywa go około 18 tysięcy 
ton?

Przy dzisiejszym poziomie wydobycia, 
osiąganym przede wszystkim systemem 
ścianowym z zawałem stropu, nasza ko
palnia może istnieć do około 2020 roku. 
Wydaje się jednak, że całą koncentrację 
wydobycia kopalnia powinna skierować 
na pokłady o zdecydowanie większej 
wartości handlowej. By istnieć po 2020 
roku, kopalnia musi na nadchodzące lata 
wypracować nową filozofię pracy i to 
właśnie czynimy. Potrzebne są zatem

Rozmowa z mgr. inż. Józefem Szafarczykiem  
dyrektorem kopalni “Jankowice”

nowe koncepcje, okre
ślone zezwolenia i pie
niądze na nowe inwe
stycje. Jako kopalnia 
bogata, posiadająca naj
większą ilość węgla w 
złożu, wiele obiecuje
my sobie po programie 
ministra Markowskie
go. Spodziewamy się, 
że płynące z tego pro
gramu fundusze, przy 
naszej wydajnej pracy i 
doświadczeniu załogi, 
nie zostaną w naszej 
kopalni zmarnowane.

Czy uzasadnione są 
słow a z fo lderu  ko
p a ln i, g d z ie  c zy ta 
my: “O siągane  Hy
zi/A/ ekonom iczne i 
produkcyjne staw ia
ją  kopalnię “Janko
w ic e ” w c zo łó w c e

polskich  kopa lń ”?
W tej chwili mówi się raczej o wyni

kach górnictwa jako przemysłu, który 
składa się z sześciu koncernów i holdin
gu i cały ten sukces jest osiągany w gru
pie. Aczkolwiek wydajność poszczegól
nych kopalń jest wymierna i na tej pod
stawce nasza kopalnia może być zalicza
na do czołówki.

Czego z. okazji 80-lecia kopalni życzył
by pan wszystkim, którzy związali się z 
jankowicką “grubą ”?

Minęły czasy kiedy rozdawano meda
le i życzono sobie kolejnej wydobytej 
tony. Dzisiaj na wszystko trzeba patrzeć 
pod kątem wyników' ekonomicznych. 
Dlatego życzyłbym naszym górnikom i 
ich rodzinom, całemu środowisku zwią
zanemu z kopalnią “Jankowice”, aby 
mogło swoje życie wieść godziwie, aby 
rodziny się bogaciły, aby kształciły swo
je dzieci a górnictwo nigdy już nie było 
wykorzystywane do celów politycznych. 
Dziękujemy za rozmowę!

Mówiono o niej pieszczotliwie. 
To była “Ona”, “nasza gruba”, 
“dobra gruba”, “0, keby niy ta 
naszo gruba”...

Wyrosła pośród pięknych lasów 
iglastych i zagajników brzozowych 
obradzających obficie grzybami - 
gąbczakami, kozakami, prawdziwka
mi. Od strony południowej rozlewał 
swe wody uroczy, cichy staw zwany 
“Judoszem”, zaś ich nadmiar prze
syłał krętą rzeczułką do “Papieroka”.

Stamtąd płynęły do stawów Ośliźlo- 
ka na Folwarki i Rajsa w Równiu,

by po ich opuszczeniu, już jako rze
ka “Obórka”, przeskoczyć łąki na 
“Kyncyrzu” i wpaść do Rudy.

Już na Judoszu rozpoczynało się 
królestwo utopków, a potrafiły one 
niejednego górnika, który za długo 
bawił w kantynie tak posmykać, że 
dopiero nad ranem do domu powrócił. 
Taki kantynę omijał odtąd z daleka.

Kopalnia obecna była w życiu 
mieszkańców okalających ją wiosek 
we dnie i w nocy. Z wieczora, gdy 
odgłosy dnia ucichły, wzmagało się 
tętno maszyn parowych i przygry
wało jak perkusja żabim koncertom 
- to była prawdziwa muzyka sta
wów, bardzo tu licznych.

O godzinie 6.00 rano odzywała się 
głosem bezwzględnie zdecydowa
nym kopalniana syrena na znak, że 
górnicy już zjeżdżają i rozpoczynają 
pracę. Kogo po drodze odbuczało - 
ten się już spieszyć nie musiał - “pa- 
pióry na łopacie”. Przed zjazdem  
górnicy modlili się przed ołtarzem 
swej Patronki w cechowni. Załoga 
kopalni dzieliła się na “wiyrch” i 
“dół”. Ci z wiyrchu byli zaledwie 
tolerowani. Prawdziwi górnicy zjeż
dżali na dół, pracowali na dole. Lu
dzie z bliska chodzili na kopalnię 
pieszo, ci z dalsza - z Boryni, Poło-
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mi, Szerokiej, dojeżdżali na rowe
rach, które stawiali na miejscu strze
żonym w specjalnie na ten cel przy
gotowanych stojakach. Był to cie
kawy widok - setki rowerów pou
stawianych jak wojsko w podod
działach.

Każdy z górników miał zazwyczaj 
kawałek pola ornego, łąki. W okre
sie prac polowych udawał się pro
sto z kopalni na pole. Tam czekała 
go żona z obiadem, dziećmi i do

bytkiem, czekały też - kosa, gra
bie, kopaczka i inne narzędzia nie-

góm iczego stanu. Plony z pola słu
żyły do wykarmiania inwentarza / 
kury, prosięta, koza, krowa/ i miały 
zasadnicze znaczenia dla przeżycia 
czasów kryzysowych.

Przeszło połowa górników na tere
nach rolniczych, jak te wokół kopalni 
“Jankowice”, to dwuzawodowcy, a 
właściciele kopalń takich nie kochali, 
ale nie mieli wyjścia, musieli ich to
lerować, gdyż budowa osiedli była 
droga, a miejscowy nie ucieknie, nie 
przemieści się, jest zdany na konkret
ną kopalnię i wychowuje kolejną ge
nerację załogi dla niej.

Kopalnia była prawdziwą dobro
dziejką. W okresie prosperity, po 
kryzysie, ludziom powodziło się 
dobrze. Zarabiali godziwie, a pie
niądz miał dużą wartość. Pensję 
wypłacano 2 razy w miesiącu - pięt
nastego przedpłatę /V orschuss/, 
pierwszego wypłatę /Geldtag/. W 
dniu wypłat uginały się pod cięża
rem towaru stragany kupieckie przy 
kopalni. Oczy dzieci przyciągały 
ow oce południowe: pomarańcze, 
banany, figi w wianeczkach - no i 
chleb świętojański, najmilszy przy
smak dzieci. Było tam wszystko tak 
dojadła, do “pomaszkiecenia”...

A lfred  M ura

r > 
Masza dobrodziejka

Ludzie czarni od węgla
Kopalnia “Jankowice” podczas 80 lat swego istnienia dala pracę dzie

siątkom tysięcy górników i ich rodzinom. Ich listę rozpoczyna budow niczy 
kopalni i jej pierwszy dyrektor Paw eł Teubner, a kończy najmłodszy uczeń 
szkoły górniczej kop. “Jankowice”, który może w dniach jubileuszu pod
jąć pracę w kopalni.

Z rozmów ze starymi, emerytowanymi już dzisiaj górnikami można wysnuć 
w niosek, iż bardzo ciężkie i pełne zwyczajnej pracy życie na które składała się 
codzienna droga na szychtę, robota, łaźnia, powrót do domu kształtowało cha
rakter i wzbogacało osobowość. Pragniemy przedstawić trzy postacie, które 
część swego życia poświęciły kopalni "Jankowice"

Emmanuel Kolenda, 
rocznik 1908

Pana Manka znają chyba wszyscy 
na boguszowickich familokach. Dziś 
już jako wdowiec, mieszka w  małym 
mieszkanku na parterze. Jego fami
lok leży niedaleko kopalni, której po
święcił prawie całe życie. W  młodo
ści uczył się kołodziejstwa, ale kiedy 
jego ojciec dostał pracę “na Blue- 
chrze” wszyscy zamieszkali w  okolicz
nych familokach. On również w 1928 
roku podjął pracę na kopalni. Robił 
“na dole” i “na wiyrchu” do 1970 roku, 
kiedy przeszedł na “pyndzyjo”. Nie 
mogąc jednak rozstać się z pracą na 
kopalni, jeszcze przez trzynaście lat 
pracował tam jako strażnik. W  sumie 
na “grubie” przepracował 55 lat i dzi
siaj mimo starszego wieku pamięta 
z historii swojej kopalni wiele szcze
gółów i można śmiało powiedzieć, że 
jest jej chodzącą historią.

Antoni Karwot, 
rocznik 1911

Na kopalni zatrudnił się jako czeladnik 
kowalski w 1929 roku, a na emeryturę od
szedł ze stanowiska sztygara w 1977 roku. 
Pamięta dokładnie jak podczas kryzysu 
w latach 1936 - 38 górnicy cierpieli biedę 
i bali się o swoje miejsca pracy. Ze wzru
szeniem wspomina strajk głodowy latem 
1938 roku. Ludzie śpiewali, grali w ska
ta, ale z dnia na dzień coraz bardziej sła
bli i chorowali. W pewnej chwili przez 
megafon zwany “świńskie ucho” ogłoszo
no, że jego żona urodziła w domu syna. 
Wtedy Antek Karwot poszedł do domu,

skąd wieczorem usłyszał kopalniane sy
reny informujące o zakończeniu strajku. 
Dlatego w całej jego rodzinie do dzisiaj 
wszyscy dokładnie pamiętają że ten naj
większy strajk głodowy na “Jankowicach” 
zakończył się w dniu urodzenia syna, czyli 
8 sierpnia 1938 roku. Antoni Karwot 
wspomina również jak podczas okupacji

Henryk Konsek, 
rocznik 1922

Henryk Konsek mieszka w Gotartowi- 
cach i ostatnio jest znany głównie z tego, 
że w 1994 roku został wybrany “Śląza
kiem Roku”. W  swej bogatej przeszłości 
pan Konsek pracował również na “Jan
kowicach”, najpierw w  latach 1940 -1944 
oraz jeszcze jakiś czas po powrocie z fron
tu w  1945 roku. Na początku swojej pra
cy opiekował się końmi, które na dole 
kopalni ciągnęły wózki z węglem. Hen
ryk Konsek z rozrzewnieniem wspomina 
1942 rok, kiedy zrezygnowano z siły po
ciągowej koni, wprowadzając lokomoty
wy akumulatorowe. Był tak związany ze 
swymi końmi, że kiedy wywożono z dołu 
ostatniego -"Bronoka” - ze wzruszenia 
płakał. Nazywa się też z dumą “ostatnim 
jankowickim koniorzym” i do dzisiaj prze
chowuje fotografię na swoim ulubionym 
koniu. Do dziś H. Konsek jest bardzo 
aktywny jako lider regionalnego zespołu 
z Gotartowic, z którym występuje w Ryb
niku i okolicach, podtrzymując śląską tra
dycję i gwarę.

