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Od 1 maja w całej Polsce obowiązuje ustawa o ochro
nie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wy
robów tytoniowych.

Jeden z jej punktów mówi o zaka
zie sprzedawania wyrobów tytonio
wych osobom poniżej 16. roku życia. 
W wielu /o ile nie we wszystkich/ miej
scach, gdzie sprzedawane są papiero
sy pojawiła się odpowiednia informa
cja. Jednak napis na tekturce “Młodzie
ży do lat 16 papierosów nie sprzedaje 
się” wcale nie znaczy, że ekspedient lub 
ekspedientka o miękkim sercu nie ule
gną namowom nieletnich i paczka pa
pierosów trafi do ich kieszeni. Napis 
jednak wisi i formalnie wszystko jest 
w porządku. N iew iele jednak  osób 
przejęło się innym punktem wspomnia
nej ustawy mówiącym, że: zabrania się 
palenia wyrobów tytoniowych poza wy
raźnie wyodrębnionymi miejscami w 
pomieszczeniach zamkniętych zakła
dów pracy oraz innych obiektów uży
teczności publicznej. Jeżeli założymy, 
a interpretacja ustawy różnych osób jest 
zależna od ich interesów, że "obiektem 
użyteczności publicznej" jest restau
racja, czego ustawa nie precyzuje, i tu 
zakaz palenia powinien być respekto
wany. A nie jest. W prawie wszystkich 
rybnickich restauracjach można palić, 
przy czym nie zauw ażyliśm y, poza 
"Balladyną", gdzie jest klimatyzacja, 
by istniał odrębny kącik dla palących - 
ale taki, żeby palący naprawdę niepa
lącym nie przeszkadzali.

Przykład lekceważenia ustawy prze
kazała naszej redakcji jedna z czytel

niczek opisując swój pobyt w nowo 
otwartej pizzerii “Pinocchio” przy re
stauracji “Teatralna” . Pomieszczenie 
jest niewielkie, choć rekompensuje to 
jakość serwowanych potraw, co trzeba 
przyznać. Wizyta okazałaby się w peł
ni udana, gdyby nie zachowanie w ła
ściciela. Szef, siedząc w towarzystwie 
znajomych przy sąsiednim stoliku na 
spokojną prośbę o zgaszenie papiero
sa, którego paliła jedna z osób z jego 
towarzystwa, odpowiedział niegrzecz
nymi uwagami, świadczącymi dobitnie 
o tym co wolno szefowi we własnym 
lokalu. Niewybrednymi komentarzami 
tak skutecznie zniechęcił klientkę, że 
zostawiła niedojedzonąporcję i podzię
kowała za "miłą" atmosferę.

Trudno doprawdy dziw ić sic. że je 
dzącemu obiad przeszkadzają kłęby 
dymu unoszące się znad sąsiednich sto
lików. Ustawa wyraźnie mówi o w y
dzieleniu miejsca dla palących lub cał
kowitym zakazie palenia. W ydzielo

nym miejscem nie sposób jednak na
zwać kilku stolików w restauracji usta
wionych na wspólnej sali przy braku 
mocnych wyciągów. Właciciele powin
ni wykazać się odrobiną wyobraźni. Po 
w prowadzeniu ustawy nie poszły w 
ślad za nią, niestety, dodatkowe zapisy 
czy rozporządzenia co do zasad funk
cjonowania instytucji upoważnionych 
do przeprowadzenia kontroli np. w re
stauracjach. W ustawie istnieje punkt, 
który mówi, że gmina swoją uchwałą 
może wyznaczyć dodatkowe miejsca 
czy placówki, wolne od dymu. W tedy 
służby miejskie miałyby prawo nakła
dać sankcje. Ciekawe czy restauracje 
lub kawiarnie, w których wisi kartka 
“tu wolno palić” /a nie brak takich w 
Rybniku/ nie stracą swoich niepalących 
klientów i czy placówki gastronomicz
ne nie zostaną podzielone jak  wagony 
kolejowe - na te dla palących i n ie
palących. M ożna spotkać rów nież

c.d. na stronie 3.

Parking na 
“farorzowych łąkach”

22 czerwca oddano do użytku nowy parking przy ulicy Bru- 
dnioka, mogący pomieścić jednocześnie 180 pojazdów. Jest to 
pierwszy w Rybniku parking z prawdziwego zdarzenia.

Nowy parking na ulicy Brudnioka i...
Jego największe atuty to nowoczesna 

nawierzchnia, łatwe dojście do centrum 
i nowy system opłat, uzależniony od cza
su parkowania. Za pierwszągodzinę trze
ba będzie płacić 60 groszy, za każdą na
stępną 80 gr. Zdaniem wiceprezydenta 
Michała Śmigielskiego ma to zapobiec 
“zakorkowaniu” parkingu przez samo

chody pracowników i właścicieli okolicz
nych sklepów.

Parking zajmuje tereny dawnych tzw. 
łąk farorzowych, należących do parafii 
kościoła Matki Boskiej Bolesnej. Mia
sto otrzymało je w zamian za pokrycie 
50 procent kosztów remontu kościółka 
akademickiego przy ulicy Gliwickiej i

częściowe sfinansowanie odnowy “sta
rego kościoła”. Dojazd do parkingu jest 
możliwy od strony ulicy Gliwickiej, a 
także od ulicy Cmentarnej.

Przejście do miasta ułatwia nowy, 
atrakcyjny pasaż z wylotem na ulicy So
bieskiego. W eleganckim, doskonale 
oświetlonym tunelu znajdzie się w naj
bliższym czasie kilka nowych obiektów 
handlowo-usługowych. Planuje się zago
spodarowanie nawet piwnic, być może 
znajdą się w nich przytulne kawiarenki. 
Parter i piętro zajmą sklepy, biura, a na
wet mieszkania - wszystko zależy od wy-

c.d. na stronie 2.

...prowadzący do niego pasaż.

Przy perkusji - mer Mazamet Michel Bourguignon

Zakończenie Dni Francuskich

Chyba sam św. Antoni - patron Rybnika wspomagany przez 
św. Joannę d’Arc, której imię przyjęło liceum w zaprzyjaźnio
nym Mazamet, sprawił, że sobotnie podsumowanie Dni Fran
cuskich na Rynku z udziałem gości z tego miasta było tak bar
dzo udane.

Jak wiadomo powodzenie imprez ple
nerowych zależy od kaprysów pogody, 
ale tym razem aura była łaskawa i przez 
parę godzin utrzymywała deszczowe 
chmury z dala od Rynku. Organizatorzy 
odetchnęli...

Na rynkowej estradzie na przemian 
przygrywał francuski zespół Saint Ra- 
phael oraz big-bandowa grupa Czesła-

\va Gawlika. Trzeba było trochę czasu i 
niewiele wina, by atmosfera na naszym 
Grande Place stała się prawie tak gorąca 
jak na podobnych fetach na południu 
Francji. A stwierdził to nie lada autory
tet, bo mer Mazamet Michel Bourgui
gnon, który wspólnie z prezydentem

c.d. na stronie 3

Prezydenckie wakacje
Prezydent Józef Makosz :

Wakacyjne plany to przede wszyst
kim czas wolny od posiedzeń najważ
niejszego dla mnie organu ustawodaw
czego, to jest Rady Miasta. Rada Mia
sta swoje ostatnie posiedzenie miała w 
połowie czerwca i zostawiła nam tyle 
zadań do wykonania, że teraz będzie 
czas na wykonanie tych zadań. Wprze
rwach - kapitalny remont domu, w 
którym od siedmiu lat nie miałem cza
su nic zrobić. Ewentualne wyjazdy z 
rodziną jedynie w weekendy. 
Wiceprezydent Józef Cyran: 

Oprócz obowiązków służbowych - 
jako że na 1 września ma być goto
wa sala gimnastyczna na Piaskach - 
parę dni spędzę w górach i na ża-

Hi£UeC2NV
Wydrukowany obok kupon może być szansą 

na darmowy bilet miesięczny komunikacji 
miejskiej na terenie Rybnika. Wystarczy go 
wyciąć i razem z kuponami zamieszczonymi 
w tym numerze i w kolejnych trzech nakleić 
na kartkę pocztową i wysłać na adres naszej re
dakcji lub wrzucić Jo “żółtych skrzynek” w 
terminie do 10 sierpnia.

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

glach, nr *fn~vrach. ale to niewiele 
- tydzień u garach, tydzień na ża
glach. Resztę czasu spędzę w pracy, 
na działce, no i w domu, gdzie trze
ba “po tero w a ć” dach i naprawić 
ogrodzenie.
Wiceprezydent Jerzy Kogut:

W tym roku chcę pełne trzy tygodnie 
być poza Rybnikiem - wyjechać na 
wieś podhalańska^ do gospodarza i 
zrelaksować się.
Wiceprezydent Michał Śmigielski:

Spędzę wakacje w pracy, nadrabia
jące zaległości spowodowane siedmio- 
miesięcznym wyłączeniem z życia pu
blicznego, po wypadku jakiego do
znałem.

Oprać. L.T.
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GAZETA RYBNICKA, TEL. 28825



Zarząd Miasta informuje
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 Kułach, 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, teł. 24- 
168, 25-344.
Przystępując do przetargu zobowiązani są wnieść wadium w wysokości 10 procent ceny wy
woławczej, 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 zł. Przetarg odbędzie się 
w dniu 24.07.1996 r. o godz. 10.00 na I piętrze, sala nr 138 w budynku Urzędu Miasta 
Rybnika przy uł. Chrobrego 2.
W przypadku wygrania przetargu wadium zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. 
Wadium przepada w przypadku uchylenia się od zawarcia aktu notarialnego.
Uczestnik przetargu winien zapoznać się z regulaminem przetargu, który jest do wglądu w 
Wydziale Lokalowym Urzędu Miasta Rybnika przy ul. 3 Maja 12.
Zastrzegamy sobie prawo odstąpienia w każdej chwili od przetargu bez podania przyczyny.

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 Urzę
du 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-
Rcmiorz.
Zamkniętą kopertę z ofertą oznaczoną “Oferta na wykonanie ronda ulic Kotucza-Ze- 
brzydowicka i remontu kapitalnego ulicy Kotucza” należy złożyć w siedzibie zamawia
jącego, 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. nic podlegają wykluczeniu ustawy o zamówieniach publicznych.

Zarząd Miasta Rybnika ogłasza przetarg nieograniczony 
NA ZAMÓWIENIE PUBLICZNE NA WYKONANIE 

“REKONSTRUKCJI KAPLICY PO PRZENIESIENIU ZE SKRZYŻOWANIA 
ULIC WODZISŁAWSKA-KONARSKIEGO W RYBNIKU-POPIELOWIE WRAZ 

Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU WOKÓŁ KAPLICY”.
Termin realizacji: 1 miesiąc 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 24 lipca 1996 r. do godz. 12.00, dopuszcza się wszystkie formy przewidzia
ne Ustawą art. 41 ust. 2.
Wysokość wadium: 1.000,00 zł.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia /cena 10 zł/ można odebrać w siedzibie za
mawiającego, pokój 247 lub za zaliczeniem pocztowym.
Uprawnieni do kontaktu z oferentami: mgr inż. W. Lampart, U. Grzenik.
Zamkniętą kopertę z ofertą oznaczoną “Oferta na wykonanie kaplicy w Rybniku-Popie- 
lowie” należy złożyć w siedzibie zamawiającego, pokój 247.
Termin składania ofert upływa dnia: 24 lipca 1996 r. o godz. 15.00.
Otwarcie ofert dnia 25 lipca 1996 r. o godz. 9.00 w siedzibie zamawiającego, sala nr 137. 
Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych.
W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy:
1. nie podlegają wykluczeniu Ustawy o zamówieniach publicznych.

Zarząd Miasta Rybnika ogłasza przetarg nieograniczony 
NA ZAMÓWIENIE PUBLICZNE NA WYKONANIE:
“REMONTU KAPITALNEGO UL. BASZTOWEJ”.

Termin realizacji: 1 miesiąc 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 1 sierpnia 1996 r. do godz. 12.00, dopuszcza się wszystkie for
my przewidziane Ustawą art. 41 ust. 2.
Wysokość wadium: 2.000,00 zł.
Specyfikacją istotnych warunków zamówienia /cena 10 zł/ można odebrać w siedzibie 
zamawiającego, pokój 247 lub za zaliczeniem pocztowym.
Uprawnieni do kontaktu z oferentami: mgr inż. W. Lampart, U. Grzenik.
Zamkniętą kopertę z ofertą oznaczoną “Oferta na wykonanie remontu kapitalnego ul. 
Basztowej” należy złożyć w siedzibie zamawiającego, pokój nr 247.
Termin składania ofert upływa dnia 1 sierpnia 1996 r. o godz. 15.00.
Otwarcie ofert dnia 2 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.

