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Sentymentalna wizyta

Bezpośrednio po przyjeidzie przed bu
dynkiem Urzędu Miasta - od lewej sto
ją: Maria Gottwald, Maria Weber-Ko- 
raszewska, autorka artykułu Renata Pa- 
ryzek oraz Magdalena Weber

cie córkom byłego burmistrza przedsta
wiono członków Zarządu Miasta - naj
bliższych współpracowników obecne
go prezydenta. Panie ze wzruszeniem 
oglądały sale i gabinety urzędu, które 
pamiętały z lat młodości. Podczas spo
tkania przy kawie rozmowom i wspo
mnieniom z dawnych lat nie było koń
ca. Córki burmistrza opowiadały o mie
ście swojej młodości, zaś prezydent

Ze względu na stan zdrowia zabrakło 
czwartej córki W. Webera Felicji Za
wojskiej, również mieszkającej w K a
towicach. Oficjalne powitanie szczegól
nych gości przez prezydenta J. Mako
sza i wiceprezydenta J. Koguta odbyło 
się w Urzędzie Miasta, gdzie przed laty 
funkcję burmistrza sprawował Włady
sław Weber. W prezydenckim gabine-

Na zaproszenie Prezydenta Miasta Józefa Makosza wi
zytę w Rybniku złożyły córki długoletniego burmistrza 
naszego miasta Władysława Webera. Było to wzrusza
jące, pełne wspomnień i łez radości spotkanie, na które 
przybyły mieszkające w Katowicach Wanda Weber - 
Koraszewska i Magdalena Weber oraz Maria Gottwald 
z Warszawy.

Józef Makosz mówił o zmianach jakie 
w nim zachodzą. Panie nie mogły się 
nadziwić, że miasto terytorialnie tak się 
rozrosło i że liczy praw ie 150 tys. 
mieszkańców. Kiedy je opuszczały li
czyło -jak  wspominała pani Magdale
na - 30 tysięcy. Przy pożegnaniu córki 
Wł. Webera otrzymały z rąk prezyden
ta pamiątkowe pięknie wydane albumy 

c.d. na stronie 3.

Przy składaniu kwiatów na grobie rodzi
ców córkom Wł. Webera towarzyszyli 
przedstawiciele władz miasta z prezyden
tem J. Makoszem

Polsat albo... zdrowie ?
Od kilkunastu tygodni trwają starania prywat

nej telewizji Polsat o zgodę Urzędu Miasta na po
stawienie w Popielowie 100-metrowego masztu 
antenowego tej stacji.

Niestety, udzielenie takiej zgody na
potyka na nieoczekiwane trudności. 
Otóż mieszkańców Popielowa prze
raża perspektywa sąsiedztwa stacji 
przekaźnikowej i twierdzą oni, że bę
dzie ona miała szkodliwy wpływ na 
ich zdrowie. W  efekcie popielowianie 
masowo piszą protesty do Polsatu, a 
Wydział Urbanistyki i Architektury 
Urzędu Miasta coraz bardziej waha 
się, jaką powinien podjąć decyzję.

Wszystko zaczęło się od wydania 
zgody na lokalizację masztu w okoli
cy Źródlanej. Polsat chcąc rozwiać 
wątpliwości mieszkańców zorganizo
wał spotkanie, na którym starał się wy
kazać nieszkodliwość tego typu stacji

przekaźnikowych. Niestety, wywoła
ło to efekt odwrotny do zamierzone
go. Już na wstępie okazało się, że na 
spotkanie nie zostali zaproszeni 
wszyscy zainteresowani, a i obecni 
nie poczuli się przekonani. Reprezen
tanci TV Polsat przedstawili analizy i

c.d. na stronie 3.

McDrive
przy Budowlanych

Działkę o powierzchni ok. 2 tys. 900 m 
kw. w sąsiedztwie budującej się stacji ben
zynowej sieci “Aral” przy ul. Budowla
nych nabyła w drodze ogłoszonego przez 
miasto przetargu finua M cDonald’s. 
Powstanie tu, niezależnie od lokalu na 
Rynku, restauracja typu McDrive, a więc 
przede wszystkim, ale oczywiście nie tyl
ko, dla zmotoryzowanych. Budowa wol
no stojącego pawilonu rozpocznie się z 
początkiem 1997 roku, a cały obiekt ma 
być oddany do użytku kilka miesięcy 
później.

Dzięki przetargowi kasa miejska wzbo
gaciła się o 182 tys. nowych złotych. Ixl

Teatr Ziemi Rybnickiej, Rybnicki Klub Miłośników 
Kwiatów przy Rybnickim Centrum Kultury zaprasza na 
VI Międzynarodową wystawę lilii i kompozycji kwiatowych

“Lilium Silesia ’96",
w  ty m  ro k u  p o d  h a s ł e m  “L il ie  w  n a s z y m  o to c z e n iu ” : 
s o b o ta ,  goclz. 1 0 .0 0  - 1 8 .0 0 ;  n ie d z ie la ,  1 0 .0 0  -1 7 .0 0 .

Czerwone plastikow e flam in g i - wodotryski sa nowym
atrakcyjnym  elem entem  kajpieliska "Ruda ".

Czytaj na stronie 7.

Francuzi dziękują 
i pozdrawiają

Na adres naszej redakcji nadszedł faks z Mazamet ze słowami podziękowań dla 
organizatorów imprez z okazji Tygodnia Francuskiego oraz dla biorących w nim 
udział rybniczan:

Drodzy Przyjaciele z Rybnika,
Dziękuję bardzo za Wasz liczny i przyjacielski udział we wszystkich im

prezach zorganizowanych w ramach Tygodnia Mazamet - Rybnik. W  imie
niu całej delegacji z Mazamet jeszcze raz dziękuję za gościnę w rodzinach 
rybniczan, które stały się naszymi rodzinami, za szczególną współpracę 
malarzy, za duże zainteresowanie okazane wystawie skór i wystawie mala
rzy amatorów, a szczególnie za tak liczny udział w sobotnim wieczorze na 
Rynku.

Razem, a w zasadzie dzięki Wam, osiągnęliśmy nasz cel: zorganizowali
śmy wielki bal, "a /a française".

Obiecuję, że będziemy kontynuować z jeszcze większym rozmachem tego 
rodzaju imprezy, zdając sobie sprawę z wielkiego poparcia ze strony moje
go przyjaciela, a Waszego prezydenta, Józefa Makosza, oraz zaangażowa
nia ośrodka Alliance Française i jego dyrektorki Elżbiety Paniczek w popie
raniu i kontynuowaniu tego rodzaju przedsięwzięć.
Niech żyje przyjaźń Mazamet - Rybnik!