V_________________________________ ^
hitlerowskiej przyjaźnił się z Włochami, 
których na kopalnię zwieziono na przy
musowe roboty. Nauczył się nawet języ
ka włoskiego. Zapytany, czy za 48 lat pra
cy dostał jakiś krzyż zasługi odpowiada: 
“mom jedyn swój krziż /kręgosłup/, inne
go mi niy trza! /szoł/
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"Jankowfckiej gruby"
Na terenie Ziemi Rybnickiej górnictwo 

węglowe zaczęło rozwijać się na przełomie 
XVIII i XIX wieku. Kopalnia “Jankowice” 
należy do najmłodszych w naszym regio
nie, a jej powstanie wiąże się z inwestycja-

składała olbrzymie zamówienia na wszel
kie surowce. Wojna potrzebowała ludzi rów
nież na froncie. Z powiatu rybnickiego po
szło do armii walczyć za cesarza Niemiec 
15500 mężczyzn, a wśród nich również 
górnicy z “Bluechra”. W to miejsce władze

Orkiestra kopalniana powstała w 1919 roku, a je j  założycielem 
i pierwszym kapelmistrzem był Albert Szary

głego inwestowania. Po wybudowaniu tar
taku, pomp do transportu wody, łaźni, trans
formatora dla energii elektrycznej sprowa
dzanej z Chwałowic, przystąpiono w 1917 
roku do pogłębienia szybów i udostępnie
nia nowego poziomu wydobywczego /250 
m/. Tak wiele inwestycji było związane z 
wielkim zapotrzebowaniem na węgiel. 
Trwała bowiem pierwsza wojna światowa/ 
1914-1918/ i niemiecka machina wojenna

palnię charakteryzuje jedna z wydanych ów
cześnie książek: Kopalnia leży wśród lasu 
sosnowego i wskazuje już dzisiaj po kilku 
latach administracji na szeroko zakreślo
ny rozwój. Dobrz.e utrzymywane brukowa
ne ulice, piękne domy urzędnicze i robot
nicze, nowoczesny budynek administracyj
ny, kasyno dla robotników i uizędników z 
ogrodem i kioskiem dla urządzania zabaw, 
tworząpiękne obramowanie zakładu. Lata

mi przemysłowej rodziny Donnersmarcków. 
W 1897 roku niemiecki książę Gwidon von 
Donnersmarck po przeprowadzeniu wielu 
wierceń geologicznych postarał się o odpo
wiednie nadania górnicze, po czym kupił 
około 45 km kw. guntów na terenie Chwa- 
łowic, Boguszowie i Jankowie. Pierwszą 
jego rybnicką kopalnią, której budowę roz
poczęto w 1903 roku była dzisiejsza kopal
nia “Chwałowice”, która otrzymała nazwę 
“Donnersmarck”. Wykonanie nowych 
odwiertów doprowadziło do odkrycia na 
obrzeżach Boguszowie kolejnych bogatych 
złóż węgla.

niemieckie sprowadziły do pracy rosyjskich 
jeńców wojennych. Mieszkali oni nieopo
dal kopalni w drewnianych barakach i pra
cowali jedynie za wyżywienie. Po zakoń
czeniu wojny do Polski powróciła również 
Ziemia Rybnicka wraz z kopalniami księ
cia Donnersmarcka. Po przejęciu Boguszo
wie przez władze polskie latem 1922 roku 
książę Donnersmarck przyjął polskie oby
watelstwo, a nazwę kopalni spolszczono na 
“Szyby Bluchra”. Rada Gminy Boguszowi- 
ce nie była jednak z tego zadowolona i w 
1932 roku wystąpiła do Powiatowej Rady 
Narodowej o zmianę nazwy kopalni, uwa

W lipcu 1913 roku książę Donnersmarck 
przystąpił więc do budowy nowej kopalni. 
Po wykonaniu niezbędnych prac powierzch
niowych, jesicnią 1913 roku rozpoczęto głę
bienie dwóch szybów. Po dwóch i pół roku 
prac, w środę 21 czerwca 1916 roku, wy
dobyto na powierzchnię pierwszy w ęgiel. 
Nowa kopalnia Donnersmarcka została na
zwana imieniem feldmarszałka Bluechra, 
pruskiego generała z czasów napoleońskich. 
Budowniczym tej kopalni, jak również 
pierwszym jej dyrektorem, zarządzającym 
w' niej do 1939 roku, był inspektor górniczy 
Paweł Teubner.

Pierwsze lata istnienia kopalni to czas cią

żając, że marszałek niemiecki Gebhard Blu- 
echer/1742-1819/ nie jest odpowiednim pa
tronem i zaproponowano nazwę “Kopalnia 
generała Pułaskiego”. Książę Donnersmarck 
sprytnie uprzedził jednak politycznądysku- 
ję i sam w 1934 roku zmienił nazwę swej 
kopalni na “Jankowice”. I tak już zostało do 
dnia dzisiejszego.

W czasach międzywojennych kopalnia 
“Jankowice” wcale nie zbankrutowałą jak 
przewidywali to nie wierzący w polską go
spodarność Niemcy. Kopalnia zwiększała 
nawet swoje wydobycie, a rekord padł w 
1929 roku, kiedy wydobyto prawie 780 ty
sięcy ton węgla. Tak zaś w 1925 roku ko

Ksiąze Gwidon von Donnersmarck ze 
Swierklańca. Jego ród był właścicie
lem kopalni w lalach 1916-1945

rozwoju kopalni wiąże się również z utrzy
mywaniem przez “Jankowice” wielkiego za
plecza socjalnego. Kopalnia stała się w tych 
czasach zarządcą bądź właścicielem ośrod
ka wczasowego w Ustroniu /1963/, w Ką
tach Rybackich /1975/ oraz Hali Widowi
skowo-Sportowej w Boguszowicach /1983/ 
. Nadszedł jednak rok 1980. Również w ko
palni “Jankowice” jesienią 1980 roku po
wstała Zakładowa KomisjaNSZZ “Solidar
ność”. Spektakularnym objawieniem się 
tego “ducha nowych czasów” była msza 
święta w cechowni, podczas której poświę
cono dwa obrazy św. Barbary, które umie
szczono na stałe w kopalni. Czas ten przy
niósł również pracownikom kopalni wolne 
soboty. Entuzjazm ludzi i nowe nadzieje zo
stają jednak szybko stłumione przez wpro
wadzenie w grudniu 1981 stanu wojenne
go. Władze państwowe pragnąnakłonić gór
ników do większego wydobycia oraz pra
cowania w wolne soboty. Udaje się to po
przez płacenie za pracę w sobotę podwój
nie i zorganizowanie specjalnych punktów

międzywojenne nie były jednak wolne od 
konfliktów. Największy z nich związany był 
z wielkim światowym kryzysem gospodar
czym lat 30. Brak zbytu na więgiel pocią
gnął za sobą zmniejszanie ilości dni pracy 
w tygodniu. Pojawiły się tzw. “świętówki” i 
“turnusy”, zaś w latach 1936 -1938 kopal
nia wydobywała tylko w okresach zimo
wych, kiedy był zbyt na węgiel. Górnicy zaś 
wystraszeni realnym widmem zamknięcia 
kopalni, doprowadzili w 1936 i 1938 r. do 
dwóch wielkich strajków okupacyjnych.

Druga wojna światowa zastała wielu gór
ników jankowickiej “gruby” na szychcie. 
Niemcy bowiem zajęli tereny Boguszowie 
około godziny 9.00 rano w piątek 1 wrze
śnia 1939 roku. Robotników rozgoniono do 
domów. W poniedziałek 4 września robota

władz\' kopalni prześladowali wszystkich 
górników, którzy powrócili z przymusowe
go wcielenia do niemieckiej armii i zamie
rzających się w kopalni zatnidnić. Część z 
nich aresztowano pod zarzutem współpra
cy z okupantem. Ludzi tych w połowie 1945 
roku zesłano do obozów pracy na terenie 
ZSRR Najwięcej górników z ‘‘Jakowic’ ’ wy
wieziono do Karagandy. Kolejną udrękąpo- 
wojennych czasów była wszechobecna po
lityka. Stała ona ponad prawami ekonomii, 
a codzienność kopalni zdominowana została 
nie przez zwyczajną pracę, ale “socjalistycz
ne współzawodnictwo ” dokonywane przez 
“brygady pracy socjalistycznej”. Tuż obok 
dyrektora władzę nad kopalnią a zwłaszcza 
nad decyzjami w sprawach polityki kadro
wej tak jak we wszystkich innych państo-

Grupa górników z 1945 roku

Widok kopalni z 1927 roku

mszyła normalnie. Niemcy od razu zwięk
szyli wydobycie, gdyż ich wojenna gospo
darka miała nieograniczone zapotrzebowa
nie na surowce strategiczne, a z węgla pro
dukowano wtedy nawet benzynę. Nic więc 
dziwnego, że okupanci musieli dokonać w 
kopalni koniecznych zmian.
Oprócz przywrócenia kopalni na
zwy “Bluecherschaechte”, Niem
cy definitywnie zrezygnowali w 
1942 roku z siły pociągowej koni 
na dole kopalni i wprowadzili lo
komotywy akumulatorowe oraz 
zastosowali pierwsze wrębiarki.
Mieli też wielkie plany rozbudo
wy kopalni. W tych czasach do ko
palni zwieziono na przymusowe 
roboty kilkuset Rosjan w 1941 
roku i Włochów w 1943 roku. Za
stąpili oni częściowo śląskich gór
ników powoływanych do hitlerow
skiej armii.
Dla kopalni “Jankowice” jak i dla 

okolicznych miejscowości druga 
wojna światowe zakończyła się 26 
marca 1945 roku. Już w kilku na
stępnych dniach kopalnią zaczęli 
kierować polscy zarządcy i od 30 
marca 1945 roku kopalnia wzno
wiła wydobycie. Robotami górniczymi kie
rowe! wtedy Franicszek Toman. W związ
ku z nacjonalizacjąprzemysłu właścicielem 
kopalni “Jankowice” przestała być rodzina 
Donnersmarcków, która zamieszkała w Ba- 
warii. Pierwszy powojenny dyrektor kopal
ni Stanisław Tymiński stanął wobec trud
nych zagadnień. W pierwszym rzędzie trze
ba było przeprowedzić remont koniecznych 
urządzeń technicznych oraz rozpocząć ro
boty przygotowawcze, potrzebne do dalszej 
eksploatacji. Zdecydowano się na głębienie 
szybu II do poziomu 390 metrów. Prace za
kończono w grudniu 1948 roku i przynio
sło to podniesienie wydobycia do 6-8 tysię
cy ton dziennie. Problemy powojenne wią
żą się na kopalni nie tylko ze sprawami wy
dobycia. Przedstawiciele komunistycznej

wych zakładach rozciągał Komitet Zakła
dowy PZPR. Nie możemy wszak zapomi
nać o bardzo wysokim wydobyciu, osiąga
nym obojętnie jakim kosztem w czasach 
PRL. Wielkie zapotrzebowanie na węgiel 
wiązało się z ogromnym eksportem tego su-

Na zdjęciu w tle szyb III, który wybudowano ju ż  za polskich 
czasów w 1927 roku. Nadano mu imię księcia Józefa Ponia
towskiego, który również walczył podczas wojen napoleoń
skich, ale po przeciwnej stronie niż marszałek Bliicher

rowca na zachód. Kopalnia “Jankowice” za 
swoje osiągnięcia wydobywcze wielokrot
nie została nagradzana przez władze pań
stwowe np. w 1973 czy 1977 roku. Ten okres

Zaopatrzenia Górniczego.
Reanimacja PRL nie udała się jednak i w 

1989 roku rozpoczął się proces demokraty
zacji państwa. Proces ten również odczuła 
kopalnia “Jankowice” . W kwietniu 1989 
roku nowym dyrektorem zostaje Krystian 
Zając, a od 1 stycznia 1990 roku rozpoczął 
się zupełnie nowy rozdział w dziejach pol

skiego górnictwa. Wtedy kopal
nia “Jankowice” , podobnie jak 
pozostałe kopalnie węgla ka
miennego, uzyskała osobowość 
prawną. W konsekw cnej i zmian 
w polskim górnictwie 1 kwiet
nia 1993 roku powstał koncern 
o nazwie: Rybnicka Spółka 
Węglowa. Grupował on oprócz 
kopalni “Jankowice” , sześć ko
palń: “Rydułtowy”, “Anna”, 
“Rymer”, “Marcel”, “Chwało
wice” i “1-Maja”. Kopalnia 
“Jankowice” znalazła się więc 
w nowej sytuacji.

