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Purmo pod oknem
Siedemdziesiąt pięć procent sprzedanych w kraju grzejników 

panelowo-stalowych pochodzi z polskiej fabryki Rettig Heating 
Sp. z o.o. z Rybnika. Jeszcze w 1995 roku fabryka w Rybniku 
otrzymała jako pierwszy i jedyny polski producent w tej branży 
europejski certyfikat jakości ISO 9002, wydany przez British 
Standards Instution.

Pierwsze grzejniki płytowo-stalowe 
pojawiły się w Europie pod koniec lat 
dwudziestych. Rozwój techniki spawal
niczej i automatyzacja produkcji spowo
dowały gwałtowny ich rozwój w latach 
pięćdziesiątych. Obecnie zdominowały 
rynek zachodnioeuropejski, gdzie stano
wią̂  ponad 90 proc. wszystkich sprzeda
wanych grzejników. W Polsce również

zyskały sobie dużą popularność, która 
rośnie z roku na rok. 75 procent sprzeda
nych w kraju grzejników panelowo-sta
lowych pochodzi z polskiej fabryki Ret
tig Heating Sp. z o.o. z Rybnika.

Początki działalności firmy na terenie 
Polski sięgają roku 1992. Wtedy powo
łano do życia spółkę z o.o. Rettig Polska 
ze 100-procentowym kapitałem fińskim.

Zadaniem spółki było rozwinięcie sprze
daży nowoczesnych, energooszczędnych 
grzejników centralnego ogrzewania, 
przystosowanych do pracy w zautoma
tyzowanych instalacjach grzewczych. Do 
tego czasu nie było na rynku krajowym 
grzejników, które spełniałyby te wyma
gania. Koncern Rettig wytypował do 
sprzedaży na rynku polskim najpopular
niejszy w zachodniej Europie grzejnik 
typu Purmo. Zarząd koncernu podjął 
również decyzję o uruchomieniu produk
cji w Polsce. W 1993 roku podpisano 
umowę joint venture z Hutą Silesia w 
Rybniku, na mocy której Rettig nabył 93 
proc. udziałów w zakupionej części fa
bryki, powołując w Polsce spółkę Rettig 
Silesia.

Następna^ potężną inwestycją było uru
chomienie w 1994 roku produkcji grzej
ników Purmo na nowej w pełni zauto
matyzowanej linii produkcyjnej w Ryb
niku. W 1995 roku zaprojektowano i 
dostarczono nowątzw. “superlinię” pro
dukcyjną, która po uruchomieniu tego 
lata będzie najnowocześniejszą linią w

c.d. na stronie 3.

Oblegane
licea

Pomimo wakacji nie wszyscy 
uczniowie już odpoczywają. Ab
solwenci szkół podstawowych je
szcze w tym tygodniu musieli 
wykazać się wiedzą i odpornością 
psychiczną podczas egzaminów

Linia produkcyjna grzejników Purmo.
Zdj.: arch.

Francuscy malarze z Mazamet wraz z członkami zespołu "Oblicza " wzięli udział 
w malarskim plenerze na Rynku. Na zdjęciu przy sztalugach siedzą: Marie-Rose 
Semât, Pilar Bessieres, Yvette Tautil.

Dni Francuskie w Rybniku

Jutro  f e s t y n
Ukoronowaniem Dni Francuskich, które od prawie tygodnia 

trwają w Rybniku, będzie jutrzejszy festyn na Rynku. W sobot
nie południe natomiast w Urzędzie Miasta odbędzie się oficjalne 
spotkanie przybyłych z zaprzyjaźnionego Mazamet gości z wła
dzami samorządowymi Rybnika. Ze strony francuskiej, oprócz 
grupy malrzy-amatorów, muzyków i studentów obecni będą rów
nież mer Mazamet Michel Bourguignon oraz przewodniczący To- 
warzystwa Rybnik-Mazamet Jacques Beaulieu.
Dni Francuskie w Rybniku zainau

gurowało otwarcie wystawy plastyków 
- amatorów z Towarzystwa Mazamet - 
Rybnik, którzy w roku ub. gościli u sie
bie członków zespołu “Oblicza”, a te-

liance Française z Elżbietą Paniczek, 
władz samorządowych Rybnika z pre
zydentem Józefem Makoszem, a ze 
strony francuskiej wicemer Mazamet 
Pascal Rouanet podkreślili wagę kon-

Pierwszy tydzień wakacji!

Wakacje trwająjuż od tygodnia. Dla 
kończących klasę I ‘‘a ” uczniów chwa
łowickiego liceum to pierwsze wakacje 
w szkole średniej. Wychowawczyni kla
sy, polonistka Halina Szymczyk ceni ją  
za ciekawe pomysły, dobre wyniki w 
nauce oraz za stworzenie wyjątkowo 
dobranego zespołu. Uczniowie obdaro
wując nauczycieli kwiatami dziękowali 
za naukę i cieszyli się ju ż  na następny

rok nauki po wakacjach - a profesoro
wie tego liceum sądzą\, że zabrzmiało 
to szczerze. Natomiast o zgraniu tej kla
sy świadczy fakt, że ju ż  w pierwszy po
niedziałek wakacji uczniowie spotkali 
się na ognisku w ogrodzie swego kole
gi H’ Zebrzydowicach. Na zdjęciu klasa 
pierwsza “a ” z IV  LO w chwilę po roz
daniu św iadectw  rozpoczęła sw oje  
pienvsze licealne wakacje. /szoł/

do szkół średnich.
Jak co roku najbardziej oblegane były 

licea. W I i II LO liczba kandydatów 
p rzek ro czy ła  liczbę  o ferow anych  
miejsc, podobnie jak w Zespole Szkół 
Ekonomiczno-Usługowych i Zespole 
Szkół Technicznych. W pozostałych 
szkołach średnich przygotowano w ię
cej miejsc w klasach niż znalazło się 
chętnych do nauki. - Od września uru
chamiane je s t nowe VI liceum w daw
nej szkole górniczej w Boguszowicach, 
również w V LO i w liceum w Czer- 
wionce-Leszczynach je s t sporo w ol
nych miejsc, dlatego każdy kto pom y
ślnie przejdzie przez egzaminy będzie 
się uczył w szkole średniej, chociaż nie
koniecznie takiej ja ką  sam wybrał - 
powiedziała Anna Bielica z Delegatu
ry Kuratorium Oświaty w Rybniku.

Tematy egzaminacyjne okazały się 
niezbyt trudne. Wielu uszczęśliwił brak 
zadania z treścią z matematyki, nato
miast wszystkich nauczycieli i rodziców 
zaskoczył fakt, że przyszli licealiści nie 
znali reżysera filmu “Perła w koronie”. 
Dziwi to szczególnie na Śląsku.

Pewnym zaskoczeniem były również 
propozycje w wyborze języków  ob
cych. Tylko w I LO angielski prefero
wało ponad 150 kandydatów, gdy do 
pozostałych klas z jęz. niemieckim czy 
francuskim zgłosiło się zaledwie kilku
nastu chętnych. /a/

raz przyjechali z rewizytą.
Obecni na wernisażu współorganizato
rzy Dni..., a więc przedstawiciele Al-

Zapraszamy!
Sobota , 29 czerw ca,

muee2NY
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 trzech i w tym numerze nakle
ić na kartkę pocztową i wysłać na adres naszej 
redakcji lub wrzucić do “żółtych skrzynek” w 
terminie do 10 lipca.

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

taktów interpersonalnych, szczególnie 
w sferze kultury, która znosi wszelkie 

c.d. na stronie 3.

Bienvenus!
godz. 18 .00  - 21 .00

ZA DARHO!

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

francuskiego zespołu “Saint Raphaël” 
i zespołu Czesława Gawlika 

degustacja wina i serów
Zespół "Saint Raphaël" wystąpi również w tym samym 

dniu na Rynku w godz. od 10.00 do 12.00 
Bienvenus! Zapraszamy!

GAZETA RYBNICKA, TEL. 28825 i



Służba Transportu Zbiorowego informuje, 
że z dniem 1 lipca br. ulegną zmianie odjazdy autobusów  

na następujących liniach:
Linia 593 odjazd z dworca K.M. z godz. 6.20 przyśpieszony na 6.15 
Linia 506 odjazd z Placu Wolności z godz. 14.10. opóźniony na 14.30 
Linia 510 odjazd z dworca K.M. z godz. 20.00 przyśpieszony na 19.55 

Kurs z Grabowni z godz. 20.30 zostaje przyśpieszony na 20.25 równocześnie 
zostaje skrócony do Placu Wolności.

Ponadto zostają uruchomione dodatkowe kursy o godz. 20.45 z Placu Wolności 
do Grabowni oraz o 21.05 z Grabowni do Rybnika dw. K.M.

Zarząd Miasta informuje
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. ZEBRZYDOWIC-
KA”
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. Zcbrzydowicka w wysokości 3.500,00 zl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia /cena 10 zł/ można odebrać w siedzibie zama
wiającego, 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 chodnika: Okulic
kiego, Zebrzydowicka” należy złożyć w siedzibie zamawiającego, pokój 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. nic podlegają wykluczeniu Ustawy o zamówieniach publicznych.

Zarząd Miasta Rybnika ogłasza przetarg nieograniczony na: 
WYKONANIE REMONTU ŚCIEŻEK PARKOWYCH ORAZ 

UPORZĄDKOWANIE ROSNĄCEJ ZIELENI W PARKU NAD STAWEM 
PRZY UL. PRZEMYSŁOWEJ W PARUSZOWCU.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w Wydziale Ochrony Środo
wiska, ul. Chrobrego 2, pok. 254.
Oferty w zaklejonej kopercie z oznaczeniem zgodnym ze specyfikacją należy złożyć do dnia 
15 lipca 1996 r. do godz. 8.00 w Wydziale Ochrony Środowiska.
Przetarg odbędzie się w dniu 15 lipca 1996 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta 
Rybnika przy ul. Chrobrego 2, pok. 138.
Szczegółowe informacje dotyczące warunków zamówienia można uzyskać w Wydziale 
Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Rybnika: mgr inż. Irena Kulach, tcl. 230-11 w. 7223 
lub w Wydziale Inwestycji i Budownictwa: Jacek Siekierski, tcl. 230-11 w.7705 w godz. od 
7.30 do 15.00.

Zarząd Miasta Rybnika ogłasza przetarg nieograniczony na: 
WYKONANIE REMONTU ŚCIEŻEK PARKOWYCH 
ORAZ UPORZĄDKOWANIE ROSNĄCEJ ZIELENI 

W PARKU PRZY DOMU KULTURY W CHWAŁOWICACH
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w Wydziale Ochrony Środo
wiska, ul. Chrobrego 2, pok. 254.
Oferty w zaklejonej kopercie z oznaczeniem zgodnym ze specyfikacją należy złożyć do dnia 
15 lipca 1996 r. do godz. 8.00 w wydziale Ochrony Środowiska.
Przetarg odbędzie się w dniu 15 lipca 1996 r. o godz. 12.00 w siedzibie Urzędu Miasta 
Rybnika przy ul. Chrobrego 2, pok. 138.
Szczegółowe informacje dotyczące warunków zamówienia można uzyskać w Wydziale 
Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Rybnika: mgr inż. Irena Kulach, tcl. 230-11 w. 7223 
lub w Wydziale Inwestycji i Budownictwa: Jacek Siekierski, tcl. 230-11 w.7705 w godz. od 
7.30 do 15.00.

Zarząd Miasta Rybnika ogłasza przetarg ustny ograniczony 
NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W RYBNIKU PRZY 

UL. SZKOLNEJ 38 STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY MIASTA RYBNIKA 
ZAMIESZKAŁEJ PRZEZ NAJEMCÓW.

Nieruchomość zabudowana przy ul. Szkolnej 38 w Rybniku oznaczona parcelą nr 1039/ 
233 i 1065/231, zapisana w KW T VI-219 o łącznej powierzchni 254 m kw.
Cena wywoławcza gruntu i składnika budowlanego wynosi: 16.198,00 zł 
Do przetargu mogą przystąpić:
dotychczasowi najemcy, zstępni, wstępni, pełnoletnie rodzeństwo oraz osoba pozostająca 
faktycznie we wspólnym pożyciu małżeńskim z najemcą stale do dnia przetargu. 
Bliższych informacji udziela Naczelnik Wydziału Lokalowego Urzędu Miasta, tel. 24- 
168, 25-344.
Przystępując do przetargu zobowiązani są wnieść wadium w wysokości 10 procent ceny 
wywoławczej, które należy wpłacić najpóźniej do dnia przetargu do godz. 9.30 w kasie 
tut. Urzędu Miasta przy ul. Chrobrego 2.
Dodatkowo należy wpłacić koszt organizacyjny w wysokości 15,00 zl. Przetarg odbę
dzie się w dniu 24.07.1996 r. o godz. 10.00 na I piętrze, sala nr 138 w budynku Urzę
du Miasta Rybnika przy ul. Chrobrego 2.
W przypadku wygrania przetargu wadium zalicza się na poczet ceny nabycia nierucho
mości.
Wadium przepada w przypadku uchylenia się od zawarcia aktu notarialnego.
Uczestnik przetargu winien zapoznać się z regulaminem przetargu, który jest do wglądu 
w Wydziale Lokalowym Urzędu Miasta Rybnika przy ul. 3 Maja 12.
Zastrzegamy sobie prawo odstąpienia w każdej chwili od przetargu bez podania przy
czyny.

Rybnickie Służby Komunalne w Rybniku, ul. Jankowicka 41 
ogłaszają ofertowy przetarg nieograniczony na

WYKONANIE I MONTAŻ METALOWYCH TABLIC Z NAZWAMI 
PRZYSTANKÓW AUTOBUSOWYCH O WYMIARACH 

510 CM X 30 CM W ILOŚCI 120 SZT.
Oferta winna zawierać nazwisko, imię, adres oferenta, cenę netto jednej tablicy wraz z 

montażem oraz termin wykonania.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie Służb Trans

portu Zbiorowego, adres jak wyżej.
Oferty należy składać w sekretariacie RSK do dnia 16.07.1996 r. godz. 14.00. Otwarcie 

ofert nastąpi w dniu 17.07.1996 r. o godz. 10.00 w siedzibie ogłaszającego.
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Mieszkania komunalne

Wkłady mieszkaniowe niepotrzebne
Na ostatniej sesji Rada Miasta pod

jęła uchwałę w sprawie zasad i trybu 
zaspokojania potrzeb mieszkanio
wych członków wspólnoty samorzą
dowej, którą w całości drukujemy na 
str. 5. i 6.

O komentarz do niej poprosiliśmy wi
ceprezydenta Michała Śmigielskiego.

Kiedyś wysokość czynszów i wszyst
kie inne przepisy rządzące mieszkalnic
twem były określone przez centralistycz
ny organ, a wydziały lokalowe posługi
wały się prawem zapisanym w formie 
ustawy. Z górą dwa lata temu prawo to 
zostało scedowane w dół, a obowiązki 
te przejęły gminy. Wobec tego musiały 
też sprecyzować zasady i tryb zaspoka
jania potrzeb mieszkaniowych, a także 
ustalić odpłatności czynszowe. Rybnik 
był jedną z pierwszych gmin naszego 
regionu, która podjęła wspólną uchwa
łę o kształtowaniu polityki mieszkanio
wej i o dodatkach mieszkaniowych. 
Przyjęto wtedy zasady, które wydawały 
się dobre, jednak życie biegnie naprzód, 
sytuacja ekonomiczna społeczeństwa 
ulega szybkim przemianom, zmienia się 
struktura zatrudnienia i te zasady nale
żało dostosować do życia. Momentem, 
który zdecydował o konieczności ich no
welizacji, a w zasadzie gruntownej mo
dernizacji, to było znaczne, nawet 10- 
krotne podniesienie wysokości wkła
dów mieszkaniowych na książeczkach 
przez spółdzielnie. Żeby zapewnić so
bie takie mieszkanie, trzeba być już czło
wiekiem zamożnym. Skoro mieszkania

komunalne mają być przeznaczone dla 
ludzi średnio zamożnych i ubogich, nie 
można więc od nich żądać takiej wyso
kości wkładów mieszkaniowych. Zaist
niała więć potrzeba gruntownego prze
robienia uchwały. Postarano się, by jej 
nowa wersja przystawała do ustawy o 
dodatkach mieszkaniowych. Zostały 
zastosowane dwa kryteria: odniesienie 
do najniższej emerytury i kryterium po
wierzchni mieszkalnej - do wszystkich 
mieszkań komunalnych, z wyjątkiem 
mieszkań socjalnych, dla których zasto
sowano tylko kryterium dochodu. Te 
dwa kryteria zostały również zastoso
wane w ustawie o dodatkach mieszka
niowych. Zrezygnowano natomiast z 
wymogu posiadania przez starają
cych się o mieszkanie komunalne 
wkładów mieszkaniowych w ogóle. 
W sytuacji kiedy czynsze mieszkanio
we stanowią poważny wydatek, według 
tych dwu kryteriów można będzie oso
bom zamieszkującym w zasobach ko
munalnych przyznawać dodatki mie
szkaniowe. Kiedy w miarę upływu cza
su czynsze będą rosnąć, osoby te mogą 
znaleźć się w sytuacji, kiedy nie będąw  
stanie zapłacić tego czynszu. Jeżeli te 
dwa kryteria w obu aktach prawnych - 
ustawie państwowej i uchwale RM - 
będą do siebie dostosowane, miasto bę
dzie w stanie zapewnić dodatek mie
szkaniowy, pozwalający ponieść realne 
koszty utrzymania mieszkania.