Jacques Beaulieu 
prezes Towarzystwa Mazamet - Rybnik

Podobne podziękowania nadeszły dla Prezydenta Miasta, dyrekcji MOSiR-u 

oraz Teatru Ziemi Rybnickiej. Podobne podziękowania nadeszły dla Prezydenta 
Miasta, dyrekcji MOSiR-u oraz Teatru Ziemi Rybnickiej.

Na ręce Prezydenta Miasta swoje podziękowania przesłał również mer Mazamet.

P rz e s y ła m  w sz y s tk im  M o im  P rz y ja c io ło m  z R y b n ik a  n a js e rd e c z 
n ie js z e  p o d z ię k o w a n ia  z a  p rz y ję c ie  j a k i e  n a m  zg o to w a li w  c z a s ie  n a 
sz e g o  p o b y tu .

Z a c h o w u ję  c ią g le  w  p a m ię c i  n ie z a p o m n ia n e  w s p o m n ie n ie  c h w il, 
k tó r e  s p ę d z i l iś m y  r a z e m  i m a m  n a d z ie ję ,  ż e  b ę d z ie m y  m ie l i  je s z c z e  
w ie le  o k a z ji, ab y  p rz e ż y ć  c h w ile  ró w n ie  sy m p a ty c z n e  i tale trw a le .

P o z d ra w ia m  w s z y s tk ic h  p ra c o w n ik ó w  U rz ę d u  M ia s ta .
Ż yczę  p o w o d z e n ia  P a n u  P re z y d e n to w i w  je g o  d a ls z e j  p ra c y  n a  rz e c z  

m ia s ta .
D o  z o b a c z e n ia  w k ró tc e .

M ic h e l B o u rg u ig n o n  
m e r  m ia s t a  M a z a m e t

^ Bilet miesięczny na sierpień ma już właściciela ̂
Darmowy bilet komunikacji miejskiej na terenie Rybnika 

na sierpień otrzymuje Aneta Marciniak, ul. Wieżowa, 44-207 Rybnik
Aby odebrać nagrodę należy zgłosić się z numerem "GR" 28/286 z 12 lipca y

I
I
I
I
V

i dowodem tożsamości w kasie budynku Urzędu Miasta, przy ul. Hallera 10.

Kupon na bilet miesięczny drukujemy na stronie 4.

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 Śro
dowiska, 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: 16.498,00 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 
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 zł. 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.

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 przewidziane Ustawą art. 41 ust. 2.
Wysokość wadium: 1.000,00 zł.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia /cena 10 zł/ można odebrać w siedzi
bie 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 kaplicy w Rybniku- 
Popielowie” 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 
formy przewidziane Ustawą art. 41 ust. 2.
Wysokość wadium: 2.000,00 zł.
Specyfikacją istotnych warunków zamówienia /cena 10 zł/ można odebrać w siedzi
bie zamawiającego, pokój 247 lub za zaliczeniem pocztowym.
Uprawnieni do kontaktu z oferentami: mgr inż. W. Lampar.t, 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. nie podlegają wykluczeniu Ustawy o zamówieniach publicznych.

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-usługowej 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 in
kubatora, który jest do wglądu w wyżej podanym sekretariacie, w którym uzyskać można 
bliższe szczegóły w zakresie przyjęcia do inkubatora - tel. 24 - 168, 25 - 344.
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Uwaga! Absolwenci klas ósmych!

Są miejsca w szkole zawodowej
Większość tegorocznych absolwen

tów klas ósmych już wybrała szkołę, w 
której spędzi kolejne kilka lat. Pozosta
ło jednak sporo młodych ludzi, którzy 
bądź jeszcze się nie zdecydowali, bądź 
po prostu egzaminy do szkół średnich 
okazały się ponad ich możliwości.

Do nich właśnie skierowana jest ofer
ta Zespołu Szkół Budowlanych w Ryb
niku. W Zasadniczej Szkole Zawodo
wej wchodzącej w skład zespołu są je
szcze miejsca w klasach, które przy
gotowują do zawodów budowlanych 
- malarza, instalatora, murarza itp. Jak 
powiedział nam dyrektor szkoły Zyg
munt Kula, dzięki porozum ieniu z 
Cechem Rzemiosł Różnych, wybiera
jący ten zawód mogą liczyć na prak
tykę zawodową w zakładach zrzeszo
nych w cechu.

Uczniowie, którzy zechcą po szkole 
zawodowej naukę kontynuować, mogą 
to robić w dziennym technikum w Ryb
niku lub wieczorowo w Żorach czy 
Wodzisławiu.

Szkoła ma także propozycje dla 
dziewcząt.
Są miejsca w klasach krawieckich, 
dziewiarskich i dla chętnych do na
uki modniarstwa, a cech zapewni 
miejsca na praktykę zawodową.

Zachęcamy rodziców do przemyśle
nia propozycji, bo przecież zawód in
stalatora czy płytkarza może okazać się 
bardzo “przyszłościowy”. Należy na
tom iast un ikać w yboru  zaw odów , 
którymi rynek jest już nasycony, a w 
dodatku brakuje miejsc do praktyki, jak 
to jest np. w przypadku mechanika sa
mochodowego. Irl

Akcja
wycieczkowa PTTK

Przewodnik
czeka!

Oddział rybnicki PTTK zaprasza 
na weekendowe wycieczki:
13 i 14 lipca - wyjazd 13.07. ze sta
cji PKP o godz. 6.00 do Rabki /prze
siadka w Pszczynie na “Ornak”/. 
Trasa: Maciej owa - Stare Wierchy 
/nocleg/ - Turbacz, Bukowina Wa
ksmundzka - Nowy Targ. Powrót 
14.07. godz. 17.03.

Uwaga! Możliwość noclegu na 
podłodze, przewodnik wsiada w
Pszczynie. Wycieczkę prowadza^R. 
Wojtyczka i M. Lubryka.
21 lipca - wyjazd ze stacji PKP 8.29 
do Ustronia-Zdroju - wycieczka re
laksowo - spacerowa z możliwością 
skorzystania z basenu krytego, po
wrót 16.44. Wycieczkę prowadzi E. 
Czerepkowska.