----------------------------------------------------------------------------

W placówkach oświatowych

Dyrektorzy z konkursu
Prawie równocześnie z końcem roku szkolnego zakoń

czył się cykl konkursów na dyrektorów rybnickich pla
cówek oświatowych.

Do konkursów przystąpili kandydaci na 
dyrektorów 12 szkół podstawowych oraz 4 
szkół ponadpodstawowych. Po pierwszym 
etapie nierozstrzygniętych zostało 5 konkur
sów, etap drugi nie wyłonił natomiast dy
rektora I LO im. Powstańców SI. i Szkoły 
Podstawowej nr 8. Zgodnie z regulaminem 
w takim przypadku obowiązki dyrektora po
wierzane są przez organ prowadzący pla
cówki oświatowe czyli gminę. W ten spo
sób został już wybrany dyrektor SP 8, 
którym została Joanna Błażyca. Ten punkt 
regulaminu zostanie zastosowany również 
w przypadku I LO. W sytuacji kiedy kan
dydatem na kolejną 5-letnią kadencję jest 
dotychczasowy dyrektor, konkurs nie jest

konieczny, ale możliwy. Do konkursu przy
stępowali przede wszystkim dotychczaso
wi dyrektorzy szkół, mając najwyżej jedne
go kontrkandydata, i oni też najczęściej prze
chodzili przez konkursowe sito. Nowe oso
by na dyrektorskich stanowiskach to wspo
mniana J. Błażyca, Jan Deląg w Zespole 
Szkól Mechaniczno-Elektrycznych oraz 
Michał Wengierski w SP 16.
- W Rybniku - powiedział wiceprezydent 
Jerzy Kogut - dia przejrzystości sytua
cji zastosowaliśmy jednak wariant kon
kursowy, uznając tą procedurą za naj
bardziej demokratyczną. W skład komi
sji konkursow ej wchodzi po dwóch przed
stawicieli miasta jako organu prowadzą

cego, delegatury kuratorium oświaty, 
rady pedagogicznej i rodziców danej 
szkoły oraz związków zawodowych. Wy
nik konkursu jest zatem wypadkowa^ opi
nii sześciu różnych środowisk. Jest zro
zumiałe, że na opinii komisji o kandyda
tach - dotychczasowych dyrektorach, mu
siała zaważyć ocena ich dotychczasowej 
działalności na tym stanowisku. Zaś oce
nianie cudzej pracy zawsze jest bardzo 
trudne - powiedział J. Kogut - i członko
wie komisji zdają sobie sprawą z dużej 
odpowiedzialności jaką ponoszą .̂

Nominacje na kolejne 5 lat wręczono 
dyrektorom na uroczystym spotkaniu w 
Urzędzie Miasta.

Na tym samym spotkaniu szczególnie 
uhonorowano odchodzących na emery
turę dyrektorkę SP 5 E>vę Sobczyńską, 
dyrektora ZSZ nr 2 Pawła Pojdę i Ma
rię Kowalską, która pracę w rybnickiej 
szkole muzycznej rozpoczęła w 1946 
roku, a od 1967 roku pracowała tam w 
niepełnym wymiarze godzin.

Irl

Msza św. w intencji burmistrza
W czwartek 27 czerwca o go

dzinie 9.00 w kaplicy szpitala 
“Juliusz” odprawiona została 
msza św. w intencji zmarłego 
przed 35 laty burmistrza Wła
dysława Webera.

Czwartkowy termin nie był przy
padkowy, tego dnia bowiem przy
padało liturgiczne wspomnienie św. 
Władysława, a więc patrona burmi
strza. W niedużej kaplicy zebrało 
się około 60 osób, w tym przedsta
wiciele władz miasta, służby zdro
wia, muzeum a także siostry urszu
lanki i księża werbiści, które to zgro
madzenia osiadły w Rybniku w

1922 roku również dzięki staraniom 
Władysława Webera. Na mszy 
obecni byli również goście z Fran
cji przybyli do Rybnika z okazji “Dni 
Francuskich”. Mszę celebrowali 
dwaj księża werbiści Rufin Halszka 

i Józef Bzik oraz ks. 
dziekan Henryk Joś- 
ko.

W homilii ks. dzie
kan Henryk Jośko 
nawiązał do histo
rycznego sprowa
dzenia do Rybnika 
ss. urszu lanek i 
księży werbistów, 
nakreślił wizerunek 
burmistrza Webera 
jako dbającego nie 
tylko o materialny, 

ale również o duchowy rozwój mia
sta, którym rządził. Zwracając się 
do przedstawicieli władz miasta ka
znodzieja powiedział: “Oby w przy
szłości obecnie rządzący miastem 
spotkali się z podobnymi wyrazami 
wdzięczności jak burmistrz Weber, 
za którego dzisiaj tę mszę św. od
prawiamy”.

T e k s t  i z d j . :  s z o ł

Zarząd Miasta informuje j
Zarząd Miasta Rybnika ogłasza nabór 

NA WOLNE LOKALE UŻYTKOWE DO RYBNICKIEGO INKUBATORA 
PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PRZY UL. POD LASEM W RYBNIKU.

Przedmiotem naboru są dwa wolne lokale użytkowe, z których:
- pierwszy obejmuje powierzchnię - 698,0 m kw.
- drugi obejmuje powierzchnię - 550,0 m kw.

Rozpatrzenie wniosków odbędzie się w dniu 24 lipca 1996 o godz. 14.30 w budynku 
Urzędu Miasta przy ul. 3 Maja 12, sala nr 7.

Wszystkich zainteresowanych rozpoczęciem lub kontynuowaniem działalności produk- 
cyjno-usługowcj informujemy, że o przyjęciu danego podmiotu do inkubatora decyduje 
Komisja d/s Lokali Użytkowych i Przedsiębiorczości po analizie wniosku zawierającego 
“biznes plan”, złożonego przez zainteresowany podmiot najpóźniej do dnia 19 lipca 1996 
do godz. 15.00, w sekretariacie w/w budynku I piętro, pok. nr 8.

Przed złożeniem pisemnej oferty zainteresowani winni zapoznać się z regulaminem inku
batora, który jest do wglądu w wyżej podanym sekretariacie, w którym uzyskać można bliż
sze szczegóły w zakresie przyjęcia do inkubatora - tel. 24 - 168, 25 - 344.
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ników przetargu, jaki zostanie ogłoszo
ny we wrześniu. Całość zostanie oddana 
do użytku przed końcem roku.

W najbliższych dniach na parkingu 
znajdzie się półautomat, notujący każdy 
samochód i czas jego postoju, co ułatwi 
naliczanie należności od poszczególnych 
kierowców. Wieczorami oraz w niedzie
le i święta parkowanie będzie bezpłatne.

Reprezentacyjny parking bez wątpie
nia rozładuje choć częściowo ruch na 
pozostałych rybnickich parkingach. Dzię
ki temu można będzie pomyśleć o zmo
dernizowaniu placów przy ulicy Hallera

i za domem handlowym Hermes. Mają 
tam powstać kompleksy handlowo-usłu
gowe, a w przyszłości może nawet inne 
formy parkingów, np. podziemnych. Pla
ny są interesujące i dalekosiężne, póki co 
miasto wzbogaciło się o kolejny miły dla 
oka zakątek. L ucyna Tyl

Dzisiejsza młodzież 
jest niewychowana 

czyli: kto może siedzieć 
w autobusie...

Kultura wymaga, żeby ustąpić miej
sca osobom starszym. Czy zawsze? Nie
raz sią zdarza, że młodzież wraca do 
domu po trzech sprawdzianach, biegu 
na 1000 metrów i rozmowie z dyrekto
rem. Niektóre młode osoby mają także 
problemy ze zdrowiem dające sią we 
znaki zwłaszcza podczas jazdy autobu
sem. Taki człowiek nie marzy o niczym 
innym, jak tylko o miejscu siedzącym. 
Niestety, pech chciał, że ludzi chętnych 
do siedzenia jest trzy razy więcej niż 
miejsc do tego przeznaczonych. Nawią
zujemy więc do praw dżungli “kto 
pierwszy - ten lepszy ” i nie patrząc na 
innych, czym prędzej zajmujemy miej
sce. Nie na długo... Po chwili bowiem 
wsiada niestara jeszcze kobieta, zmę
czona jednak do tego stopnia, że wy
daje się, że za chwilą zemdleje. Osten
tacyjnie łapie się za najbliższa^ rurkę, 
która, dziwnym trafem, jest tuż obok 
nas. Zaczyna się wzdychanie, sapanie 
i machanie rękoma. Ponieważ to nie 
pomaga, delikatnie zwraca uwagę. “Ta 
dzisiejsza młodzież jest niewychowana. 
Cały dzień siedzi w szkole i jeszcze 
mało ”. W tym momencie młody czło
wiek woli stać niż słuchać tego narze
kania. Od tej chwili nikt się już nikim 
nie interesuje, jeszcze tylko na prośbę 
otworzenia okna “starsza ” pani rea
guje krzykiem, że “co za dużo to nie
zdrowo, a zresztą^ je j będzie po głowie 
wiało ”. Młodym ludziom nie pozosta
je  nic innego, jak  tylko cierpliwe cze
kanie na właściwy przystanek. Nie zna
czy to jednak, że tylko młodzież ma pra
wo siedzieć - absolutnie! Kultura wy
maga odrobiny poświęceń w stosunku 
do starszych osób i to poświęcenie jest, 
owszem, ale musi być obustronne. Oso
by dorosłe /żeby nie powiedzieć “star
sze ”/  mogłyby wykazać troszkę zrozu
mienia, a swoją twarz ozdobić szcze
rym uśmiechem i słowem “dziękuję”. 
Gwarantuję, że o wiele prędzej znaj
dzie się miejsce dla osoby miłej i 
uśmiechniętej niż dla tej, która traktu
je  młodych jak  największych wrogów.

K arolina

Wszystkim wychowawcom, nauczycielom i księżom 
szkół rybnickich za serce i pracę 

szczere podziękowania z wyrazami szacunku
składają Rodzice 

Macieja Ponęty

GAZETA RYBNICKA, TEL. 28825



/ n  i iB al be'Z sra n ie
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wagony "mieszane", w których w czę
ści można palić, w części nie, co już 
jest zupełnym absurdem. W restaura
cjach jest to natomiast możliwe pod wa
runkiem zamontowania mocnych w y
ciągów, jak problem został rozwiąza
ny np. w Pizza Hut w Katowicach.

Według przepisów w wagonach po
ciągów dalekobieżnych nie wolno pa
lić zarówno w przedziałach jak i w ko
rytarzach do nich przylegających. Jak 
zapewne wszyscy podróżujący dobrze 
wiedzą - nikt tego nie przestrzega. Wol
no natomiast palić w części do tego celu 
przeznaczonej. Niewielka jednak z tego 
pociecha, gdy wagon podzielony jest 
na połowę i w jednej nie wolno palić, 
ale za to tuż za tą  niewidoczną linią 
przyzwolenia palaczy nie brakuje. Czy 
ktoś widział wyciągi w wygonach? A 
więc zarządzenie jest kolejnym nic nie 
znaczącym przepisem, bo dym i tak 
wciska się w szędzie. Przy długości 
składów i liczbie podróżnych napraw
dę należy współczuć tym, którzy w y
brali sobie kolej jako środek lokomo
cji, choćby tylko na czas wakacji, i są 
szczęśliwi, że udało im się zająć w y
godne miejsce na korytarzu. Aby je 
szcze bardziej pogrążyć tych, przed 
którym i dop iero  ry su je  się w iz ja  
podróży, należy dodać, że zarówno 
konduktor jak i kierownik pociągu nie 
mogą palącego w zakazanej części uka
rać nawet najmniejszym mandatem. 
Mogą zwrócić uwagę, lub /jest taki 
przepis/ pasażerów nieprzestrzegają-

Kolonie 
w Kamieniu
Od niedzieli 30 czerwca w Ka

mieniu wypoczywają dzieci z pol
skich parafii z Lwowa i Bobrki. 
Pobyt dzieci sfinansow ano z fun
duszy uzyskanych ze styczniowe
go balu charytatywnego.

43 dzieci wraz z czterema opiekuna
mi przez dwa tygodnie będzie bawić się 
i odpoczywać w Rybniku. Dodatkowo 
ze strony polskiej nad ich bezpieczeń
stwem i zagospodarowaniem czasu czu
wa studentka filologii rosyjskiej.