A więc najważniejszą zmianą w 
omawianej uchwale jest rezygnacja z

Zarząd Miasta informuje
Zarząd Miasta Rybnika ogłasza

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ZAMÓWIENIE PUBLICZNE 
W DNIU 8.08.1996 R. W CELU KOMPLEKSOWEGO 

WYKONANIA PRZEBUDOWY SKRZYŻOWANIA ULIC 
KOTUCZA-ZEBRZYDOWICKA NA RONDO 

I REMONT KAPITALNY UL. KOTUCZA.
Termin realizacji zamówienia: 2 miesiące od daty podpisania umowy.
Wadium należy wpłacić w PKO I/O Rybnik nr 372602-2017-3620-3-68 lub w
kasie Urzędu Miasta do dnia 7.08.1996 r. do godz. 12.00 we wszystkich formach 
przewidzianych ustawą art. 41 ust. 2.
Wysokość wadium: 15.000,00 zł.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia /cena 30,00 zł/ można odebrać w 
siedzibie zamawiającego, pokój 247 lub za zaliczeniem pocztowym.
Uprawnieni do kontaktu z oferentami: mgr inż. Władysława Lampart, inż. Joanna 
Lasota-Remiorz.
Zamkniętą kopertę z ofertą oznaczoną “Oferta na wykonanie ronda ulic Kotu- 
cza-Zebrzydowicka i remontu kapitalnego ulicy Kotucza” należy złożyć w sie
dzibie zamawiającego, pokój nr 247.
Termin składania ofert upływa dnia 7 sierpnia 1996 r. o godz. 15.00.
Otwarcie ofert dnia 8 sierpnia 1996 r. o godz. 12.00 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.

wkładów mieszkaniowych na ksią
żeczkach, ale w to miejsce wprowa
dzone jest pojęcie kryterium docho
du i powierzchni mieszkalnej we 
wszystkich mieszkaniach komunal
nych, poza socjalnymi, gdzie obowią
zują tylko kryteria dochodu.

W tej chwili istnieje niewielka, jak na 
potrzeby miasta, liczba mieszkań socjal
nych, przeznaczonych dla ludzi żyją
cych w niedostatku. Ich liczba się zwięk
szy po oddaniu do użytku inwestycji w 
Niedobczycach przy ul. Żwirowej, gdzie 
będą się mieścić mieszkania o obniżo
nym standardzie, spełniające funkcję 
mieszkań socjalnych. /r/

życia wzięte..
Wystarczy 

się uśmiechnąć czyli: 
“Poproszę jedno piwo  ”

Niedawno zakazano sprzedaży alkoholu 
i papierosów osobom poniżej 18 roku ży
cia. Wszystko byłoby w porządku, gdyby 
młodzież poniżej tej granicy wieku zechcia
ła się do tego zakazu stosować. Jak wiado
mo, dzisiejsze nastolatki nie szpanują ju ż  
klaserami pełnymi zagranicznych znacz
ków. Dzisiejszy “ktoś ” - to człowiek z pa
pierosem w ustach i z butelkąpiwa w ręku. 
Od chwili wprowadzenia zakazu, młodym 
ludziom coraz trudniej przychodzi zaopa
trywanie się w alkohol. Dzięki Bogu, ist- 
niejąjeszcze życzliwi ekspedienci i przemi
łe kelnerki, które dzięki swemu gołębiemu 
sercu, litują̂  się nad spragniona^ młodzieżą;. 
W sklepie bardzo często pretekstem są ro
dzice, którzy wysłali swą biedną latoroślpo 
dwie butelki piwa. Sprzedawca oczywiście 
się opiera, w sklepie przecież tyle ludzi... W  
tym czasie młodzi najczęściej zastanawiają 
się nad smakiem lodów. Kiedy już się wylu
dni, litościwy ekspedient spoglądając za 
okno pyta: - Ile miało być tych piw? Klienci 
zadowoleni idą^do parku, gdzie bynajmniej 
nie czekają  ̂rodzice, sprzedawca zadowo
lony przelicza pieniądze. Wszyscy zado
woleni. A jak to się sprawdza w lokalach? 
Bardzo podobnie. Przychodzi kelnerka, 
młodzi zamawiają^ EB, ona spogląda na 
nich podejrzliwie, ale piwo przynosi. Tacy 
ludzie dają przecież duże napiwki.

Jeszcze długo wycieczki klasowe będą  ̂
wzbogacane libacjami alkoholowymi. Je
szcze długo uczniowie będą chodzić po lek
cjach do parku, odwiedzając przed tym kil
ka sklepów monopolowych. Zakazy są, 
owszem, ale nie ma nikogo, kto by ich sku
tecznie przestrzegał. Daję głowę, że jeszcze 
przez wiele lat będą̂  one z radością  ̂łamane.

Karolina

Apel do 
stowarzyszeń 

i fundacji
Na terenie naszego miasta działa wiele 

tzw. organizacji pozarządowych, a więc 
stowarzyszeń, fundacji i towarzystw gru
pujących ludzi w konkretnym, zazwyczaj 
chwalebnym, celu. Władze miasta, chcąc 
rozeznać się w ich liczebności, zakresie dzia
łalności i spełnianej roli społecznej, a także 
mając na uwadze ewentualną dla nich po
moc, planuje sporządzenie dokładnego 
miejskiego rejestru takich organizacji. Cho
dzi nie tylko o organizacje tzw. pomocowe, 
ale również stowarzyszenia kulturalne, spo
rtowe, turystyczne, a także zajmujące się 
sprawami ekologii, patologii społecznej, 
zdrowia itp.

Zarząd Miasta prosi wszystkie te orga
nizacje o zgłaszanie się, najlepiej pisemnie 
z załączonym dowodem rejestracji, w 
terminie do 20 sierpnia br. do dyrekcji 
Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. 
Żużlowej 25, tel. 211-11. /r/

Z głębokim żalem zawiadamiamy, 
że w dniu 24 czerwca 1996 r. odszedł od nas 

wspaniały kolega i współpracownik
starszy kustosz mgr

W erner Pierzyna
archeolog, muzealnik, 

kierownik Działu Historii i Kultury Regionu 
Muzeum w Rybniku

Dyrekcja i pracownicy 
Muzeum w Rybniku

Pani Jadwidze Pierzynowej, 
córce Helenie, synowi Piotrowi i całej rodzinie 

wyrazy głębokiego współczucia 
z powodu śmierci Męża i Ojca
Wernera Pierzyny

składaja.
Pracownicy Muzeum w Rybniku

GAZETA RYBNICKA, TEL. 28825



Nie urągać Temidzie
Współczesnym rybniczanom i mieszkańcom okolicznych 

gmin Zamek kojarzy się przede wszystkim z sądem, który 
od wielu lat miał tu swoją siedzibę. Ten zabytkowy budy
nek stanowi ważny punkt w topografii miasta. Tuż obok 
egzystuje miejskie targowisko, tu usytuowano przystanki 
wielu ważnych linii autobusowych. Wysiada się więc lub 
jedzie "koło sądu", umawia "pod sądem"...

Dzieje się tak nawet teraz, choć z po
wodu koniecznego generalnego remon
tu zabytkowej budowli siedzibę sądu 
przeniesiono przed sześciu laty do przy
stosowanego obiektu po byłym hotelu 
pracowniczym przy ul. Kolejowej. Z

l wodu fatalnej sytuacji lokalowej w 
zaa cntowanym budynku wszystkim 
zaintercs vanym, a więc władzom są
downiczym, pracownikom, ale również 
władzom miasta zależy, by sąd wrócił 
do dawnej siedziby jak najszybciej. Nie
stety, jak powszechnie wiadomo, resort 
sprawiedliwości należy do najbardziej 
niedoinwestowanych, stąd remont trwa 
tak długo, a końca jeszcze nie widać.

Gdy w 1990 roku rozpoczynano pra
ce, zakładano, że ich koszt wyniesie 
około 20 mld st. złotych, obecnie ko
szty wzrosły ponad 3-krotnie. Podraża 
je również fakt, że Zamek, jako obiekt 
wpisany do rejestru zabytków, wyma
ga specjalnego traktow ania, choćby 
poprzez stosowanie odpowiednich tech
nologii oraz materiałów. Remont roz
poczęto od osuszania fundamentów, 
wymiany wymagały stropy, dach, okna 
i praktycznie wszystkie instalacje. Gros 
kosztów spada na resort, miasto stara 
się jednak w miarę swoich możliwości 
również pomóc. Prezes Sądu W oje
wódzkiego w Katow icach Tadeusz 
Kałusowski podkreśla dobrą współpra-

c.d. ze strony 1.
Europie i pozwoli wyprodukować 1,9 
min sztuk grzejników rocznie.

Jeszcze w 1995 roku fabryka w Ryb
niku otrzymała jako pierwszy i jedy
ny polski producent w tej branży eu
ropejski certyfikat jakości ISO 9002, 
wydany przez British Standards Instu- 
tion.
- Certyfikat przyznano nam oce
niając grzejniki Purmo jako pro
dukt na najwyższym, światowym 
poziomie. 1 nadal podlegamy sta
łej surowej kontroli - powiedział 
F. Plaskura. - ISO 9002 i Kite- 
mark sâ  dla nas doskonałą re
klamą. Zresztą uważamy, że na 
jakość wpływa również obsługa 
klienta. Dajemy 5-letniągwaran- 
cję. Praktyczna trwałość grzej
ników Purmo przekracza 40 lat. 
Pierwsze wyroby z 1952 roku ciągle je 
szcze pracują.

cę z miastem i stworzenie przez władze 
samorządowe Rybnika dobrego klima
tu wokół tego problemu i generalnie 
wokół spraw sądownictwa, włączając 
się również w prace remontowe na Za
mku, jak choćby położenie dachu i wy- 
------------------------------------------ -w—

konanie robót wodno-kanalizacyjnych.
Od kilkunastu lat można zaobserwo

wać zjawisko zwiększania zakresu kom
petencji sądownictwa powszechnego. 
Zaczęto je poszerzać o wydziały pracy, 
rodzinne, notarialne, ksiąg wieczystych, 
a ostatnio szkód górniczych. Wzrasta 
ilość spraw, pracowników, potrzeba 
nowych pomieszczeń. Tendencja ta jest 
oczywiście widoczna również w Ryb
niku, w jednym  z największych pod 
względem ilości rozpatrywanych spraw 
Sądzie Rejonowym podległym Sądowi 
Wojewódzkiemu w Katowicach. Ogra
niczona liczba pomieszczeń sprawia, że 
czas rozpatrywania spraw wydłuża się, 
co pociąga za sobą określone problemy 
społeczne. Według słów prezesa Sądu 
Rejonow ego w Rybniku Domicelli 
Gawlińskiej, odzwierciedleniem tego 
problemu jest sytuacja w aktualnej sie
dzibie sądu przy ul. Kolejowej. Warunki 
pracy ponad 150 zatrudnionych w 8 wy
działach i 2 kolegiach osób urągajągod- 
ności wymiaru sprawiedliwości. Praca 
wymagająca precyzji myślenia wykony
wana jest w ciasnocie i hałasie przesta-

System produkcji pozwala na uzyska
nie wysokiej jakości i obniżenie kosztów. 
Za miniony okres ilość reklamacji jaką 
zanotowano w firmie nie przekroczyła 
0,002 procent. Restrykcyjnej kontroli 
podlegająteż wszyscy kooperanci dostar
czający materiały do produkcji.

W 1995 roku w Rybniku powstały dwie 
hale produkcyjne, a kończone są dwie 
następne.

W marcu tego roku Rettig Silesia prze
jęła firmę handlową Rettig Polska i roz

rzałych maszyn, a niektóre rozprawy 
odbyw ają się z konieczności “przy 
drzwiach otwartych”, na sali nie mie
szczą się bowiem osoby zainteresowa
ne - strony i świadkowie.

Tym bardziej przedstawiciele sądow
nictwa doceniają pomoc miasta, choć
by przy znalezieniu i remoncie lokalu 
przy ul. Jankowickiej dla W ydziału 
Gospodarczego Sądu Rejonowego oraz 
zamiejscowego Wydziału Sądu Woje
wódzkiego - Wydziału Pracy i Ubez
pieczeń Społecznych, który działa w 
Rybniku od ponad 2 lat i spełnia ważną 
rolę społeczną. Nie jest również bez 
znaczenia jego bliska odległość do sie
dziby ZUS-u, bo przecież te dwie in
stytucje nierzadko są zaangażowane w 
tę samą sprawę. Z kolei władze Rybni
ka doceniają obecność w mieście woje
wódzkiej instytucji sądowniczej, co nie
wątpliwie podnosi jego prestiż, a przede 
wszystkim przybliża tę instytucję mie
szkańcom miasta i okolic. Ostatnio pod
jęto decyzję o przyznaniu i przystoso
waniu dla potrzeb Wydziału Gospodar
czego Sądu Rejonowego jednego z bu
dynków po bazie PKS przy ul. Racibor
skiej, gdzie już niedługo rozpoczną się 
prace adaptacyjne. Po jego wyprowa
dzeniu z ul. Jankowickiej planuje się 
tam uruchomienie kolejnego zamiejsco
wego Wydziału Sądu Wojewódzkiego 
- Wydziału Cywilnego, który rozpatry
wałby sprawy majątkowe, naruszania 
dóbr osobistych i sprawy rozwodowe. 
W ten sposób droga od pozwu do wy
roku uległaby znacznemu skróceniu, a 
angażowani byliby prawnicy z naszego 
regionu, co też nie jest bez znaczenia.

By te zamiary zrealizować rybnicki 
sąd powinien jak najszybciej wrócić do 
swojego budynku. Prezes Sądu Woje
wódzkiego T. Kałusowski zabiega o 
pomoc finansową również w innych 
resortach - ministerstwie budownictwa, 
a z racji stosowania przy remoncie Za
mku rozwiązań ekologicznych - również 
w ministerstwie ochrony środowiska. W 
sytuacji, gdy na inwestycje we wszyst
kich 22 sądach rejonow ych prezes 
otrzymuje 38 mld zł rocznie, można 
sobie wyobrazić jak długo remont po
trwałby, gdyby liczyć tylko na pienią
dze z resortu sprawiedliwości. Miasto 
będzie nadal pomagać, deklarując na ten 
rok sumę 2 mld z możliwościąjej zwięk
szenia. Sąd Rejonowy jednak, jak sama 
nazwa wskazuje, obsługuje cały rejon, 
a więc 8 gmin, które też, mając świado
mość ponadgminnej roli tej instytucji, 
w miarę swoich możliwości, włączą się 
pewnie w działanie przyśpieszające re
mont. W interesie nas wszystkich jest, 
by wymiar sprawiedliwości pracował 
w godnych warunkach.

Irl

poczęła działalność pod nazwą Rettig 
Heating Sp. z o.o. ze 100 proc. kapita
łem fińskim. Firma jest największym 
inwestorem fińskim w Polsce, a dru
gim co do wielkości w koncernie Ret
tig. Do końca 1997 roku całość inwesty
cji zamknie się kwotą28 min dolarów. - 
Ministerstwo zakwalifikowało nas do 500 
największych firm  w Polsce, ale biorąc 
pod uwagę obroty i zyski śmiało mogę 
powiedzieć, że mieścimy się jeśli nie pod  
koniec pierwszej to na początku drugiej 
setki - powiedział F. Plaskura.

Na koniec 1995 roku Rettig Heating 
zatrudniał 160 osób. Od początku dzia
łalności załoga powiększyła się cztero
krotnie. Wszyscy pracownicy to osoby 
młode, dobrze wykształcone i odpowie
dnio przeszkolone. Pracownicy z produk
cji potrafią w razie potrzeby obsługiwać 
każdą maszynę. Rettig Heating jest rów
nież eksporterem grzejników do Czech, 
Słowacji, Rosji, Ukrainy, Chorwacji. W 
przyszłości planuje dalszą rozbudowę 
fabryki, zwiększenie zatrudnienia do 200 
osób i eksport do Anglii i Niemiec.

A neta Twaróg

Remont Zamku rozpoczęty w 1990 roku z powodu kłopotów finansowych nie
stety potrwa jeszcze przez jakiś czas. Zdj.: sol

Purmo pod oknem

Za budowę hali produkcyjnej nr 4 i 
5 firma Peberow zaledwie kilka dni 
temu otrzymała nagrodę II stopnia 
w konkursie "Budowa Roku 95" 
organizowanym przez Ministerstwo 
Gospodarki Przestrzennej i Budow
nictwa i Polski Związek Inżynierów i 
Techników Budownictwa.