Apel do 
stowarzyszeń 

i fundacji
Na terenie naszego miasta działa wie

le tzw. organizacji pozarządowych, 
a więc stowarzyszeń, fundacji i towa
rzystw grupujących ludzi w konkret
nym, zazwyczaj chwalebnym , celu. 
Władze miasta, chcąc rozeznać się w 
ich liczebności, zakresie działalności i 
spełnianej roli społecznej, a także ma
jąc na uwadze ewentualną dla nich po
moc, planuje sporządzenie dokładne
go miejskiego rejestru takich organi
zacji. Chodzi nie tylko o organizacje 
tzw. pomocowe, ale również stowarzy
szenia kulturalne, sportowe, turystycz

ne, a także zajmujące się sprawami eko
logii, patologii społecznej, zdrowia itp.

Zarząd Miasta prosi wszystkie te 
organizacje o zgłaszanie się, najlepiej 
pisemnie z załączonym dowodem re
jestracji, w terminie do 20 sierpnia 
br. do dyrekcji Ośrodka Pomocy 
Społecznej przy ul. Żużlowej 25, tel. 
211-11. Irl

Centrum Kształcenia Inżynierskiego Politechniki Śląskiej w Rybniku 
WYDZIERŻAWI POMIESZCZENIA HALOWE O POW. 200 M KW.
W PAWILONIE ZNAJDUJĄCYM SIĘ NA ZAPLECZU BUDYNKU 

GŁÓWNEGO POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ W RYBNIKU 
PRZY UL. KOŚCIUSZKI 54.

Oferty z proponowaną stawką czynszu należy składać do dnia 30.07.1996 r. w 
sekretariacie Politechniki Śląskiej w Rybniku ul. Kościuszki 54 /I p. pokój nr 
108/. Bliższe informacje można uzyskać w Dyrekcji Politechniki Śląskiej w Ryb
niku, tel. 22-825.

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku, ul. 3 Maja 12 
ogłasza przetarg nieograniczony

NA ROZBUDOWĘ PASAŻU PIESZEGO WRAZ Z ADAPTACJĄ 
OFICYN PRZY UL. SOBIESKIEGO 14 W RYBNIKU.

Termin realizacji 1996.12.02.
Wadium w wysokości 5.000,00 zł należy wnieść w kasie ZGM, lub na rachu

nek zamawiającego do 1996.08.19. do godz. 13.00. Postępowanie nie zostało 
poprzedzone wstępną kwalifikacją. Specyfikację istotnych warunków zamówienia 
/cena 20 zł/ można odebrać w siedzibie zamawiającego pokój 11. Uprawnieni do 
kontaktów z oferentami: inż. Ewa Bronek i Ewa Kozioł.

Termin składania ofert upływa dnia 1996.08.19. do godz. 15.00. Otwar
cie ofert nastąpi dnia 1996.08.20. o godz. 10.00 w siedzibie zamawiające
go pokój 4.

Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem obowiązkowych preferencji 
krajowych.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy nie podlegają wykluczeniu z 
mocy Ustawy o zamówieniach publicznych.

Podziękowanie za udział w pogrzebie krewnym i znajomym

śp. Charlotty Chlubek
z domu Kasperskiej

składa syn z rodziną

 ̂Z życia wzięte...

Wysiusiaj się tam 
w rogu i wracaj 
zaraz na pocztę!

Takie zadanie miał wykonać ponagla
ny przez mamę pewien kilkuletni chło
piec. Dziecko nie mogło już dłużej wy
trzymać, a mama jest spostrzegawcza i 
pomysłowa; doszła do wniosku, że naj
lepszym wyjściem będą drewniane kwiet
niki na ulicy Pocztowej, bo skutecznie 
malucha zasłonią. “Czym skorupka za 
młodu nasiąknie” - mówi stare, mądre 
przysłowie. Dzieci uczone przez swych 
rodziców tego typu zachowań, w przy
szłości z pewnością zrobią  ̂z nich dobry 
użytek. Maluchy załatwiające swe potrze
by w miejscach publicznych nie widzą w 
tym nic złego - przecież mama kazała.
Dzisiaj w każdym ciemnym zaułku Ryb

nika można się natknąć na osoby - oboj
ga płci - załatwiające potrzeby fizjolo
giczne, zaś żółta trawa na skwerku to nie 
nowa je j odmiana, ale rezultat regular
nego obsikiwania zielonego niegdyś 
trawnika. Sprawcąjego jest starsze po
kolenie, które w przeszłości obsikiwało 
kwietniki w centrum miasta.

Karolina

A gdzie 
bagaże?

To m iały być w ym arzone w akacje
- słońce, plaża, Lazurowe W ybrzeże
- i pewnie byłyby takie, gdyby nie 
jeden  nieprzyjem ny zgrzyt. Ale po 
kolei - pod koniec czerwca 40-oso- 
bowa grupa dzieci pracowników kop.

“C hw ałow ice” wyjechała na dw uty
godniowy obóz do Francji. O rgani
zatorem  w yjazdu była firm a In tur 
B eskidy z B ielska B iałej - zresztą  
organizacji niewiele można zarzucić.

W miniony poniedziałek zadow o
lone i wypoczęte dzieci wróciły do 
Chwałowic i ... tu zaczęły się kłopo
ty-

Okazało się bowiem, że autobus 
przyjechał uboższy o 15 bagaży!
Do końca nie w iadomo co stało się z 
nimi po drodze.
Pewne jest, że zostały skradzione, ale 
n ikt nie potrafi pow iedzieć w jaki 
sposób i w którym miejscu. M arne są 
niestety szanse na odzyskanie rzeczy, 
zwłaszcza, że o ich zniknięciu zorien
towano się dopiero po powrocie do 
Polski, w kilkanaście godzin po opu
szczeniu Francji. W tej chwili trwa 
wycena zaginionych bagaży i pertrak
tacje kopalni z biurem podróży co do 
wysokości odszkodowań.

Na szczęście pieniądze, dokum en
ty i bardziej wartościowe rzeczy dzie
ci m iały przy sobie. Rodzice poszko
dowanych i organizatorzy pociesza
ją  się, że skończyło się tylko na kra
dzieży i koloniści w rócili do domów 
cali, zdrowi i chyba mimo wszystko 
szczęśliw i... L.T.

Sprostowanie
Wyjątkowo trudna okazała się dla 

nas pisownia nazwisk dwu nowych 
dyrektorów rybnickich szkół, wymie
nionych w tekście o konkursach w 
ostatniej “GR”.