Dziś kiedy kop. “Jankowice” 
obchodzi swoje 80-lecie po- 
wstanią wśród tutejszych gór
ników panuje przekonanie, że 
ich “gruba” wydobywająca co
dziennie prawie 18 tysięcy ton 
węglą jest lokomotywą Ryb

nickiej Spółki Węglowej.
Tekst i fotokopie: 
M arek Szołtysek

/ ----------------------------------------------------
W ielki Festyn z okazji jubileuszu

22  czerwca br., stadion KS “Górnik77 Boguszowicc
boczna płyta boiska

W programie m.in. 
w y stę p  G rupy  P od  B u d ą - godz. 1 4 .45
G a la  D is c o -P o lo - godz. 1 7 .30  - 2 1 .0 0
płyta główna - m ecz  p iłk arsk  
dyrckeja-zw iązki z a w o d o w e

i
- godz. 14 .00

p o k a z y  lo tn icze - godz. 16 .00
star t  b a lo n u - godz. 18 .45
boisko Szkoły Górniczej 
z a b a w a  ta n e c z n a - godz. 2 1 .0 0  - 2 4 .0 0
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Wystawa na RynkuDwie ulice Webera
Większości rybniczan ulica Webera kojarzy się wy

łącznie z krótkim fragmentem wyasfaltowanej drogi, za
czynającej się od ulicy Różańskiego, przy Szkole Pod
stawowej nr 5.

Władysława Webe
ra” pomoże władzom 
miasta dostrzec stan 
“gorszej części” ulicy 
Webera.

T ekst i zd j.: szoe

Natomiast mało kto wie, że ulica 
Webera, przegrodzona prywatną 
posesją, ciągnie się jeszcze dalej, 
przecinając ulicę Niemodlińską, Ka
sprowicza i dochodzi aż do ulicy 
Strzeleckiej. Ta druga część ulicy 
Webera przedstawia się całkowicie 
odmiennie. Jest ona nieutwardzona, 
nie ma chodników, ani nawet tabli
cy z nazwą. Przy drodze tej są rów
nież niezabezpieczone studzienki, a 
cała ulica w okresie opadów jest 
prawie nieprzejezdna. Przy drodze 
jest niewiele domów, których mie
szkańcy nie są w stanie samodziel
nie jej utwardzić. Jedna z mieszka

nek zwracając się do naszej redakcji 
z tą informacją, ma cichąnadzieję, że 
rok 1996 r. ogłoszony przez Radę 
Miasta “Rokiem Pamięci burmistrza

I

i

I

i

I
I
li:!j|

B u rm istrz z laseczką
Przez kilka ostatnich dni 

uczniowie IV LO w Rybniku - 
Chwałowicach eksponowali 
przygotowaną przez siebie na 
rybnickim Rynku koło fontan
ny plenerową wystawę o bur
mistrzu Weberze, zatytułowa
ną “Władysław Weber - bur
mistrz z laseczką”.

Na dziesięciu planszach w przystępny sposób przedsta
wione zostało życie i działalność Władysława Webera 
/ ł  882-1961/, który na rybnickim Ratuszu owocnie pełnił 
urząd burmistrza w latach 1921 - 1939 i później 1945 - 
1950. Motywem przewodnim wystawy było charaktery
styczne zdjęcie Webera z laseczką, z którą burmistrz co
dziennie przechadzał się niegdyś po Rybniku, doglądając 
gospodarskim okiem wszystkich miejskich spraw.

Wystawa cieszyła się dużym zainteresowaniem i na pod
stawie rozdawanych ulotek z krótkim życiorysem burmi
strza, organizatorzy oszacowali, że podczas 18 godzin eks
pozycji wystawę obejrzało ponad 4 tysiące osób.

T ekst i zd j.: szoł

Wkraczające 4 lipca 1922 roku 
do Rybnika oddziały Wojska Pol
skiego pod dowództwem gen. Sta
nisława Szeptyckiego były witane 
przez nowe rybnickie władze 
miejskie oraz przybyłą trzy dni 
wcześniej do Rybnika Policję Wo
jewództwa Śląskiego.

Utworzona ona została na podstawie 
rozporządzenia z 17 czerwca 1922 r. o

Paweł Mierzwa - pierwszy komen
dant powiatowy policji w Rybniku

przedmiocie organizacji Policji Woje
wództwa Śląskiego. Wynikało to z ko
lei z przywileju ust. 3 art. 40 Ustawy 
Konstytucyjnej z dnia 15 lipca 1920 
roku zawierającej statut organiczny Wo
jewództwa Śląskiego. Główne założe
nia tego rozporządzenia wzorowały się 
na ustawie o Policji Państwowej z 24 
lipca 1919 roku. Policja Województwa 
Śląskiego była jednak niezależna od 
Policji Państwowej, a na obszarze wo
jewództwa śląskiego nie posiadała żad
nych kompetencji. Był to zatem ewe
nement w skali kraju, stanowiący za
równo o autonomii Śląska, jak i o poli
cji. Wiodła do tego jednak dość długa 
droga.

Z braku właściwej dokumentacji trud
no dziś dokładnie opisać historię służb 
bezpieczeństwa na naszym terenie. Wia

domo, że w okresie od 1860 -1890 roku 
w Rybniku policjantami byli urzędnicy 
pochodzenia niemieckiego - Doiła, Do- 
rison, Hartmann, Strączek. Ostatni z 
nich ponadto pełnił funkcję dozorcy 
miejskiego więzienia oraz egzekutora. 
Według Artura Trunkhardta po 1890 
roku rybnickimi wachmistrzami policyj
nymi byli Herbig, Fel
genhauer, Mader. W  
1904 roku do Rybni
ka przybył z Nowej 
Soli wachmistrz poli
cyjny Flasche], który 
w 1906 roku został 
pierwszym policyj
nym komisarzem w 
Rybniku. Do tego cza
su policjanci pracowali 
tylko w dziennym sy
stem ie służbow ym .
W tedy w łaśn ie  F la- 
schel zainicjował służ
bę na trzy  zm iany , 
zwalniając jednocze
śnie z patroli stróżów, 
którzy jako jedyni nocą ochraniali mia
sto.

Na skutek przewidywań, że mocar
stwa koalicyjne doprowadzą do likwi
dacji sił zbrojnych, wiosną 1919 roku 
władze niemieckie utworzyły nową for
mację policyjną - Sicherheitspolizei 
/SIPO/. Z uwagi na antypolskość, SIPO 
była wyjątkowo znienawidzona przez 
Ślązaków. To właśnie m.in. doprowa
dziło do wybuchu II Powstania Śląskie
go, zaś formacja ta została rozwiązana 
decyzją Międzysojuszniczej Komisji z 
dniem 24 sierpnia 1920 roku. Tego sa
mego dnia powołano Policję Górnego 
Śląska tj. Abstimmungspolizei /APO/. 
Posiadała ona parytetyczny charakter, tj. 
połowę funkcjonariuszy tej formacji sta
nowili Polacy, połowę zaś Niemcy.

APO praktycznie przestała istnieć po 
wybuchu III Powstania Śląskiego. W 
trakcie walk powstańczych 3 maja 1921 
r. zginął w Rybniku obok szpitala psy
chiatrycznego dowódca sotni Apo ka
pitan Walter Larysz - jako pierwszy po
legły w powstaniu oficer polski.

Na terenach zajętych przez naczelne

Gminna, tzw. GW
/Gemeinde Wachę/ utworzoną rozpo
rządzeniem Międzysojuszniczej Komi
sji z dnia 17 czerwca 1921 r. Oddzia
łem rybnickiej GW dowodził awanso
wany przez MK do stopnia pułkownika 
komisarz policyjny Świertnia. GW dzia
łała do 16 czerwca 1922 r. W dzień 
później doszło do historycznego mo
mentu - utworzenia wyżej wspomnia
nej Policji Województwa Śląskiego.

W dniu 1 lipca 1922 roku o godz. 
15.00 do Rybnika wkroczył pierwszy 
oddział Policji Województwa Śląskie
go. Dowodził nim komisarz Paweł 
Mierzwa, były kapitan Żandarmerii 
Księstwa Cieszyńskiego, dowódca 
pierwszego oddziału PWŚ1. wkracza
jącego na Górny Śląsk. Tego samego 
dnia komisarz Mierzwa został miano
wany komendantem powiatowym poli
cji w Rybniku. W 1925 r. został on prze
niesiony na równorzędne stanowisko do 
Cieszyna, a w 1927 r. - Do Świętochło
wic. Następcami Mierzwy w Rybniku 
byli: podkomisarz Roman Niżankowski, 
nadkomisarz Ludwik Kloske i nadko
misarz W. Niedziela. Sprawami finan
sowo - gospodarczymi w powiatowej 
komendzie policji zajmował się przo

downik Antoni Sładek. Powiatowa Ko
menda Policji w Rybniku mieściła się 
w budynku przy ul. Młyńskiej 3, zaj
mując pomieszczenia z prawej strony 
partem.

Natomiast siedzibą komisariatu poli
cji w Rybniku był Ratusz na Rynku. 
Kierownikami komisariatu byli: aspi
ranci Józef Pająk, Józef Barta, Józef 
Kronmarck, Franciszek Szewieczek,

Jan Ferfecki i Paweł Biernot oraz 
podkomisarz Antoni Włodarczyk.
Stan etatowy komisariatu w 1922 roku 
przedstawiał się następująco: podko
misarz - 1, aspirant - 1, przodownik - 5, 
starszy posterunkowy - 4, posterunko
wy - 18 /miejsce obecnego stopnia sier
żanta w przedwojennej policji zajmo
wał stopień przodownika, zaś aspirant 
byl najniższym stopniem tzw. wyższych 
funkcjonariuszy, czyli korpusu oficer
skiego/. W 2 lata później stan etatowy 
został powiększony do 38 funkcjonariu
szy.