Oprócz korzystania z wszelkich moż
liwości oferowanych przez ośrodek 
MOSiR-u, dzieci będą uczyć się pol
skich piosenek i w ierszyków, m ogą 
korzystać z przejażdżek konnych i 
prawdopodobnie pojadą na wycieczki

W miniony piątek otwarto 
wr Rybniku sklep firm ow y  
jednego z największych do
mów wysyłkowych w Euro
pie - “Quelle”.

Zajął on miejsce ekskluzywnego buti
ku “Moda i Styl” przy ulicy Sobieskie
go. Niestety, eleganckie wnętrza i atrak
cyjna odzież zginęły gdzieś w ogólnym 
wrażeniu, jakie wywarł sklep w dniu 
otwarcia. Pomieszczenia okazały się zbyt 
ciasne dla szturmujących klientów /a 
zwłaszcza klientek/. W efekcie powstał 
bałagan, mogący skutecznie zniechęcić 
do robienia zakupów.
Zmęczeni przepychankami i zniecierpli
wieni klienci zgodnie podkreślali, że naj
większym mankamentem sklepu jest cia
snota i kiepska wentylacja. Było duszno 
i gorąco, lecz pomimo tych niedogodno
ści kupujących nie brakowało. Stosun
kowo niskie ceny i duży wybór modnej,

cych regulaminów podróży /w tym za
sad palenia/ przekazać na stacji służ
bom SOK lub funkcjonariuszom poli
cji kolejowej. Ale czy ktoś widział aby 
pasażer został wyrzucony z pociągu za 
palenie papierosa na korytarzu? Czy 
ktoś w ogóle widział aby, często sam 
palący, konduktor przejmował się pa
laczami, aby zwracał komuś uwagę? 
Chętnie opublikujemy państwa wraże
nia z podróży, zwłaszcza jeśli będą za
przeczeniem tej tezy.

W Rybniku Rada M iasta dodatkowo 
na początku lutego tego roku uchwali
ła zakaz palenia tytoniu na terenie przy
stanków i dworców. Do tej pory na wia
tach nie pojawiły się żadne oznaczenia 
informujące o przepisie. Nic dziwnego 
więc, że nie jest on respektowany. 
Również w zakładach pracy problem nie 

został jeszcze rozwiązany. Chociaż w 
większości sąjuż wydzielone i oznaczo
ne miejsca na palarnię, funkcję tę pełni 
albo ubikacja, albo korytarz, z którego 
dym przedostaje się do biur. Rzadkością 
są na szczęście palące ekspedientki w 
sklepach, chociaż zdarza się kupować za
dymione marchewki z malutkiej, ale za
budowanej budki warzywnej.

Oczywiście przepisy nie są doskona
łe, są po to by je  łamać - ktoś powie, 
ale czy naprawdę trudno jest zrozu
mieć, że inna osoba chce żyć zdrowo, 
a dla stojącego na przystanku autobu
sowym wystarczająco nieprzyjem ne 
jest wdychanie spalin. Życzliwy stosu
nek do drugiego człowieka jeszcze ni
komu nie zaszkodził. A.T.

do Krakowa i Częstochowy. Dodatko
w ą atrakcją są odbywające się właśnie 
w Kamieniu Mistrzostwa Polski w Ba
seballu. Dzieci wysłuchały już wykła
du o zasadach gry i mogą śledzić ko
lejne zmagania zawodników.

Od 15 lipca do Rybnika przyjeżdża 
na kolejne dwa tygodnie grupa dzieci 
z wiejskich parafii z Barszczewa, a od 
pierwszych dni sierpnia trzy tygodnie 
spędzą w Polsce dzieci ze Stanisławo
wa. Dwa tygodnie odpoczywać będą 
podobnie jak poprzednicy w Kamieniu, 
natomiast trzeci tydzień spędzą u pol
skich rodzin z parafii św. Antoniego.

Od połowy sierpnia MOSiR będzie też 
gościł na 14-dniowych koloniach dzie
ci z niezamożnych rodzin z parafii św. 
Antoniego, a przez całe wakacje od po
niedziałku do piątku trwają półkolonie 
dla dzieci z poszczególnych parafii. Co 
tydzień przewijać się będzie przez ośro
dek prawie 60 dzieci. /a/

dobrej gatunkowo odzieży spowodowa
ły, że kolejki do kabin i do kasy zdawały 
się nie mieć końca. Kasa obsługiwana 
była przez dwie panie, ale obsługa jed
nej osoby trwała kilka minut. Co gorsza 
kasa zepsuła się po dwóch godzinach, 
więc klientki odesłano z naręczami ubrań 
do kasy w dziale męskim. Jest to jednak 
sytuacja normalna w wypadku otwarcia 
sklepów tego typu. Na szczęście w ciągu 
tygodnia ruch klientów unormował się.

Miłym akcentem były natomiast przy
gotowane dla klientów upominki w po
staci pozłacanych łańcuszków oraz ak
tualne numery katalogów “Quelle”.

Być może niefortunny początek dzia
łalności zraził niektórych klientów. 
Mamy jednak nadzieję, że taka sytuacja 
miała miejsce jedynie w dniu otwarcia i 
“Quelle” pozostanie tym, czym była do
tychczas - firmą cieszącą się zasłużoną 
renomą. L.T.
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Józefem Makoszem wszystkich powi
tał i życzył wesołej zabawy.

Ojcowie naszych zaprzyjaźnionych 
miast pierwsi poszli w tany, a taneczny 
wąż prowadzony przez monsieur. Bour- 
guignona, do którego przyłączyły się 
dziesiątki rybniczan oraz francuscy go-

ście, był naprawdę imponujący. Obecny 
na imprezie szef Alliance Française przy 
ambasadzie Francji Michel Drouere był 
zaskoczony liczbą mieszkańców, którzy 
przybyli na Rynek.

Kiedy na Rynku trwała zabawa, pod 
namiotem serwowano francuskie wy
trawne czerwone wino, a do niego pa
sztet z gęsich wątróbek, ser oraz charak
terystyczne dla okolic Mazamet wyroby 
wędliniarskie. Taką porcję można było 
otrzymać w zamian za wykupienie cegieł
ki w cenie 3 zł na budujący się w Orze- 
powicach szpital. Francuscy goście, 
wspomagani przez polskich wolontariu
szy dwoili się i troili by obsłużyć tłum 
chętnych, którzy ustawili się w bardzo 
karnej kolejce.

Oczywiście poczęstunek fundowali 
nasi goście, którzy wszystkie oryginalne 
produkty przywieźli aż z Mazamet. Wy
dano ponad 1200 porcji, a konto szpi
tala wzbogaciło się o 3,6 tys. zł,

Na festynie rozwiązano również kon
kurs wiedzy o Francji zorganizowany 
przez Alliance Française i naszą gazetę. 
Okazało się, że pytania sprawiły czytel
nikom sporo trudności. Spośród autorów 
prawidłowych odpowiedzi wylosowali
śmy zwycięzcę, a okazał się nim Bartło
miej Kuźnik ze Świerklan. Nagrodę w 
postaci pięknego słownika odebrał z rąk

Przy okazji bytności w Katowicach na 
imprezie promującej uroki chorwackie
go wybrzeża, gościł w Rybniku ambasa
dor Chorwacji Ivan Brnelić.

Nie była to pierwsza wizyta chorwac
kiego dyplomaty w naszym mieście: prze
bywał on już w Rybniku przy okazji na
wiązywania kontaktów naszej Izby Han- 
dlowo-Przemysłowej z podobną organi
zacją gospodarczą w Zagrzebiu, był tak
że na otwarciu wystawy przedstawiają
cej tragedię chorwackiego miasta Vuco- 
var. I tym razem gospodarzem spotkania 
w biurze turystycznym “Croatia” był jej

mera Mazamet uczestniczący w festynie 
krewny laureata. Został również rozstrzy
gnięty konkurs plastyczny, w którym 
wzięły udział prace francuskich i polskich 
uczestników pleneru malarskiego na 
Rynku. Szerokie jury złożone ze stu ryb
niczan najwyżej oceniło obraz członkini 
Zespołu Twórców Nieprofesjonalnych 

“Oblicza” Ireny Żu
kowskiej, dwie kolej
ne nagrody otrzymali 
rów nież członkow ie 
zespołu prowadzone
go przez M ariana  
Raka - Edward Dę- 
bowski i Walentyna 
Klimkiewicz.

Zabawa trwała pra
wie do godz. 22.00 i 
była dobrym przykła
dem rodzącej się “Eu
ropy bez granic”.

Dni Francuskie bez 
imprezy kulinarnej by
łyby nieważne. Toteż 

nie mogło jej zabraknąć i tym razem. W 
kamieńskiej “Olimpii” pod okiem Pa
tricka Carmagnole’a, kucharza z Ma
zamet w czwartkowy wieczór, przygoto
wano praw dziw ie francuską, choć z 
polskich  produktów , kolację. B yły 
świetne wina, tortinki z łososiem, pa-

szef, a jednocześnie prezes rybnickiej 
Izby Andrzej Żylak. Ambasador I. Bme- 
lić przybył w towarzystwie Matę Divi- 
cia, dyrektora d/s marketingu sieci hote

li w Baśkej Vodzie na 
Makarskiej Riwierze, 
wypoczynkowej miej
scowości leżącej mię
dzy Splitem a Dubrow
nikiem. Dziś Polacy są 
drugą po Czechach naj

liczniejszą nacjąna ad
ria tyck im  w ybrzeżu 
Chorwacji, a Matę Di- 
vić chciałby, by czuli 
się oni w Baśkej Vodzie 
jak w domu, stąd chęć 
poznania naszych przy
zwyczajeń i wymagań. 
Chorwatom bardzo za

leży na rozwoju przemysłu turystyczne
go, bo jest on w tym kraju gałęzią wio
dącą, przynoszącą aż 30 procent docho
du narodowego. Co i za ile Chorwaci ofe
rują najłatwiej dowiedzieć się w biurze 
“Croatia”.

Oprócz pięknego słonecznego wybrze
ża, Chorwacja ma do zaoferowania oczy
wiście o wiele więcej. Jak choćby pięk
ne, unikatowe, ekskluzywne, produkowa-

sztetem, kawiorem i krewetkami, łosoś 
na przystawkę, polędwica w jarzynach, 
był twaróg na sposób prowansalski, ale 
szczególnie godny zapamiętania był 
deser - mus czekoladowy, do którego 
przygotowano dwa sosy - z białej cze
kolady i smażonej skórki pomarańczo
wej. To była prawdziwa uczta dla pod
niebienia! W kolacji uczestniczył rów
nież Konsul Generalny Francji w Kra
kowie Ives Barelli, który zdradził, że 
Rybnik jest jego ulubionym polskim 
miastem...

W ostatnim dniu wizyty w Urzędzie 
Miasta odbyło się oficjalne spotkanie 
rybnickich władz samorządowych z go
śćmi z Mazamet. Prezydent Makosz, a 
także jego odpowiednik z Mazamet mer 
M. Bourguignon jeszcze raz podkreślili 
rolę bezpośrednich kontaktów  m ie
szkańców miast w budowaniu wspól
nej Europy. Stosunki między Rybni
kiem a M azamet dawno już  wyszły 
poza sztywne ramy stosunków oficjal
nych. W ciągu kilku lat ich trwania to 
miasto w południowej Francji odwie
dziło wielu rybniczan, w Rybniku ję 
zyk francuski na ulicy już nikogo nie 
dziwi. Wzajemne kontakty przełamują 
kolejne bariery, inspirują - choćby do 
nauki języka czy zainteresowania się 
szerzej kulturą kraju, do którego się 
przybywa, przysparzają przyjaciół. A 
więzy gospodarcze są zazwyczaj po
chodną wcześniejszych kontaktów pry
watnych. /r/

ne w krótkich seriach ... krawaty. Jak 
dowodzili chorwaccy goście oraz A. Ży
lak, ta ozdoba męskiego stroju jest po
chodzenia chorwackiego.

Wieść historyczna niesie, że w czasie 
Wojny Trzydziestoletniej chorwaccy żoł
nierze służący w armii króla francuskie
go nosili na szyi specjalnie wiązane chu
stki. Podpatrzyli i przejęli ten obyczaj 
Francuzi, a w świat poszło, że to właśnie 
oni wymyślili krawat.

Dziś zagrzebska firma “Potomac” pro
dukuje ręcznie tkane z jedwabiu krawaty 
z metką Croata Kravata, które nosi cały 
“wielki, męski świat”, m.in. prezydent 
Clinton, podsekretarz stanu William Per- 
ry i Richard Holbrook, prezydent Chor
wacji Tudjman i wielu dyplomatów na 
całym świecie. W czasie spotkania mieli 
je na sobie oczywiście ambasador I. Bme- 
lić, Matę Divić i ... Andrzej Żylak - po
siadacz krawata z wzorem, który wypro
dukowano tylko w trzech egzemplarzach. 
Drugi ma w swoich zbiorach prezydent 
Franjo Tudjman, właściciel trzeciego - 
nieznany.