Dyrektorem Zespołu Szkół Me
chaniczno - Elektrycznych został 
Jan Delong, zaś Szkoły Podstawo
wej nr 16 Michał Wengerski.

Zainteresowanych serdecznie 
przepraszamy.

GAZETA RYBNICKA, TEL. 28825



Polsat albo... zdrowie ?
c.d. ze strony 1.
dowody, które jednak zamiast przeko
nać - wystraszyły. Okazuje się bo
wiem, że teren wokół masztu trzeba 
będzie podzielić na dwie strefy. W 
pierwszej, 40-metrowej, ludzie w za
sadzie w ogóle nie powinni przeby
wać. Druga, 400-metrowa, zagraża 
emitowaniem szkodliwych fal dopie
ro powyżej 50 metrów nad ziemią. 
Oznacza to, że nie powinno się tam 
na przykład budować domów w y
ższych niż 50 m, co zresztą i tak było
by mało prawdopodobne.

O co więc całe zamieszanie? W  za
sadzie jedynie o to, że Polsat nie po
trafi udowodnić, iż poniżej tych 50 
metrów nie trzeba obawiać się szko
dliwych fal. Słuszne więc w tej sytua
cji wydają się żądania mieszkańców 
o wykazanie im wszystkich "za i prze
ciw". Gdyby bowiem okazało się, że 
maszt stanowi choćby minimalne za
grożenie - powstanie problem, jak za
chować się w stosunku do ludzi już 
zamieszkujących teren 400 metrów od 
miejsca, w którym planuje się ustawie
nie masztu. Przedstawiciele Urzędu 
Miasta zastanawiają się ponadto, jaką

decyzję należałoby podjąć w stosun
ku do osób starających się dopiero o 
zgodę na wybudowanie tam domu. 
Odmowa oznaczałaby ograniczenie 
ich praw, a zgoda wymagałaby poin
formowania ich o ewentualnym zagro
żeniu.... Jest to jeden powód wstrzy
mywania się od wydania zezwolenia 
na uruchomienie stacji przekaźniko
wej. Drugi to problemy z ustaleniem 
wszystkich zainteresowanych, to zna
czy mieszkańców tej części Popielo
wa, w  której miałby stanąć maszt. Bez 
poznania ich zdania nie można pod
jąć decyzji. I trzeci wreszcie powód to 
protesty popielowian, wysłane do Pol
satu i, jak na razie, pozostawione bez 
odpowiedzi. W  efekcie Wydział Urba
nistyki i Architektury Urzędu Miasta 
jest świadomy tego, że nawet pozytyw
ne rozpatrzenie wniosku Polsatu być 
może trzeba będzie wkrótce uchylić.

W  tej chwili wszystko zależy od tego, 
czy Polsat przedstawi uzupełnione 
dane i analizy na temat szkodliwości 
emitowanych przez maszt fal oraz czy, 
i jak, odpowie na protesty mieszkań
ców.

Lucyna Tyl

Czekamy na oferty pracy dla młodzieży

Bez pracy nie ma...

Będąc przejazdem w okoli
cach Orzesza, warto zjechać 8 
km w kierunku Rudy Śląskiej, 
by choć na chwilę przystanąć 
we wsi Bujaków.

Od 22 lat proboszczem jest tam ks. 
Jerzy Kempa, który od początku “fa- 
rorzowania” w tej parafii skutecznie 
zmienia oblicze tego skrawka ziemi. 
O drestaurow ał zabytkow y kościół z 
1500 roku - i w tym jeszcze nic nad
zwyczajnego, gdyż należy to poniekąd 
do obowiązków proboszcza. N ajcie
kawsze jest jednak proboszczowskie 
hobby. Z zamiłowania jest on pszczela
rzem i ogrodnikiem. Od 1979 roku oso
biście przeobraża zaniedbany farski plac 
w bajeczny botaniczny ogród. Z reguły 
- jak mówi - nie oczekuje na masową

W wolny czas

Zatrzymaj się w Bujakowie
pomoc parafian, 
gdyż p raca  w 
ogrodzie jest dla 
niego przyjemno
ścią. Przebiera się 
w roboczy  “an- 
zug” i kopie, sa
dzi, kosi i podle
wa. W ogrodzie 
oprócz uli, rzeźb, 
pięknego stawu z 
wysepką, jest po
nad dwieście ga
tunków  ro ś lin . 
W śród nich naj-

Zwiedząjący kościół i ogród Franciszek Starowieyski był 
pełen podziwu dla inwencji ks. proboszcza

Staw z wysepką przy bujakowskim kościele

cenn ie jsze  to cedr 
szw edzki, m etase- 
kwoja, tulipanowiec, 
cis, siedem rodzajów 
brzóz czy pięć gatun
ków lilii wodnych. 
Farski ogród, zwany 
w Bujakowie przyko- 
ścielnym  parkiem , 
je s t  d o stęp n y  c o 
dziennie dla zw ie
dzających . W sło 
neczne n ied z ie ln e  
popołudnia dla tego

właśnie ogrodu do Bujakowa zjeżdża 
wiele rodzin, by pospacerować pośród 
kwiatów i drzew. W ostatnią niedzielę 
bujakowski kościół i ogród odwiedziła 
przebywająca na plenerze malarskim w 
Mikołowie grupa artystów z Franci
szkiem Starowieyskim. Grupa profe
sjonalnych artystów wyjechała zachwy
cona pomysłami i pracą jednego czło
wieka. Lepszej zachęty do odwiedzenia 
Bujakowa szukać już chyba nie trzeba.

T ekst i zdjęcia: 
M arek Szołtysek

wakacji
Zawarte w tytule stwierdzenie dotyczy w coraz więk

szym stopniu polskiej młodzieży szkolnej, która by 
wyjechać na dwa lub trzy tygodnie wakacji musi naj
pierw na nie zapracować.

Przyszłość górnictwa

1X1 jakich kolorach?
W ciągu dwóch dni 9 i 10 lipca w ośrodku Bażanciarnia w 

Wodzisławiu odbywało się seminarium na temat społecznych 
aspektów restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w 
regionie rybnicko-wodzisławskim. Podczas kilku referatów 
zaproszeni goście poznali ni.in. aktualną sytuację górnictwa 
w Polsce i założenia programu restrukturyzacji do roku 2000.