Komisariat, jako jednostka zasadni
cza miasta Rybnika oraz wszystkie po
sterunki podlegały służbowo komendzie 
powiatowej. Należały do nich nie tylko 
posterunki sąsiednich, ale również tak 
odległych miejscowości, jak: Brzezie, 
Bujaków, Chudów, Gorzyce, Jastrzębie 
Dolne, Rogów czy Ruptawa. Jak widać, 
był to teren niezwykle rozległy, zaś stan 
etatowy powiatowej komendy sprawu
jącej nadzór nad tym obszarem był bar
dzo skromny /3 oficerów, 1 starszy 
przodownik, 1 stenotypista, 1 woźny i 
1 woźnica/. Do najlepszych policjan
tów okresu międzywojennego należe
li: Teofil Wieczorek, Antoni Sładek, 
Ignacy Mańka, Piotr Mrozik i Jan 
Polok.

Policjanci Województwa Śląskiego 
korzystali z szeregu uprzywilejowa
nych uprawnień. Mieli m.in. prawo do 
opieki lekarskiej na koszt Skarbu Ślą
skiego oraz prawo do zatrudniania w 
pierwszej kolejności przed kandydata
mi z innych regionów Polski nawet 
przy identycznych kwalifikacjach. Po
nadto, jak wynika z danych statystycz
nych, byli honorowani najwyższym 
obok funkcjonariuszy warszawskich 
uposażeniem. Wszystko to zapewnia
ła im wspomniana ustawa autonomicz
na. Po upływie 17 lat z dniem 1 wrze
śnia 1939 r. okres ten się zakończył. 
Rozpoczęła się okupacja...

S ławomir Sałbut 
Stanisław K uś

Wspierała ją  ochotni- W tym budynku w latach 1922-39 przy ul. Młyńskiej 3 
cza formacja - Straż mieściła się Komenda Powiatowa Policji w Rybniku
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Bez praktyki, 
bez przyszłości

Nie wiadomo czy wszyscy uczniowie z zasadniczych szkół za
wodowych zdobędą zawody. Z kilkunastoma w maju zakłady roz
wiązały “umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego”. 
Niektórym pozostał zaledwie rok do egzaminu końcowego. Ża
den inny zakład nie chce ich przyjąć na praktykę, a jeżeli jej nie 
zaliczą, zostaną skreśleni ze szkoły. Inni uczniowie nie wiedzą co 
czeka ich po wakacjach.

Niepewną sytuację wywołała ustawa o 
tworzeniu Zakładowych Funduszy Świad
czeń Socjalnych. Po jej wprowadzeniu 
każdy zakład pracy zobowiązany jest od
prowadzać na specjalne konto kwotę na-

Cechu Rzemiosł Różnych w Rybniku - 
zakład zgodził się ich pozostawić do koń
ca roku szkolnego. Nikt nie wie jednak 
gdzie będą mieć praktykę od września. 
Jeżeli nie przyjmie ich żaden zakład, zo-

Uczesfnicząca w konkursie na najlepszą dekorację tortu młodzież kończąca I  
klasę ciastkarska ZSZ przy ul. Kolbego ma szansę na wyuczenie się zawodu.

Zdj.: sol
liczoną z przeciętnego wynagrodzenia, 
które w tym roku wynosi prawie 300 zł za 
każdą zatrudnioną osobę, również ucznia, 
traktowanego wg nowego kodeksu pracy 
jak pracownik młodociany. Pomimo to 
pozostaje on nadal na utrzymaniu rodzi
ny i jeden z opiekunów też dostaje na nie
go dodatek rodzinny. Nie zmienia to jed
nak zobowiązań pracodawcy. Ze wzglę
du na wpłaty na fundusz firma tapicerska 
“Welur” rozwiązała umowy z siedemna
stoma praktykantami, a ciastkarnia “Ekler” 
zagroziła zwolnieniem czterech uczniów. 
Przez tydzień przyszli tapicerzy siedzieli 
w domu nie mogąc pracować. Na szcze
gólne prośby rodziców i przedstawicieli

staną skreśleni ze szkoły, bo warunkiem 
nauki w zawodówce jest zapewniona prak
tyka.
- Syn dobrze się uczy w szkole, piątki, 
czwórki dostaje, a teraz tak to wygląda 
jakby te dwa lata nauki zmarnował. Kto 
go przyjmie na rok? - żali się Urszula 
Lipka.
- Dla mojego syna ta praca to była cala 
jego przyszłość. Jako dziecko chore mógł 
zostać tylko tapicerem. Stracił praktycz
nie szansę na życie. Nie wiem co dalej 
będzie - dodaje Danuta Buszka.

I uczniowie, i rodzice są załamani zaist
niałą sytuacją. Nauka zawodu była dla 
dzieci szansą na normalne życie. Mieli

Talenty z I LO
Podczas tegorocznego pożegnania 

maturzystów I LO im.Powstańców Ślą
skich znaleziono także czas na podsu
mowanie osiągnięć olimpijczyków tej 
szkoły. Z czego ma być dumna szkoła, 
jeśli nie z osiągnięć swoich wychowan
ków? Najlepsi teogoroczni abiturienci 
z “Powstańców” mają już swoich na
stępców. Są wśród nich Zuzanna Ma
zurek i Dominika Stawinoga - uczest
niczki etapu centralnego Olimpiady Bio
logicznej, obie wyróżnione za prace 
badawcze poświęcone rzadkim okazom 
przyrody oraz eksperymentowi “zabo- 
brzania” Ziemi Rybnickiej. Grzegorz 
Gąsior napisał pracę o zespole pałaco- 
wo-parkowym w Pławniowicach koło 
Gliwic, zaś Michał Marszolik opraco
wał projekt szlaku florystyczno-dydak- 
tycznego dwóch rezerwatów przyrody. 
Ich wyróżnienia to także wielka radość 
dla opiekunek: Krystyny Palicy-Piekarz 
i Haliny Gajewskiej.

Łukasz Kulesa to podwójny uczest
nik szczebla centralnego Olimpiady o 
Polsce i Świecie Współczesnym oraz 
Olimpiady Wiedzy o Prawach Człowie
ka. Michał Mielimąka i Patryk Rezner 
dotarli dp szczebla wojewódzkiego kon
kursu informatycznego, podobnie Jacek 
Freund. który w tej samej dziedzinie 
startował w Poznaniu. Kinga Wystub 
jest tegoroczną finalistką szczebla cen
tralnego Olimpiady Artystycznej, aBar- 
tłomiej Kuźnik i Paweł Polok dali się 
poznać jako świetni recytatorzy podczas

Festiwalu Szkolnych Zespołów Arty
stycznych.

Na kwietniowym spotkaniu w Klubie 
Promocji Talentów przy I LO spotkali 
się laureaci wielu olimpiad i konkursów 
ze swoimi profesorami, a przede wszy
stkim z uczniami Szkoły Podstawowej 
nr 9, z którymi liceum współpracuje w 
ramach Towarzystwa Szkół Twórczych. 
Przyszli licealiści mogli posłuchać, co 
o swoich pasjach mówią Anita Krupa 
/laureatka etapu centralnego Olimpiady 
Literatury i Języka Polskiego/, Aleksan
der Szojer /finalista olimpiad języka 
francuskiego i polskiego/, Adam Reich 
/laureat Olimpiady Biologicznej/.

Przeżyłam spotkania z ludźmi, których 
znamy tylko z okładek... Zmagania, roz
mowy, przekaz myśli - to wprowadze
nie w świat dorosłych, także ułatwiony 
wstęp na studia.. Znalazłam potwierdze
nie wiedzy książkowej w praktyce... - 
mówili. Obok pozdrowień od dr Danu
ty Nakonecznej z Towarzystwa Szkół 
Twórczych, przekazanych przez dyrek
tora liceum Janinę Wystub, zapadły w 
pamięć słowa Krystyny Palicy-Piekarz, 
opiekunki talentu Adama Reicha, o tym, 
że uczeń przerósł mistrza.

Na certyfikacie Klubu Promocji Ta
lentów przy I LO wypisano słowa: Wy
rosną z nich tacy, którzy ku gwiazdom 
wzlecieć zapragną... Tym lepiej, że już 
stają się wzorem dla młodszych koleża
nek i kolegów.

/g\v/

ZHP w skautowym kręgu
W cudownie słoneczną niedzielę 2 czerwca 1996r. na 

placu przed kościołem pod wezw. Św. Jadwigi w Ryb
niku odbył się uroczysty apel Hufca ZHP Rybnik im. 
hm Józefa Pukowca. Jaka była ku temu okazja?

szansę dostania pracy i mogli myśleć o 
swojej przyszłości. Jeżeli stracą możliwość 
nauki, zdają sobie sprawę, że po szkole 
podstawowej niewiele znaczą dla przed
siębiorstw i firm.
- W Ustawie znalazło się poważne niedo
patrzenie. Pracodawca musi odprowa
dzać takâ  sanu[ kwotę na każdego pra
cownika. Tymczasem uczeń przebywa na 
praktyce zaledwie dwa dni w tygodniu. Nie 
jest w stanie nawet wypracować kwoty 
potrzebnej do wpłacenia na konto fundu
szu. W pierwszym roku nauki otrzymuje 
zaledwie 400 zł rocznie wynagrodzenia - 
wyjaśnia Weronika Smyczekz działu d/ 
s szkolenia zawodowego Cechu Rzemiosł 
Różnych z Rybnika.

Oprócz kilku już narad, jakie odbyły się 
z rodzicami, z przedstawicielami cechu 
rozmawiali też policjanci, również zanie
pokojeni wizjąbezrobotnych nastolatków.
- Co te dzieci będą robić, gdy nie będzie 
ani nauki, ani perspektywy dostania pra
cy? Będą nudzić się i wałęsać po ulicach. 
A wiadomo, że do kradzieży i napadów 
bardzo łatwo, gdy nie ma pieniędzy i za
jęć - twierdzi Eugeniusz Kulik. - Nie 
możemy przecież ich bez przerwy pilno
wać - mówi Krystyna Baus. - A poza tym 
jakie przednimi życie, jakie perspektywy. 
Syn wrócił zapłakany, gdy szef kazał mu 
iść do domu i rozwiązał umowę. Dla nie
go ta praca była radością. Teraz jest za
łamany.

Szkoły nie interesują się sytuacją 
uczniów. Środowisko rzemieślników jest 
zbyt słabe, aby stanowić skuteczne lobby 
wywierające nacisk na sejm, rząd, ale je 
szcze w tym tygodniu do Warszawy poje
chała delegacja z petycjąo zmianę zapisu 
dotyczącego uczniów. Tylko w zakładach 
zrzeszonych w rybnickim Cechu Rzemiosł 
Różnych zawodowo uczy się 1800 nasto
latków z terenu całego byłego powiatu.

lal

Z początkiem tego roku harcerze pol
scy znów stali się członkami Światowej 
Organizacji Ruchu Skautowego /World 
Organization of the Scout - a harcerki - 
Światowego Stowarzyszenia Przewo
dniczek i Skautek - /World Association 
of Girl and Girl Scout/. Ruch skautowy 
w Polsce, który przybrał rodzimą nazwę 
“harcerstwa”, od początku nawiązywał 
bliskie kontakty z innymi organizacja
mi skautowymi. Związek Harcerstwa 
Polskiego należał do współzałożycieli 
- Międzynarodowej Rady Skautek w 
roku 1919 i Międzynarodowego Biura 
Skautowego w 1920 r., będąc w ciągu 
całego dwudziestolecia międzywojen
nego jednym z najliczniejszych i najak
tywniejszych członków tych organiza
cji. Niestety, po roku 1944 ówczesne 
władze polityczne wymusiły zerwanie 
łączności ZMP ze światowym skautin
giem i dopiero zmiany ustrojowe w 
Polsce po roku 1989 stworzyły szansę 
ponownego nawiązania tych kontaktów. ' 
Skomplikowana sytuacja społeczno- 
polityczna w kraju, a zwłaszcza wielość 
organizacji harcerskich, ogromnie wy
dłużyły okres załatwiania wymaganych 
formalności i pokonywania trudności.