Od kilku dni krawaty z metką Croata 
Kravata można kupić również w Rybni
ku, w biurze “Croatia”. Rybnik jest trze
cim, po Zagrzebiu i Bonn, miastem, gdzie 
krawaty te można kupić. Trzeba za tę 
ozdobę zapłacić 90 zł, choć to i tak cena 
promocyjna, o połowę niższa niż w Bonn. 
Ale warto wydać te pieniądze, by zna
leźć się w ekskluzywnym klubie posia
daczy krawata Croata Kravata. łr!

"Quelle" w Rybniku

Najlepszą z plenerowych prac wybrało 
100-osobowe jury

1200 osób skorzystało zjrancuskiego poczęstunku. Na zdjęciu na pierwszym 
planie wicemer Mazamet Pascal Rouanet. Zdj.: sol

Na chorwackie wybrzeże 
w chorwackim krawacie

Na zdj. od prawej: ambasador Chorwacji Ivan Brnelić, 
Mate Divić i Andrzej Żylak. Zdj.: sol

GAZETA RYBNICKA, TEL. 28825 ^ 2  3



Schody poezji

MUZA NA BOSAKA
Chcę w tej rubryce towarzyszyć naj

młodszym twórcom poezji naszego re
gionu. Zatem stawiam im tutaj podsta
wowe pytanie: czy /w moim - rzecz ja 
sna - subiektywnym odczuciu/ ich te
ksty dojrzały do progu “dorosłej” dru- 
kowalności? Czy im samym - gdy do- 
rosnąjako ludzie i autorzy - drukowa
ne u zarania ich poetyckiej drogi teksty 
nie przyniosą kiedyś wstydu? Mam z 
drugiej strony zawsze w pamięci fakt, 
że Artur Rimbaud zrewolucjonizował 
poezję , będąc - żeby użyć gw ary 
uczniowskiej - małolatem!

Monika Iwańczuk ma zaledwie sie
demnaście lat, a już zdołała zaistnieć 
w środowisku lokalnym i uczniow 
skim. Jej debiutancki wiersz pt. “Spo
wiedź” ukazał się w almanachu poe
tyckim  pt. “Zostaw mi m iejsce ...” 
W ydawnictwo to ukazało się w 1995 
roku w Rzeszowie, staraniem tam tej
szego I LO. Jest ono rezultatem spo
tkania młodych twórców poezji - lice
alistów z całej Polski - w ramach To
warzystwa Szkół Twórczych. Trzydzie-

W szkołach średnich łatwiej wzbudzić 
zainteresowanie przedmiotem, jeśli na
uczyciel potrafi wykazać jego praktycz
ną przydatność. Gdy chodzi o naukę 
języków obcych, w ostatnich latach wie
le się zmieniło na korzyść. Po pierwsze 
- nie ma już narzucanych z zewnątrz 
ograniczeń w ich wyborze. Po drugie -

łatwiej ich uczyć /oraz się uczyć/, gdyż 
świat innych kultur zbliżył się do nas, a 
my do niego.

Jedną z możliwości wzbogacania 
oferty dydaktycznej jest korzystanie z 
tego, co proponują międzynarodowe 
fundacje, np. Fundacja im. Stefana Ba
torego. Prowadzony przez n ią  program 
pod nazwą “Debaty” jest dobrze znany 
w świecie, a w Polsce od dwóch lat. W 
drugim ogólnopolskim finale debat na 
początku marca br. w Ustroniu Górskim 
wzięła udział 3-osobowa drużyna z I LO 
im. Powstańców Śląskich. Na razie bez 
sukcesu - już na wstępie pierwszoklasi
ści z “Powstańców” trafili na później
szych mistrzów z Chełma i Koszalina. 
Ale, jak sami mówią, tutaj nawet prze
grana jest wygraną.

Debatowanie polega bowiem na tym, 
że wszyscy chętni przygotowują się do 
dyskusji na z góry ustalony tem at.

stu jeden autorów z roczników 1977 - 
80. Podczas lutowego wieczoru mło
dych twórców w Miejskiej Bibliotece 
Publicznej w Rybniku Monika - jako 
najmłodsza z jego uczestniczek - prze
czytała jeszcze osiem swoich wierszy, 
dzielnie wytrzymując zapewne pierw
szy swój kontakt z tak licznie zgroma
dzoną publicznością. Tyle koniecznej 
buchalterii.

Chęć wyjścia z anonimowości, zai
stnienia to jeden z fundamentalnych 
impulsów, który każe sięgać po pióro, 
mierzyć się z sobą - poprzez białą kart
kę papieru - ze światem. Monice to się 
już udało: zaistniała. Sądzę jednak, że 
jej wiersze m uszą jeszcze poczekać z 
drukiem. Autorka musi dojrzeć i w sa
mej sobie poszukać nowych, istotnych 
powodów do sięgania po pióro. Chciał
bym doradzić pilne, krytyczne rozglą
danie się wokół siebie, przejęcie się 
problemami innych. To z pewnością 
pozwoli się wyzbyć owych “grobów” i 
“cmentarnych korowodów”, poczucia 
“melancholii” i “śmierci” u młodej i

Wśród tegorocznych były następujące: 
“Polak jest tolerancyjny”, “Przyjaźń 
między kobietą i mężczyzną jest nie
możliwa”, “Telewizja złem XX wieku”. 
Uczestnicy nie w iedzą jednak, czy w 
debacie staną wśród obrońców, czy też 
prokuratorów - wybór odbywa się dro
gą losowania tuż przed zawodami. Trze

ba więc być przygotowanym na każdą 
z tych ewentualności, co wymaga nie 
tylko pracy /indywidualnej i w grupie/ 
nad przygotow aniem  argum entów , 
wielkiej sprawności intelektualnej i ję 
zykowej, kultury dyskusji, ale także 
wymaga tolerancji względem odmien
nych postaw intelektualnych, przy rów
noczesnej umiejętności błyskotliwego 
upierania się przy swoim. Inna drużyna 
z “Powstańców” zakwalifikowała się na 
ogólnopolski finał debat szkolnych w 
języku angielskim w Gdyni. Opiekun
ka obu grup, Bożena Stankiewicz, 
mówi, że te 5-6 minut dla poszczegól
nych mówców to wspaniałe przygoto
wanie do przysłowiowego kwadransa w 
życiu, w którym mogą się zdecydować 
czyjeś życiowe losy.

W końcu kwietnia uczniowie z “Po
wstańców ” tradycyjnie podejmowali 
swoich rówieśników z duńskiej szkoły

ślicznej dziewczyny. Symbolika “róży” 
- spow iedniczki? Radzę zerknąć do 
“Słownika symboli” : trzy strony gę
stym maczkiem na jej temat. Ileż się 
trzeba napracować, by w motywie czy 
symbolu róży odnaleźć sam ą siebie, 
swój jedyny, niepow tarzalny kształt 
słowa, wyrazu. A przecież nigdy dość 
powtarzania, że “styl to człowiek” !

Słowa byw ają zdradliw e. By się 
ustrzec klisz i naśladownictw, trzeba 
mieć w pamięci, że za każdym z nich 
tkwi trzy tysiące lat tradycji. Proponu
ję  mniej ufać płynności zdań, podo
bieństwom ich budowy /czyli paraleli- 
zmom/, rymom /np. duszy - katuszy/. 
Tu czyhają podstęp, zdrada, martwota. 
Lekarstwem  na fałszyw e śliczności 
maniery młodopolskiej, sztuczne pereł
ki mozolnie nizanych przenośni i epi
tetów może być po prostu proza życia. 
W poezji? W łaśnie tak!

Przyglądając się światu, życiu, moż
na się w nim także przejrzeć, by odna
leźć swój własny, jedyny świat tem a
tów , doznań, ocen, sw oją postaw ę 
etyczną, swój styl. Warto pamiętać o 
tym, że muzy nawet po kamienistej 
Helladzie biegały na bosaka. Uwierały 
je  nie kamienie, lecz koturny.

G rzegorz W alczak

w Lunderskov. 50-osobowa grupa 15 i 
16-latków nocowała u swoich kolegów 
z Polski oraz poznawała nasz sposób 
życia w Rybniku, zjechała do chodni
ków kopalni “Chwałowice”, zwiedziła 
Oświęcim, Kraków, podziwiała Tatry 
nad M orskim Okiem. Duńczycy nie 
mają kopalń ani gór, ale dziwiły ich tak
że nasze bloki mieszkalne z windami, 
byli zaskoczeni dość wysokim standar
dem życia rodzin, u których gościli. 
Podczas czterodniowego pobytu moż
na było sprawdzić, że rówieśnicy mają 
podobny typ poczucia humoru, mimo 
że żartować obie strony musiały po an
gielsku.

W końcu maja 50-osobowa grupa 
osób z I LO odbyła tygodniową wy
cieczkę do Anglii. Zwiedzano centra 
brytyjskiej kultury: średniow ieczne 
Canterbury ze wspaniałą katedrą, uni
wersytet w Cambridge oraz liczne wspa
niałości Londynu. Wszystkie najsłyn
niejsze muzea: Brytyjskie, Historii Na
turalnej, Nauki, Galerię Narodową oraz 
Gabinet Figur W oskowych Madame 
Tussaud,,s i jej rockowy odpowiednik 
Rock Circus z figurami najsłynniejszych 
showmanów i piosenkarzy świata. N ie
ustanne zderzenie historii i współcze
sności: obok Tower of London z kolek
cją zbroi królewskich i klejnotów ko
ronnych dom Freddiego Mercury i targ 
Petty - Coat - Lane, obok kamienia z 
Rosetty - symulacje komputerowe naj
różniejszych epok historycznych po rze
czywistość wirtualną w Fun - Landzie.

Wszystkie te formy pracy szkolnej: 
nauka debatowania, w ym iana gości, 
wycieczki są doskonale znane. A prze
cież stale podnoszą wiedzę i poziom 
uczniowskich umiejętności oraz rozwi
ja ją  ich zainteresowania.

G rzegorz W alczak

Wystawa fotografii
Henryka Tkocza

Od dziś, tj. piątku 5 lipca w rybnic
kim Muzeum oglądać można ekspozy
cję fotografii Henryka Tkocza - arty
sty fotografa z Niedobczyc, którego syl
wetkę przedstawiliśmy w naszej gaze
cie dwa tygodnie temu.

Ten niekonwencjonalny artysta wystawiał 
swoje prace wielokrotnie w kraju i za grani
cą. Za zasługi na tym polu Międzynarodo
wa Organizacja Sztuki Fotograficznej nadała 
mu honorowy tytuł Artysta Fotograf. Jego 
prace będą eksponowane w galerii Muzeum 
do końca sierpnia. / r/

Atrakcyjna edukacja
Mamy co prawda wakacje, ale warto wspomnieć kilka słów na 

temat różnych sposobów wzbogacania oferty dydaktycznej ryb
nickich szkół, zanim spłyną do nas pierwsze wspomnienia z wa
kacyjnych spotkań i wyjazdów.

Duńsko-polska para rówieśnic Ania z Rybnika i Tena z Lunderskov 
z nauczycielem - Lasse Petersenem

W ejście jednej z rynkowych kamienic przyozdobione je s t pięknym porta
lem. Jest on w ykonany z drewna i do dziś zachował się w świetnym stanie. O 
k tórą rybnicką kam ienicę chodzi? Odpowiedzi proszę szukać na tej samej 
stronie.

Lilium Silesia f96
Rybnicki Klub Miłośników Kwia

tów przy Rybnickim Centrum Kul
tury zaprasza na VI Międzynarodo
wą W ystawę Lilii i Kom pozycji 
Kwiatowych “Lilium Silesia ’96", 
która odbędzie się w dniach 13 i 14 
lipca br. w Teatrze Ziemi Rybnickiej 
przy ul. Saint Vallier 1 w Rybniku.

Tegoroczna wystawa odbywa się pod 
hasłem “Lilie w naszym otoczeniu” i 
czynna będzie w sobotę od godz. 10.00 
do godz. 18.00, a w niedzielę od 10.00 
do 17.00. Scenariusz wystawy zakła
da, oprócz konkursu lilii, pokazanie 
przykładów ukwiecania balkonów, lo
gii, tarasów, nie tylko kosztownymi 
surfmiami, lecz prostymi tanimi kwia
tami z liliami włącznie.