Kiedyś funkcjonowały wakacyjne biu
ra pracy, które w okresie urlopowym, wła
śnie z myślą o młodzieży szkolnej szuka
ły wolnych miejsc w przedsiębiorstwach. 
Dziś chętni do wakacyjnej pracy są zdani 
na siebie, a o pracę z roku na rok coraz 
trudniej. By znaleźć atrakcyjną wakacyj
ną ofertę należy się zająć poszukiwania
mi na kilka miesięcy przed wakacjami. 
Najwięcej wakacyjnych ofert dotyczy han
dlu w terenie, ale nie brak jej też w fir
mach wykładających chodniki kostką. Dla 
bardziej odważnych jest praca doręczycie
la na poczcie. Ostatecznie pozostaje zbie
ranie makulatury, butelek, czy też mycie 
samochodów. Każdy pomysł jest dobry, 
by zarobić parę groszy.

Niedawno słupy ogłoszeniowe pełne 
były plakatów informujących o możliwo
ści podjęcia wakacyjnej pracy i zaprasza
jących na spotkanie w Młodzieżowym 
Domu Kultury na Nowinach. Sala wypeł
niła się ok. 200 chętnymi do pracy osoba
mi, i to nie tylko młodzieżą, ale i dorosły
mi. Wszyscy liczyli na ciekawe oferty i 
atrakcyjne wynagrodzenie.

Po kilku słowach osoby prowadzącej 
spotkanie salę opuściła większa część mło
dzieży, której zaproponowana praca nie 
odpowiadała. Polegała ona mianowicie na 
odwiedzaniu mieszkań i sprzedawaniu 
różnych produktów na rzecz Domu Dziec
ka w Krakowie, a więc praca na pograni
czu działalności charytatywnej i pracy ko
miwojażera, którego dziś często nazywa 
się z angielska dealerem. Jak widać, ta 
forma pracy, tak rozpowszechniona na Za- 
chodzie, popularna i u nas, nie wszystkim 
“pasuje”.

Młodociani, czyli młodzież do 18. roku 
życia może zawrzeć umowę - zlecenie na 
2 tygodnie, bez potrzeby opłacania przez 
pracodawcę ZUS-u, natomiast nie ma ta
kich ograniczeń jeżeli chodzi o studentów. 
Zaostrzone przepisy nowego Kodeksu 
Pracy ograniczająmożliwości pracodaw
ców i pracobiorców, stąd pewnie niewiel
ka liczba ofert.

Nie wiemy jak problemy formalne są 
rozwiązywane w USA czy na zachodzie 
Europy, gdzie w lecie pracuje większość

młodzieży. Byłoby jednak szkoda gdyby 
u nas zapał młodych ludzi do pracy był 
ograniczany tylko względami formalny
mi. Najprawdopodobniej najłatwiej złapać 
pracę “na czarno”, przy zbieraniu owo
ców itp. pracach.

W Rybniku Rejonowy Urząd Pracy nie 
prowadzi żadnej specjalnej akcji poszu
kiwania ofert wakacyjnych dla młodych 
ludzi. Jeżeli jednak uczeń zainteresowa
ny jest ofertą, którą dysponuje urząd, do
stanie skierowanie.

Jeżeli jakakolwiek instytucja lub oso
ba prywatna dysponuje ofertą waka
cyjnej pracy dla młodzieży - zamieści
my ją za darmo w naszej gazecie.

MaT

c.d. ze strony 1.
naszego miasta oraz zostały oficjalnie wraz 
z rodzinami zaproszone na uroczystą sesję, 
która odbędzie się w grudniu na zakończe
nie Roku Weberowskiego.

Następnie w towarzystwie J. Makosza, 
wiceprezydentów J. Koguta i M. Śmigiel
skiego udały się na grób swoich rodziców 
na rybnickim cmentarzu, gdzie złożyły kwia
ty i zapaliły znicze. W imieniu władz miasta 
kwiaty na grobie złożył również prezydent 
Józef Makosz. Była to bardzo wzruszająca 
chwilą gdyż stojące nad mogiłą rodziców 
córki wspominały nie tylko swojego wspa
niałego ojca, ale i wcześnie zmarłąw wieku 
49 lat matkę Euffozynę Weberowąz domu 
Beygą która zmarła w 1935 roku. Jak wspo
minała pani Magdalena, po śmierci matki 
objęła ona jej obowiązki, rezygnując z pod
jętych studiów. W domu pozostały bowiem 
jeszcze dwie siostry i ojciec, który choć był 
wspaniały, nigdy nie miał dość czasu, gdyż 
ponad wszystko stawiał obowiązki wobec 
swojego miasta. Po chwili zadumy i modli
twie panie Wandą Magdalena i Maria uda
ły się prezydenckim samochodem na zwie
dzanie miasta z najlepszym przewodnikiem 
jakiego można sobie wyobrazić, bo jego 
gospodarzem prezydentem J. Makoszem.

Niezwykle interesująco wypadła 
konfrontacja przekształceń kopalń prze
prowadzonych w Anglii z podobnymi 
działaniami już przeprowadzonymi w 
Rybnickiej Spółce Węglowej. Jednym 
z pierwszych kroków do restrukturyza
cji branży górniczej było utworzenie 
spółek górniczych. Kolejnym krokiem 
- wprowadzenie programu łączenia ko
palń o słabej kondycji ekonomicznej z

Oprowadzanie okazało się tak ciekawe, że 
opóźniło następny punkt wizyty, jakim było 
zwiedzanie Ratusza i Muzeum, gdzie otrzy
mały z rąk dyrektorki G. Grabowskiej por
trety swojego ojca i albumy ze zdjęciami z 
uroczystości związanymi z Rokiem Webe- 
rowskim. Podziwiały też z okien Ratusza 
Rynek, który przypominał im ten z czasów 
młodości.

W Muzeum spotkały się ze swoimi krew
nymi i znajomymi z lat przed- i powojen
nych. I znów potoczyły się rozmowy i wspo- 
mnienią choćby o budowie za czasów Wła
dysława Webera między innymi szkoły przy 
ul. Mikołowskiej, która nosiła imię marszał
ka Piłsudskiego - dziś IILO im. H. Sawic
kiej, “handlówki” przy ul. Kościuszki, spro
wadzeniu sióstr urszulanek i ojców werbi- 
stów, pięknych parkach i rybnickiej zieleni. 
Wizyta zakończyła się zwiedzeniem ośrod
ka w Kamieniu i uroczystym obiadem w re- 
stauracji “Olimpia”.

Żegnając się, córki W. Webera gorąco 
podziękowały prezydentowi Makoszowi za 
umożliwienie im pierwszego po ponad 30 
latach spotkania z rodzinnym miastem, które 
tak ogromnie się zmieniło.