Jutro  f e s t y n
c.d. ze strony 1.
bariery. Wystawione prace prezentowa
ły przykłady malarstwa olejowego i 
akwareli o różnorodnej tematyce - pej
zaże, martwe natury, portrety. W nie
których doszukać się można było wpły
wów francuskiego impresjonizmu, co 
oczywiście nie dziwi. W ub. środę ma
larze z Mazamet wspólnie z członkami 
zespołu “Oblicza” zasiedli przed szta
lugami na Rynku, by uwiecznić nasz 
Grand Place. Wcześniej złożyli inte
resującą wizytę w domu - galerii Lu
dwika Holesza, gdzie podziwiali jego 
oryginalną twórczość. W towarzystwie 
członków zespołu “Oblicze” zwiedzili 
także jankow icką “Studzienkę”, której

technologiczny oraz jego efekt - w po
staci gotowych wyrobów - wyprawio
nych skór, odzieży, pasków, toreb, a 
także oryginalnych lamp ze skórzany
mi abażurami. Baranie skóry, z których 
powstają gotowe wyroby są importo
wane z Ameryki Południowej, Austra
lii, USA, a nawet Kazachstanu. Prze
mysł Mazamet i okolic specjalizuje się 
w oddzielaniu skóry od runa, które nie 
doznaje uszczerbku, a wełna zachowu
je  wszystkie swoje wartości. Kiedyś 
czynność tę wykonywano specjalnymi 
nożami, które na wystawie również po
kazano; teraz robią to maszyny. M oż
na było też obejrzeć niezwykle orygi
nalną grę, której planszę stanowiła wy

Wystawa francuskich twórców nieprofesjonalnych w bibliotece

Wyroby skórzane produkowane w okolicach Mazamet 
można było oglądać w "Okrąglaku" Cechu Rzemiosł 
Różnych.

historię przedstawił im Marian Rak. 
Jak zgodnie stwierdzili francuscy go
ście były to niezwykle ekscytujące wi- 
zyty.

To czym żyje Mazamet na co dzień 
m ogliśm y obejrzeć w “O krąglaku” 
Cechu Rzemiosł Różnych na wystawie 
prezentującej tradycyjny przemysł mia
sta i okolic Mazamet - wyrób skór. Na 
planszach, fotografiach oraz filmie w i
deo m ożna było prześledzić proces

praw iona skóra. Jak 
zapew nił obecny na 
o tw arc iu  w ystaw y  
S tarszy Cechu R ze
m iosł R óżnych  w 
Rybniku Krystian  
Cyprys, są już w na
szym mieście rzemie
ślnicy, którzy bardzo 
chętnie nawiążą kon
takty ze swoimi kole
gami z Mazamet. Na 
w ern isażu  w ystąp ił 
rów nież p rzybyły  z 
Mazamet zespół mu
zyczny Saint Rapha- 
el, rozgrzewając atmo
sferę. Francuscy mu
zycy swój południowy 
tem peram ent zap re
zen to w ali dzień  
później na Rynku w 

Zdjęcia: sol czasie pleneru malar
skiego. I gdyby nie 

było to zwykłe robocze przedpołudnie, 
niejedną parę muzyka ta porwałaby do 
tańca. Tego samego dnia francuscy go
ście zwiedzili Oświęcim, piątek zaś 
spędząw  Krakowie. Dzień wczorajszy 
zakończyła tradycyjna francuska kola
cja przygotowana w restauracji “Olim
pia” w Kamieniu pod okiem francu
skiego kucharza z Mazamet Patricka 
Carmagnole’a.

Irl

Koncert

Niedziela, 30 czerwca, 
godz. 16.00

Z krainy operetek
i musicali 

Występ artystów 
Operetki Gliwickiej
mm : m  c. ma mm m

Uwaga chorzy 
na cukrzycę!

Oddział Miejski Górnośląskiego Sto
warzyszenia Chorych na Cukrzycę w 
Rybniku, prowadzi zapisy chorych na 
tę chorobę na turnusy rehabilitacyjne 
/lecznicze/.

B liższe  in fo rm acje  m ożna u zy 
skać w s ied z ib ie  o d dz ia łu  ul. B. 
Chrobrego 25, w każdy czwartek  
w godz. od 16 - 17.30

N ie bądź obo ję tny , 
po in fo rm uj innych.

V______________ ___ _______________ J

GAZETA RYBNICKA, TEL. 28825



Społeczne Ognisko Muzyczne zaprasza

Grać? Grać!
Społeczne Ognisko Muzyczne istnieje już w Rybniku od 44 

lat i nigdy nie narzekało na brak chętnych do nauki gry na 
instrumencie.

Podobnie zresztą jak szkoła muzyczna 
z tradycjami i inne placówki uczące gry 
na instrumentach. Stąd wniosek, że Zie
mia Rybnicka to pod względem muzycz
nym teren bardzo chłonny. Jednym z za
dań ogniska jest przygotowywanie do 
dalszego kształcenia w szkolnictwie ar
tystycznym, ale placówka ta ma również 
wychowywać wrażliwych odbiorców 
sztuki i zachęcać do czynnego uczestnic
twa w artystycznym ruchu amatorskim.

Aktualnie do rybnickiego ogniska na 
zajęcia przychodzi 300 uczniów - od 
maluchów po osoby dorosłe. Uczą się 
one gry na fortepianie, gitarze, skrzyp
cach, flecie, akordeonie i organach elek
trycznych, a w zależności od potrzeb ist
nieje możliwość otwarcia klas również 
innych instrumentów. Od dwóch lat dzia
ła klasa organowa, której program opar
ty jest o liturgię i potrzeby kościołów. 
Oprócz indywidualnej nauki gry na in
strumentach ognisko prowadzi zbiorowe 
zajęcia z umuzykalnieniem, którego pro
gram zakłada 4-letni kurs dla wszystkich 
pragnących poszerzyć wiadomości z te
orii i historii muzyki, a także literatury 
muzycznej. Z zajęć tych korzysta 180 
osób. Kształcenie w ognisku oparte jest

o programy nauczania ustalone przez 
Zarząd Szkół Artystycznych Minister
stwa Kultury i Sztuki, dzięki czemu ogni
sko upoważnione jest do wydawania 
świadectw.

Rybnicka placówka, oprócz zajęć w 
siedzibie szkoły muzycznej oraz pomie
szczeniach przy Placu Wolności, prowa
dzi również działalność w filiach w kil
ku dzielnicach miasta: w Ognisku Pracy 
Pozaszkolnej w Boguszowicach, domach 
kultury w Chwałowicach i Niedobczy- 
cach, a także w okolicznych gminach: 
Lyskach, Jejkowicach, Jankowicach, Je- 
dłowniku, Czernicy i Pstrążnej. W ośmiu 
rybnickich i okolicznych przedszkolach 
ognisko prowadzi natomiast zajęcia mu- 
zyczno-ruchowe.

Tak rozległy teren działania i liczba 
uczniów przekonują o potrzebie istnie
nia takiej placówki, która zgodnie współ
pracuje ze szkołą muzyczną. Słuchacze 
swoje postępy mogą sprawdzić w bez
pośrednim kontakcie z publicznością na 
popisach i koncertach. Tradycją stały się 
występy w szpitalach - ostatni w szpitalu 
psychiatrycznym wspólnie z uczniami 
szkoły muzycznej, a wcześniej muzycz
ne “Mikołajki” na oddziale dziecięcym

szpitala na ul. Rudzkiej, Wieczór Kolę
dowy w Domu Opieki Społecznej w Ly
skach i wiele innych. A ponieważ dzieci 
i młodzież chętnie muzykują zbiorowo - 
powołano do życia kilka zespołów instru
mentalnych, w których gra jest najlep
szym sprawdzianem postępów. Ale słu
chacze stają też do konkursów. Ostatnio 
wyróżniono i zakwalifikowano do kon
kursu wojewódzkiego Alicję Chmieliń
ską z klasy fortepianu Ilony Kargul, 
Marcina Klamę z klasy organów Wie
sławy Lampert, ucznia klasy organów 
Danuty Skaby Jacka Pulchnego, Annę 
Piechaczekz klasy skrzypiec Małgorza
ty Pollok-Studnik, a także trio organo
we prowadzone przez W. Lampert oraz 
zespół organowy pod opieką D. Skaby.

Muzycznych talentów było u nas za
wsze dostatek, by jednak mogły one zai
stnieć, potrzeba - najpierw chęci do nau
ki, a potem możliwości kształcenia przez 
profesjonalistów. Temu właśnie służy 
Społeczne Ognisko Muzyczne.

Wszystkich chętnych do nauki gry na: 
fortepianie, akordeonie, gitarze, skrzyp
cach, organach elektrycznych ognisko 
zaprasza, ogłaszając wpisy na rok szkol
ny 1996/97. Zgłoszenia przyjmuje oraz 
wszelkich informacji udziela sekreta
riat w Państwowej Szkole I i II stop
nia w Rybniku przy ul. Piłsudskiego 
33, tel. 22-775,25-340. W zależności od 
ilości zgłoszeń istnieje możliwość otwar
cia filii w innych miejscowościach.

Warto się w czasie wakacji zastanowić, 
wybrać instrument i zapisać na zajęcia.

/r/

Na styku
Kilka tygodni temu pojawił się pierw

szy numer kwartalnika kulturalnego “Na 
Styku”, wydany przy 
współpracy Zarządu I  i i 
O ddzia łu  Z w iązku i  ! ! , j r | _ . . I 
Nauczycielstwa P o l-1 I Ł L l  J
skiego w Rybniku, i  ' HM1IIIU1H1III/ 
Periodyk adresowany i 
jest przede wszystkim | ^ v~— tj!}> 
do nauczycieli, ale re- 
dakcja ma nadzieję, “ 
że zainteresuje on też 
nasze środowisko. W 
Rybniku znalazło się 
w ie lu  n au czy c ie li, 
którzy przedstawiają 
w p iśm ie w łasn ą  
twórczość literacką, 
liczna też jest grupa 
pedagogów, o osią
gnięciach których warto pisać. “Na sty
ku” ma być właśnie miejscem, które 
pozwoli ukazać nauczyciela innego niż

» mi.- ...............w:=>>V.VW'K* M**V
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ten, jakiego widzi uczeń w klasie. W 
pierwszym numerze kwartalnika znala
zły się eseje o burmistrzu Weberze i ryb
nickiej autorce XIX-wiecznego elemen
tarza, poezje J. Korzeniowskiego, W. 
Sienkiewicza i J. Pukowca, fragment 

pow ieści M. M. 
K a c z m a r z y k a  
“Drzewo”, sylwetki 
M elanii z N arow - 
skich K obrynow i- 
czowej i Józefa Ko
rzeniowskiego, kro
nika wydarzeń. N u
mer urozmaiciły re
produkcje obrazów 
olejnych i grafik au
torstwa nauczycieli - 
tw órców  nieprofe
sjonalnych. Wydaw
cy zadbali też o po
zyskanie  cennych 
reklamodawców. 

Gratulujemy ini
cjatywy, z zainteresowaniem będziemy 
śledzić kolejne numery.

/a/

W Klubie “Energetyk”

Przygotowania do konkursów
Klub Energetyka chcąc zagospodarować czas wolny, 

którego w czasie wakacji zwykle wszyscy mają więcej, 
już teraz ogłosił regulaminy czterech konkursów.

Już po raz czwarty dla osób powyżej 
16 roku życia zorganizowany będzie 
Konkurs Sztuki Nieprofesjonalnej 
im. Vincenta Van Gogha. Do końca 
października br. można zgłosić pięć prac 
o dowolnie wybranej tematyce i w do
wolnej technice i malarstwie, rysunku, 
rzeźbie, grafice czy gobelinie. Pula na
gród wynosi 3.000,00 zł.

Po raz trzeci Energetyk zaprasza 
wszystkich fotografujących do wzięcia 
udziału w Ogólnopolskim Konkursie 
Fotograficznym pod nazw ą “Różne 
oblicza portretu”. W osobnych katego
riach oceniane będą zdjęcia barwne i 
czarno-białe, których każdy uczestnik 
powinien nadesłać maksimum cztery w 
formacie 30 x 40. Termin nadsyłania

prac upływa 16 listopada, a głównąna- 
grodąjest 400,00 zł.

Po raz pierwszy natomiast w tym roku 
odbędą się: I Ogólnopolski Turniej 
Kabaretowy i I Ogólnopolski Kon
kurs Grafiki Komputerowej Mło
dych. W pierwszym biorą udział ze
społy zaproszone przez organizatorów, 
drugi natomiast jest otwarty dla wszy
stkich, którzy nie ukończyli 18 lat. Kon
kurs zorganizowany będzie w dwóch 
kategoriach - do lat 15 i 15 -18, a każdy 
uczestnik może nadesłać 5 prac na dys
kietkach 3,5 lub 5,25 cala w formacie 
IBM RC l ,2 lub l ,44 MB wraz z wy
drukiem i opisem sposobu wykonania. 
Wielkość plików nie powinna przekro
czyć 5 MB każdy. Termin nadsyłania

W Art - Cafe

Zabawa do rana
Niezwykle atrakcyjny program za

powiadają organizatorzy Nocy Świę
tojańskiej, która odbędzie się w sobo
tę 29 czerwca w Art - Cafe.

Już od 16 koncertować będą zaproszo
ne zespoły.

Zagrają - The Cover Band /standardy 
lat 60. - 90./, No Name Band /folk ir
landzki/, Gandahar/kwartet akustyczny, 
wyróżniony podczas ubiegłorocznego 
festiwalu w Opolu/ i trio bluesowe - Jan 
“Kyks” Skrzek, Kuba Stankiewicz, Ale
ksandr, a ich urozmaicone brzmienie z 
pewnością zadowoli wszystkich.

Aż do północy prowadzone będą kon
kursy, quizy z nagrodami, /łącznie z po
szukiwaniem kwiatu paproci/ zawodowa 
wróżka przepowie chętnym los z kart 
Tarota, a zaproszony gość z czasopisma 
“Korzenie” opowie o historii poszukiwań 
kwiatu paproci. Przy trzech zaiprowizo- 
wanych barkach piwno-grillowych bę
dzie można upiec sobie kiełbaskę, a w 
piwnicznym Night - Clubie o godz. 20.00 
odbędzie się degustacja kawy “Mag”, 
apertifu “Ricard” i “Absolut Vodki”. 
Dobrą zabawę zapewniająteż prowadzą
cy całą imprezę - dziennikarze Radia 90. 
Od północy aż do rana już pod dachem 
wszystkie zespoły będą grać razem, a 
wspólna zabawa z pewnością skończy się 
już po wschodzie słońca.

Wstęp na imprezę jest bezpłatny, ale 
osoby, które chcą być pewne dobrego 
miejsca o późniejszej porze mogą wyku
pić sobie miejscówki w cenie 5 zł.

/a/

prac upływa 14 października, a organi
zatorzy wyłączają z tematyki prac gra
fikę użytkową i animację. Otrzymanie 
Grand Prix równe są nagrodzie w wy
sokości 400,00 zł w każdej kategorii 
wiekowej.

Prace na wszystkie konkursy należy 
nadsyłać na adres Towarzystwo Kul
turalno - Sportowe “Kuźnia”, Klub 
Energetyka, 40-207 Rybnik, ul. 
Podmiejska. Szczegółowych informa
cji udziela również “Kuźnia” i Klub 
Energetyka.

/a/

Wracamy dzisiaj do naszego cyklu, w którym ukazujemy piękne szczegóły ukry
te w dekoracjach elewacji rybnickich kamienic czy w elementach wyposażenia 
wnętrz. Przedstawiamy dzisiaj fragment drzwi, które wzmocnione są i ozdobione 
pięknymi okuciami w formie drzewa i siedzących na nim ptaków. Gdzie znajdują 
się drzwi, których fragment przedstawiamy na zdjęciu? Odpowiedzi prosimy szu
kać na tej samej stronie.

Zdj. : szoł

co- Mtće&cie
DOM KULTURY  
CHWAŁOWICE

3 .07 . godz. 10.30 - konku rs p la 
styczny
5.07. godz. 8.00 - w ycieczka au to 
karow a na G órę Św. Anny. O płata - 
ubezp ieczen ie  1 zł

DOM KULTURY 
BOGUSZOWICE 

1 - 19.07. godz. 10.00 - 15.00 - co 
dzienne za jęc ia  dla dzieci z rodzin 
ubogich i w ielodzietnych  /k o n k u r
sy, zabaw y, w ycieczk i/. B ezpłatna 
projekcja film ow a dla w szystkich w 
ram ach akcji “Lato z film em ”
3.07. godz. 15.00 - “B rzdąc w opa
łach”
5.07. godz. 15.00 - “ O peracja słoń”

BUSHIDO
Z a ję c ia  sp o r to w e : k o sz y k ó w k a , 
siatków ka, tenis sto łow y, hokej ha
low y od poniedziałku do piątku
- d la  m ło d z ieży  szkó ł p o d staw o 
w ych w godz. 9.00 -10.30
- dla m łodzieży  szkół średn ich  w 
godz. 11.00 - 12.30

MIEJSKA BIBLIOTEKA  
PUBLICZNA

1.07. godz. 11.00 - R ozpoczęcie  
“ Lata w b ib lio tece” , konkurs lite 
racki z w ykorzystaniem  znajom ości 
legend i bajek  polskich  - “Pom ie
szane w izy tów ki”
2.07. godz. 11.00 - film  w ideo
3.07. godz. 11.00 - “ B azy liszek  
kontra Smok W aw elsk i” - konkurs 
p lastyczny opracow any na podsta
wie legend M. O rłonia pt. “O w a
w e lsk im  sm o k u , k ró lu  K rak u  i 
szew cu Skubie” i “B azy liszek”
4.07. godz. 11.00 - film  w ideo
5.07. godz. 11.00 - “ Do kogo nale
żę?” - konkurs sko ja rzen iow y  na 
podstaw ie legend i podań polskich.