W ramach wystawy odbywa się kon
kurs układania kom pozycji kw iato
wych, bukietów, wiązanek okoliczno
ściowych, zorganizowany na wniosek 
publiczności z ubiegłorocznej wysta
wy. W konkursie tym może w ziąć 
udział każdy, kto w sposób nietuzin
kowy potrafi układać bukiety. Do tego

konkursu zaproszone zostały także 
kwiaciarnie z regionu rybnicko-wodzi- 
sławsko-jastrzębskiego. Ocenę wyko
nanych prac oraz lilii zgłoszonych do 
konkursu, przeprowadzi jury złożone 
z doświadczonych kwiaciarzy i prof. 
M ynetta z Instytutu Sadow nictw a i 
Kwiaciarstwa w Skierniewicach.
W sobotę 13 lipca w godz. 12.00 - 
13.00 odbędą się dwie prelekcje: prof. 
K. Mynett - Ozdobne rośliny cebulo
we oraz prof. J. Bodalski - Europa - 
lilie i ludzie - z pokazem przezroczy.

Wystawy “Lilium Silesia” weszły już 
na stałe do kalendarza imprez śląskich 
w sezonie urlopowym. Mieszkańcy nie 
wyjeżdżający na wypoczynek spędzić 
mogą miłe popołudnie wśród pachną
cych kwiatów i zieleni, bo wstęp na 
wystawę jest wolny.

Posiadacze ogrodów i działek zaopa
trzyć się mogą w atrakcyjne krzewy 
ozdobne, iglaki i cebule ku lutowe na 
stoiskach tematycznych oraz wygrać w 
loterii fantowej, w której każdy los 
wygrywa.

Festyn wspomaga fundację
Od 1992 roku w Nowych Boguszowicach przy parafii pod 

wezwaniem św. Barbary istnieje Fundacja Pomocy Dzieciom.

Jak poinformował nas proboszcz ks. 
Rudolf Myszor fundacja udziela sta
łej pomocy około 60 dzieciom, którym 
codziennie gwarantuje ciepły posiłek 
w szkole. Poza tym fundacja dofinan
sowuje wyjazdy biednych dzieci na ko
lonie, do “zielonej szkoły” oraz umoż
liwia pobyt dzieci na półkoloniach w 
czasie wakacji. Statutowymi sponsora
mi wspomnianej fundacji jest Zakład 
Transportu Kolejowego i Gospodarki 
Kamieniem z Kłokocina, firma “HAL- 
REK” oraz kop. “Jankowice”. Właśnie 
ta kopalnia obchodząc pod koniec 
czerwca 80-lecie powstania zorganizo
wała festyn Pomyślano na nim rów
nież o boguszowickiej fundacji. Kopal
nia zamówiła dodatkowo numer “Ga

zety R ybn ick ie j” z 21 czerw ca, w 
którym był specjalny dodatek poświę
cony jubileuszowi jej 80-lecia. Następ
nie część gazet rozdano na kopalni, a 
część podczas festynu w sobotę 22 
czerwca. Przy okazji wręczania gazet 
zbierano również wolne datki na rzecz 
fundacji. Zebrano w ten sposób 300 
złotych, które w ostatni poniedziałek 1 
lipca przekazano na ręce ks. proboszcza 
Myszora. Przy tej okazji ks. Myszor 
wspomniał również, że fundacja czeka 
na każdą złotówkę, którą można wpła
cać na konto fundacji nr 632764- 
17037-132 w rybnickim oddziale 
Górnośląskiego Banku Gospodar
czego.

SZOŁ

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
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nąu.Afl Azad 3is psauu bjopj ‘ui>f3} 
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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 
miej skiego rejestru takich organizacj i. 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. Irl

GAZETA RYBNICKA, TEL. 28825



Abecadło
Rzeczy

Śląskich
V__________________________ )

Już w starożytności na dworach 
mezopotamskich, egipskich, greckich 
czy rzymskich trzymano dla ozdoby 
egzotyczne zwierzęta, m.in. lwy, ty
grysy czy wielkie gady.

Europa średniowieczna przejęła ten 
starożytny zwyczaj od Arabów po w y
prawach krzyżowych. Lwa na swym 
dworze trzymał książę B runszw icki 
Henryk Lew. W dawnej Polsce m iej
sce na szlacheckim dworze lub w ma
gnackim pałacu gdzie trzymano w klat
kach rzadkie gatunki zwierząt nazywa
no “zwierzyńcem”. W polskich zw ie
rzyńcach trzy m an o  n a jc z ę śc ie j 
“królewskie” paw ie oraz osw ojone 
zwierzęta z naszych lasów. W dużych 
europejskich m iastach  now oży tne  
ogrody zoologiczne zaczęły powstawać 
w II połowie XIX wieku. Ich nazwa 
wywodzi się od greckiego rzeczowni
ka “Dzoon” co znaczy “zwierzę” . Stąd 
również ogrody takie w skrócie nazy
wamy “ZOO”.

Pierwszy ogród zoologiczny na Gór
nym Śląsku powstał w Katowicach w 
1928 r. Po drugiej wojnie światowej 
rozpoczęto przygotowania do wybudo
wania nowego obiektu dla zadomowio
nych tu już zwierząt. Plan zakładał za
trudnienie przedwojennych pracowni
ków. Formalnie Śląski Ogród Zoolo
giczny powstał w 1951 roku na terenie 
pokopalnianych gliniastych nieużyt
ków pomiędzy Katowicami, Siemiano
wicami i Chorzowem. Ogród ten otrzy
mał do zagospodarowania około 500 
tys. m kw. i miał być jednym  z elemen
tów wielkiego kompleksu nazwanego

Ś ląsk ie  ZOO
Wojewódzkim Parkiem Kultury i W y
poczynku, który liczy łącznie około 60 
milionów metrów kw. Budowla ta była 
jedną z najważniejszych i chyba naj-

wybiegów dla zwierząt. Wtedy też roz
poczęto budowę frontowego ogrodze
nia i monumentalnej bramy głównej. 
W tym celu w ykorzystano bram ę i 

ogrodzenie pałacowe

Brama główna śląskiego ogrodu zoolo
gicznego stała niegdyś przed pałacem 
Donnersmarcków w Swierklańcu.

bardziej udanych inwestycji kultural
nych w dobie socjalizmu lat 50. na Ślą
sku. Do gigantycznych robót ziemnych 
zwożono tysiące ludzi na “roboty spo
łeczne”, a zakłady pracy były zmusza
ne do w spom agan ia  finansow ego  
obiektu. W 1954 roku teren był już 
zadrzewiony i przystąpiono do budo
wy pierwszych pawilonów i grodzenia

książęcego rodu D o
n n e rsm arck ó w  w 
Świerklańcu. Solidne 
kute przęsła i monu
mentalny portal z pia
skowca z wyrzeźbioną 
na szczycie figurą lwa 
sp raw ia ł n iezw yk le  
eleganckie i arystokra
tyczne wrażenie jak na 
siermiężne lata gomuł- 
k o w sk ieg o  s o c ja li
zmu. Aż do końca lat 
70. śląskie ZOO ciągle 
rozbudowywano. Po
w sta ły  now oczesne  
pawilony dla antylop, 
słoni, żyraf, małp, ssa
ków drapieżnych oraz 
woliery dla ptaków i

wybiegi dla zwierząt kopytnych. W ślą
skim ZOO powstała również jedyna w 
Polsce ekspozycja olbrzymich betono
wych makiet prehistorycznych gadów 
nazw ana skalną kotliną dinozaurów. 
D zisiaj w naszym  ZOO żyje 2800 
zw ierząt 290 gatunków. Do najcie
kawszych z nich należą słonie afry
kańskie, żyrafy, nosorożce, antylopy, 
zebry i małpy oraz tygrysy syberyj
skie, kondory, flamingi i pelikany. 
Podczas 40 lat działalności hodow 
lanej śląskiego ZOO uzyskano wiele 
cennych przychów ków  jak: żyrafy, 
nosorożce, zebry oraz liczne gady i 
ryby. Najbardziej jednak charaktery
styczna dla naszego śląskiego ogro
du zoologicznego jest jego olbrzymia 
przestrzeń, tak że naw et w ielka licz
ba oglądających nie pow oduje w ra
żenia tłoku, zaś znaczne odległości 
między klatkami dają w spaniałą moż
liwość długich spacerów . Pod tym

Fitulitenfirma
Kery myśli, ze przi dzisiejszym bez

robociu naród nasz nauczól sie do po- 
rzondku robić i swoja robota wożyć, 
może sie tak jak jo, pierońsko nadzioć.

Łońskigo roku zgłosiółech kaj trza, 
że móm łokita do naprawy. Som już. 
isto 25 roków stare, przegnite, a szpa
ry w nich take, że koido zima musieli- 
my z fensterbretów śniyg szipom zmia
tać. Widziałyby nóm sie piykne, plasti
kowe, kerych nigdy niy trza sz.tr aj cho
wać, jednak taki wieli sprawunek niy 
jest na chudo kapsa rencisty. Niy mogą 
szkamrać, dość gibko prz.isz.la jedna 
paniczka z ołberszefem jakiś prywat- 
nyj firm y usługowyj je  łobejrzeć. 
Bółech rod jak diosi, bo łobiecali je 
szcze przed zimom dokumyntnie nóm 
łokniska naprawić.

Za wczas żeclt sie radowoł, zima przi- 
sz.ła, przeszła, a z łobiecek nici. Wpa- 
rzyli do nos dzieprym po Wielkanocy, 
wielce napolóni do roboty. Kej zaczli 
naruwać futrzynami, o molo co niy 
zaniemogła Milka, moja ślubno. W 
momyncie zagiżdziyli blank cołke po- 
myszkanie, a na meblach leżało tela 
pucu i kurzu, że szloby na nich swój 
testamynt spisać. Na dobitek prawie 
wtedy sypoł festelnie śniyg, wiolo wia- 
trzysko i bolo sromotnie zimno. Żeby 
łod durchcugu niy wykitować, wraziy- 
li my nasza ołma pod pierzyna, zaś my 
z Milkom przesiedzieli colki dziyń w 
haźliku, bo tam bolo nojcieplij.

Dwa dni robiyli jak sie patrzy a my 
byli radzi, że chtieda bydom fertik. 
Alech sie pieronym chachnół, bo za
czli miećjakeś maniebry. Colki tydziyń 
czekali my po daremnicy, widno nada
rzyła im sie lepszo robota i nos smoly-

li. Potym prziszoł jakiś szef cosik przi 
łoknie pomajstrować, juzaś po tydniu 
inkszy szef zowias popawiół i tak cy
kali z robotm przeszło miesionc. Szefy 
przelatywali ani komety bez pomyszka- 
nie, zaś olberszef już sie wcale niy po- 
kozoł, aby robota skontrolować.

Nos już po prowdzie mory brały, bo 
miyszkalimy jak u subeli. Tepichy cof
ki czas zrolowane, prykol na poszczod- 
ku izby, a lokna bez gardin.

Ani świdrato koza niy uwierzy jak  
powiem, że moje dwa lokna, choć boty 
przeszło miesionc przez samych szefów 
- paproków naprawiane, duli sie niy 
domykajom.

Niych św. Bonifacy, mój zacny pa
tron, mje, moja familijo i wos przed 
tukom fitulitenfirmom chroni.

S tarzyk

w z g lę d e m  n asze  
ZO O  w z n aczn y m  
stopniu różni się od 
podobnych ogrodów  
w K ra k o w ie , w e 
W rocławiu czy O po
lu, choć opolskie w 
ostatnich latach bar
dzo się rozbudowuje. 
Kolejnym  atutem  za
chęcającym  do zw ie
d z a n ia  ś lą sk ie g o  
ZOO są stosunkow o 
tanie bilety w cenie 3 
złotych i 1,5 złotego 
dla dzieci, gdy np. w 
K ra k o w ie  p rzy  
zn aczn ie  m n ie jsze j 
liczbie zw ierząt bilet 
kosztuje 4 złote. Ta 
złotów ka różnicy ma 
dosyć duże zn acze 
nie, bo p rzec ież  na 
spacery do ZOO cho
dzi się zw ykle z całą 
rodziną.