Ale jednak się udało! I właśnie z tej 
okazji, dla upowszechnienia znajomo
ści tego radosnego faktu oraz rozwinię
cia poczucia przynależności do świato-

wej rodziny skautowej przez zapozna
nie się z symboliką skautową - Główna 
Kwatera ZHP ogłosiła zadanie progra
mowe “Podznakiem lilii i koniczyny”. 
Nazwa nawiązuje do godeł skautowych: 
lilijki jako starego symbolu kierunku 
północnego, umieszczonego później na 
końcu igły kompasu i symbolizującego 
skautową drogę ku dobru, oraz koni
czynki symbolizującej miłość i nadzie
ję. Liczne zadania, gry i ćwiczenia po
magają młodzieży zapoznać się z histo
rią skautingu i harcerstwa, ze świato
wym skautingiem  i sprawnościam i, 
wspólnymi wszystkim skautom. Uczą 
także znanych piosenek w różnych we
rsjach językowych. Po wykonaniu za
dania następuje uroczyste złożenie mel
dunku i wręczenie odznak skautowych, 
noszonych na lewej kieszeni munduru.

W rybnickim hufcu właśnie 2 czerw
ca miało miejsce złożenie meldunków 
na ręce Komendanta Hufca hm Teresy 
Knury, która podkreśliła wagę tego ra
dosnego wydarzenia - powrotu polskie
go harcerstwa do wielkiej skautowej 
rodziny! Uroczysty apel zakończono 
wręczeniem odznak skautowych druży
nom mającym za sobą pełną realizację 
zadania programowego, po czym odbyła 
się ostatnia przed wyjazdem na Harcer
ską Akcję Letnią harcerska Msza Św.

H m Szczepan Balicki

UCZNIOWIE PISZĄ
L________________________________ i

1 czerwca Sejm RP w Warszawie opa
nowały dzieci. Z ponad 12 tys. listów 
wyłoniono 460 najlepszych prac, a ich 
autorzy reprezentowali w sejmie dzie
cięcą społeczność. Posłowie wybierani 
byli proporcjonalnie do liczby uczniów 
w danym województwie, z wojewódz
twa katowickiego pochodziło więc naj
więcej, bo aż 39 posłów. Wśród nich 
znajdowali się m.in. Marcin Gajda i 
Magdalena Zawada z Rybnika. Dzie
ci do sejmu “wtargnęły” w sposób bez
krwawy, podbijając serca polityków. Ci 
z kolei chętnie, na luzie, choć z powagą

Dziecięcy posłouiie z Rybnika
oddali się do dyspozycji jednodniowym 
gospodarzom gmachu.

Przemówienia posłów były /co rzad
ko zdarza się na sali plenarnej/ zwięzłe, 
treściwe i konkretne. Dzieci bardzo po
ważnie potraktowały swoją “misję” w 
Sejmie. Motywami przewodnimi były 
problemy w szkole i zagrożenia mło
dzieży. Niemal jednogłośnie przyjęto 
rezolucje w sprawie zmian jakie należy 
wprowadzić w polskich szkołach oraz 
o zagrożeniach młodego pokolenia.

Wkrótce rozpoczną się wakacje, a po 
nich nowy rok szkolny. Zostanie rów

nież wybrany nowy skład 6 kadencji 
Sejmiku Uczniowskiego miasta Rybnik 
i Parlamentu Dzieci i Młodzieży Woje
wództwa Katowickiego. Wszystkich 
tych, którzy zainteresowani są rolą po
sła, prosimy o kontakt z nami. Tym
czasem życzymy wszystkim miłych wa
kacji.

S ejmik U czniowski 
44-217 R ybnik 

ul. B roniewskiego 23 
tel. 24088 

W KAŻDĄ ŚRODĘ 15.30 - 18.00

Prymusi u prezydenta
c.d. ze strony 1.

Oświaty RM Tadeuszem Szostokiem
oraz dyrektorem Miejskiego Zarządu 
Szkół i Przedszkoli Wojciechem Nie
działkowskim pogratulowali prym u
som wyników w nauce i wręczyli im 
nagrody książkowe. Nie zabrakło też 
słów podziękow ań dla nauczycieli 
opiekujących się wybitnymi uczniami. 
Spotkanie urozm aiciły występy recy
tatorek Anety Czaji z LO sióstr urszu
lanek, która zajęła III miejsce w F i
nale Ogólnopolskiego Konkursu Po
ezji i Prozy Francuskiej, Barbary 
Hanak z SP 4, zdobywczyni I m iej
sca w 43. W ojewódzkim Konkursie 
Recytatorskim M łodzieży Szkół Pod
stawowych i Michaliny Gatnar z SP 
12 wyróżnionej podobnie jak  poprze
dniczka oraz dodatkowo zdobyw czy
ni I miejsca w Wojewódzkim Konkur
sie Recytatorskim i Poezji Śpiewanej. 
Trójka uczniów ze szkoły muzycznej 
- Radosław Puszyło, Artur Hes i 
Wojciech Mielimąka zachęceni przez 
prezydenta wciągnęli wszystkich do 
w spólnego  śpiew ania. T egoroczni 
m aturzyści, których średnia na koń

cowym św iadectwie przekracza 5,5 
podzielili się swoimi planami na przy
szłość.

- Złożyłem ju ż  papiery na psycho
logię i fdologię romańska^ na Uniwer
sytet Warszawski i na oba kierunki zo
stałem przyjęty, chociaż jeszcze się nie

zdecydowałem ostatecznie. Cały lipiec 
pracuję w tartaku, później na dwa ty
godnie wybieram się z przyjaciółmi na 
rejs po A driatyku, m oże je s zc ze  
później pojadę pod namiot do Pragi czy 
Wiednia - powiedział Aleksander Szo
jer, absolwent I LO ze średnią na koń
cowym świadectwie 6,0 i laureat olim
piady z literatury i języka polskiego.

lal

Na zdjęciu najlepsi maturzyści: Agnieszka Ciak (Liceum ss. urszulanek), Aneta 
Bokuniewicz, Wojciech Gajewski, M ichał Zientek, Grzegorz Gąsior i Aleksan
der Szojer (I LO). Zdj.: sol

GAZETA RYBNICKA, TEL. 28825



Ogłoszenia drobne 
V______________________________ )

SPRZEDAM DZIAŁKĘ 
budowlaną w Szczerbicach, 

ul. Graniczna 54, 
44-217 Rybnik-Zebrzydowice

SPRZEDAM FIATA 126P 
Tel. grzeczn. 26-246 w. 352 

od 8.00 - 15.00

WYCENA NIERUCHOMOŚCI
Uprawniony Rzeczoznawca Majątkowy 
mgr inż. Krzysztof URBAŃCZYK 

___________ tel. 27-616___________

/ -------------------------------------------------- \

BEZPŁATNE 
PORADY PRAWNIKA
w "Gazecie Rybnickiej"

W piątki w godz. 15.00-17.00 
w siedzibie naszej redakcji 

/Rynek 12a (oficyna), 
teł. 28-825/

dyżuruje prawnik, udzielający 
bezpłatnie porad

V_________________________________ /

Uwaga, konkurs!

0  ładniejszy 
Rybnik

Po raz kolejny, u progu lata Pre
zydent Miasta ogłasza konkurs 
“O ładniejszy Rybnik”.

Jego celem  je s t ja k  zaw sze, p o lep 
szenie stanu san itarnego , porządku
1 w yglądu  este tycznego  m iasta. W 
konkursie m ogą  uczestniczyć * oso
by  in d y w id u a ln e  * ad m in is trac je  
m ieszkań  spó łdzielczych , zak łado 
w ych, Z G M  * p racow n icy  handlu , 
w łaśc ic ie le  p laców ek  hand low ych  
o raz  inni uży tkow n icy  budynków  
uży teczności pub liczne j o raz pod  
w arunkiem , że w  ostatn ich  dw óch  
la tach  nie p rzyznano  im  I, II lub III 
m iejsca. U czestnicy m ogą  startow ać 
w  następu jących  kategoriach :

* Najładniej ukwiecony balkon 
i loggia,

* Najładniej zagospodarowany 
teren wokół budynków 
prywatnych.

* Najlepiej urządzony
i utrzymany teren wokół 
budynków mieszkalnych 
wielorodzinnych, w ramach 
administracji spółdzielczej, 
zakładowej i komunalnej.

* Najładniej urządzone otoczenie 
pawilonów handlowych
i innych obiektów użyteczności 
publicznej.

Konkurs trwać będzie od 24 czerwca 
do 31 sierpnia br. W tym czasie komi
sja konkursowa przeprowadzi przegląd 
zgłoszonych obiektów według kryteriów 
zawartych w regulaminie. Pisemne zgło
szenia do konkursu przyjmuje Wy
dział Ochrony Środowiska UM ul. 
Chrobrego 2, p. 254 w terminie do 21 
czerwca br.

Szczegółowy regulamin wywieszony 
będzie w gablotce w hallu Urzędu Mia
sta, można się z nim będzie również 
zapoznać w Wydziale Ochrony Środo
wiska UM oraz w naszej redakcji.

Zarząd Miasta informuje
Zarząd Miasta Rybnika 

Wydział Inwestycji i Budownictwa 
Urzędu Miasta w Rybniku, ul. Chrobrego 2 

OGŁASZA OFERTOWY, PISEMNY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA: 
wykonanie węzła cieplnego oraz podłączenia do pary wysokoparametrowej 
budynku przy ul. Kościuszki 55.

Oferty należy złożyć do dnia 2 łipca 1996 roku.
Przetarg odbędzie się w dniu 3 łipca 1996 r. o godz. 10.00 w siedzibie Wydzia

łu Inwestycji i Budownictwa, ul. Hallera lOa.
Do udziału w przetargu upoważnia wadium w wysokości 1.000,00 zł i opłata za 

specyfikację w wysokości 10,00 zł wpłacone w kasie Urzędu lub na konto nr 372602- 
2017-139-1 PBK I/O Rybnik do dnia 2 łipca 1996 roku. Każdy oferent może być 
obecny przy otwieraniu ofert.

Szczegółowe informacje oraz specyfikację istotnych warunków zamówienia 
można uzyskać w Wydziale Inwestycji i Budownictwa Urzędu Miasta Rybni
ka, ul. Hallera lOa, tel. 230-11 w.7706 lub 23989 w godz. od 8.00 do 14.00 od 
poniedziałku do piątku.