KĄPIELISKA
Kamień - czynne w godz. 9.00 -
18.00, b ilety : 2 zł norm alne, 1 zł 
ulgow e, 1,50 zł em eryci, studenci. 
Ruda - czynna w godz. 9.00 -
18.00, bilety: 2,50 zł norm alne, 2 
zł ulgow e, 1 zł dzieci.

i Kina )
“APOLLO”

28 - 30 czerwiec, 18.00 - “M łodzi 
gniewni” /USA, 15/, 20.00 - “Gry ulicz
ne” /poi., 15/
1- 4 lipca, 18.00 - “Gry uliczne”; 20.00 
- “Szamanka” /poi. 18/
5 lipca, 17.00 - “Pod presją” /USA, 15/ 
; 19.00, 21.00 - “Szamanka”

“Premierowe” przy TZR 
29-30 czerwca, 19.00 - “Psychopata” / 
USA, 15/
2- 4 lipca, 17.00 - “Toy story” /USA, b/o/

“ZEFIR” Boguszowice 
30 czerwca - 4 lipca, 17.00,19.00 - “Za 
wszelką cenę” /USA, 15/

“WRZOS” Niedobczyce 
30 czerwca, 17.00 - “Ojciec narzeczonej 
II” /USA, 15/; w lipcu kino nieczynne

Estrada
__________ ______________

Koncerty pod wierzbą 
30 czerwca, 16.00 - “Z krainy operetek 
i musicali” - występ artystów z Operet
ki Gliwickiej.
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Wystawy
Muzeum - Stary Ratusz

“Rybnik - moje m iasto” oraz “Cechy 
rzem ieślnicze w m iastach Górnego 
Ś ląska” /ekspozycje stałe/, czynne z 
w yjątkiem  poniedziałków  od 10.00 
do 14.00, w środy od 10.00 do 18.00; 
wstęp 2 zł /ulg. 1 zł/. “Opera komiks” 
- w ystaw a komiksu francuskiego 

Galeria TZR
“K olorow y świat dziecka” - w ysta
wa prac zespołów plastycznych MDK 

Klub Energetyka
28 czerwca, 17.00 - Otwarcie pokon
k u rso w e j w y s ta w y  p la s ty c z n e j 
“ P od róż  w c z a s ie ” ; "H odow la  
pszczół na działce” /pokaz z degu
stacją/
29 czerwca, 18.00 - “Rozmaitości” - 
finał konkursu dla dzieci i młodzieży 
W ystawa prac malarskich Jana Kar- 
wota, Grażyny Zarzeckiej - Czech i 
fotografii Henryka Tkocza.

Dyskoteki
Mała Scena Rybnicka

29 czerwca od 20.00 do 2.00
30 czerwca od 17.00 do 23.00 - wie
czorek dla samotnych

GAZETA RYBHICKA, TEL. 28825



Zarząd Miasta informuje
Na sesji 19 czerwca

w sprawie ustalenia wysokości opłaty stałej 
za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach miejskich

Rada Miasta Rybnika postanowiła:
1. Ustalić na rok szkolny 1996/97 następującą wysokość stałej opła
ty miesięcznej za korzystanie z posiłków przez dzieci uczęszczające 
do przedszkoli miejskich:
* za śniadanie 5 zł
* za obiad 15 zł
* za podwieczorek 5 zł
Razem 25 zł
2. Opłata stanowi część kosztów przygotowania posiłków i nie pod
lega zwrotowi w przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu.
3. Opłaty stanowią przychód przedszkola.
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocąobowiązującą 
od 1 września 1996 roku.
5. Treść uchwał podać do publicznej wiadomości przez opubliko
wanie jej w “Gazecie Rybnickiej” .

W sprawie zmiany zakresu działania i nazwy 
Miejskiego Zarządu Szkół i Przedszkoli

Rada Miasta postanowiła:
1. Nazwę Miejskiego Zarządu Szkół i Przedszkoli zmienić na: 
“Miejski Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli”
2. Z zakresu działania tej jednostki wyłączyć sprawy przechodzące 
do kompetencji Wydziału Edukacji Urzędu Miasta.
3. Statut Miejskiego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli zostanie 
nadany odrębną uchwałą.
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 1996 r. po uprze
dnim ogłoszeniu w “Gazecie Rybnickiej”.

Apel Radnych Miasta Rybnika
Zwracamy się do Was - Szanowni Mieszkańcy Rybnika - o obronę 

naszych wspólnych dóbr i wartości kulturowych i społecznych. 
Pragniemy jako reprezentanci naszej społeczności zaapelować do każde
go: do ludzi dobrej woli, organizacji społecznych, kościołów, środowisk 
gospodarczych o podjęcie wspólnego wysiłku przeciwstawiającego się 
rozmaitym zagrożeniom występującym pod postaciąuzależnień od alko
holu, narkotyków, pornografii, przemocy fizycznej i słownej, niszczą
cych młode pokolenie.
Podejmijmy wysiłek najpierw w naszych rodzinach, szkołach, osiedlach, 

zakładach pracy w tworzeniu przestrzeni wolnej od wszelkiej przemo
cy. Promujmy w naszym otoczeniu przestrzeń wolną od tego rodzaju 
patologii. Niech w naszych rodzinach wychowują się zdrowe dzieci!

Apelujemy do Was - Mieszkańcy Rybnika - korzystajmy ze swoich 
praw i reagujmy na każde zj awisko niosące ze sobą zagrożenie i krzywdę, 

gdyż mamy prawo do przestrzeni wokół siebie wolnej od przemocy.
Zwracamy się jednocześnie do osób zajmujących się sprzedażą alkoho

lu, tytoniu, czasopism, filmów wideo o odpowiedzialne i zgodne z pra
wem eksponowanie produktów przeznaczonych wyłącznie dla osób peł
noletnich.

Mamy nadzieję, że ochronienie naszego młodego pokolenia od wpły
wu coraz agresywniejszego zła pozwoli nam wszystkim odnieść sukcesy 
nie tylko gospodarcze, ale także podniesie poziom kultury i wrażliwości 
na drugiego człowieka i przyczyni się do większego bezpieczeństwa w 
naszym mieście.

Na sesji dnia 19 czerwca br. 
w sprawie zmiany w taryfie przewozu osób i bagażu 

w komunikacji miejskiej.
Rada Miasta Rybnika postanawiła:

1. Dokonać następującej zmiany w taryfie przewozu osób i bagażu 
w komunikacji miejskiej organizowanej przez miasto Rybnik - przyję
tej uchwałą Rady Miasta z dnia 20 grudnia 1996 r. Nr 148/XVIII/95 : 
w par. 6 dot. przejazdów ulgowych - pkt. 1 b otrzymuje brzmienie: 
b/ uczniowie dziennych szkół podstawowych, ponadpodstawowych, 
policealnych, studenci szkół wyższych do ukończenia 26. roku ży
cia - na podstawie ważnej legitymacji uczniowskiej lub studenckiej.
2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem ł lipca 1996 r.

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

przez Miasto Rybnik
na wniosek Zarządu Miasta i Komisji Komunikacji 

Rada Miasta postanowiła:
§1

Wprowadza się nowy załącznik nr 1 do Taryfy przewozu osób i ba
gażu określający wzory i ceny biletów obowiązujące w komunikacji 
miejskiej organizowanej przez Miasto Rybnik.

§2
Traci moc załącznik nr 1 do Taryfy wprowadzony Uchwałą Rady 
Miasta nr 148/XIII/95 z dnia 20 grudnia 1995 r.

§3
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta.

§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 1996 r. i podlega 
ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty. Pkt. 4 cennika - doty
czący biletów okresowych wchodzi w życie z dniem 1 lipca 1996 r.

Zarząd Miasta informuje
Cennik opłat za przejazdy jednorazowe i okresowe w komuni

kacji miejskiej na terenie miasta Rybnika.
Lp. Nazwa biletu Uprawnienia Cena w złotych
1. Jednorazowy Przejazd autobusem 

danej linii na terenie 
Miasta Rybnika niezależnie 
od długości trasy 0,80 zł ulg. 0,40 zł

2. Jednorazowy 
/Zakupiony 
u kierowcy/

3. Miesięczny

4. Okresowy

5. Dodatkowy

j.w. 0.90 zł ulg. 0,45 zł
Przejazd wszystkimi liniami
na terenie Miasta Rybnika
w określonym miesiącu 28,00 zł ulg. 14,00 zł
Przejazd wszystkimi liniami
na terenie Miasta Rybnika
w okresie 14 dni od daty zakupu
/włącznie/ 16,00 zł ulg. 8,00 zł
Opłata za przejazd bez biletu
lub z biletem
nieważnym 35,00 zł ---------

W sprawie zakazu spożywania napojów alkoholowych 
w miejscach publicznych na terenie miasta Rybnika

Rada Miasta uchwaliła co następuje:
§1

Zakazuje się spożywania napojów alkoholowych w gminnych obiek
tach i miejscach publicznych takich jak:
1. rynek, place, ulice
2. parki, skwery i place zabaw
3. obiekty sportowe oraz najbliższe ich otoczenie
4. parkingi miejskie
5. ogólnodostępne części wspólne komunalnych budynków mieszkal
nych czyli: klatki schodowe i podwórka
6. zakaz ten nie dotyczy imprez masowych i festynów organizowa
nych przez miasto, jego jednostki organizacyjne, a także organiza
cje społeczne - jeżeli organizator uzyskał jednorazowe zezwolenie 
wydane przez Zarzad Miasta.

§2
Kto narusza przepisy postanowień zawartych w par. 1 niniejszej 
uchwały podlega odpowiedzialności jak za wykroczenie.

§3
Zakazy, o których mowa w par. 1 nie dotyczą spożywania napojów 
alkoholowych w otwartych placówkach gastronomicznych oraz wy
dzielonych w tym celu ogródkach gastronomicznych, w których po
dawanie alkoholu odbywa się w ramach udzielonego zezwolenia.

§4
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta z zobowiąza
niem do wystąpienia z apelem do wszystkich właścicieli lub zarzą
dów pozakomunalnych obiektów czy urządzeń o charakterze publicz
nym o zawarcie w regulaminach korzystania z takich obiektów /urzą
dzeń/ zakazu wprowadzającego niniejszą uchwałę.

§5
Uchwała niniejsza podlega dodatkowemu ogłoszeniu poprzez roz
plakatowanie oraz opublikowanie w prasie lokalnej.

§6
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 1996 r.

Uzasadnienie
Rada Miasta uchwałą z dnia 29 września 1993 r. /pkt. 2/ zobowiązała 

Komisję Zdrowia do systematycznego wypracowywania projektów kon
kretnych rozwiązań służących realizacji Programu Profilaktyki i Rozwią
zywania Problemów Alkoholowych.
Projekt niniejszej uchwały został opracowany w oparciu o uchwały, które 

podjęto w miastach Ruda Śl. oraz Tychy.
Od samego początku reaktywowania samorządów terytorialnych były 

podejmowane przez rady gmin uchwały o zakazie spożywania napojów 
alkoholowych. Uchwały te konsekwentnie były unieważniane. Dopiero 
stanowisko NSA Ośrodek zamiejscowy w Katowicach wyrokiem z dnia 7 
września 1993 r. dokonał przełomu/sygn. akt SA/Kr 369/93 niepubliko
wany/ rozpatrując skargę Rady Miejskiej w Kętach na rozstrzygnięcie 
nadzorcze Wojewody Bielskiego. W powołanym wyroku sąd wywiódł, 
że Rada Gminy rozstrzyga:
- samodzielnie /art. 71 ust. 2 Ustawy Konstytucyjnej z dnia 17 paździer
nika 1992 r. i art. 2 ust. 3 ustawy o samorządzie terytorialnym/
- w celu zapewnienia porządku publicznego /art. 7 ust. 1 pkt. 14 ustawy 
o samorządzie terytorialnym/ o tym jakie miejsca i obiekty uzasadniają 
ze względu na ich charakter wprowadzenie zakazu spożywania na
pojów alkoholowych. Podstawą prawną do stanowienia takiego za
kazu jest art. 14 ust. 6 ustawy z dnia 26 października 1982 o wy cho
waniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Artykuł ten 
brzmi: “W innych, nie wymienionych miejscach ze względu na charakter 
obiektu lub miejsca może być wprowadzony regulaminowy zakaz sprze
daży, podawania i spożywania oraz wnoszenia napojów alkoholowych”.

17 kwietnia 1993 r. ustawa o wychowaniu w trzeźwości została znowe
lizowana i od tej pory na gminy scedowano obowiązek wydawania ze
zwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych ale jednocześnie na gminy 
scedowano obowiązek rozwiązywania problemów alkoholowych. 
Wpływ alkoholu na nasze życie można rozpatrywać zarówno w wymiarze 
społecznym, psychologicznym jak i ekonomicznym.
W Polsce sposób picia alkoholu ma wyjątkowo destrukcyjny charakter, 
stąd i straty ekonomiczne szacowane są na znacznie wyższym poziomie 
niż w krajach Unii Europejskiej /wg specjalistów dane z 1994 r. mówią, że 
straty te sięgały ok. 100 bln st. zł/.

Zarząd Miasta informuje
Liczne sygnały, które otrzymująradni od mieszkańców Rybnika mówią 

o pladze pijaństwa w naszym mieście. Szczególnie niepokojące jest zwięk
szające się spożycie alkoholu przez osoby nieletnie /także dzieci/. Przed
stawiony projekt uchwały jest wyrazem realizmu w poszukiwaniu dróg 
eliminowania tej społecznej plagi. Władza lokalna powinna chronić ludzi 
wolnych od nałogu przed agresją pijanych, a nieletnich od demoralizacj i.

Podjęta w trybie art. 14 ust. 6 ustawy antyalkoholowej uchwała jest prze
pisem gminnym wydanym z upoważnienia ustawowego /art. 40 ust. 1/. 
Nie jest to przepis porządkowy, a więc rada gminy nie ma możliwości 
stanowienia sankcji. Naruszenie zakazów ustalonych przez radę gminy w 
trybie art. 14 ust. 6 ustawy antyalkoholowej pociąga za sobą odpowie
dzialność z art. 43 ust. 3 w/w ustawy, który przewiduje karę ograniczenia 
wolności do 3 miesięcy albo karę grzywny.

Na sesji 19 czerwca br.
w sprawie zasad i trybu zaspokajania potrzeb 

mieszkaniowych członków wspólnoty samorządowej
Rada Miasta Rybnika uchwaliła co następuje:

Pkt 1
Mieszkaniowy zasób gminy stanowią lokale mieszkalne będące wła
snością gminy, administrowane przez Zakład Gospodarki Mieszka
niowej.
Pkt 2

1. Pierwszeństwo najmu lokalu mieszkalnego w budynku
stanowiącym mieszkaniowy zasób gminy przysługuje 
osobom, które:
a/ uprawnione są do lokalu zamiennego lub z orzeczenia 

sądowego
b/ podjęły się na własny koszt remontu kapitalnego 

lokalu lub przebudowy pomieszczeń niemieszkalnych. 
Zawarcie umowy najmu następuje po uzyskaniu pozwole
nia na użytkowanie lokalu i po stwierdzeniu przez wynaj
mującego warunków wykonania remontu 

c/ opuściły dom dziecka w związku z uzyskaniem 
pełnoletności.