A ktualnie na św ię
c ie  ze w z g lę d u  na Ta żyrafa to jeden z cenniejszych przychówków śląskie- 
w y so k ie  k o sz ty  go ZOO. Można więc powiedzieć, żejest Ślązaczką z uro- 
utrzym ania nie budu- dzenia 
je  się raczej now ych 
ogrodów  zo o lo g iczn y ch . Z am iast 
nich pow stają tzw. dzikie parki /W ild 
Park/. Są to ogrodzone fragm enty  
lasu, na których hoduje się odpow ie
dnie do danego klimatu zwierzęta. W 
Polsce taki park je s t ju ż  w B iałow ie
ży  i p o d o b n y  w Ja n k o  w ic a c h  
P szczyńsk ich , gdzie m ożna zo b a 
czyć żubry. D rugą “zw ierzęcą” no
w ością  ostatn ich  lat są  zw ierzyńce 
przy kaw iarniach, zajazdach czy re 
stauracjach. Takie m ini - ZOO przy 
restau racji skuteczn iej ściąga całe 
rodziny niż dostępne pow szechnie 
place zabaw. W A ustrii czy w N iem 
czech ju ż  od kilku lat w górskich za
jazdach  w ybieg dla saren czy ow iec 
g ran iczy  z restau racy jn ą  w erandą.
M oda na takie zw ierzyńce przyjdzie 
pew nie niebaw em  rów nież do nas. A 
p ierw szą oznaką ich nadchodzenia

jes t staw  ze “złotym i rybkam i” w za- 
jeźdz ie  u Danusi w Jankow icach czy 
bażanty, gołębie i rybki na placu ko
ścielnym  w L igockiej Kuźni. R ów 
nież na rybnickim  Rynku je s t coraz 
w ięcej gołębi i innych ptoków . N ie
które z nich godajom , siedząc na la
tarni.

C zęść  sp o łeczn o śc i uw aża, że 
utrzym yw anie zw ierząt w niew oli, w 
obcych im warunkach klimatycznych 
i ciasnocie klatek i w ybiegów , jes t 
abso lu tn ie  n iedopuszczalne. W arto 
jednak  podkreślić aspekt poznawczy 
ogrodów, trzeba też przyznać, że w ie
le gatunków  zw ierząt przetrw ało ty l
ko dzięk i ogrodom , co m iło śn icy  
zw ierząt powinni wziąć pod uwagę.

T ekst i zdjęcia: 
M arek Szołtysek

UC2MIOWI6 P1S2Ą
^ __________________u

Włosko - polska pielgrzymka uczniów 
szkół katolickich do Oświęcimia miała 
miejsce pod koniec kwietnia. Dopiero 
jednak teraz jestem w stanie opisać wra
żenia; nasuwają się refleksje, głębsze

wspólne, polsko-włoskie, biwakowanie 
pod gołym niebem na “błoniach” sale
zjańskiej szkoły zawodowej w Oświę
cimiu, wzajemne obdarowywanie się 
niewielkimi lecz sympatycznymi upo
minkami, wspólna podróż do Krakowa. 
Również wieczorna “fiesta” z prezen
tacją folkloru naszych krajów, a następ
nego dnia procesja ze świecami w obo-

“Oświęcim nigdy Więcej. 
Aby nie zapomnieć"

przemyślenia, teraz dopiero zauważam 
przesłanie tamtych dni.

Auschwitz - Birkenau - tych nazw nie 
trzeba wyjaśniać. Zbyt głęboko zapadły 
w św iadom ość Polaków. O święcim  
przeraża, zdumiewa, uzmysławia, wy
jaśnia, prowokuje i uczy człowieczeń
stwa. Czy więc dlatego włoska Federa- 
zione degli Instituti di Attivita Educati
ve wybrała Auschwitz na miejsce piel
grzymki ponad trzystu uczniów tamtej
szych szkół katolickich?
Tego nie jestem  w stanie stwierdzić. 
Wiem tylko, że młodzież włoska spę
dziła dwa dni wraz z nami, młodymi 
Polakami, na rozważaniu “fenomenu” 
Oświęcimia. Aby nie zapomnieć.

Dopiero dziś otwierają mi się oczy i 
spostrzegam, że żaden z punktów pro
gramu w czasie tych dni nie był przy
padkowy. Wszystko miało głęboki sens, 
zarówno tradycyjne zwiedzanie obozu, 
specjalnie dla nas zorganizowane spo
tkanie z byłymi więźniami Auschwitz i 
ich przejm ujące św iadectw a, jak  i

zie w Brzezince, świadectwa młodych - 
wszystko to miało na celu integrację, 
stworzenie wspólnoty pomiędzy nami i 
Włochami, a różnice kulturowe, języ
kowe, czy mentalne itp. miały stanowić 
jedynie element wzbogacający, nie mo
gły wywoływać podziałów. I faktycz
nie - w tej wielkiej wspólnocie każdy z 
nas znalazł swoje miejsce.

Dlaczego jednak spotkanie młodzie
ży dwóch krajów zorganizowano w 
miejscu tak tragicznym? Przecież my, 
młodzi, mamy żyć w przyszłości we 
wspaniałej, zjednoczonej Europie. Po 
co przypominać nam zamierzchłe cza
sy, rozdrapywać stare rany? Otóż wła
śnie po to, aby nie zapomnieć, po to, 
aby dać nam, młodym Europejczykom, 
szansę wspólnego przeżywania chwil 
zamyślenia i zabawy, a także dać po
czątek nowym przyjaźniom, aby w przy
szłości człow iek był dla człow ieka 
prawdziwym człowiekiem.

J ustyna K ocjan

GAZETA RYBNICKA, TEL. 28825
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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
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Mrożonki i lody
W nocy z 24 na 25 czerwca niezna

ni sprawcy włamali się do baru “Gaw
ra” przy ulicy Podmiejskiej. Po w ybi
ciu szyby w drzwiach balkonowych 
złodzieje zabrali ze środka lody i mro
żonki oraz zniszczyli wnętrza lokalu. 
Straty oszacowano na około 600 zło
tych.

Kieszonkowcy i rabusie
W poniedziałek 24 czerwca o godzi

nie 9.00 na ulicy Budowlanych dwóch 
nieznanych sprawców podbiegło do 
przechodzącego mężczyzny, i w yry
wało mu saszetkę z dokumentami oraz 
portfelem, w którym znajdowały się 
62 złote. Następnego dnia w godzi
nach popołudniowych czterech m ęż
czyzn w eszło do domu m ieszkańca 
ulicy Dolnej, rabując na jego oczach 
magnetowid “Philips” o wartości 600 
złotych. Natomiast w środę 26 czerw
ca w godzinach rannych na rybnickim 
targowisku grasował kieszonkowiec. 
Złodziej ten skradł robiącej tam zaku
py kobiecie torebkę z portfelem , w 
którym znajdowało się 180 złotych. 

Zastrzeżone czeki
W środę 26 czerw ca o godzinie 

19.00 na rybnickiej poczcie jeden z 
klientów usiłował zrealizować zastrze
żony czek Państwowego Banku K re
dytowego. Osoba ta została zatrzyma
na przez ochronę poczty i przekazana 
przybyłemu na miejsce zdarzenia pa
trolowi policji. Mężczyzna został tym
czasowo aresztow any w celu w yja
śnienia źródeł pochodzenia czeku i 
oskarżony je s t o próbę w yłudzenia 
270 złotych, gdyż na taką  w łaśnie 
kwotę wypisany był zastrzeżony czek.

Biżuteria i weselne prezenty 
W czwartek 27 czerwca pomiędzy 

godziną 11.30 a 16.10 nieznani spraw
cy włamali się przy pomocy dopaso
wanego klucza do m ieszkania przy 
ulicy Chalotta, skąd skradli gotówkę, 
magnetowid i biżuterię na łączną sumę 
1,7 tysiąca złotych. N atomiast w nocy 
z 29 na 30 czerwca w dzielnicy Po
pielów przy ulicy W orcella nieznany 
sprawca dokonał kradzieży w domu 
jednorodzinnym . Złodziej skradł tam 
tuner satelitarny oraz prezenty ślubne 
o wartości 1,2 tysiąca złotych.

Na gorącym uczynku 
W poniedziałek 1 lipca o godzinie 

15.30 funkcjonariusze komisariatu ko
lejowego policji zatrzymali na gorą
cym uczynku dwóch sprawców kra
dzieży na terenie PKP. Złodzieje wy- 
m ontowywali w łaśnie 20 stalowych 
elementów torowiska.

/szoł/

Zarząd Miasta informuje
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. Raciborskiej 20 o pow. 450,5 m kw.

Bliższych informacji udziela Naczelnik Wydziału Lokalowego 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 Mia
sta Rybnika przy ul. 3 Maja 12 pokój nr 9 w terminie do dnia 9 lipca 1996 r. godz. 15.00.

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

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

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

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

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

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 Zamówie
niach Publicznych art. 41 ust. 2.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia /cena 10 zł/ można odebrać w siedzibie zama
wiającego, pok. 247 lub za zaliczeniem pocztowym.

Do kontaktu z oferentami uprawnieni są: mgr inż. W. Lampart oraz inż. G. Mu ras. 
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 siedzibie zamawiającego, sala nr 137. 
Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych.
W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy nic podlegają wykluczeniu z Ustawy o Za
mówieniach Publicznych. _____________________

Zarząd Miasta Rybnika ogłasza publiczny ustny przetarg nieograniczony 
NA SPRZEDAŻ GRUNTU POŁOŻONEGO YV RYBNIKU 

PRZY UL. BUDOWLANYCH YV BEZPOŚREDNIM SĄSIEDZTWIE 
TERENU WYKUPIONEGO POD BUDOWĘ STACJI PALIW 

oznaczonego w operacie ewidencji 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 powierzchni 146 nr kw. ogółem 3628 m kw. zapisane w księdze wieczystej 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 konto Urzędu Miasta PBK 
Warszawa 1 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 organizacyjne przetargu w 
wysokości 20,00 zł.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia 
a w razie uchylenia się od zawarcia umowy w terminie 1 miesiąca od daty przetargu ulega 
przepadkowi na rzecz sprzedającego.
Szczegółowych infonnacji udziela Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami Urzędu Miasta Rybni
ka ul. Miejska 7 pok. 78 - tel. /036/22364
Zarząd Miasta Rybnika zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyn.

Zarząd Miasta Rybnika ogłasza przetarg nieograniczony na 
ZAMÓWIENIE PUBLICZNE W DNIU 26.07.1996 R. W CELU REMONTU 

CHODNIKA ULICY CEGIELNIANEJ
Termin realizacji zamówienia: jeden miesiąc 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 25.07.1996 r. do godz. 12.00 we wszystkich formach przewidzianych Usta
wą art. 41 ust. 2.
Wysokość wadium: 700,00 zł
Specyfikację istotnych warunków zamówienia /cena 10,00 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 chodnika ulicy Cegielnianej” 
należy złożyć w siedzibie zamawiającego, pokój nr 247.
Termin składania ofert upływa dnia 25 lipca 1996 r. o godz.15.00.
Otwarcie ofert dnia 26 lipca 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 spccyfikacjąnalcży 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, tel. 230-11 w. 7223 
lub w Wydziale Inwestycji i Budownictwa: Jacek Siekierski, tel. 230-11 w.7705 w godz. od 
7.30 do 15.00.

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 5 do 11 lipca, apteka,
ul. Hibnera 36a, Rybnik, tel. 239-36

'EKSPRESS 
Rybnik, Reja 2

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

4  zdjęcia paszportowe - tylko 6 zł,-

"Dziś fotografujesz - dziś masz zdjęcia "

r CENNIK OGŁOSZEŃ W "GAZECIE RYBNICKIEJ

u o \

ÍG

...U AIAS 
SZYSÜO 
I TANIO

0 1 strona - 5 0 0 z ł do cen  doliczam y VAT

cm  2 - 1 zł 
0 1 słow o - 0 ,60  zł 

w artykułach 
sponsorowanych

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

Środowa Giełda Cenowa
Mięso schab w o łow e

extra
szynka wp. 
go tow ana śląska

R a c ib o rs k a  11 9,65 11,50 13,80 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 ,8 0 -8 ,4 0

Owoce/Warzywa p o m id o ry pomarańcze marchewka
z iem niaki

m łode

R a c ib o rs k a  15 5,00 3,60 2,80 (wł.) 0,60

M ie js k a  2 5,00 4,20 3,50 (hol.) 0,60

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

Spożywcze m asło cuk ie r ja jko m ąka

R a c ib o rs k a  1 5 227g -1 ,8 0 2,25 0,24 1,20

R a c ib o rs k a  2 7 227g -1 ,5 0 2,10 0,20 1,20

T A R G 227g -1 ,8 0 2,05 - 2,20 0 ,1 8 -0 ,2 8 1 ,25 -1 ,48

Waluty 100
d o la ró w

100
m arek

100  koron 
czeskich

100 franków 
francuskich

H o te l Po lski 269,00/272,00 176,00/178,50 9,60/9,85 52,80/54,00

Delikatesy, ul. Miejska 269,00/272,50 176,50/179,00 9,60/9,85 52,00/54,00
G a l lu x , R ynek 269,00/272,50 176,00/178^50 9,55/9,85 52,70/53,70

GAZETA RYBNICKA, TEL. 28825



Wystrzelana nagroda
30 czerwca na strzelnicy “Dębina” 

w Żorach odbył się XIX Ogólnokra
jowy Turniej Strzelecki o Z łotą  
Krócicę. Organizatorem zawodów 
był Zarząd Miejski Ligi Obrony Kra
ju w Rybniku oraz Klub Strzelecki 
przy ZM LOK w Rybniku.