Zarząd Miasta Rybnika ogłasza
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ZAMÓWIENIE PUBLICZNE 

NA WYKONANIE:
ZADANIE NR 1 “REMONT KAPITALNY JEZDNI 

I CHODNIKA UL. GÓRNICZA”
ZADANIE NR 2 -’’REMONT KAPITALNY JEZDNI UL. NOWOMIE JSKA” 
Termin realizacji - 2 miesiące od daty podpisania umowy.

Wadium należy wpłacić w PBK I/O Rybnik Nr 372602-2017-3620-3-68 lub w Kasie 
Urzędu Miasta do dnia 29 łipca 1996 r. do godz. 12.00 dopuszcza się wszystkie formy 
przewidziane Ustawą art. 41 ust. 2.
Wysokość wadium 18.000,00 zł 
Wysokość wadiów częściowych:
* remont kapitalny jezdni i chodnika ul. Górnicza w wysokości 6.000,00 zł
* remont kapitalny jezdni ul. Nowomiejska w wysokości 12.000,00 zł
Specyfikację istotnych warunków zamówienia /cena 10 zł/ można odebrać w siedzibie 
zamawiającego, pok. 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 remontu kapitalnego ulic: 
Górnicza, Nowomiejska “ należy złożyć w siedzibie zamawiającego, pokój nr 247. 
Termin składania ofert upływa dnia 29 łipca 1996 r. o godz. 15.00.
Otwarcie ofert dnia 30 łipca 1996 r. o godz. 11.00 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 w zamówieniach publicznych.

Zarząd Miasta Rybnika ogłasza
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ZAMÓWIENIE PUBLICZNE 

NA WYKONANIE:
ZADANIE NR 1 “REMONT KAPITALNY CHODNIKA 

UL. OKULICKIEGO”
* ZADANIE NR 2 “REMONT KAPITALNY CHODNIKA 

UL. ZEBRZYDOWICKA”
Termin realizacji: 2 miesiące od daty podpisania umowy.
Wadium należy wpłacić w PBK I/O Rybnik nr 372602-2017-3620-3-68 lub w 
kasie Urzędu Miasta do dnia 6 sierpnia 1996 r. do godz. 12.00, dopuszcza się 
wszystkie formy przewidziane Ustawą art. 41 ust. 2.
Wysokość wadium 6.000,00 zł.
Wysokość wadiów częściowych:
- remont kapitalny chodnika ul. Okulickiego w wysokości 2.500,00 zł
- remont kapitalny chodnika ul. Zebrzydowicka w wysokości 3.500,00 zł 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia /cena 10 zł/ można odebrać w sie
dzibie zamawiającego, pok. 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 remontu chodni
ka: Okulickiego, Zebrzydowicka” należy złożyć w siedzibie zamawiającego, po
kój nr 247.
Termin składania ofert upływa dnia 6 sierpnia 1996 r. o godz. 15.00.
Otwarcie ofert dnia 7 sierpnia 1996 r. 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.

Projekt planu do wglądu
Stosownie do art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 7 łipca 1994 roku o zagospoda

rowaniu przestrzennym /Dz. U. N r 89 poz. 415/ zawiadamia się, że
projekt zmiany w miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego miasta Rybnika 
zatwierdzonym uchwałą Nr 276/XXXV/93 Rady Miasta Rybnika z dnia 
5.05.1993 r. będzie

wyłożony do publicznego wglądu
w dniach od 24 czerwca do 22 łipca 1996 roku włącznie, w Wydziale 

Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Rybniku przy ul. Miejskiej 7, 
pok. nr 118 w godz. od 9.00 do 13.00.

Zgodnie z art. 23 ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie 
zmiany planu może wnieść protest.

Zgodnie z art. 24 ustawy, każdy którego interes prawny lub uprawnienia zostały 
naruszone przez ustalenia przyjęte w projekcie planu może wnieść zarzut.

Zainteresowani mogą zgłaszać protesty i zarzuty na piśmie do Zarządu Miasta z 
podaniem oznaczenia nieruchomości w terminie nie dłuższym niż 14 dni po upły
wie okresu wyłożenia.

W razie po t rzeby
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 21 do 27 czerwca, apteka pod Lwem, 
ul. Sobieskiego 4, Rybnik, tel. 228-06

^EKSPRESS 
Rybnik, Reja 2

W yw oływ an ie  negatyw ów  w procesie  C-41 i w ykonyw anie 
odbitek  w  ośm iu  form atach. T erm iny  od 1 do 24 godzin.

V .

4  zdjęcia paszportowe - tylko 6 zł,-

"Dziś fotografujesz - dziś masz zdjęcia "

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rybniku - Kamieniu

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY 
NA REMONT SANITARIATÓW W PAWILONIE “JUDO” PRZY UL. 

POWSTAŃCÓW 40.

Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia i koszto
rys wstępny robót można uzyskać w siedzibie dyrekcji, w hotelu “Olimpia”, przy 
ul. Hotelowej 12 w Kamieniu.

Pisemne oferty należy składać do 5.07.1996 r. w dwóch zaklejonych kopertach z 
dopiskiem “Przetarg” w dyrekcji MOSiR. Ogłoszenie wyników odbędzie się dnia 
8.07.1996 r. o godz.10.00.

Ogłoszenie oferty jest jednoznaczne z przyjęciem zaproszenia na przetarg. Szcze
gółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 22-140.

Środowa Giełda Cenowa
M ięso schab wołowe

extra
szynka wp. 
gotowana śląska

Raciborska 11 9,65 11,50 13,80 7,40
Hala Mięsna, 3 Maja 9,20 9,90 14,90
TARG 9,00 - 9,70 9,80-11,70 12,50-14,00 6,80 - 8,40

Owoce/W arzywa pomidory pomarańcze m archewka ziemniaki

Raciborska 15 6,40 3,60 2,80 (hol.) 0,50
Miejska 2 6,00 4,20 3,00 (hol.) 0,70
TARG 5,00-5,50 2,20 - 2,50 2,40 - 3,00 0,80 (młode)

Spożywcze masło cukier jajko mąka

Raciborska 15 227g -1,80 2,25 0,24 1,20
Raciborska 27 227g -1,80 2,00 0,25 1,30
TARG 227q -1,80 2,05 - 2,20 0,18-0,28 1,25-1,48

W a lu ty 100
dolarów

100
marek

100 koron 
czeskich

100 franków 
francuskich

Hotel Polski 269,00/273,00 176,00/179,00 9,60/9,85 53,10/53,80
Delikatesy, ul. Miejska 269,00/273,00 170,00/179,00 9,60/9,85 51,70/53,00
Gal lux, Rynek 268,00/272,00 176,00/179,00 9,55/9,85 53,00/53,90

lo j*?
GAZETA RYBNICKA, TEL. 28825



Żużel Żużel

RKM w  finansowych tarapatach
Od kilku sezonów rybnicki żużel przeżywa wielki kry

zys związany nie tylko ze słabymi wynikami sportowy
mi, ale także z pogarszającą się sytuacją finansową klu
bu. Kiedyś sportowa i finansowa potęga na polskim rynku 
żużlowym, a obecnie słabiutka, drugoligowa drużyna z
kłopotami finansowymi.

Już od trzech sezonów drugoligowy 
zespół zarabia pozbywając się swoich 
najlepszych żużlowców i przeznacza te 
środki na utrzymanie sekcji żużlowej. 
Dzięki wypożyczeniom czy też defini
tywnym transferom rybnickich żużlow
ców do innych klubów, żużel w Rybni
ku jeszcze istnieje... Oprócz tego dzia
łalność klubu finansowo wspierają spo
nsorzy, do których rybniccy działacze 
coraz częściej wyciągają dłoń. Jednak i 
sponsorzy nie zawsze mogą dać więcej 
niż zaplanowali wcześniej. Obecnie sy
tuacja klubu pod względem finansowym 
jest niepokojąca. Otóż ze względu na 
brak funduszy wstrzymano treningi 
szkółki żużlowej, bez której przyszłość 
klubu maluje się w czarnych kolorach. 
Byłaby wielka szkoda, gdyby właśnie 
tym najmłodszym żużlowcom brak pie
niędzy uniemożliwił uprawianie sportu

żużlowego. Obecnie w Rybniku mamy 
8 zawodników młodzieżowych i zmar
nowanie ich talentów byłoby bardzo 
złym posunięciem. To, iż nie występu
ją  oni w pojedynkach ligowych nie 
świadczy o tym, że są słabi. Obserwu
jący treningi dobrze wiedzą jak wiele 
już potrafią młodzi żużlowcy.

MaT

Rybnicki Klub Motorowy 
zaprasza na 

mecz ligowy z 
“Cem-Wap-em” Opole 

w niedzielę, 23 czerwca 
o godz. 17.00 na stadionie 

przy ul. Gliwickiej.

-----------------------------------------------n

Kronika policyjna
v____________ _____________ )

Basen i namiot
W nocy z 7 na 8 czerwca nieznany 

sprawca włamał się na teren prywat
nej posesji przy ulicy Jaśminowej w 
Boguszowicach, skąd skradł okno pla
stikowe i dziecięcy basenik ogrodo
wy. Straty oszacowano na 850 zło
tych. Podobnej “letniej” kradzieży do
konano w nocy z 15 na 16 czerwca. Z 
ogrodu przy ul. G liw ickiej również 
nieznany jeszcze sprawca skradł roz
bity tam namiot wart 300 złotych.

Zmarł w zaroślach 
W sobotę 8 czerw ca o godzinie 

22.00 na terenie skweru u zbiegu ulic 
Kotucza i Zebrzydowickiej znalezio
no zwłoki 40-letniego mieszkańca Za
brza. Policja po wstępnych oględzi
nach wykluczyła działanie osób trze
cich, a prokuratura zarządziła sekcję 
zwłok.

Pijani kierowcy
W niedzielę 9 czerwca doszło na te

renie Rybnika do dwóch wypadków,

spowodowanych przez pijanych kie
rowców. O godzinie 8.00 na ulicy Mi- 
kołowskiej kierowca mazdy zjechał na 
pobocze, gdzie uderzył w drzewo i 
stojącą tam reklamę. W wypadku po
szkodowana została 17-letnia pasażer
ka mazdy, która doznała rany ciętej 
głowy. Natomiast o godzinie 19.30 na 
ulicy Robotniczej w Kamieniu 47-let- 
ni kierowca ciężarówki marki M erce
des najechał na małego fiata, którego 
kierowca doznał rany ciętej głowy. 
We krwi kierowcy ciężarówki wykry
to 3,1 promila alkoholu. Również pod 
wpływem 2,0 promili alkoholu była 
kobieta, która w niedzielę 16 czerwca 
cofając polonezem, najechała na opla. 
K olizja m iała m iejsce na parkingu 
przy ulicy Budowlanych.

Poszkodowani rowerzyści 
W niedzielę 9 czerwca o godzinie 

19.40 na ulicy 1 Maja kierowca opla 
nie udzielił pierwszeństwa 14-letnie- 
mu rowerzyście i doprowadził do zde
rzenia. Prawidłowo jadący row erzy
sta doznał ogólnych potłuczeń i zo
stał przewieziony do szpitala na ulicy

Zarząd Miasta informuje
\ __________________________________________________________ J

Zarząd Miasta Rybnika ogłasza 
PRZETARG OFERTOWY NA DZIERŻAWĘ TERENU

Z PRZEZNACZENIEM NA PARKING STRZEŻONY CAŁODOBOWY

Przedmiotem przetargu jest najem terenu na czas nieokreślony stanowiący wła
sność gminy miasta Rybnika położony przy ul. Raciborskiej 20 o pow. 450,5 m kw.