R enata Paryzek 
Z dj.: C. C hlubek-A damczyk

kopalniam i stabilnym i. Do obecnej 
chwili połączono kopalnie Chwałowi- 
ce i Rymer oraz Marcel i 1 Maja. Prze
widziano również wydzielanie sfer dzia
łalności nie związanych bezpośrednio 
z wydobyciem i wzbogacaniem węgla, 
zlikwidowano zbędne i nierentowne 
części kopalń. Do 2000 roku przewi
dziano likwidację 90,75 km wyrobisk 
górniczych, 3012 mb szybów, obiek
tów o łącznej kubaturze 84550 m szesc., 
rekultywację 45,4 ha gruntów, usunię
cie w 756 obiektach szkód górniczych i 
zmniejszenie zatrudnienia o 630 pra
cowników. Od 1990 roku na bazie ko
palń powstawały podmioty gospodar
cze, a program prywatyzacji oddziałów 
pomocniczych został zakończony na 
trzech kopalniach: Jankowice, Chwało- 
wice i Rydułtowy. Posiadany majątek 
sfery socjalno-bytowej już w części zo
stał przekazany i w najbliższych latach 
nadal trwać będą procesy upłynniania 
obiektów kultury, szkolnictwa, sportu, 
rekreacji czy służby zdrowia.

Plany restrukturyzacji kopalń w re
gionie rybnicko-wodzisławskim można 
było od razu skonfrontować z działa
niami prowadzonymi przed kilku laty 
w Anglii. Colin Hewer - przedstawi
ciel British Coal Enterprise, nadzorują
cy również program FARĘ na terenie 
Śląska w skondensowany i precyzyjny 
sposób przedstawił proces przekształ
ceń górnictwa w regionie w znacznie 
większym stopniu dotkniętym proble
mem bezrobocia niż na terenie ROW.
- Przy restrukturyzacji British Coal 

Enterprise sukcesy osiągnięto przede 
wszystkim dzięki współpracy i współ
działaniu pracowników z pracodawca
mi - powiedział Colin Hewer. - Część 
zwolnionych osób przeszła na wcze

śniejsze emerytury, a dla innych utwo
rzono i znaleziono 100 tys. nowych 
miejsc pracy. W Anglii położono szcze
gólny nacisk na pracę ze zwalnianymi 
górnikami. Powołano specjalne sztaby 
doradców, którzy prezentowali modele 
zachowań podczas rozmów kwalifika
cyjnych, uczyli jak pisać podania czy 
życiorysy, ale przede wszystkim moty
wowali do szukania nowej pracy i prze
kwalifikowania się. Zwalniani górnicy 
otrzymywali też odprawę w wysokości 
rocznej pensji, co dało niebagatelną 
sumę 30 tys. funtów. Referat C. Hewe- 
ra wywołał wśród uczestników semina
rium masę pytań i wątpliwości, związa
nych zwłaszcza z zatrudnieniem niewy
kwalifikowanych pracowników.

Prezydent Józef Makosz nie był już 
n ie s te ty  tak p recy zy jn y  ja k  swój 
przedmówca. W jego wystąpieniu na 
tem at zasad polityki regionalnej w 
aspekcie możliwości tworzenia nowych 
miejsc pracy skupił się przede wszyst
kim na osiągnięciach miasta i raczej 
trudno było usłyszeć konkrety na tak 
ważny dla pracowników i pracodawców 
temat.

Więcej faktów przedstawiły kierow
niczki Rejonowych Urzędów Pracy z 
Rybnika i Wodzisławia. - Na terenie 
objętym przez rybnicki Urząd istnieje 
na razie raczej problem bezrobocia 
kobiet - powiedziała Teresa Bierza z 
RUP z Rybnik. - Na zarejestrowanych 
w ubiegłym roku 205 absolwentów szkół 
górniczych 165 znalazło pracę. Prcrw- 
dziwy problem jednak może powstać po 
zwolnieniach grupowych, gdyż górni
cy ze względu na zarobki i posiadane 
umiejętności nie są zainteresowani pra
cą poza swoim sektorem, jak również 
zmianą swoich kwalifikacji.

Seminarium, w którym uczestniczyli 
m.in. Krystian Zając -Przewodniczący 
Związku Pracodawców Górnictwa Wę
gla Kamiennego, Andrzej Karbownik - 
Prezes Zarządu Państwowej Agencji 
Węgla Kamiennego SA w Katowicach, 
prezesi spółek węglowych, prezydenci, 
burmistrzowie miast, wójtowie gmin i 
przedstaw iciele zw iązków  zaw odo
wych, zakończyło się wspólną biesiadą 
przy śląskim stole, ale czy przyniesie 
konkretne rozwiązania - czas pokaże.

A .ł.

GAZETA RYBNICKA, TEL. 28825



Wystawa fotografii H. Tkocza
...żeby  w ołali m oje im ię

...chciałbym zrobić taka^ fotografię  
żeby mrówki ja  ̂podziw iały  
pająki rozw ieszały  
w pajęczych galeriach  
motyle ja k  listonosze roznosiły 
wiatr przy tu la ł...

To słow a Henryka Tkocza, a r
tysty  fo tografa , którego prace m oż
na podziw iać na w ystaw ie  o tw artej 
w m in io n y  p ią te k  w ry b n ic k im  
M uzeum . W ystaw a ta to trzec ia  w 
Polsce, a druga w R ybniku indyw i
d u a ln a  e k sp o z y c ja  p rac  a r ty s ty . 
Z grom adzono na niej 77 fo tografii 
w ybranych  do tego celu p rzez sa 
m ego autora. W cześniej jeg o  prace 
podziw iać m ogli m ieszkańcy  N o 
wej Z e lan d ii, S tanów  Z jed n o czo 

nych, W ielk iej B ry tan ii i W ęgier - 
tam jednak  były one częścią  w ystaw  
zbiorow ych .

Od czasu  sw ojej poprzedniej ry b 
n ick ie j e k sp o zy c ji w 1990 roku , 
H enryk Tkocz zdąży ł zdobyć w iele 
m iędzynarodow ych  nagród i m eda
li, w raz z prestiżow ym  tytułem  “A r
ty s ty  F o to g ra fa” .

...chciałbym  zrobić taka^ fotografię  
gdyby patrzeć tak dogłębnie 
muchomor by się uśmiechał 
żaby rechotały
stonogi przem ierzały dwa miesia- 
ce
i je szcze  miesiące...