W turnieju brały udział trzyosobo
we zespoły reprezentujące zakłady 
pracy i organizacje. Do walki o głów
ne trofeum stanęło łącznie 85 osób. 
Nagrodę przechodnią Złotą Krócicę 
otrzymała reprezentacja Stowarzy
szenia Oficerów Rezerwy 34 Puł
ku Lotnictwa Morskiego z Gdyni,

Głównym organizatorem turnieju 
był Polski Związek Baseballu i 
Softballu oraz MOSiR w Kamie
niu, na terenie którego mecze były 
rozgrywane. W turnieju brały udział 
zespoły sfederowane w PZBall, bio
rące udział w Małej Lidze - Poland, 
a także Baseballowe Uczniowskie 
Kluby Sportowe. Honorowy patro
nat nad całą imprezą objął Pre
zydent Miasta Rybnika - Józef 
Makosz oraz senator RP - Bogu
sław Mosiąg.

Najpierw przez 5 dni o medale 
Mistrzostw Polski walczyli młodzi
cy /rocznik 1983 i młodsi/, którzy 
zaprezentowali bogaty wachlarz 
swoich sportowych umiejętności.

Po kilku dniach sportowych zma
gań wyłoniono najlepsze drużyny 
Polski w kategorii młodzików. I tak 
w finale MKS Brzeg pokonał 
MKS Jasło 16:6, zwyciężając tym 
samym w całym turnieju. Trzecie 
miejsce przypadło drużynie BUKS 
“Dwójka” Milicz, która w meczu o 
III miejsce pokonała drużynę z By-

f Kina )
___________ _ __________ j

APOLLO

która otrzymawszy 565 na 600 moż
liwych zajęła I miejsce. Kolejne miej
sce w klasyfikacji drużynowej zdo
był Klub Sportowy ZM LOK z Dą
browy Górniczej i drugi zespół Sto
warzyszenia Oficerów Rezerwy 34 
PLM z Gdyni.

Indywidualnie I miejsce zajął Krzy
sztof Korusiewicz- KS LOK Dąbro
wa Górnicza, II - Wiesław Szeląg - 
KS LOK Dąbrowa Górnicza, III - 
Marek Krotowicz - Stowarzyszenie 
Oficerów Rezerwy 34 PLM Gdynia.

lal

czyna 17 : 13. W sumie w turnieju 
młodzików wystąpiło 285 zawodni
ków reprezentujących 21 klubów, w 
tym 17 dziewcząt, wśród których 
najwięcej punktów zdobyła E. Pia
secka z Augustowa. W grupie mło
dzików występowały także dwie 
rybnickie drużyny - KS Silesia Ryb
nik w końcowej klasyfikacji upla
sował się na 8. miejscu, a “ATAK” 
Boguszowice zajął dopiero 18. 
miejsce.

Po turnieju młodzików do walki 
o tytuł Mistrza Polski przystąpili 
kadeci /rocznik 81 -83/. W gronie 12 
drużyn, biorących udział w turnieju 
finałowym były także dwie rybnic
kie drużyny: KS “Silesia” Rybnik i 
"A T A K ” Boguszowice. O wyni
kach turnieju kadetów poinformu
jemy państwa w następnym nume
rze.

Ostatnia tego typu impreza base
ballowa odbyła się w naszym mie
ście dwa lata temu i z opinii trene
rów i zawodników wynika, iż tur
nieje baseballa najlepiej organizo
wane są właśnie w Rybniku. 
Gratulujemy!

MaT

Memoriał
Brunona

Przeliorza
W tym roku mija 14 rocznica śmier

ci Brunona Przeliorza, długoletniego 
prezesa Polskiego Związku Basebal
la i Softballa, wybitnego działacza 
sportowego Ziemi Rybnickiej, który 
całe swe aktywne życie związał z dzia
łalnością zawodową i społeczną na
szego regionu.

Był współzałożycielem wielu klubo
wych Zespołów Sportowych, propaga
torem gry w piłkę palantową, softball i 
baseball, twórcą przepisów gier sporto
wych i organizatorem turniejów “Na 
olimpijskim szlaku”.

Dla uczczenia pamięci- Brunona Prze
liorza zarząd Polskiego Związku Base
balla i Softballa postanowił co roku orga
nizować turnieje memoriałowe. Będą one 
okazją nie tylko do skonfrontowania 
umiejętności zespołów, ale do przypo
mnienia sylwetki zmarłego, cieszącego 
się w środowisku sportowym i zawodo
wym opinią wybitnej indywidualności.

W tym roku w Jastrzębiu odbył się już 
XII turniej memoriałowy, w którym 
najlepszą drużyną okazała się ekipa z 
MKS Kutno I, drugie miejsce zajęła 
drużyna BK Jastrzębie, a trzecie Skra 
Warszawa. MaT

Turniej
szachowy

W dniach 6 - 1 3  lipca w Klubie 
Energetyka przy Elektrowni Ryb
nik odbędzie się Międzynarodo
wy Turniej Szachowy.

Pierwsza runda rozegrana zostanie 6 
lipca o godz. 10.00. W kolejnych dniach 
rundy rozgrywane będą od godz. 16.00.

Zamknięcie listy zgłoszeń nastąpi 6 lip
ca o godz. 9.00. W zawodach udział we
źmie ponad 100 szachistów reprezentu
jących 8 państw. Wśród zgłoszonych 
zawodników najmłodszy liczy 6 lat, a 
najstarszy ponad 60. Największym ran
kingiem - światowej klasyfikacji ELO 
legitymuje się arcymistrz z Bratysławy 
Igor Stohl, a wśród kobiet arcymistrzy
ni Monika Bobrowska z 2325 pkt. Po
nadto udział zapowiedziało wielu zna
nych mistrzów międzynarodowych, /a/

Rybnik stolicą baseballa
Przez kilka dni w Rybniku czołowe kluby base

ballowe walczyły o medale Mistrzostw Polski, roz
grywanych w dwóch kategoriach wiekowych: mło
dzików i kadetów.

5 - 7  lipca, 17.00 - “Pod presją” /USA/, 
19.00, 21.00 - “Szamanka” /poi./
8 -  10 lipca, 18.00 - “Pod presją”, 20.00 - 
“Szamanka”
11 - 12 lipca, 18.00, 20.00 - “Pod presją” 

Premierowe przy TZR
9 -  11 lipca, 19.00 - “M orderstw o 
pierwszego stopnia” /USA/

Estrada '
V____________I_____________ J

Koncerty pod wierzbą 
7 lipca, 16.00 - Miejska Orkiestra Dęta 
“Rybnik” i chór mieszany “Mickiewicz”

Wystawy }
Muzeum - Stary Ratusz

“Rybnik - moje miasto” oraz “Cechy 
rzemieślnicze w miastach Górnego Ślą
ska” /ekspozycje stałe/, “Henryk Tkocz 
- fotografia” /od 5.07. do 31.08/, czyn
ne z wyjątkiem poniedziałków od 10.00 
do 14.00, w środy od 10.00 do 18.00, 
wtęp 2 zł /ulg. Izł/

( Dyskoteki '
Mała Scena Rybnicka

6 lipca od 20.00 do 2.00
7 lipca od 17.00 do 23.00 - wieczorek
dla samotnych /a/

t d o f o  «A
DOM KULTURY 
BOGUSZOWICE

Bezpłatne projekcje filmowe z cyklu 
“Lato z filmem”:
5.07., godz. 15.00 - “Operacja słoń”
10.07., godz. 15.00 - “Śpiąca królew
na”
12.07., godz. 15.00 - “Power Rangers”

DOM KULTURY 
CHWAŁOWICE

5.07., godz. 8.00 - Wycieczka autoka
rowa na górę św. Anny
8.07., godz. 10.30 - Turniej tenisa sto
łowego
10.07., godz. 10.30 - Konkurs plastycz
ny - lepienie z masy solnej
11.07., godz. 8.00 - Wycieczka w Be
skid Mały

MIEJSKA BIBLIOTEKA 
PUBLICZNA

5.07., godz. 11.00 - “Do kogo należę?” 
konkurs skojarzeniowy na podstawie 
legend i podań polskich
8.07., godz. 11.00 - “Co się za tym kry
je?” - zabawa z sylabami - konkurs lite
racki na podstawie baśni polskich
9.07., godz. 11.00 - Film wideo

cfUeicCe...
10.07., godz. 11.00 - “Mazurska baśń” 
- krzyżówka
11.07., godz. 11.00 - Film wideo
12.07., godz. 11.00 - “Dawno, dawno 
temu...” - konkurs literacki oparty na 
“Klechdach domowych” w oprać. H. 
Kostyrko

KLUB KULTURY 
"HARCÓWKA" - LIGOTA

9.07., godz. 11.00 - Gry i zabawy ru
chowe
11.07., godz. 10.00 - Gry planszowe
12.07., godz. 15.00 - Konkursy pla
styczne - malowanie na asfalcie. Po 
konkursie rozdanie nagród.

KĄPIELISKA
Kamień - czynne w godz. 9.00 - 18.00, 

v  bilety: 2 zł normalne, 1 zł ulgowe dla 
dzieci, 1,5 zł - emeryci i studenci 
Ruda - czynna w godz. 9.00 - 18.00, 
bilety: 2,5 zł normalne, 1,5 zł ulgowe, 
1 zł dzieci.
Paruszowiec - czynne w godz. 9.00 -
19.00, bilety: 2 zł normalne, 1,5 zł - 
emeryci, studenci, 1 zł dzieci. 
Chwałowice - czynne w godz. 9.00 -
18.00, wstęp bezpłatny

Żużel Żużel

Klęska w Zielonej Górze
W minioną niedzielę żużlowcy Rybnickiego Klu

bu Motorowego rozegrali wyjazdowe spotkanie 
z Zielonogórskim Klubem Żużlowym.

Rybniczanie nie zaliczyli tego wy
stępu do najbardziej udanych. W 
spotkaniu tym ZKŻ pokonał RKM 
64 : 26. Wprawdzie pierwszy wy
ścig został podwójnie wygrany 
przez parę RKM Mirosław Korbel 
i Antoni Skupień, ale później ryb
niczanie radzili sobie znacznie go
rzej. Zespół ZKŻ wygrał podwój
nie osiem wyścigów, a na mecie ryb
niczanie meldowali się zazwyczaj w 
odległości około 100 metrów za

gospodarzami. W sumie widowisko 
to nie dostarczyło nielicznie zgro
madzonej na zielonogórskim stadio
nie publiczności zbyt wielu emocji. 
Punkty dla RKM-u zdobyli:
M. Korbel - 4 /3 ,0, d, 1, d/, A. Sku
pień - 4 /2, 0, 2, 0/, M. Węgrzyk - 
0 /0, u, - , 0/, D. Fliegert - 5 /2 ,1,2, 
0/, K. Fliegert - 7 /2, 1, 1, 1, 2/ E. 
Sosna - 1 /l, 0,0/, B. Ficner - 4 /l,  
2,1, u/, A. Musiolik - 1 /0 ,1/.

P.S.

Koszykarskie nowości
Choć koszykarski sezon w przypadku rozgrywek 

ligowych rozpocznie się dopiero pod koniec wrze
śnia to już teraz wiadomo, iż rybnickie koszykarki 
walczyć w tych rozgrywkach będą pod nowym szyl
dem.

Obecnie w Katowicach trwa re
jestracja nowego, rybnickiego 
klubu - K.S. PARTNERS Rybnik. 
Rozmowy o powstaniu koszykar
skiego klubu w Rybniku rozpo
częły się kilka miesięcy temu. 
Jak wiadomo rybnickie koszykar
ki występujące w I lidze powoli 
zbliżają się do wieku seniorek i 
już w przyszłym sezonie nie mo
głyby występować pod nazwą 
RMKS, gdyż jest to klub młodzie
żowy i gra seniorek w tym klubie 
jest niemożliwa. Dlatego też dzię

ki przychylności rybnickich spo
nsorów, głównie firmy Partners, 
zawiązał się nowy klub, który 
umożliwi rybnickim koszykarkom 
kontynuację sportowej kariery. 
Więcej na temat zmian personal
nych, zasad działania i celów, 
jakie stawia sobie najmłodszy w 
Rybniku klub będzie można po
wiedzieć po załatwieniu wszyst
kich formalnych spraw związa
nych z zarejestrowaniem klubu, 
a więc pod koniec lipca.