Bliższych informacji udziela Naczelnik Wydziału Lokalowego Urzędu Mia
sta Rybnika tek 24 168 lub 25 344.

Oferty zawierające proponowaną kwotę miesięcznej odpłatności za dzierżawę 
terenu o pow. 450,5 m kw. oraz regulamin parkingu należy składać w Wydziale 
Lokalowym Urzędu Miasta Rybnika przy ul. 3 Maja 12 pokój nr 9 w termi
nie do dnia 9 lipca 1996 r. godz. 15.00.

Wizja terenu odbędzie się w dniu 5 lipca 1996 r. od godz. 9.00 do 10.30 
Przetarg - otwarcie ofert odbędzie się w dniu 10 lipca 1996 r. o godz. 10.00 w 
sali nr 37 I piętro budynku Urzędu Miasta Rybnika przy ul. Chrobrego 2.

Uczestnik przetargu winien wpłacić wadium w wys. 500,00 zł w kasie Urzędu 
Miasta najpóźniej do dnia przetargu do godz. 9.30. W przypadku wygrania 
przetargu wadium zalicza się na odpłatność czynszu.

Wadium przepada w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy uczestnika 
wygrywającego przetarg.

Uczestnicy przetargu winni zapoznać się z regulaminem przetargu który 
jest do wglądu w wydziale lokalowym Urzędu Miasta przy ul. 3 Maja 12.

Zarząd Miasta Rybnika zastrzega sobie prawo odstąpienia w każdej chwili od 
przetargu bez podania przyczyny.

Żużel f ŻużelL__ J Żużel

W smutnych nastrojach
W minioną niedzielę żużlowcy Ryb

nickiego Klubu Motorowego rozegrali 
w Opolu mecz ligowy z zamykającym 
tabelę zespołem “Cem-Wap-u”. Oby
dwa kluby borykają się ze sporymi pro
blemami finansowymi, a rzutuje to na 
postawę zawodników na torze. Zespół 
“Cem-Wap-u” dysponował w tych za
wodach tylko trzema sprawnymi moto
cyklami, a rybniczanie mieli w składzie 
aż 4 zawodników młodzieżowych oraz 
startującego na kontrakcie amatorskim 
Andrzeja Musiolika.

Mecz nie był porywającym widowi
skiem. Na skutek niezdecydowanej po
stawy sędziego - Benona Dembińskie
go z Leszna, zawody trwały ponad 2 
godziny. Rybniczanie wygrali w Opo
lu 49 : 41. Punkty dla RKM-u zdobyli: 
Musiolik- 5 /2, 1, 2, 0/, Skupień -4 /1 , 
1, 1, 1/, D. Fliegert - 8 /2, 3, 1 ,2 ,0 /, 
Węgrzyk - 10/1, 2, 2, 2, 3/, K. Flie-

gert - 13/3, 3, 3, 3, 1/, Sosna - 8 / l ,  3, 
2, 2/, Kiermaszek - 1 / I , W, o/, Furgoł 
- nie startował.

Znakomicie wypadł Mariusz Wę
grzyk, który nie odbiegał umiejętno
ściami od bardziej doświadczonych za
wodników. Dorobek punktowy Marci
na Kiermaszka mógł być większy, ale 
w wyścigu VII, młodzieżowym, kolega 
z zespołu - Eugeniusz Sosna spowo
dował upadek tego zawodnika. Z po
wtórki biegu został wykluczony Kier
maszek, a nie sprawca przerwania wy
ścigu. Był to ewidentny błąd sędziego 
zawodów.

Na podkreślenie zasługuje podwójne 
zwycięstwo pary Węgrzyk - Sosna w 
nominowanym wyścigu XIV.

Po zwycięstwie w Opolu zespół Ryb
nickiego Klubu Motorowego zajmuje 6. 
miejsce w tabeli.

P.S.

BUSHIDO szuka pracowników
Ośrodek “BUSHIDO” w Rybniku 

ul. Floriańska 1 zatrudni techników 
fizykoterapii i mgr rehabilitacji.

Osoby chętne do pracy m ogą skła
dać p o d an ia  w O środku  do dnia

27.06.1996 r. Rozm ow y kw alifika
cyjne z kandydatam i odbędą się w 
dniu 28.06.1996 r. w Ośrodku “BU
SHIDO” w Rybniku, ul. Floriańska 
1 o godz. 9.00.

Rudzkiej. Zaś w sobotę 15 czerwca o 
godzinie 8.40 na skrzyżowaniu ulic 
Łącznej i Rudzkiej 42-letni row erzy
sta wjechał nagle na skrzyżowanie nie 
udzielając pierwszeństwa nadjeżdża
jącem u fiatowi 126 p. Na skutek w y
padku rowerzysta doznał złam ania le
wej nogi.

Pogryziony kontroler
W poniedziałek 10 czerwca o godzi

nie 7.00 w Chwałowicach w “czerwo
nym ” autobusie linii 580, 46-letn i 
mężczyzna został przyłapany na jeź- 
dzie bez biletu. W inny przekroczenia 
prawa zaczął się jednak bić z kontro
lerem, usiłując nakłonić go do zanie
chania jego czynności służbowych. 
Podczas bójki pasażer szarpał i gryzł 
kontrolera w okolicach prawego ra
m ienia. Z ostał jed n ak  zatrzym any 
przez policję.

Doniesienie o gwałcie
Mieszkanka Rybnika powiadomiła po

licję, że w nocy z 13 na 14 czerwca zosta
ła pobita i zgwałcona przez znanego so
bie mężczyznę. Przestępstwa dokonano 
w mieszkaniu poszkodowanej. szoł

Młodzi modelarze 
na start

Na początku czerwca na lotni
sku Aeroklubu ROW w Gotarto- 
wicach sekcja modelarska zorga
nizowała zawody modelarskie pn. 
"Młodzi na start”.

Jest to cykliczna impreza organizowa
na z okazji Dnia Dziecka pod patrona
tem Aeroklubu Polskiego, rozgrywana 
zawsze w pierwszą niedzielę czerwca na 
lotniskach sportowych w Polsce. Zawo
dy te są przeglądem pracy klubów mo
delarskich pod względem szkolenia naj
młodszej grupy wiekowej tzw. młodzi
ków /wiek do 17 lat/.

Na płycie lotniska do walki o tytuł naj
lepszego stawili się przedstawiciele sze
ściu klubów modelarskich działających 
na terenie ROW-u, a konkurencje prze
biegały w sześciu klasach modeli: od 
modeli szybowców, przez modele samo
lotów napędzanych silnikami, a kończąc

Żużlowcy 
apelują 

o pomoc
Sytuacja finansowa Rybnickiego 

Klubu Motorowego stała się krytycz
na. Brak środków na działalność spo
rtową sprawił, że rozważane jest obe
cnie wycofanie zespołu z dalszych 
rozgrywek ligowych. Może to być ko
niec żużla w Rybniku, a na odrodze
nie się tego sportu w  naszym mieście 
trzeba będzie wtedy czekać wiele lat.

Dlatego Zarząd Klubu zwraca się 
do wszystkich instytucji, podmio
tów prowadzących działalność go
spodarczą, ludzi dobre j w o li, 
którym drogi jest rybnicki żużel, o 
wsparcie klubu w trudnej sytuacji. 
Wsparcie to może mieć formę zlece
nia reklam na stadionie, w progra
mach zawodów, na plastronach za
wodników i w inny uzgodniony spo
sób. Możliwe są również darowizny, 
które m ogą być przez darczyńców od
liczane z ich dochodów podlegają
cych opodatkowaniu. Klub jest bo
wiem stowarzyszeniem i może przyj
mować takie formy wsparcia.

Wszelkie informacje udzielane są 
na stadionie przy ul. Gliwickiej w se
kretariacie Klubu w godz. 8.00 - 
16.00 oraz pod numerem telefonu 
28 880.

Za życzliwość okazaną Klubowi w 
trudnych chwilach z góry serdecznie 
dziękujemy.

Zarząd
Rybnickiego Klubu Motorowego

na modelach rakiet.
Po podsumowaniu wszystkich wyni

ków 1. miejsce zajął Klub Modelarski
im. mjr. pil. B. Janasa działający przy 
Ognisku Pracy Pozaszkolnej nr 2 w 
Rybniku - Niedobczycach, 2. miejsce - 
Górnośląski Klub Modelarstwa Ko
smicznego z Rybnika, a na 3. miejscu 
uplasował się Klub Modelarstwa Lot
niczego działający przy Młodzieżowym 
Domu Kultury w Rybniku.

Sukces modelarzy z Niedobczyc jest m.
in. wynikiem stworzenia bardzo dobrych 
warunków pracy dla modelarzy przez 
dyrektorkę OPP-2 Marię Karwot - Pysz 
oraz pomocy ze strony Rady Dzielnicy 
Niedobczyce.

M arcin W ypiór

Rozpoznaj się na zdjęciu
Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Rybniku, ul. 
Żużlowa 25

ogłasza otwarcie postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego 
w trybie negocjacji z zachowaniem 
konkurencji na:

BIEŻĄCE ROBOTY OGÓLNO
BUDOWLANE W OBIEKTACH 

OŚRODKA POMOCY SPOŁECZ
NEJ W RYBNIKU.

Zaproszenie do składania ofert wstęp
nych zawierające m.in. wykaz prac i 
obiektów można odebrać w sekretaria
cie Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Rybniku, ul. Żużlowa 25.

Oferty wstępne należy składać do 4 
lipca 1996 r. do godz. 14.00 w sekre
tariacie Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Rybniku, ul. Żużlowa 25.

Oferty zostaną komisyjnie otwarte 8 
lipca 1996 r.

O terminie negocjacji oferenci zostaną 
powiadomieni na piśmie.

Uprawnionym do kontaktu z oferenta
mi jest Antoni Lepiarczyk, tel. 210-13.

Pierwsza z osób, które rozpoznają się na zdjęciu zrobionym w ostatni ponie
działek 17 czerwca br. pośród oglądających na Rynku wystawę o burmistrzu 
Weberze i zgłoszą się w naszej redakcji, otrzyma publikowaną w gazecie fotogra

f ię  oraz p ięć smakowitych kołoczyków! Zapraszamy do zabawy!
Sponsorem naszej zabawy jest piekarnia Franciszka Studnika z Rybnika przy 
ulicy Kościelnej nr 3.

Nasza redakcja znajduje się w oficynie kamienicy Rynek 12 /dojście od ulicy 
Zamkowej lub Korfantego/, je s t czynna codziennie oprócz sobót i niedziel od 
9.00 do 1 7.00. Zdj. szoł

uQAZETA RYBNICKA, TEL. 28825



Zdjęcie l i i  F U J I C O L O R

z albumu czytelników
Z a p ra s z a m y  n a s z y c h  C z y te ln ik ó w  do w sp ó ln e g o  o g lą d a n ia  z d ję ć . 