Prace H enryka T kocza w ystaw io 
ne w M u zeu m , w zd ecy d o w an e j 
w iększości zosta ły  zrobione w N ie-

dobczycach  - tam  bow iem  m ieszka 
i p racu je  autor. Tam  też w sp ó łp ra 
cuje z teatrem  “P ap arap a” , k tórego 
ak to rzy  zosta li uw ieczn ien i na n ie 
k tó ry ch  fo to g ra fia c h . W iększość  
je d n a k  p rac  to n ie  p o r tre ty , ale  
p rze jm ujące  u jęc ia  “ śląsk iej p rozy 
ży c ia” . M ożna w ięc zobaczyć in te 
resująco uchw ycone zw yczajne nie- 
dobczyck ie  hałdy  - n iby te sam e, a 
jed n ak  m ające w sobie to “co ś” ...

Stare okno udekorow ane na u ro 
czystość  B ożego C iała, po rtre t za 
m yślonego  górn ika, para butów  na 
spękanej z iem i, górn icze osied le  z 
lotu p taka...

Jak m ówi H enryk Tkocz, w ła śc i
w ie żadna z prac nie zosta ła  z ro 
biona “na żyw ioł” - każda zaistn iała 
na jp ie rw  w w yobraźni artysty , do 
p ie ro  pó źn ie j n a le ż a ło  o d szu k ać  
o d p o w ie d n i p e jz a ż , d o p raco w ać  
każdy szczegół, by w efekcie  p o 
w s ta ły  te z a sk a k u ją c e  n ie k ie d y  
dzieła.

...chciałbym  zrobić taka  ̂ fo togra
f ię
żeby ludzie p łakali 
żeby wołali 
moje imię

To chyba się artyśc ie  uda ło .'N ie  
trzeba  być znaw cą sztuki fo to g ra 
f ic z n e j, by  d o cen ić  p ięk n o  tych  
p rac . Je s t to bow iem  ten  rodza j 
tw órczośc i, k tóra  na długo zapada 
w pam ięć.

L ucyna T yl 
Z dj.: sol

Legendy niezbyt popularne
Od początku wakacji przez pięć dni w tygodniu w 

Miejskiej Bibliotece Publicznej organizowane są dla 
dzieci konkursy, zabawy i projekcje bajek.

Konkursy z początku przyciągały 
wielu chętnych. Później jednak, w mia
rę jak część dzieci wyjechała na waka
cje, ich liczba zmalała. Teraz do biblio
teki przychodzi czasem tylko troje dzie
ci, a frekwencja zależy również od po
gody. W słoneczne dni, chętnych na 
gimnastykę umysłu - brakuje. Jednak 
pomiędzy tymi, którzy przychodzą sta
le, trwa już ostra rywalizacja przy zdo
bywaniu punktów. Najwięksi pasjona
ci przychodzą nawet dużo wcześniej, 
czekając na rozpoczęcie konkursów. 
Wakacyjny temat zabaw w bibliotece 
został ogłoszony jeszcze przed zakoń
czeniem roku szkolnego. Niektórzy do
piero wtedy zmobilizowali się do prze

czytania polskich legend.
Monika do biblioteki przychodzi co

dziennie - Lubię te konkursy, podobają^ 
mi się pytania, a w ogóle bardzo inte
resują  ̂mnie legendy i podania - powie
działa.

Wszystkie konkursy opracowały pra
cownice placówki. Do niektórych mu
siały przygotowywać się tak samo jak 
dzieci, które w nich teraz uczestniczą. 
Na ścianie w czytelni wisi ogromna ta
blica z punktacją. Pod koniec wakacji 
okaże się kto najlepiej zna polskie le
gendy, a wtedy na najlepszych czekać 
będą nagrody.

/a/

N

Godały p toki 
Z rynkowyj ła tam i
Ptok piyrszy

Kanś nad morze, w góry, w lasy, 
Lecom ptoki fort, na wczasy.
A te co som bez pijyndzy 
Lub niy majom ich nojwiyncyj, 
Łostanom sie w chałpie nudzić 
I  cołki urlop marudzić.

Ptok drugi
Żeby dychnyć sie bez lato,
Milionów niy trzeba na to.
Idzie karnyć sie na kole,
Zwiedzić Rudy, Wielopole...
Legnyć sie na dece w lesie 
Iprzynść sie kaj wzrok poniesie. 

Ptok trzeci
Ale na to trza człowieka 
Co mo pomysł, koło, deka!

/fra-szoł-ka/

Chwałowickie
“Lato

w mieście”
Ju ż  od k ilk u  la t p ra c o w n ic y  

D om u K ultu ry  w C hw ałow icach  li
p iec  sp ę d z a ją  w m ie js c u  p racy , 
gdzie w spó ln ie  tro szczą  się o to, 
aby dzieci, które nie w y jeżdżają  na 
w akacje , m iały  choć przez chw ilę 
zorganizow any w olny czas. Z ajęcia 
w ram ach akcji “Lato w m ieśc ie” 
w p rzypadku  C hw ałow ic odbyw ają  
się trzy  razy  w ty g o d n iu . D ziec i 
b io rą  u d z ia ł  w k o n k u rsa c h  p la 
stycznych , tu rn ie jach  sportow ych  i 
p ieszych  w ycieczkach  po okolicy . 
N atom iast raz w tygodn iu  d z iec ia 
ki u d a ją  s ię  na a u to k a ro w e  w y 
c iec zk i. W sp ó ln ie  z o p iek u n am i 
zw iedzili ju ż  G órę św. Anny, zd o 
byli górę Żar w B esk idzie  M ałym . 
W najb liższym  czasie  o rgan izow a
ny je s t  w y jazd  w B esk id  M ały  / 
19 .07./ oraz zw iedzan ie  Ł ężczoka 
i R ud  W ie lk ich  125.01.1. Jak  co 
roku na zakończen ie  akcji “ Lato w 
m ie śc ie” w ch w ałow ick im  D om u 
K ultury  30 lipca odbędzie  się ba- 
lik, w którym  oprócz po tańców ki 
p rz e w id z ia n o  w ie le  k o n k u rsó w . 
F rekw encja  na w akacy jnych  za ję 
ciach za leży  od ich rodzaju . N a j
w ięcej dzieci ko rzysta  z w ycieczek  
au tokarow ych , n ieco  m niej u c z ę 
szcza na za jęc ia  o rgan izow ane na 
m iejscu.