2. Lokale stanowiące mieszkaniowy zasób gminy mogą być rów
nież wynajmowane osobom:
a/ pozostającym w trudnych warunkach mieszkaniowych 

i materialnych
b/ z budynków przeznaczonych do rozbiórki, naprawy, prze

budowy lub modernizacji
c/ pozbawionym mieszkań w wyniku klęski żywiołowej, 

katastrofy, pożaru lub innych zdarzeń losowych 
d/ podlegającym przekwaterowaniu na okres naprawy 

zajmowanego dotychczas lokalu mieszkalnego.
3. W rozumieniu niniejszej uchwały za osobę pozostającą

w trudnych warunkach:
a/ mieszkaniowych uważa się osobę zamieszkującą w lokalu,

w którym na 1 członka gospodarstwa domowego przypa
da mniej niż 6 m2 ogólnej powierzchni pokoi lub w lokalu 
nie spełniającym wymogów pomieszczeń przeznaczonych 
na pobyt ludzi

b/ materialnych, uważa się osobę, u której dochód miesięcz
ny na członka gospodarstwa domowego nie jest wyższy 
od 125 proc. kwoty najniższej emerytury, zaś osób samot
nych 175 proc. jej wysokości. Do dochodu miesięcznego 
wlicza się dochody uzyskiwane przez wnioskodawcę 
i członków jego rodziny wg przepisów określonych, w zał. 
Nr 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 listopada 
1994 r. w sprawie dodatku mieszkaniowego /Dz. U. Nr 119 
poz. 570 z 1994 r ./. Dochód miesięczny ustala się wg stanu 
w okresie kwalifikowania wnioskodawcy przyjmując za pod
stawę średnią wysokość z okresu ostatnich 6 miesięcy.

4. W przypadkach uzasadnionych Zarząd Miasta może przyznać
poza kolejnością lokal mieszkalny dla osób niezbędnych 
dla funkcjonowania miasta.

Pkt 3
1. Mieszkaniowy zasób gminy obejmuje także lokale socjalne.

Lokalem socjalnym jest lokal o obniżonej wartości użytkowej, 
z gorszym wyposażeniem technicznym.
O najem tych lokali mogą ubiegać się osoby, które nie mają 
zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych i znalazły się w 
niedostatku. Dla określenia niedostatku należy rozumieć 
dochód średni z ostatnich 6 m-cy kwalifikowany wg zasad 
określonych w zał. Nr 2 rozporządzenia Rady Ministrów 
z dnia 7 listopada 1994 r. w sprawie dodatku mieszkaniowego 
/Dz. U. Nr 119 poz. 570 z 1994 r ./.
Stan niedostatku zachodzi jeżeli dochód miesięczny na jedną 
osobę w rodzinie nie przekracza 50 proc. kwoty najniższej 
emerytury, zaś przy osobie samotnej 75 proc. kwoty najniższej 
emerytury.

2. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej wyznaczy lokale, które po 
opróżnieniu będą oddawane w najem jako lokale socjalne 
oraz założy ich ewidencję.

3. Umowy najmu lokalu socjalnego zawiera się na czas oznaczony
tj. maksymalnie do 5 lat z możliwościąjej przedłużenia na dal
szy czas określony. Przedłużenie umowy najmu lokalu socjal
nego uwarunkowane jest istnieniem w dalszym ciągu 
warunków do kontynuowania najmu lokalu socjalnego. Potwier
dzenie warunków dokonuje się wg kryteriów jak w pkt. 3.1.
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Pkt 4
1. Pierwszeństwo do wynajęcia lokalu socjalnego przysługuje

osobom, które:
a/ nabyły prawo do takiego lokalu na podstawie orzeczenia 

sądowego lub ustawy
b/ utraciły mieszkanie wskutek klęski żywiołowej, katastrofy, 

pożaru lub innych zdarzeń losowych
2. Do wynajmu lokalu socjalnego mogą być również zakwalifiko

wane osoby, które:
a/ spełniają wymogi określone w pkt. 2.2 lit. b i d niniejszej 

uchwały
b/ utraciły tytuł prawny do zajmowanego lokalu.

Pkt 5
1. Najemcy lokali stanowiących mieszkaniowy zasób gminy mogą

dokonywać zamiany mieszkań wyłącznie za zgodą dysponenta 
/tj. Wydziału Lokalowego Urzędu Miasta/ wyrażoną skierowa
niem do zawarcia nowych umów najmu.

2. Zamiana może również polegać na dostarczeniu przez właści
wego dysponenta lokalu wolnego w zamian za lokal zajmowa
ny dotychczas przez najemcę.

3. Zamiana najemcy lokalu mieszkalnego w zasobach gminy obej
muje również możliwość zamiany z właścicielem zajmowane
go domu jednorodzinnego lub lokalu stanowiącego odrębnąnie- 
ruchomość z warunkiem wymogu przeniesienia własności.

Pkt 6
1. Wykaz osób zakwalifikowanych do wynajmu lokalu z mieszka

niowego zasobu gminy w ciągu roku kalendarzowego, podlega 
ogłoszeniu w siedzibie Zarządu Miasta i ZGM-u przez 15 dni 
stycznia danego roku.

2. Umowa najmu lokalu mieszkalnego jest zawierana przez Zakład
Gospodarki Mieszkaniowej z osobą na podstawie skierowania 
z Urzędu Miasta.

Pkt 7
1. Ta sama osoba bądź małżonkowie nie mogą zajmować dwóch

lub więcej lokali mieszkalnych jeżeli przynajmniej jeden z lo
kali znajduje się w budynku stanowiącym mieszkaniowy zasób 
gminy.

2. W razie naruszenia przepisu ppkt. 1 dysponent zasobu mieszka
niowego wezwie osobę do wskazania mieszkania, w którym 
chce zamieszkać /w terminie nie krótszym niż 3 m-ce/.

3. Po bezskutecznym upływie terminu wyznaczonego przez dys
ponenta wynajmujący rozwiąże z najemcą umowę najmu zo
bowiązując go do opróżnienia i zdania mieszkania.

Pkt 8
1. Pobiera się kaucję zabezpieczającą pokrycie należności wobec Zakła

du Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku z tytułu najmu 
od najemców lokali mieszkalnych.

2. Kaucję ustala się w wysokości:
a/ odpowiadającej 10-krotnej miesięcznej kwocie czynszu za 

dany lokal zasiedlony pierwszy raz 
b/ odpowiadającej 8-krotnej miesięcznej kwocie czynszu przy 

ponownym zasiedlaniu.
3. Od wpłacania kaucji zwalnia się:

a/ osoby uzyskujące lokal w wyniku dokonania na koszt w ła
sny nadbudowy, rozbudowy lub przebudowy budynku 

b/ osoby, które na własny koszt przeprowadziły remont kapi
talny tych lokali

c/ najemców przekwaterowanych na czas naprawy zajmowa
nego dotychczas lokalu

d/ najemców zamieniających lokal z większego na mniejszy 
z warunkiem posiadania kaucji na lokal dotychczas 
zajmowany.

4. Najemcy znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej mogą być
zwolnieni w całości lub w części z wpłacenia kaucji oraz ko
rzystać z ulg przez rozłożenie jej na raty miesięczne płatne 
w ciągu roku. Warunkiem rozłożenia kaucji na raty miesięczne 
jest zabezpieczenie rat wekslami.

5. Ustanie stosunku najmu i opróżnienie lokalu przez dotychcza
sowego najemcę wraz z dokonaniem rozliczenia finanso
wego wobec wynajmującego stanowi podstawę do wypłacenia 
wniesionej za ten lokal kaucji wraz z oprocentowaniem obo
wiązującym w banku obsługującym wynajmującego.

6. Kaucja wpłacona przez najemcę powinna być mu zwrócona wraz
z oprocentowaniem po opróżnieniu lokalu, najpóźniej w ciągu 
30 dni od dnia ustalenia należności wynajmującego z tytułu 
najmu danego lokalu.

Pkt 9
W zasobach mieszkaniowych Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej 
w Rybniku:

1. Najemca mieszkania przed przekazaniem mu mieszkania przez
wynajmującego jest zobowiązany do zapłacenia wartości ele
mentów technicznych nowych znajdujących się w lokalu mie
szkalnym wg aktualnie obowiązujących cen rynkowych mate
riału, natomiast dla używanych, po odliczeniu stopnia ich 
zużycia.

2. Przy zdawaniu mieszkania wynajmującemu najemcę lokalu
obciąża równowartość zużytych elementów wyposażenia tech
nicznego, które znajdowały się w lokalu w chwili wydania 
go najemcy.
Różnicę nie zamortyzowaną wartości elementów urządzenia 
technicznego zwraca się najemcy tj. kwotę odpowiadającą
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różnicy ich wartości pomiędzy stanem istniejącym w dniu 
objęcia lokalu /wg protokołu przekazania mieszkania/ oraz 
w dniu jego opróżnienia wg aktualnie obowiązujących cen.

3. Do elementów urządzenia technicznego mieszkania obciążają
cych najemcę zalicza się: trzon kuchenny, przenośny piec ku
chenny węglowy i gazowy, grzejnik wody gazowy i elektrycz
ny, wannę, muszlę klozetową, zlew z syfonem, zlewozmywak 
z syfonem, automat spłuczkowy, umywalkę z syfonem, bate
rie: wannową, umywalkową, zlewozmywakową, zawory czer
palne, skrzynkę spłuczkową do ubikacji górną i dolną.
Ustala się do w/w elementów 5-letni czasokres używalności 
z wyjątkiem automatu spłuczkowego, którego okres trwałości 
wynosi 2 lata.

4. Najemca znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej może być
zwolniony w drodze decyzji w całości lub z części z wpłacenia 
należności za elementy urządzenia technicznego mieszkania 
oraz korzystać z ulg przez rozłożenie jej najwyżej na 12 mie
sięcznych rat.

Pkt 10
Najemcy lokali stanowiących mieszkaniowy zasób gminy obowią
zani są do przestrzegania regulaminu porządku domowego.
Pkt 11
Zakwalifikowane dotychczas wnioski o przyznanie mieszkania na 
okres do otrzymania mieszkania docelowego podlegają realizacji 
niezależnie od istniejących kryteriów dochodu oraz bez wymogu 
posiadania wkładu na mieszkanie spółdzielcze, zaś zawarte dotych
czas umowy najmu z tego tytułu stają się umowami zawartymi na 
czas nieokreślony.
Pkt 12
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta Rybnika.
Pkt 13
Traci moc uchwała Nr 49/V/94 z dnia 30 listopada 1994 r. i zmie
niająca ją  uchwała nr 74/YII/95 z dnia 8 lutego 1995 r. Rady Miasta 
Rybnika w sprawie zasad i trybu zaspokajania potrzeb mieszkanio
wych członków wspólnoty samorządowej.
Pkt 14
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 1996 r. po uprzednim ogło
szeniu w “Gazecie Rybnickiej”.

Zarząd Miasta Rybnika ogłasza 
PRZETARG OFERTOWY NA DZIERŻAWĘ TERENU 

Z PRZEZNACZENIEM NA PARKING 
STRZEŻONY CAŁODOBOWY

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

Bliższych informacji udziela Naczelnik Wydziału Lokalowego

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. NOWOMIEJSKA”
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 lipca 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 wy konanie remontu 
kapitalnego ulic: Górnicza, Nowomiejska “ należy złożyć w siedzibie 
zamawiającego, pokój nr 247.
Termin składania ofert upływa dnia 29 lipca 1996 r. o godz. 15.00. 
Otwarcie ofert dnia 30 lipca 1996 r. o godz. 11.00 w siedzibie zamawiają
cego, 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 ZAMÓWIENIA 

PUBLICZNE W CELU WYKONANIA: 
“NOWYCH PUNKTÓW OŚWIETLENIA ULICZNEGO 

W DZIELNICACH MIASTA RYBNIK:
ZADANIE NR 1: NIEDOBCZYCE, ZACHÓD - NOWINY, 

ZEBRZYDOWICE,
ZADANIE NR 2: CHWAŁOWICE, ORZEPOWICE, PIASKI, 

ZAMYSŁÓW”.
Termin realizacji - 2 miesiące od daty podpisania umowy. 
Wadium w wysokości 1000 zł /wadia częściowe po 500 zł dla 

każdego z zadań/, należy wpłacić w PBK 1/0 Rybnik Nr 372602- 
2017-3620-3-68 lub w Kasie Urzędu Miasta do dnia 22 lipca 1996 
r. do godz. 12.00 we wszystkich formach przewidzianych Ustawą o 
Zamówieniach Publicznych art. 41 ust. 2.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia /cena 10 zł/ można 
odebrać w siedzibie zamawiającego, pok. 247 lub za zaliczeniem 
pocztowym.

Do kontaktu z oferentami uprawnieni są: mgr inż. W. Lampart 
oraz inż. G. Muras.

Urzędu Miasta Rybnika tel. 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 Rybni
ka przy ul. 3 Maja 12 pokój nr 9 w terminie do dnia 9 lipca 
1996 r. godz. 15.00.

W izja 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 odpłat
ność czynszu.

W adium przepada w przypadku uchylenia się od zawarcia um o
wy uczestnika wygrywającego przetarg.

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

Zarząd M iasta Rybnika zastrzega sobie prawo odstąpienia w każ
dej chwili od przetargu bez podania przyczyny.

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 lipca 1996 roku.
Przetarg odbędzie się w dniu 3 lipca 1996 r. o godz. 10.00 w 

siedzibie Wydziału 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 lipca 1996 roku. Każdy oferent może być obecny przy otwie
raniu ofert.

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

Zamkniętą kopertę z ofertą oznaczoną:
“Oferta na wykonanie nowych punktów oświetlenia ulicznego 
w dzielnicach:
1. Niedobczyce, Zachód - Nowiny, Zebrzydowice,
2. Chwałowice, Orzepowice, Piaski, Zamysłów” 
należy złożyć w siedzibie zamawiającego, pokój nr 247.

Termin składania ofert upływa dnia 22 lipca 1996 r. o godz. 12.00.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 22 lipca 1996 r. o godz. 13.00 w siedzi
bie zamawiającego, salańr 137.
Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych. 
W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy nie podlegają wy
kluczeniu z Ustawy o Zamówieniach Publicznych.

Zarząd Miasta Rybnika ogłasza 
PUBLICZNY USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY 
NA SPRZEDAŻ GRUNTU POŁOŻONEGO W RYBNIKU 

PRZY UL. BUDOWLANYCH W BEZPOŚREDNIM 
SĄSIEDZTWIE TERENU WYKUPIONEGO 

POD BUDOWĘ STACJI PALIW 
oznaczonego w operacie ewidćncji gruntów miasta Rybnika na 

mapie 1 obręb Rybnik jako działki nr nr 2264/220 o powierzchni 
2823 m2, 2163/220 o powierzchni 659 m kw. 3451/220 o po
wierzchni 146 m kw. ogółem 3628 m kw. zapisane w księdze wie
czystej KW 82.899 w Sądzie Rejonowym w Rybniku.
Teren przeznaczony pod działalność handlowo-usługową. 
Cena wywoławcza 180.000,00 zł 
Wysokość wadium 18.000,00 zł
Przetarg odbędzie się w dniu 10 lipca 1996 r. o godzinie 11.00 w sali 
nr 37 I piętro budynku Urzędu Miasta Rybnika ul. B. Chrobrego 2. 
Przystępujący do przetargu zobowiązani są wpłacić wadium na kon
to Urzędu Miasta PBK Warszawa I Oddział Rybnik Nr 372602- 
2017-3620-3-68 lub bezpośrednio w kasie /parter budynku przy 
ul. B. Chrobrego 2 - pok. nr 22/ najpóźniej do godz. 10.00 w dniu 
przetargu.
Dodatkowo należy wpłacić w kasie Urzędu /pok. nr 22/ koszty orga
nizacyjne przetargu w wysokości 20,00 zł.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza 
się na poczet ceny nabycia a w razie uchylenia się od zawarcia 
umowy w terminie 1 miesiąca od daty przetargu ulega przepadko
wi na rzecz sprzedającego.
Szczegółowych informacj i udziela Wydział Geodezj i i Gospodarki Grun
tami Urzędu Miasta Rybnika ul. Miejska 7 pok. 78 - tel. /036/22364 
Zarząd M iasta Rybnika zastrzega sobie prawo odstąpienia od prze
targu bez podania przyczyn.