W y sta rc z y  p rz y jść  do re d a k c ji z c iek a w y m  zd jęc iem , k tó re  p o  o p u b li
k o w an iu  zw ró c im y . /M o żn a  też  w rzu c ić  je  do n a szy ch  "żó łty ch  sk rz y 
n ek "/. Raz w miesiącu autora najsympatyczniejszego lub najbar
dziej "odjazdowego" zdjęcia firma "EKSPRES FUJI", Rybnik, 
ul. Reja 2, nagrodzi bezpłatnym wywołaniem i wykonaniem odbi
tek z rolki filmu.

Próba sił...
Zdy. B.S.

Sp. z o.o.

Klub Międzynarodowej 
Prasy i Książki 

Rybnik, ul. Sobieskiego 18

Wśród autorów 
prawidłowych 

rozwiązań 
krzyżówki z tego 

numeru 
rozlosujemy 

bon towarowy 
wartości 25 zł 

ufundowany przez 
Klub

Międzynarodowej
Prasy

i Książki EMPiK

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Poziomo: Al - Płótno okrywające ciało Chrystusa w grobie A9 - Zgromadze
nie ludzi pragnących realizować zasady danej religii Cl - Łagodzi wstrząsy
C9 - Południowoamerykańska małpa szerokonosa D5 - Kura wysiadująca jaja 
El - Nakrycie głowy w kształcie stożka, bogato zdobione E9 - Samica jelenia 
G2 - Ogółnie o nowych pojęciach, zwyczajach, normach II - Rośliny zielne 19 
- Komik cyrkowy J5 - Może być powietrznaKl - Po łac. pierwszy K9 - Czarna 
śmierć M l - Podziałka M9 - Listwa na burcie łodzi wiosłowej 
Pionowo:
1A - System rządów carskich II - ...majątkowy w testamencie 3A - Wg. wie
rzeń religijnych do zbawienia koniecznie potrzebna 31 - Atrybut Zeusa i Ate
ny 4E - Np. USA dla byłego ZSRR 5A - Hodowana dla cennego futra 51 - 
Narzucona na suknię wieczorową 7C - Uwalnia butelkę od korka 9A - Ogni
sko martwicy w mięśniu sercowym 91 - Towar z rozbitego statku pływający 
po powierzchni morza 10E - Nazw a różnych spółdzielni pracy w byłym ZSRR 
11A - Pogardliwie dobry uczeń 111 - Wyspa na Morzu Kaspijskim 13 A - 
Potocznie trzecia zmiana 131 - Jezioro we wsch. Afryce 
W rozwiązaniu wystarczy podać hasło które pow stanie po  ułożeniu liter wg. 
szyfru: A li, A4; 0 3 ,  0 2 ,  L5, C4, K12; KI, D li, KIO, J7, K9, H4, E li, CIO, 
K4; G il, E2, B5, L3, J7; K9, E7, G3, M12, J13; G10, J 6 ,112, L3, G2, H10.

Nagrodę za rozwiązanie krzyżówki nr 22 z hasłem 
“CZAS PRZEMIJA, WYPOWIEDZIANE SŁOWO POZOSTAJE” 

otrzymuje ANDRZEJ PUSTELNIK, ul. Poprzeczna 120, 44-290 Jejkowice.
Nagroda do odebrania w redakcji przez miesiąc 

od daty ogłoszenia nazwiska zwycięzcy.

[ Pod znakami zodiaku
BARAN - 21.03. - 20.04. - To nie będzie łatwy tydzień. Spadnie Twój potencjał 
intelektualny, a co za tym idzie, rozwiązanie dręczącego problemu przysporzy Ci 
sporo kłopotu. Warto przeczekać najgorsze - potem aura wokół Ciebie wyraźnie 
się poprawi.
BYK - 21.04. - 20.05. - Zapowiada się duże ożywienie towarzyskie. Nawiązane 
kontakty będziesz mógł wykorzystać w przyszłości, na razie wystarczy o intere
sach porozmawiać, na działanie czas przyjdzie później.
BLIŹNIĘTA  - 21.06 - 20.06. - Ktoś chętnie odnowi zawartą[ przed laty znajo
mość. Może się to okazać bardzo ekscytujące, ale i korzystne finansowo. Musisz 
tylko znaleźć czas na dłuższą; rozmowę i nie okazywać zniecierpliwienia.
RAK - 21.06. - 20.07. - Będzie Ci potrzebny spory refleks, by odnaleźć się w 
kalejdoskopie wydarzeń. Nie zawodzi też ostrożność, bo ktoś chętnie wykorzy
stałby każdc[ Twojci chwilę nieuwagi i rozkojarzenia, by podsunąć fałszywy trop 
w ważnej sprawie.
L EW  - 21.07. - 23.08. - Intrygi i nieporozumienia w pracy to rzecz przejściowa, 
choć bardzo dokuczliwa. Trzeba wyhamować, schować ambicje do kieszeni, prze
czekać. Potem będziesz gotowy do walki o swoje racje.
PANNA - 24.08. - 22.09. - Zanosi się na wielkie zmiany i to zarówno w kręgach 
partnerskich, towarzyskich, jak  i zawodowych. W części będa  ̂ one korzystne - 
szczególnie w sprawach osobistych, w części - niestety, nie. Najlepiej zrobić do
brą minę, to pomaga...
WAGA - 23.09. - 23.10. - Zaangażowanie w pracę przyniesie Ci uznanie jakiego 
się nie spodziewałeś. Będzie to momentem przełomowym, po którym nastąpi kil
ka wydarzeń, które wiele mogą w Twoim życiu zmienić.
SKORPION  - 24.10. - 22.11. - To co Cię spotka nie będzie klęska^ czy nieszczę
ściem, ale pozwoli lepiej ocenić sprawy i ludzi. Już wkrótce będziesz w stanie 
kontrolować sytuację, teraz z nowymi doświadczeniami.
STRZELEC - 23.11. - 21.12. - Będziesz miał niewielki wpływ na to, co będzie się 
teraz działo w pracy. Poczujesz się tym zawiedziony, ale na szczęście komplika
cje nie dotkną Twojego życia osobistego, które będzie kwitnąć.
KOZIOROŻEC - 22.12. - 20.01. - Ten przedwakacyjny tydzień spędzisz niezwy
kle aktywnie i pracowicie. Warto się zmobilizować, by później leżeć na “dowol
nie wybranym boku ”. Przedtem jednak przewinie się przez Twój dom wiele osób, 
z których każda będzie miała do Ciebie jakiś interes.
WODNIK - 21.01. - 19.02. - Poczujesz wielki przypływ energii i tylko od Ciebie 
zależy jak  spożytkujesz - czy na dokończenie zawodowego projektu czy też 
romantyczna^ podróż. Jeżeli wybierzesz pierwsze - zostaniesz doceniony w pracy, 
jeżeli drugie - w domu...
R YBY - 20.02. - 20.03. - Problemy osobiste odwrócą Twoja  ̂ uwagę od spraw 
zawodowych. Na szczęście kryzys nie potrwa długo i zdążysz w porę załatwić 
najważniejsze sprawy.

Śmiało na plażę!
Dziś pierwszy dzień lata, czas więc najwyższy, by zaopa

trzyć się w nowy kostium kąpielowy. By efekt takich zaku
pów nie popsuł Ci potem letniego wypoczynku, przemyśl 
dobrze problem, nie śpiesz się z przymierzaniem. Najlepiej 
żeby Twoje nogi już w przymierzalni były gładkie i opalo
ne /choćby sztucznie/, by się nie zniechęcić. Pamiętaj też, 
że mały biust można zamaskować w kostiumie z usztyw
nionymi miseczkami, a sadełko na brzuchu - wysokimi majt
kami. To nieprawda, że wysoko wycięty kostium podłuży 
Ci optycznie nogi, jest natomiast prawdą, że chudość wy
gląda lepiej w dużych wzorach a bladość w czarnym kostiu
mie. Pamiętajcie też, że topless jest niemodny! Modne są 
natomiast neonowe kolory, a także złote i inne połyskliwe 
tkaniny, ale też czarne, w owocowe wzory. Modne są też 
dwuczęściowe kostiumy z usztywnionymi miseczkami i wyższymi majtkami z pa
skiem, ale również minimajteczki wiązane po bokach.

Życzymy zatem bezpiecznych kąpieli morskich i słonecznych.
W różka

Fatałachy 
z naszej szafy

Dziś kolejne dwa z ośmiu fragmentów.
Należy złożyć je w całość, nakleić na kart
kę i przysłać do redakcji lub wrzucić do 
którejś z naszych żółtych skrzynek.

Wśród autorów prawidłowych rozwiązań, na które czekamy do 10 lipca, 
rozlosujemy dwie nagrody pieniężne wartości 20 zł każda.
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Rybnickie puzzle
V __________ __________ _____________ )

Sp. z o.o.
Klub Międzynarodowej Prasy 

i Książki
Rybnik, ul. Sobieskiego 18

J o S T E I N  G AARDER -  
“ P r z e p o w i e d n i a  
D żokera” , W arsza
wa 1996 r. Wydaw
nictwo Jacek Santor- 
ski & Co

Książka wydana w 
ram ach p rz ed się 
wzięcia Troll Project 
n astaw ionego  na 
upows zechn i an i e  
skandynawskiej literatury. J. Santorski 
polecając powieść napisał że “fascynuje, 
uczy dzieci, integruje młodzież i wzru
sza dorosłych”.

Piotr Lewandow
ski - “Samolecze-
NIE MET OD Ą
B .S.M .”, W arsza
wa 1996 r. Wydaw
nictwo Arics.

D okładny opis 
nowej mało znanej 
metody samolcczc- 
nia wielu schorzeń 
wynalezionej przez 
Eugeniusza Uchna- 

sta. B.S.M. oddziałuje bezpośrednio na 
centralny układ nerwowy i nic przynosi 
skutków ubocznych.

“ B everly H ills ,
9 0 2 1 0  -  KALENDARZ 
NA ROK SZKOLNY 9 6 /
97” , W ydawnictwo 
Debit

Kalendarz wydany 
jak  dobrej klasy 
książka kucharska, w 
twardej oprawie, na 
świetnym papierze.
Wydawnictwo zawiera też liczne fotogra
fie z filmu i sylwetki aktorów.

J ohn W illiams -
“Summon the heroes 
T he O fficial C en
tennial O limpic The
me”

Płyta zawierająca 
przeboje igrzysk olim
pijskich. Znalazło się 

też nagranie oficjalnego hymnu tegorocznej 
olimpiady w Atlancie.

Jose Carreras - “Ita- 
ll\n Opera Composers 
Songs”

Sygnowana przez 
Sony płyta z pieśniami 
włoskich kompozyto
rów oper - Rossiniego,
Donizetticgo, Bcllinic- 
go i Vcrdicgo w wykonaniu jednego z trzech 
słynnych tenorów, którzy ostatnio koncer
towali w Polsce.

Spin Doctors - “You’
VE GOT TO BELIEVE IN
something”

Kolejna porcja inte
ligentnego rocka z 
Nowego Yorku. Płyta 
zawiera pogodne 

utwory, które z założenia miały być prze
ciwstawne dość "czarnemu" nurtowi muzy
ki z Seattle.
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