MaT

Biblioteka w Imię
Informujemy czytelników, że Miejska Biblioteka Publiczna przy ul. Józefa I 

j Szafranka 7 w lipcu i sierpniu będzie czynna w następujących godzinach: i 
w poniedziałki, wtorki, środy i piątki od 9.00 do 17.00 
w czwartki od 8.00 do 14.00
w soboty nieczynna.

Rozpoznaj się na zdjęciu

Pierwsza z osób, które rozpoznają się na zdjęciu zrobionym na przejściu dla 
pieszych na ulicy Hallera i zgłoszą się w naszej redakcji, otrzyma publikowaną 
w gazecie fotografię oraz pięć smakowitych kołoczyków! Zapraszamy do zaba
wy!
Sponsorem naszej zabawy jest piekarnia Franciszka Studnika z Rybnika 
przy ulicy Kościelnej nr 3.

Nasza redakcja znajduje się w oficynie kamienicy Rynek 12 /dojście od ulicy 
Zamkowej lub Korfantego/, jest czynna codziennie oprócz sobót i niedziel od 
9.00 do 17.00.

Zdj. szoł

GAZETA RYBNICKA, TEL. 28825 ^ 2  7



Zdjęcie FUJICOLOR

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

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

Koniec jazdy, wysiadamy... Zdj.: Stefania Piechocińska

Wśród autorów 
prawidłowych 

rozwiązań 
krzyżówki z tego 

numeru 
rozlosujemy 

bon towarowy 
wartości 25 zl 

ufundowany przez 
Klub

Międzynarodowej
Prasy

i Książki EMPiK

Klub Międzynarodowej 
Prasy i Książki 

Rybnik, ul. Sobieskiego 18

1 2 3 4 5 6 7 8  910 11

POZIOMO:
Al - Rodzaj batystu A8 - Stolica i port Ghany B4 - Imię autora “Młodych 
Lwów” Cl - Kryształ, stosowany m.in. w farbiarstwie i lecznictwie C8 - Nu
mer bezpośredni przędzy D4 - “Boisko” dla tenisistów E l - Skalarna wiel
kość fizyczna E8 - W świecy F5 - Wyspa na M. Adriatyckim G1 - Klatka 
filmowa G8 - Karp H4 - Uprzywilejowana grupa ludzi II - Publiczne zgro
madzenie ludności 18 - Przyjaciółka Gucia J4 - Współczynnik określający 
szybkość wykonywanego utworu muzycznego KI - Gatunek jabłka K8 - Tytuł 
przysługującym parom Anglii 
PIONOWO:
2A - Kopie ją 22 zawodników 2G - Pisemne zawiadomienie np. o operacji 
bankowej 3E Rejonowy, wojewódzki, lub najwyższy 4A - ...nośna w spado
chronie 4G - Pierwsza stronica karty w rękopisie średn. 6B - Nauczanie 
poparte doświadczeniami, faktami 8A - Kryptonim organizacji antykomu
nistycznej 1939-44 8G - Zniedolężniały na umyśle i ciele 9E - Roman ... ge
olog, badacz zapadliska przedkarpackiego Karpat 10A - Moda prababek 
10G - Ślizg lodowy
W rozwiązaniu wystarczy podać hasło, które powstanie wg. szyfru: B6, J10, J5, 
E 8 ,13, B8, K il; 16; “D10, D8, G10, C4, C 9 ,14, G l, F3”; H7, A l; J7, D 6 ,19, 
II, K il, J2, B7, H2, G9; F5, F9, KI, A3, D4, E3

Nagrodę za rozwiązanie krzyżówki nr 24 z hasłem 
“KU CELOM POŻĄDANYM w foD Ą  DROGI TRUDNE”

otrzymuje ZYGMUNT SMOLKA, ul. Ligonia 8/26, Rydułtowy.
Nagroda do odebrania w redakcji przez miesiąc 

od daty ogłoszenia nazwiska zwycięzcy.

r
zodiaku

BA RAN -21.03. - 20.04. Pod wpływem interesującej rozmowy przyjdzie Ci do głowy nowy 
pomysł na życie. 1 chociaż warunki nie pozwolą Ci wykorzystać go od razu, trzymaj go w 
rezerwie, bo na pewno się przyda w momencie istotnych zmian w pracy. A takie się kroją... 
BYK - 21.04. - 20.05. - Ktoś uległ Twemu urokowi, ale jeżeli nie dasz znaku aprobaty dla 
jego zamiarów, nie posunie się dalej. Następny ruch należy więc do Ciebie i od niego 
zależeć będzie, czy wakacje spędzicie we dwoje czy też nie...
BLIŹNIĘTA - 21.06 - 20.06. - Pierwsze wrażenie jakie zrobisz na dużym gremium będzie 
piorunujące! Oczywiście w pozytywnym słowa znaczeniu. Cale Twoje zadanie polegać bę
dzie na tym, by tę dobrą opinię utrzymać, a to już będzie trudniejsze. Nie powinieneś szar
żować, gdyż każda przesada zostanie natychmiast zauważona.
RAK - 21.06. - 20.07. - Umieściłeś sobie poprzeczkę zbyt wysoko i teraz nawet boisz się 
przymierzyć do skoku. Nic się nie stanie, gdy wymagania względem siebie, ale i otoczenia, 
obniżysz. Plamy na honorze nie będzie, a Ty umocnisz przyjaźń z kimś od kogo już zacząłeś 
się oddalać.
LEW - 21.07. - 23.08. - Warto oddalić się na chwilę od centrum wydarzeń by zobaczyć... 
więcej. Skorzystaj więc z okazji wyjazdu w zaciszne i dość odlegle miejsce, by wszystko 
przemyśleć i wrócić z nowymi pomysłami.
PANNA - 24.08. - 22.09. - Ten ciężar na plecach, który tak komplikuje Ci życie łatwo 
zrzucić, pod warunkiem, że poszukasz miejsca, gdzie będzie go można zwalić. Okaże się to 
nie takie trudne, bo co dla Ciebie jest niewdzięcznym obowiązkiem, inni przyjmą z ochotą 
na swoje barki.
WAGA - 23.09. - 23.10. - Są sprawy, które można, a nawet należy odłożyć do ...jesieni. W 
czasie lata dojrzeją, nabiorą mocy urzędowej, a więc ich załatwianie będzie czcząformal- 
nością. Tak więc odłóż problem na półkę i korzystaj z pienvszych dni lata.
SKORPION - 24.10. - 22.11. - Poczujesz tak irracjonalną tęsknotę za wolnością, że krępo
wał Cię będzie nawet ślad zależności od kogo- i czegokolwiek. Nie tłum tego pragnienia w 
sobie, ale “urwij s ię” samotnie, choćby na parę dni weekendu. Po powrocie nie będzie Ci 
straszny nawet kierat pracy.
STRZELEC - 23.11. - 21.12. - Mniej ważne stanie się to co w głowie, ważniejsze od tego co 
zagra Ci w duszy i sercu. Na szczęście sprzyja temu spowolniony rytm pracy i urlop... szefa. 
Pozytywne skutki tych kilku dni będziesz odczuwał bardzo długo.
KOZIOROŻEC - 22.12. - 20.01. - Poczujesz się wprawdzie zmęczony, ale na razie nie myśl 
o odpoczynku, bo sprawa, z którą się ostatnio zmagałeś, zmierza do kulminacji. Nie chcesz 
chyba, by w tej decydującej chwili zabrakło właśnie Ciebie - inicjatora, ale i osobę, która 
w razie sukcesu zyska najwięcej.
WODNIK - 21.01. - 19.02. - Twoja wyobraźnia i zdolności przystosowawcze są ogromne, a 
więc będzie twórczo i bezkonfliktowo, choć warunki zasadniczo się zmienią. Nie miej pre
tensji do najbliższych, że chcą zorganizować Ci czas - Tobie zostawiają sprawy ważniejsze! 
RYBY - 20.02. - 20.03. - Pieniądze i podróże muszą iść w parze, inaczej będzie trudno 
zrealizować marzenia. Na szczęście pojawi się ktoś, kto weźmie sporą część kosztów wypra
wy na siebie i... nie będzie tego w przyszłości wypominać.

Tunika
nie znika

Tunika - szata wierzchnia noszona przez starożytnych 
Rzymian - tyle “Słownik Wyrazów Obcych” . Przytocze
nie tego hasła nie oznacza, że już w lipcu rozpoczynamy 
lansowanie mody na bal przebierańców w stylu artystycz
nym, ale to, że tuniki znów są modne.

Od czasów, kiedy zostały wymyślone, wracały na top wie
lokrotnie. Ostatnio w końcu lat 60. i w latach 70. Były wtedy 
hippisowskie w wyrazie i noszone najczęściej do spodni - 
dzwonów. Tunika jest dziś alternatywą dla mody obcisłej i 
krótkiej, bo tunika jest wygodna, daje swobodę i można się 
w niej poczuć ubranym. Bywa całkiem luźna, albo też tylko 
rozszerzona, np. z paskiem poniżej talii też w stylu lat 60. 
Tunika może być strojem codziennym, ale może też być 
wieczorowa, można ją  nosić na 100 sposobów.

Tunika stała się niespodziewanie hitem sezonu, ma swo
je 5 minut, nośmy więc, bo znowu zniknie na parę lat.

W różka

Rozpoczynamy druk kolejnej układan
ki. Dziś pierwsze dwa z ośmiu fragmen
tów. Należy złożyć je w całość, nakleić na 
kartkę i przysłać do redakcji lub w rzucić 
do którejś z naszych żółtych skrzynek.

Wśród autorów prawidłowych rozwiązań, na które czekamy do 10 sierpnia, 
rozlosujemy dwie nagrody pieniężne wartości 20 zł każda.

Rybnickie puzzle

SHE, July 1996 r.
Lipcow y num er 

niezwykle popular
nego kobiecego mie
sięcznika. W nume
rze m.in. 10 sposo
bów na bycie w cią
ży bez upraw iania 
seksu, propozycje strojów na plażę i 
lato, a w kuchni - wielkie grillowanie.

W orld A rchitec- 
ture, May 1996 

Branżowy m aga
zyn, w którym wiele 
ciekawych rozw ią
zań architektonicz
nych m ogą znaleźć 
również hobbyści i 
esteci. Czasopismo 

zawiera wiele zdjęć i opis budowy roz
maitych obiektów z całego świata.

.RCHÍÍE.CTSJRE

Sp. z o.o.
Klub Międzynarodowej Prasy 

i Książki
Rybnik, ul. Sobieskiego 18

A leksander Sołże- 
nicyn - “ K rąg 
pierwszy”, Warsza
wa 1996, Czytelnik 

Nowe, poszerzone 
w ydanie pow ieści 
laureata literackiej 
Nagrody Nobla. Te
matyka łagrowa zna
lazła fabularny wyraz w opisieszaraszki, 
więzienia stanowiącego instytut badaw
czy, a kolejne wydanie poszerzone zo
stało o wątki osobistych losów Stalina.

J oshua B ell - “T he 
K reisler album 

Wykonawca miał 
zaledw ie dziew ięć 
lat, gdy po raz pierw
szy usłyszał nazwi
sko Fritza Kreislera.
Urzekły go jego kompozycje, a wyko
nane wówczas po raz pierwszy Prelu
dium and Allegro również teraz otwie
ra materiał płytowy. Skrzypkowi akom
paniuje na pianinie Paul Coker.

$  ̂ % S ¡88888
ClNEM A CLASSICS 

Dwupłytowy niezwy
kle atrakcyjny album. 
Zebrane kompozycje 
nastrojowej muzyki 
poważnej, które po
jawiły się w rozmai

tych filmach. Fragmenty ścieżek dźwię
kowych m.in. “Fortepianu”, “Amade- 

Plutonu” czy “Okruchów dnia”. 
Wkładka zawiera też szczegółowe opisy 

yragran ycM itw orów ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^

W iktor Sumarom -
“ D zień « M » ” , 
W arszawa 1996 r.
Wydawnictwo A dam
ski i Bieliński.

Drugi tom trylogii 
skazanego zaocznie 
na karę śmierci byłe
go oficera wywiadu w 
sztabie okręgu woj

skowego. Książka powstała również za 
spraw ą licznej korespondencji, jaką  
otrzymał autor po wydaniu poprzedniej 
książki, od czytelników - naocznych 
świadków opisanych wydarzeń.
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