GAZETA RYBNICKA, TEL. 28825



Abecadło
Rzeczy

Śląskich
Pod koniec drugiej wojny światowej 

Wielka Brytania, USA i ZSRR podjęły 
próbę ustalenia przyszłego ładu powo
jennej Europy. Wtedy na konferencjach 
w Teheranie /XI/XII 1943/, Jałcie /II 
1945/ i Poczdamie /VII/VIII 1945/ pod
jęto rozmowy na temat przyszłości Pol
ski. Wielka Brytania i USA “zdradziły” 
wtedy interesy Polaków, godząc się na 
oddanie Polski w orbitę wpływów Związ
ku Radzieckiego. Ten zaś włączył w gra
nice swego państwa przedwojenne pol
skie kresy wschodnie czyli województwo 
wileńskie, nowo
grodzkie, b rze
skie, łuckie /mia
sto Łuck/, tarno
polskie, stanisła
wowskie i lwow
skie. W zamian za 
straty na wscho
dzie, kosztem  
przegrywaj ącego 
w ojnę państw a 
n ie m ie c k ie g o  
przesunięto nasze 
granice zacho 
dnie. Przejmujący 
w Polsce władzę 
komuniści odzy
skanie Ziem Za
chodnich przed-

Szczecin już w czasach 
polską straż nad Odrą 
się polscy harcerze od

Straż nad Odrą
W kwietniu 1946  roku do Szczecina zjechało kilka ty

sięcy harcerzy, by wziąć udział w uroczystościach z oka
zji pierwszej rocznicy powrotu Ziem Zachodnich do P ol
ski. Na obchody pod hasłem “Trzymamy straż nad Odrą” 
wyjechała wówczas również grupa harcerzy z Rybnika, 
po 50  latach od tamtych wydarzeń, w Szczecinie zorga
nizowano podobny zlot.

stawili jako wielki akt sprawiedliwości 
dziejowej, przemilczając całkowicie ra
bunek ziem na Kresach Wschodnich. 
Manipulowanie ziemiami polskimi i lo
sami Polaków nie umniejsza jednak fak
tu, że włączone w 1945 roku do Polski 
tzw. Ziemie Zachodnie miały swój staro
polski i piastowski rodowód. Były to 
przede wszystkim Opolszczyzna i Dolny 
Śląsk z Wrocławiem oraz Pomorze Za
chodnie ze Szczecinem. Losy samego 
Szczecina ważyły się jednak jeszcze przez 
rok. Działo się to dlatego, że USA i Wiel
ka Brytania nie chciały zbyt osłabiać po
wojennych Niemiec, zaś ZSRR miał swój 
interes w popieraniu pozostawienia Szcze
cina w Polsce. Sytuacja ta była dla ZSRR 
korzystna potrójnie. Z jednej strony nada
wała się ona wspaniale do podtrzymywa
nia w Polsce nastrojów antyniemieckich, 
co miało być przeciwwagą silnych nastro
jów antyradzieckich. Z drugiej strony 
ZSRR stawiał się w roli obrońcy słusznie 
należących się Polsce Ziem Piastowskich, 
i po trzecie, mógł jeszcze skuteczniej szan
tażować i tak posłuszne mu władze pol
skie. Nieposłuszeństwo groziło utrace
niem poparcia radzieckiego, a tym samym 
również Szczecina, a może nawet Dolne
go Śląska.

Wobec tej nie wyjaśnionej do końca 
kwestii polskiej granicy zachodniej Tym
czasowy Rząd Jedności Narodowej zor
ganizował właśnie w Szczecinie wielkie 
obchody pierwszej rocznicy powrotu do 
Polski Ziem Zachodnich. Uroczystości 
trwały od 12 do 14 kwietnia 1946 roku i 
chociaż władze nadały im propagandowy 
charakter obliczony na poparcie polityki

Chrobrego czy Krzywoustego stanowił 
i do tej piastowskiej tradycji odwołują 
1946 roku

dodały
z rynko wyj latarni
Ptok piyrszy

Jecłyn modny szpok, na łato, 
Chcioł sie kupić depilator,
1 ja k  zgolyl wszyske pióra,
To miol w gnioździe awantura.

Ptok drugi
Kos na dziób doi zonynbrele 
I  naciągnył sie łolejem.
Legnył, zaczon łopotanie.
W tym go kot zjod na śniodanie.

Ptok trzeci
Lepij ludzi niy małpować,
Bo sie idzie łozchorować.
I  niech p tok ja k  wszyskie ptoki 
Po niebie furgo wysokim.

/fra-szol-ka/

Dzień Ojca 
i Starzyka

Aniświdrato koza niy uwierzy, alech 
cofki rok radowoł sie na tyn dziyń i 
niy mogłech sie go doczkać.

Matki miały już swoje świynto, baj- 
tle tyż, a my łojce som dycko na sa
mym końcu drań. Wedle mje nojprzód 
nolezałoby fajrować świynto łojca, bo 
przeca łon lotoł za wybranom frelkom, 
kero potym dziynki niymu mogła ob
chodzić Dzień Matki. M atki som 
wszyndzie forowane, i we śpiywkach, 
a ło łojcach jest ino śpiywka: “fater, 
fater, wyście schudli, bo już niy jodo- 
cie nudli”. Tak to już jest na tym po- 
fyrtanym świecie, że chłopy choć ma
jom tela zasług, som dycko po zadku.

Niy by da jednak dużo wajoł, bo prze
ca w niedziela byda dupeltowo świyn- 
tować. Żebych niy boł stratny, moje 
dziecka mje aż.e siedym razy “zesta- 
rzykowali”.

Jak kożdego roku zgruchnie sie w nie
dzielne popołednie cołko ferajna. Bydzie 
butlu jak trza, bo bajtle majom fedry w 
zadku i cicho niy usiedzom. Milka przi-

rychtowała już na ta przileżytość kupa 
kustu. Choć pewnikym z głodu by sie 
żodyn niy łobulół, to jednak do jedzy- 
nio som wszyjscy dociyrni.

Moja ślubno, żech to jest lojcym je ji 
dziecek, kupiyła mi nowo ołberhem- 
da. Godo, że przeca niy mogą sie dziec- 
kom w taki dziyń pokozać w wyświech
tanym kragliku. Dziecka tyż niy przi- 
dom z pustymi rynkoma, dycko dz.ier- 
Żom jakiś pakslik do mje pod parzom. 
Łoński rok dostolech pora piyknych 
szpiców do cigaretów, wonionco taba
ka do fajfki i jedwobny ślips, kery no
szą, ale ino łod wieli parady, bo mje 
dowi. Dostolech okrom tego półmetro
wy lobuwacz do szczewików. To jest 
bardzo przidajny gyszynk, bo już niy 
musza sie schylać z moim wonsokym.

Wnuki przidom sie tyż w tym dniu 
pochwolić swojimi świadectwami. Wie- 
la wiol, tela wyłoi, bo nijak niy pasuje 
starzykowi taki okropicznie ciynżki 
wysiłek odpowiednio niy uhonorować. 
Wiym, że to wcale niy jest wychowaw
cze co robią, jednak bez feryje bajtle 
tyż majom mocka wydatków a ich łoj- 
ców niy dycko na bele co styko.

Tóż łojcowie i starzyki trzimejcie sie 
sztramsko, tak jak jo.

S tarzyk

Założyciele roku Fryderyk i Maria z 
Brachmanów pobrali się w 1900 r. Uro
dziło im się trzynaścioro dzieci, ale troje 
pierwszych zmarło w 1905 r. na dyfteryt. 
Pozostałe dziesięcioro to trzech synów - 
Roman, Ludwik, Wincenty, i siedem córek

Red ®cyifc,n ,t«i 
i .fó a rit zd  'B risU tnafi

- Maria, Gertruda, Waleska, Zofia, Klara, 
Aniela i Emilia. Obecnie żyje sześcioro 
najmłodszych dzieci, z których najstarsza - 
Zofia ma 83 lata. Fryderyk i Maria mieli 
28 wnuków, 75 prawnuków i 37 prapraw- 
nuków. Najmłodszym na zjeździe okazał 
się 6-miesięczny Kacper Godziek. Do 
chwili obecnej ród liczy 219 osób, z których 
żyje 200.

W spotkaniu, które odbyło się w 120. 
rocznicę urodzin założyciela rodu - Fiyde- 
ryka uczestniczyło 170 osób noszących nie 
tylko nazwisko Smółka, ale również: 
Brachman, Stolorz, Liszka, Kaczmarczyk, 
Lampart, Zimończyk, Krypczyk, Frelich, 
Kolarczyk, Staneczko, Pierchała, Mazurek, 
Godziek, Miera, Gozdek, Romanek, Mań
ka, Nowicki, Cytrycki, Kołodziej, Grzywa, 
Wycisk, Konsek, Wójcicki, Sobik, Drą- 
szczyk, Wawowczny, Kryj, Skorupa, Za

rządu, przybyłe tam masy polskich harce
rzy potraktowały zlot jedynie jako patrio
tyczne poparcie granicy polskiej na Odrze. 
Dlatego też ówczesny prezydent Bolesław 
Bieait zgorszony “mało socjalistyczną” 
postawą harcerzy, obraził się i zszedł z try
buny. Sympatycznie natomiast powitali 
harcerze wicepremiera Stanisława Miko

łajczyka, kojarzonego z polskim rządem 
na emigracji.

Na szczecińskie uroczystości w 1946 
roku pojechała również rybnicka grupa 
harcerzy z harcmistrzem Innocentym Li- 
burą. Harcerze jadący do Szczecina “trzy
mać straż nad O draf zaopatrzeni byli w 
specjalne karty uczestnictwa, które upraw
niały do bezpłatnego przejazdu koleją, a

na miejscu do darniowych posiłków i noc
legów. Zlot ten był wzorowo zorganizo
wany przez “przedwojennych” jeszcze 
harcerskich instruktorów. W tej kilkuna
stoosobowej rybnickiej grupie harcerzy 
jadącej wtedy do Szczecina znaleźli się 
m.in. Stanisław i Józef Kosikowie, Kaje
tan Woźniak, Wiesław Presz, Stanisław 

Świder, Józef Wałach i 
Zygmunt Smolka. Ryb
nicka młodzież dobrze 
rozum iała problem y 
szczecińskiego pograni
cza. Dlatego właśnie 
bryła węgla ze Śląska i 
pomorski bursztyn sta
ły się wtedy symbolem 
wszystkich ziem odzy
skanych, zachodnich
kresów Polski.

* * *

Po 50 latach od tam
tych dni Chorągiew Za
chodnio-Pomorska ZHP 
w Szczecinie zorganizo
wała podobny zlot har
cerstwa w Szczecinie 
pod tym samym hasłem 
“Trzymamy straż nad 
Odrą”. Trwał od 14 do 
16 czerwca br. i pośród 
wielu uczestników zgro
madził 160harcerzy-se- 
niorów, uczestników  
zlotu w 1946 roku. 
Wśród nich był m.in. 
Zygmunt Smółka, który 
do dziś przechował kar
tę uczestnictwa i pro
gram obchodów sprzed 
półwiecza. Harcmistrz 
Smółka wrócił z drugie

go już szczecińskiego zlotu z dyplomem, 
pamiątkowymi wydawnictwami i wieloma 
odnowionymi wspomnieniami z młodych 
harcerskich lat. Zaś dla rybnickiego Hufca 
ZHP przywiózł pamiątkowy dyplom za to, 
że kilkunastu jego przedstawicieli 50 lat 
temu reprezentowało Rybnik na szczeciń
skim zlocie. Prawdziwa sztafeta pokoleń.

Marek Szołty sek

Na tegorocznym zlocie w Szczecinie obecny był harc
mistrz Zygmunt Smolka /od lewej/, również uczestnik 
zlotu w 1946 roku i harcmistrz Tadeusz Ochwat, które
mu przed 50 laty nie udało się pojechać na zlot z Inno
centym Liburą

Rodzinne spotkanie
Dwa lata temu w “GR” pisaliśmy o spotkaniu rodowym Smolków 

wywodzących się od Aleksandra i Anastazji z Pierchałów. Nie tak 
dawno temu odbył się zjazd członków rodzin jego najmłodszego brata 
Fryderyka i Marii z Brachmanów.

las, Busse, Rożek, Koziołek, Matuszek.
Smolkowie są rodziną głęboko związa- 

nąz Ziemią Śląską. Wszyscy mieszkają w 
Rybniku i okolicach, a rodziny wnuków 
Fryderyka do tej pory prowadzą podzielo
ne gospodarstwo dziadka. Chociaż wszy
scy, nawet osoby “przybyłe” do rodu do
skonale orientują się w historii rodziny, nie
którzy dopiero podczas zjazdu mieli oka-

zje poznać się osobiście. Cała rodzina wiel
ce ceni sobie wartości chrześcijańskie - 
przez wszystkie lata nie było u nich przy
padku rozwodu.

Tak duża liczba osób w rodzinie repre
zentuje też prawie wszystkie zawody. Naj
więcej znalazło się wśród Smołków nau
czycieli - polonistów, chemików, matema
tyków, geografów, biologów, są inżynie

rowie elektrycy, ekono
miści, prawnicy i bizne
smeni. Brakuje jedynie 
księdza i lekarza, ale kil
koro już studiuje - me
dycynę i weterynarię.

Spotkanie, które odby
ło się na początku czerw
ca w Kamieniu przygo
towywane było od wrze
śnia ubiegłego roku, a 
jego inicjatorami byli 
najstarsi wnukowie Ma
rii i Fryderyka. Po kon
celebrowanej mszy św. 
odprawionej w kościele 
św. Wawrzyńca w Li
gockiej Kuźni, członko
wie rodu zebrali się przy 
wspólnej biesiadzie w 
restauracji “Olimpia” w 
Kamieniu. Nie zabrakło 
w spom nień, rodzin 
nych opowieści, wspól
nych śpiew ów , do 
których nawet dołączył 
się gość - prezydent 
miasta J. Makosz.

/a/
Fotografia z 1916 roku - Starka z córkami: Marią, 
Waleską, Zofią, Gertrudą i synem Romanem, na kola
nach córka Klara

GAZETA RYBNICKA, TEL. 28825



Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 3 w Organizacji 
w Rybniku, ul. Energetyków 46

ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT DOTYCZĄCYCH WYKONANIA 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA NASTĘPUJĄCY ZAKRES ROBÓT:
1. przygotowanie dwóch kotłów parowych PI i P2 o pow. grzew. 50 i 100 m 
kw do rewizji UDT /czyszczenie z kamienia kotłowego, popiołów i sadzy, remont 
armatury i osprzętu ewentualne naprawy/,
Termin wykonania robót: 15.08.96
2. przegląd i ewentualne naprawy pięciu agregatów prądotwórczych typu: 
56ZPP, 81ZPP, 84ZPP, PAD-20 i X321E1.
Termin wykonania: do dnia 15.10.96

Dział Eksploatacji Rybnik, ul. Rudzka 13, tel. 213-37 udziela szczegółowych 
informacji oraz przyjmuje oferty do dnia 10.07.96.

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.

Rejon Energetyczny Rybnik GZE Sp. z o.o., ul. Sławików 3, 44-200 Rybnik 
na zasadzie przetargu pisemnego

OFERUJE DO WYNAJĘCIA I ZAGOSPODAROWANIA LOKAL 
WRAZ Z PRZYLEGŁYM PARKIEM NA DZIAŁALNOŚĆ 

GASTRONOMICZNĄ O WYSOKIM STANDARDZIE. 
Powierzchnia lokalu - 154 m kw.
Powierzchnia parku - 1.600 m kw.
Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie RE Rybnik GZE Sp. z o.o, ul. 
Sławików 3, tel. 210-71, wewn. 213.
Oferty zawierające: imię, nazwisko, dokładny adres bądź nazwę i adres instytucji, 
nr telefonu, sposób oraz termin zagospodarowania, proponowanąmiesięczną stawkę 
czynszu dzierżawnego oraz oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami 
negocjacji - należy składać do dnia 30.07.1996 r.
Przetarg odbędzie się w dniu 1.08.1996 r. o godz. 8.00, składający wnioski pro
szeni są o zgłoszenie się osobiście do udziału w negocjacjach w sekretariacie RE- 
Rybnik-GZE.
Zarząd RE Rybnik-GZE SpT'ZTr.T},"zasti/ega subie prawo swobodnego wyboru 
ofert, prawo prowadzenia dodatkowych negocjacji oraz odstąpienie od wydzierża
wienia bez podania przyczyny.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Rybniku, ul. Żużlowa 25 
ogłasza otwarcie postępowania

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE NEGOCJA
CJI Z ZACHOWANIEM KONKURENCJI NA BIEŻĄCE ROBOTY  
OGÓLNOBUDOWLANE W OBIEKTACH OŚRODKA 
POMOCY SPOŁECZNEJ W RYBNIKU.
Zaproszenie do składania ofert wstępnych zawierające m.in. wykaz prac i obiek
tów można odebrać w sekretariacie Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku, 
ul. Żużlowa 25.

Oferty wstępne należy składać do 4 lipca 1996 r. do godz. 14.00 w sekreta
riacie 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 oferentami jest Antoni Lepiarczyk, tel. 210-13.

----------------------- ;----------------------- \
O głoszen ia drobne  

v___________________ J
Rower “W AG ANT” 

TANIO SPRZEDAM.
Tel. 27-957

WYCENA NIERUCHOMOŚCI

Uprawniony Rzeczoznawca Majątkowy 
mgr inż. Krzysztof URBAŃCZYK 
___________tel. 27-616___________

f---------------------------------- >
BEZPŁATNE 

PORADY PRAWNIKA 
w "Gazecie Rybnickiej"

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

/Rynek 12a (oficyna), 
tel. 28-825/

dyżuruje prawnik, udzielający 
bezpłatnie porad

Zarząd Zieleni Miejskiej w Rybniku 

Dział Usług Pogrzebowych 
ul. Rudzka 70 b 

/Cmentarz Komunalny -tel. 28-991/

oferuje następujące usługi:
*wynajęcie karawanu
* całodobowy przewóz zwłok
* szeroki asortyment trumien
* kosmetykę, ubranie

i przechowanie zwłok 
*wynajęcie kaplicy do pogrzebu 

z możliwością odprawienia mszy św. 
*usługi cmentarne 
*zamówienie wieńców, palm, 
wiązanek, kwiatów 

*możliwość załatwienia orkiestry 
*wynajęcie autobusu 

Możliwość załatwiania formalności 
pogrzebowych również w Zakładzie 
Anatomopatologii w Orzepowicach 
przy ul. Energetyków 46.

Ceny konkurencyjne

Ważne dla 
miłośników zwierząt!

Urząd Miasta Rybnika informuje, 
że na terenie miasta działa 
od dnia 3.10.1994 roku 

Terenowy Punkt Zatrzymań dla 
bezdomnych zwierząt. 

Istnieje możliwość przekazania 
zatrzymanych psów bezpańskich 

lub poszkodowanych 
w wypadkach ulicznych. 

Kontakt telefoniczny 
^wgodz^lińOO^-^Od)^^

Wypadki
W niedzielę 23 czerwca na ulicach Ryb

nika zdarzyły się dwa wypadki. O godzi
nie 10.00 przy ulicy Wrębowej kierowca 
fiata 125 p potrącił na przejściu dla pie
szych dwóch przechodniów. Jeden z nich 
doznał złamania kości strzałkowej prawej 
nogi, stłuczenia kręgosłupa oraz ogólne
go potłuczenia i został przewieziony do 
szpitala na ulicę Rudzką. Ę)ruga potrąco
na osoba doznała jedynie lekkich obra
żeń i po udzieleniu pomocy ambulatoryj
nej została zwolniona do domu. Natomiast 
sprawca wypadku zbiegł wprawdzie z 
miejsca zdarzenia, później jednak został 
aresztowany.

Drugi wypadek zdarzył się o godzinie 
22.30 na ulicy Patriotów. Kierowca du
żego fiata mający we krwi 2.33 promila 
alkoholu nie zachował należytej ostroż
ności i najechał na tył malucha. Kierowca 
poszkodowanego samochodu doznał 
wstrząśnienia mózgu oraz otarć naskórka 
na twarzy.

Zakładał harem?
W nocy z 22/23 czerwca przy ulicy Za

kątek nieznany sprawca włamał się do 
zabudowań gospodarczych. Po zerwaniu 
kłódki złodziej wszedł do kurnika skąd 
skradł 3 kury i koguta o wartości 80 zło
tych.

Kradną pojazdy
W nocy z 16 na 17 czerwca przy ulicy 

Wiertniczej nieznany sprawca skradł czer
wonego malucha o wartości 7 tysięcy zło
tych. Auto to odnalazła policja w czwar
tek 20 czerwca. Zaś w piątek 21 czerwca 
o godzinie 20.15 z podwórka przy ulicy 
Przemysłowej nieznany sprawca skradł 
granatowy motocykl “Jawa 350” o war
tości 700 złotych. Natomiast w ostatnią 
niedzielę 23 czerwca pomiędzy godziną 
12.00 a 12.40 z niestrzeżonego parkingu 
koło “starego” kościoła nieznany spraw
ca skradł jasnozielonego malucha o war
tości tysiąca złotych.

Meble
Pomiędzy 16 a 22 czerwca nieznani 

sprawcy włamali się do niezamieszkane- 
go domu jednorodzinnego przy ulicy 
Mojżesza. Złodzieje skradli ze środka 
meble i pralkę o wartości 2,6 tysiąca zło
tych.

Przed sezonem
Pomiędzy 15 a 16 czerwca z ogrodu przy 

ulicy Rudzkiej nieznani sprawcy skradli 
ponton silnikowy o wartości 5 tysięcy zło
tych. Zaś w piątek 21 czerwca przy ulicy 
Św. Józefa również nieznany sprawca 
podpalił stojący tam kadłub łodzi, który

spalił się doszczętnie. Straty w ustaleniu. 
Biją...

W poniedziałek 17 czerwca na osiedlu 
Południe w Boguszowicach czterech nie
znanych mężczyzn napadło i pobiło 17- 
letniądziewczynę, która doznała m.in. zła
mania dolnej szczęki. W środę na ulicy 
Patriotów trzech nieznanych mężczyzn 
napadło przechodnia i dotkliwie go pobi
ło. Jednego z napastników policja areszto
wała. Natomiast w piątek 21 czerwca koło 
dworca PKP dwóch mężczyzn napadło 
ledwie trzymającego się na nogach pija
nego, w którego krwi było 3,72 promila 
alkoholu. Kiedy napadnięty przewrócił 
się, napastnicy zabrali mu z kieszeni 200 
złotych. Po szybkiej akcji policyjnej jed
nego ze złodziei schwytano.

Ukradli pistolet
Pomiędzy 1 a 14 czerwca nieznani 

sprawcy włamali się do garażu przy uli
cy Młyńskiej. Złodzieje dostali się do 
środka po wybiciu okna, zabierając pi
stolet startowy z nabojami, przystawka
mi do wiertarki i inne przedmioty o war
tości około tysiąca złotych.

Fałszywe banknoty 
W czwartek 20 czerwca w sklepach 

przedsiębiorstwa “Instalator” na terenie 
Rybnika nieznany sprawca dokonał 
wprowadzenia w obieg dwóch fałszy
wych banknotów o nominale 100 zło
tych.

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

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

TELEFONICZNE SŁUŻBY INFORMACYJNE 
INFORMACJA: PKS 22-242, PKP 23-009, WPK 21-820 
INFORMACJA O NUMERACH TELEFONÓW: 913 
NADAWANIE TELEGRAMÓW: 900, 905 
ZAMAWIANIE ROZMÓW MIĘDZYMIASTOWYCH: 900 
BUDZENIE TELEFONICZNE: 900 
ZEGARYNKA: 926
INFORMACJA I REKLAMACJA MIĘDZYMIASTOWA:909 
ZAMAWIANIE ROZMÓW MIĘDZYNARODOWYCH: 901 
POSTÓJ TAXI: 236-60, 286-60 
RADIO TAXI: 27-000
POSTÓJ TAXI BAGAŻOWYCH: ul. Młyńska, tel. 23-561 
Hasło "KRYZYS" - sobotnio-niedzielne, całodobowe dyżury 
psychologów: 26-876 /izba przyjęć szpitala psychiatrycznego, 
ul. Gliwicka 33/
NOCNY DYŻUR APTEK:od 28 czerwca do 4 lipca, apteka, 
ul. Reymonta, Przychodnia Rejonowa, tel. 271-51

'EKSPRESS 
Rybnik, Reja 2

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

ęcia paszportowe - tylko 6 zł,-
"Dziś fotografujesz - dziś masz zdjęcia "

cm 2 - 1 zł 
0 1 słow o - 0 ,60  zł 

w artykułach  
sponsorow anych

0 1 /4  strony - 150zł 
0 1/2 strony - 270zł 
0 3 /4  strony - 350zł

f  CENNIK OGŁOSZEŃ W GAZECIE RYBNICKIEJ Ą
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0 1 stron a  - 5 0 0 z ł do cen  doliczam y VAT

Ś r o d o w a  G ie łd a  C e n o w a
Mięso schab wołowe

extra
szynka wp. 
gotowana śląska

R a c ib o rska  11 9,65 11,50 13,80 7,40

Hala Mięsna, 3 Maja 9,20 9,90 14,90

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

Owoce/W arzywa pom idory pomarańcze marchewka
ziem niak i

m łode

R a c ib o rska  15 5,40 3,60 2,80 (wł.) 0,80

M ie jsk a  2 6,00 4,20 3,00 (hol.) 0,90

T A R G 1,50-5,00 2,20 - 2,50 2,40 - 3,00 0,70 - 0,80

Spożywcze m asło cuk ie r ja jko mąka

R a c ib o rska  15 227g -1,80 2,25 0,24 1,20

R a c ib o rska  2 7 227g -1,50 2,10 0,20 1,20

T A R G 227g -1,80 2,05 - 2,20 0,18-0,28 1,25-1,48

W a lu ty 100
do la rów

100
m arek

100 koron 
cze sk ich

100 franków 
francuskich

H o te l P o lsk i 270,00/273,00 177,00/178,00 9,60/9,85 53,00/54,00

Delikatesy, ul. Miejska 270,00/273,50 175,00/178,50 9,60/9,85 52,00/54,00

G a llu x , R y ne k 270,00/273,00 176,00/178,00 9,55/9,85 52,70/53,70

8  S ® ?
GAZETA RYBNICKA, TEL. 28825



Złota Kr ó cica czeka Mistrzostwa Śląska 
do lat 15

W niedzielę 30 czerw ca na strzel
nicy “Dębina” w Żorach odbędzie się 
XIX Ogólnokrajowy Turniej Strze
lecki o Złotą Krócicę. Do udziału w 
zawodach przyjm ow ane są zgłosze
nia d rużynow e i in dyw idua lne , a 
oprócz przechodniego trofeum Z ło

tej K rócicy dla najlepszych przew i
dziano nagrody rzeczowe i dyplomy.

O rganizatorem  turnieju jest Zarząd 
Miejski Ligi Obrony Kraju w Ryb
niku i Klub Strzelecki przy ZM LOK 
w Rybniku.

/a/

Floreciści 
z Rybnika 

mistrzami Śląska

Zawody sportowo-pożarnicze
W połowie czerwca br. na boisku OSP Wielopole odbyły 

się zawody sportowo-pożarnicze Młodzieżowych Drużyn Po
żarniczych z Rybnika.
Zawody zosta ły  zorgan izow ane 

przez Zarząd M iejski z OSP RP i 
Komendę R ejonow ą PSP w R ybn i
ku. W zięli w nich udział m łodzież 
z jed n o s tek  O SP: z K am ienia  - 5 
drużyn, K łokocina - 4 drużyny, Po
pielow a, Boguszow ie i G otartow ic 
po 2 drużyny i S todół, W ielopola i 
Chwałęcic po 1 drużynie. W sum ie 
w zaw odach uczestn iczy ło  18 d ru
żyn w dwóch grupach w iekow ych. 
Młodzież m usiała pokonać to r p rze
szkód i w ykonać popraw nie ćw icze
nia bojowe.

W grupie wiekowej 12 - 15 lat 
chłopców pierwsze miejsce zajęła 
młodzież ze Stodół uzyskując 176 
pkt., a następne z G otartow ic /182 
pkt./ i z K łokocina /183 pkt./.

W grupie wiekowej 12 - 15 lat 
dziewczyn zwyciężyła młodzież z 
Wielopola uzyskując 196 pkt., a ko
lejne m iejsca zajęły  dziew czyny z 
Kamienia /201 pkt./, i z K łokocina 
/330 pkt./.

W grupie wiekowej 16-18 lat 
chłopców najlepsi okazali się człon
kowie drużyny nr 2 z Kamienia uzy

skując 113 pkt., drugie m iejsce zaję
ła drużyna nr 1 z K am ienia/116 p k t./, 
trzecie z Kłokocina /122 pkt./.

N agrody dla uczestn ików  i posi
łek ufundow ał U rząd M iasta.

Z m ag an ia  m ło d y ch  stra żak ó w  
o b se rw o w a li: z a s tę p c a  d y re k to ra  
K ra jow ego  C en tru m  K o o rd y n ac ji 
i R a to w n ic tw a  p rz y  K o m en d z ie  
G łów nej PSP w W arszaw ie  bryg. 
mgr inż. Jan Sroka, w ic e p re z e s  
Z arząd u  W o jew ó d zk ieg o  Z w ią z 
ku O SP RP w K a to w icach  dh R o
man P rzeliorz , z -ca  K o m en d an 
ta R e jo n o w eg o  PSP  w R y b n ik u  
bryg. mgr A ntoni Jureczka.

Bardzo dobrze spisali się mło
dzi adepci szermierki na indywi
dualnych i drużynowych Mi
strzostwach Śląska, które odby
ły się w Rybniku w sali MOSiR-u 
przy ul. Pow stańców.

We florecie indyw idualnym  dziew 
cząt po bardzo w yrów nanych w al
kach II miejsce zajęła Daria Hetman, 
IV - Monika Foniok, VI - Justyna 
Sierbniewska. Te same zaw odnicz
ki drużynow o jako  zespół RMKS za
ję ły  II m iejsce na Śląsku.

Jeszcze lepiej start zaliczyli chłop
cy we florecie i tak indyw idualnie: 
Damian Gniza był drugi, Marcin 
Zientek - trzec i, i kolejno: Piotr 
Dobosz /V /, Dawid Duda /V I/, Ma
teusz Hołyński /VII/, Marcin Piecha 
/VIII/.

N atom iast drużynow o pierw sze 
m iejsce zają ł zespół florecistów  w 
sk ład z ie : D am ian  G n iza , M arc in  
Zientek, P iotr Dobosz.

Sportowe wakacje
Miejskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej w Rybniku jest 

organizatorem Festynu Sportowo-Rekreacyjnego, który odbędzie się 
w sobotę 29 czerwca.

Przewidziano osiem konkurencji, w których wziąć udział mogą zarówno 
dzieci, jak i dorośli. Chętni będą mogli popróbować swoich sił w tenisie 
stołowym, skacie, przeciąganiu liny czy piłce nożnej. Dla zwycięzców prze
widziano atrakcyjne upominki. Festyn rozpoczyna się o 9.30 na obiek
tach Ryfamy przy ul. Chrobrego. lal

Kopalniany festyn m ecz zakończy ł się zw ycięstw em  
zw iązkow ców  4 :2 . N ależy  w sp o 
mnieć, że obie drużyny grały w no-

Boguszowice mają w tym roku szczęście do profesjonal
nie organizowanych festy nów.

W maju odbyła się tam “Charytatyw
na majówka”, zaś w ubiegłą sobotę ba
wiono się na wielkim kopalnianym fe
stynie dla uczczenia 80-lecia kop. “Jan- 
kowice”. Imprezy odbywały się rów
nocześnie w trzech miejscach, na te
renie tamtejszej szkoły górniczej oraz 
na głównej i bocznej płycie stadionu

ści po południu. Dokładnie o godz. 
14.00 z nadlatującego samolotu zrzu
cono na boisko piłkę i tak rozpoczął 
się mecz piłkarski: związki zaw odo
w e - d y rekc ja  kop. “Ja n k o w ic e ” . 
M imo, iż po stronie dyrekcji z num e
rem “ 10” grał dyrektor Józef Szafar- 
czyk i strzelił naw et jednego gola,

Pamiątkowe zdjęcie po meczu dyrek
cji /z prawej/ ze związkami zawodowy
mi, który zakończył się wynikiem 4:2

“G ó rn ik a” B oguszow ice. Zabawa 
trw ała od rana do późnych godzin 
w ieczornych. Przed południem wy
stępowała kopalniana orkiestra dęta 
i zespół dziecięcy Jagódki. Był też 
turniej strzelecki, tenisa ziem nego, 
siatków ki, koszyków ki u licznej, a 
także pokazy kultu rystyczne. N aj
większe jednak atrakcje czekały go-

Mimo nienajlepszej pogody kopalniany festyn zgroma
dził bardzo wielu uczestników

wych strojach sportow ych zafundo
wanych przez kilka spółek w spółpra
cujących z kopalnią, zaś po meczu 
stroje te zostały przekazane m łodzie
ży z boguszow ickiego klubu sporto
wego “G órn ik” . N astępną a trakcją  
festynu był w ystęp grupy Pod Budą  i 
zespołów  regionalnych Karolinki z 
Jankow ie, Seniorzy  z B oguszow ie 
oraz Ślązoka Roku 1994 - Henryka 
Konska. W trakcie w ystępów zebra
ni zobaczy li rów nież  fascynu jące  
akrobacje sam olotu nurkującego w 
kierunku puszczanych w niebo balo
nów. Z sam olotu zrzucono też ponad 
tysiąc kuponów  konkursow ych. Za 
spada jącym i z n ieba  ko lo row ym i 
kartkam i uganiały się głównie dzie
ci, gdyż tylko 24 specjalnie oznaczo
ne kupony upow ażniały do odbioru 
cennych nagród. Ta w spaniała zaba
wa przy muzyce, tańcu oraz piwie i pie
czonych kiełbaskach została przerwana 
przez padający wieczorem deszcz. Ale 
dla najbardziej wytrwałych były później 
jeszcze przeboje disco-polo i zabawa 
taneczna. Podczas sobotniego festynu 

sprzedawano również 
aktualny numer “Ga
zety Rybnickiej” z ob
szernymi artykułami o 
kopalni “Jankowice”, 
a dochód z tego zosta
nie przekazany na ko
lonie charytatywne dla 
dzieci z biednych bo- 
guszowickich rodzin. 
O rozdysponow aniu 
tych środków napisze
my w następnym nu
merze.

Tekst i zd.i.: szoł
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Młodzież w ofensywie
Miniony tydzień był bardzo udany dla młodych żużlowców 

Rybnickiego Klubu Motorowego. 20 czerwca w Lesznie odbył 
się finał Młodzieżowych Mistrzostw Polski Par Klubowych. Star
tująca tam para RKM-u Mariusz Węgrzyk i Eugeniusz Sosna 
spisała się nadspodziewanie dobrze i w silnej stawce zdobyła 
IV miejsce.

N atom iast 25 czerwca na torze w 
Rybniku rozegrano mecz II ligi pomię
dzy RKM -em, a “CemW ap-em” Opo
le. Zawody te były zaplanowane na 
niedzielę, 23 czerwca, ale w tym dniu 
nie doszły do skutku z powodu inten
sywnych opadów deszczu. W spotka
niu z ostatnią drużyną tabeli rybnicza- 
nie odnieśli efektow ne zw ycięstw o 
68:20. M ecz z “CemW ap-em” nie do
starczył kibicom zbyt wielu emocji. 
Przew aga rybnickiego zespołu była 
olbrzymia - RKM w ygrał aż 14 wy
ścigów, z czego 10 podwójnie. Goście 
starali się tylko dojechać do mety, 
gdyż posiadany przez nich sprzęt unie
m ożliw iał podjęcie  w alki. Jedynie 
doświadczony Karol Lis jeździł bar
dzo ambitnie i w 6 startach zdobył 11 
punktów. Zespół RKM-u wystąpił bez 
zawieszonego przez zarząd Klubu za 
niesportow e zachow anie M irosława 
Korbela. Jego miejsce zajął Andrzej 
M usiolik. Trener Jerzy Gryt skorzy
stał w tym spotkaniu z usług aż 4 za
wodników młodzieżowych. Spisali się 
oni bardzo dobrze, a Marcin Kierma- 
szek zdobył 10 punktów oraz 3 bonu
sy. Mimo młodego wieku i niew iel
kiego doświadczenia K ierm aszek za
prezentował popraw ną technicznie j a- 
zdę i sporą ambicję. Swoje pierwsze 
ligowe punkty zdobył Bogusław Fic- 
ner. Również ten zawodnik powinien 
w przyszłości być silnym  punktem  
rybnickiego zespołu. M ariusz W ę
grzyk już  na stałe wywalczył sobie 
m iejsce w podstaw ow ym  sk ładzie  
RKM-u. We wtorkowym spotkaniu ra
dził sobie doskonale - zdobył aż 14 
punktów.

Wyraźnie było widać, że młodzi za
wodnicy starają się w maksymalnym 
stopniu wykorzystać szansę zadomo
wienia się na stałe w ligowym składzie

zespołu. W kolejce czekają następni 
żużlowcy. Niedawno na torze we Wro
cławiu licencję żużlową zdobył kolej
ny wychowanek trenera Gryta - Woj
ciech Węgrzyn. Ławka RKM-u znacz
nie wydłużyła się w ostatnim czasie. 
Trener Jerzy Gryt doprowadził do eg
zaminu licencyjnego 6 zawodników. 
Rybnicki szkoleniowiec jeszcze nieco 
się obawia wystawiać w zawodach li
gowych zespół, w którym przewagę li
czebną mają zawodnicy młodzieżowi. 
Twierdzi, że juniorzy powinni najpierw 
zdobywać doświadczenia w zawodach 
młodzieżowych, a dopiero po pewnym 
czasie startować w lidze. Poglądowi 
trenera trudno odmówić słuszności - 
mało doświadczony, ale bardzo ambit
ny junior może łatwo w lidze nabawić 
się poważnej kontuzji. Jednakże ryb
niccy młodzieżowcy posiadająjuż spo
re umiejętności, i - co pokazały ostat
nie mecze - wcale nie radzą sobie go
rzej od swych starszych kolegów. Może 
więc wkrótce, w miejsce zawodników 
doświadczonych, wystartują następni 
młodzieżowcy? Będzie to zapewne ko
rzystne ze szkoleniowego punktu wi
dzenia. Historia polskiego żużla zna 
wiele przypadków, gdy szybko wpro
wadzony do składu drużyny junior w 
niedługim czasie stawał się czołowym 
zawodnikiem.

W meczu z “Cem-W ap-em” Opole 
punkty dla RKM-u zdobyli: A. Mu
siolik - 6 /2, 3, 1/, A. Skupień - 9 /3, 
3, 3/, D. Fliegert - 5 /d, 3, 2/, M. 
Węgrzyk - 14 13, 3, 3, 3, 2/, K. Flie
gert -1 1 /3 , 2, 3, 3/, E. Sosna - 8 / l ,  
2, 2, 3/, M. Kiermaszek - 10 /2, 3, 2, 
1, 2/, B. Ficner - 5 12, 2, 1/.

Następne zawody w Rybniku do
piero 21 lipca o godz. 17.30. RKM 
spotka się wtedy z KKŻ Krosno.

P.S.

Rozpoznaj się na zdjęciu

Tym razem w naszym kąciku "Rozpoznaj się na zdjęciu " uchwyciliśmy grupę 
rybnickich dzieci, które wyjeżdżały właśnie na wakacje do niemieckiej miejsco
wości Eurasburg, o czym pisaliśmy w poprzednim numerze "GR".

Pierwsze z dzieci, które zgłosi się po powrocie z wakacji w naszej redakcji, 
otrzyma publikowaną w gazecie fotografię oraz pięć smakowitych kołoczyków! 
Zapraszamy do zabawy!
Sponsorem naszej zabawy jest piekarnia Franciszka Studnika z Rybnika przy 
ulicy Kościelnej nr 3.
W ubiegłym tygodniu nagroda została odebrana przez Piotra CHUDEGO 

z Rybnika.
Nasza redakcja znajduje się w oficynie kamienicy Rynek 12 /dojście od ulicy 

Zamkowej lub Korfantego/, jest czynna codziennie oprócz sobót i niedziel od 
9.00 do 17.00. Zdj. szoł

GAZETA RYBNICKA, TEL. 28825 t i S  9



Zdjęcie FUJICOLOR

z albumu czytelników
Z apraszam y na

szych  C z y te ln i
ków do w spólne
go o g lądan ia  
zdjęć. W ystarczy 
przyjść do redak
cji z c iekaw ym  
zd jęc iem , k tóre 
po o p u b lik o w a
niu zwrócimy.
/M ożna też w rzu
cić je  do naszych 
"żó łtych  sk rzy 
nek"/. Raz w 
miesiącu autora 
n a jsy m p a ty cz
niejszego lub 
n a j b a r d z i e j  
"odjazdowego" 
zdjęcia firma 
" E K S P R E S  
FUJI", Rybnik, 
ul. Reja 2, na
grodzi bezp łat
nym w yw oła
niem i w ykona
niem odbitek z 
rolki filmu.

M ój prywatny mały teatr. Zdj.: A.K.

Wśród autorów 
prawidłowych 

rozwiązań 
krzyżówki z tego 

numeru 
rozlosujemy 

bon towarowy 
wartości 25 zł 

ufundowany przez 
Klub

Międzynarodowej
Prasy

i Książki EMPiK

Klub Międzynarodowej 
Prasy i Książki 

Rybnik, ul. Sobieskiego 18

A
B

C
D
E
F

G
H

I
J

K

L

M

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

Poziomo:
Al - Wieloryby C3 - Największa część świata C8 - Jeden z kolorów w kartach 
Dl - Pokrywa dach D10 - Fala elektromagnetyczna wysyłana przez radar i 
odbita od obiektu E5 - W mit. greckiej bóg wiatru F3 - Stop żelaza F8 - W 
dawnej Polsce, patrol wojsk. H3 - Władca muzułmański H8 - Reklama świetl
na 15 - Pierwiastek chemiczny o symbolu Sm J1 - Na pewno jest w łazience 
J10 - Masyw górski w Grecji, nad Zatoką Salonicką K3 - Skrzydlata bogini 
zwycięstwa K8 - Lewy dopływ dolnej Warty M4 - Pustelnik 
Pionowo:
ID - Artysta 3C - Święty byk 3H - Występuje w ropie naftowej 4A - Królowa 
zastawy 4J - Jądro Ziemi 5E - Notatka 6C - Zbiórka 6H - Rakietki sygnaliza
cyjne 8C - Stolica Egiptu 8H - Skóry końskie i cielęce, używane na cholewki 
obuwia dziecięcego, torebki 9E - Drugi i ostatni etap gry w brydżu towarzy
skim 10A - Irlandia 10J - Obóz, koczowisko Tatarów 11C - Do produkcji 
marynat 11H - Miasto w woj. opolskim 13 - Obszerny długi płaszcz podróżny 
z kapturem, bez rękawów
W rozwiązaniu wystarczy podać hasło, które powstanie wg. szyfru:
L10, J10, K9, CIO, II; F6, F 9,15; H ll, E3, A7; C5, D10, J12,13; F3,D1,E9, E5, 
111, M7, K4, H 9,19,113, K6, G13; J6, H 3,17; K9, A 10,113, J6, E5, II, J4, H8 
II, J6,D12.

Nagrodę za rozwiązanie krzyżówki nr 23 z hasłem 
“Odpłacanie ziem za zło nie wychowuje, lecz demoralizuje” 

otrzymuje JOANNA KASPERSKA, ul. Hutnicza 19, 44-200 Rybnik. 
Nagroda do odebrania w redakcji przez miesiąc 

od daty ogłoszenia nazwiska zwycięzcy.

Pod znakami zodiaku
BARAN - 21.03. - 20.04. - Trudna sprawa jaka stanie przed Tobą jest do załatwienia, ale pod 
warunkiem powstrzymania się od despotycznych zachowań, które wcale nie wzmacniają Twego 
autorytetu. Wręcz przeciwnie, ludzie będą od Ciebie uciekać, by nie narażać się na Twoje 
napuszone towarzystwo.
BYK - 21.04. - 20.05. - Jeszcze nie czas na właściwy urlop, ale bardzo Ci się przyda choćby 
weekendowy odpoczynek. Jeżeli wykorzystasz te dwa dni racjonalnie, minie depresja i nie
chęć do jakiegokolwiek wysiłku. Przyjdzie Ci łatwiej podejmować decyzje, a ich skutek okaże 
się zbawienny nie tylko dla Ciebie, ale i Twoich najbliższych.
BLIŹNIĘTA - 21.06 - 20.06. - Dylemat jaki stanął przed Tobą jest pozorny. Wcale nie musisz 
wybierać, bo dzięki przenikliwości i dobremu rozeznaniu terenu, uda Ci się pogodzić obie 
sprawy. Będzie to jednak wymagało sporego zaangażowania, nie będzie to jednak czas stra
cony.
RAK  - 21.06. - 20.07. - Mimo, że Słońce weszło w twój znak, kroją się kłopoty osobiste, 
głównie z powodu Twojego przewrażliwienia. Dla zachowania związku konieczne jest ustale
nie wspólnej z partnerem hierarchii wartości życiowych. I  taka właśnie rozmowa, szczera aż 
do bólu, Cię czeka...
LEW  - 21.07. - 23.08. - Byłoby najlepiej zawiesić teraz aktywność na kołku, specjalnie się nie 
wychylać i niczego nie zmieniać. Inaczej możesz ponieść straty, których nie zdołasz odrobić. 
Nie dawaj więc posłuchu ludziom, którzy namawiają Cię do udziału w przedsięwzięciu wy
magającym sporego zaangażowania.
PANNA - 24.08. - 22.09. - Rozpiera Cię energia, którą spożytkujesz najlepiej w ... pracy. Nie 
będzie to na szczęście tylko ciężka orka, ale i momenty dużej satysfakcji. Dojdzie nawet do 
bogatego w interesujące towarzyskie okazje służbowego wyjazdu.
WAGA - 23.09. - 23.10. - Nie lubisz wokół siebie zamętu, a więc przygotuj się do tego, że 
znajdziesz się w centrum zainteresowania wielkiego grona ludzi. Początkowo będziesz prze
rażony, ale ktoś bliski doda Ci odw agi, a ktoś ważny zaaprobuje to co robisz.
SKORPION - 24.10. - 22.11. - Tym razem szczerość niewiele pomoże. Ukryj raczej to co 
myślisz naprawdę, bo nie przysłuży się to dobrze ani Tobie, ani Twoim najbliższym. Prawda i 
tak wyjdzie na wierzch, tyle, że jakby bez Twojego udziału, za to z korzyścią dla przyszłości. 
STRZELEC  - 23.11. - 21.12. - Niełatwo będzie Ci się skoncentrować na jednej tylko sprawie, 
bo w kolejce na rozwiązanie czeka ich przynajmniej kilka. Jeżeli jednak zrobisz, koniecznie 
pisemną, listę według ich ważności, okaże się, że wszystko jest do zrobienia. Nakład sil będzie 
spoty, ale nagroda też nie do pogardzenia.
KOZIOROŻEC - 22.12. - 20.01. - Padnie za dużo słów, również z Twojej strony. By zatrzeć 
niedobre wrażenie i oczyścić atmosferę, nie od rzeczy będzie zorganizować krótki wypad na 
łono natury lub na koncert. Przyroda i muzyka łagodzą obyczaje, co w Twoim przypadku 
sprawdzi się w stu procentach.
WODNIK - 21.01. - 19.02. - Nie da się może całkowicie uniknąć domowych kłopotów, ale 
dzięki Twojemu opanowaniu i rozsądnej argumentacji - przynajmniej uda się je  złagodzić. 
Nie będziesz miał więc wyrzutów sumienia wyjeżdżając na trochę, co ostudzi nieco emocje. 
Po powrocie - w domu całkiem dobra atmosfera.
R YB Y- 20.02. - 20.03. - Jeżeli rozróżnisz prawdę odfałszu - zarysować się mogą przed Tobą 
całkiem interesujące perspektywy. By jednak poznać cudze zamiary i uczucia, musisz nieco 
odbyć swoje. Ale nie do końca...

r  a

Nasza kuchniaTym razem coś słodkiego 
na niezbyt cieple dni lata.

Tiramisu
2 opakowania twarożku homogeni
zowanego o smaku waniliowym, 1 3 
dag podłużnych biszkoptów
1 /2  szklanki mocnej zimnej kawy 
5 łyżek rumu
3 żółtka
1 łyżka kakao

B iszkoptam i w yłożyć duże płaskie 
naczynie N asączyć biszkopty zim ną 
kaw ą i rumem. M ikserem  roztrzepać 
żółtka z cukrem na bardzo puszystą 
masę - dokładnie wymieszać z tw a
rożkiem . W yłożyć krem na biszkop
ty, posypać kakao. Przed podaniem  
dobrze schłodzić.

Besan laddu 
350 g masła
400 g mąki z grochu włoskiego 
/ można ją kupić na stoiskach ze zdro
wą żywnością/
2 łyżki posiekanych orzechów wło
skich
2 łyżki wiórków kokosowych 
1 łyżeczka mielonego cynamonu 
250 g cukru pudru
Masło stopić w garnku. Wsypać mąkę i 
prażyć 1 5 - 2 0  min. Dodać wiórki ko
kosowe, orzechy i cynamon. Smażyć 
jeszcze 2 min. ciągle mieszając. Zdjąć 
garnek z ognia i dodać cukier puder.

Wymieszać dokładnie i odstawić do 
wystudzenia. Formować kulki wielko
ści orzecha włoskiego.

Dziś ostatnie 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

Bogdan K uncewicz 
- “Gwiazdy obnażo
ne”, Akia s.c. Gdańsk 
1996

Drugi już tom wy
wiadów ze znanymi 
polskim i aktorami.
K. Skrzynecka, W.
Zborowski, K. Ka
czor i wielu innych odsłaniają swoje 
wnętrze odpowiadając nawet na najbar
dziej osobiste pytania zadane przez au
tora książki.

mm mm mm mm

B. Felton, M. Fow
ler - “W itajcie f
ŚFIECIE FORRESTA
G umpa, cz. 1 i 2” , 
Pandora Łódź 1996 r.

Zbiór najniezwy- 
k le jszych , n a jb a r
dziej zadziwiających 
i najśmieszniejszych 
rzeczy i zdarzeń z 

przeróżnych dziedzin. Przedstawione 
fakty i zdarzenia są nie tylko niezwy
kłe, ale też prawdziwe.

CD Magazyn nr 3 
T rzeci ju ż  num er 
p ierw szego m u lti
medialnego magazy
nu na p łycie  CD- 
ROM. Na dołączo
nej płycie w dobrze 
opracowanym maga
zynie znajduje się 
też opis 60 gier.

National Geogra- 
phic J uly 1996

Wyjątkowo atrak
cyjny numer znanego 
na całym świecie pi
sma. Wewnątrz wy
dania lipcowego nie
zwykłe zdjęcia z ak
cji ratowania noso
rożców  i h is to ria  

igrzysk olimpijskich /m.in. pierwsze 
zdjęcia bungee jumping/

Varius M anx - Ego 
14 nowych /świet

nych!/ kom pozycji 
zaśpiewanych przez 
K atarzynę Stankie
wicz - nową wokali
stkę. N iew ątp liw ą  
atrakcją są chórki zaśpiewane przez 
popularne już teraz żeńskie trio DeSu.

B izet - C armen, 
L ’arlesienne; Sa- 
rasate - C armen 
Fantasy

Ciekawe zestawie
nie utworu Bizeta i 

fantazji na jego temat. L’arlesienne jest 
natomiast kompozycją z kontrowersyj
nej sztuki Alphonse’a Daudeta.
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