N a za jęc ia  prow adzone w ram ach 
w akacyjnej akcji m ogą przychodzić 
oczyw iście  rów nież dziec i nie m ie
szkające w C hw ałow icach . MaT

n^oj 0181 »łoiło z 4tzsniinf„ 
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We wszystkich kościołach budowanych przed drugą wojną światową spotyka się 
bardzo kunsztownie wykonaną stolarkę. Oprócz konfesjonałów, ambon czy szaf na 
ornaty, bardzo piękne są również wykończone rzeźbieniami ławki. Bardzo wygodni 
się w nich siedzi i klęczy; dziś powiedzielibyśmy, że są ergonomiczne. Na zdjęciu - 
fragment jednej z takich starych i pięknych kościelnych ław. W którym z rybnickich 
kościołów się one znajdują? Odpowiedzi prosimy szukać na tej samej stronie.

*d a to> cza wUe&cte
DOM KULTURY 
BOGUSZOWICE

Bezpłatne projekcje filmowe w ramach 
akcji “Lato z filmem”:
12.07. godz. 15.00 “Power Rangers”
17.07. godz. 15.00 “Przygody Joanny”
19.07. godz. 15.00 “Top doc”

DOM KULTURY 
CHWAŁOWICE

15.07. godz. 8.00 Piesza wycieczka w 
okolice Chwałowic
17.07. godz.10.30 Konkurs plastyczny 
dużych form na papierze pakowym
19.07. godz. 8.00 - Wycieczka na Ry- 
siankę i Lipowską

MIEJSKA BIBLIOTEKA 
PUBLICZNA

12.07. godz. 11.00 - “Dawno, dawno 
temu...” Konkurs literacki oparty na 
“Klechdach domowych” w oprać. H. 
Kostyrko
15.07. godz. 11.00 - ‘ ‘Nie taki diabeł 
straszny” - konkurs rzeźby w mydle. 
Oprać, na podstawie książki W. Buni- 
kiewicza “Żywoty diabłów polskich”.
16.07. godz. 11. - Film wideo
17.07. godz. 11.00 - “Czy znasz tę 
legendę?” - konkurs literacki na pod-

MteąęozNY
ZA PARMO!

Wydrukowany obok kupon może być 
szansą na darniowy bilet miesięczny ko
munikacji miejskiej na terenie Rybni
ka. Wystarczy go wyciąć i razem z kupo
nem, który wydrukowaliśm y tydzień 
tem u i dw om a, które zam ieścim y w 
kolejnych numerach, nakleić na kartkę 
pocztową i wysłać na adres naszej redakcji 
lub wrzucić do “żółtych skrzynek” w ter
minie do 10 sierpnia.

Kartki wezmą udział w losowaniu, a 
nagrodą będzie DARMOWY BILET 
MIESIĘCZNY KOMUNIKACJI 
MIEJSKIEJ NA TERENIE RYBNI
KA NA WRZESIEŃ 1996 R.

stawie podań i legend polskich.
18.07. godz. 11.00 - Film wideo
19.07. godz. 11.00 - “K rzyżówka z 
legendą” w oparciu o baśnie pt. “U 
złotego źródła” w wyborze St. Wort- 
man

KĄPIELISKA
Kamień - czynne w godz. 9.00 -
18.00, b ile ty : 2 zł no rm alny , 1,5 
em eryci i s tudenci, 1 zł ulgow y 
Ruda - c z y n n a  w g o d z . 9 .0 0  -
18.00, b ile ty : 2,5 zł norm alny , 2 zł 
u lgow y, 1 zł dzieci 
Paruszowiec - czynne w godz. 9.00
- 18.00, b ile ty  2 zł norm alny, 1,5 
zł em eryci, studenci, 1 zł dzieci. 
Chwałowice - czynne w godz. 9.00
- 18.00, w stęp  bezpłatny.

Kina j
“APOLLO”

12 - 14 lipca, 18.00, 20.00 - “Pod pre
sją” /USA, 15/
15 - 18 lipca, 19.00 - “Siedem” /USA, 
18/
19 lipca, 18.00 - “Nagi peryskop”
/ USA, 12/ , 20.00 - “Szkoła czarow
nic” /USA/

Premierowe przy TZR
16 - 18 lipca, 19.00 - “Jej wysokość 
Afrodyta” /USA, 15/
ESTRADA

Koncerty pod wierzbą 
14 lipca, 16.00 - Zespół Jazzowy Cze
sława Gawlika, chór “Bel Canto” z Ga
szowic

Wystawy
Muzeum Stary Ratusz

“Rybnik - moje miasto” oraz “Cechy 
rzemieślnicze w miastach Górnego Ślą
ska /ekspozycje stałe/, “Henryk Tkocz 
- fotografia” /do 31.08/, czynne z wy
jątk iem  poniedziałków  od 10.00 do 
14.00, w środy od 10.00 do 18.00, wstęp 
2 zł /ulg. 1 zł/

Teatr Ziemi Rybnickiej 
VI Wystawa Lilii i Kompozycji Kwia
towych - “Lilium Silesia ’96",
13 lipca czynna od 10.00 do 18.00, 14 
lipca od 9.00 do 17.00

" Dyskoteki )
Mała Scena Rybnicka

13 lipca od 20.00 do 2.00
14 lipca od 17.00 do 23.00 - wieczorek
dla samotnych /a/

GAZETA RYBNICKA, TEL. 28825



Cysterski klasztor w RudachAbecadło
Rzeczy

Śląskich
____________ J
W podrybnickich Rudach Wielkich w 

październiku w  1258 roku książę opol
ski Władysław III wystawił dokument 
fundacyjny dla zakonu cystersów. Przy
byli oni w te okolice już kilka lat wcze
śniej, szukając dogodnego miejsca na 
wybudowanie klasztoru. Początkowo 
zakonnicy zamierzali osiąść w Woszczy- 
cach koło Orzesza, ostatecznie jednak 
wybrali zalesiony teren w Rudach nad 
rzeką Rudą. Sprowadzenie się tak wiel
kiego zakonu na nasze ziemie było dla

całej okolicy niezmiernie korzystne i za
powiadało w przyszłości rozkwit gospo
darczy i kulturalny. Przekładając to wy
darzenie na dzisiejsze realia, można po
równać je  do założenia w jakimś mieście 
montowni mercedesów czy zorganizowa
nia tam igrzysk olimpijskich. Nic więc 
dziwnego, że dla rudzkich cystersów 
posypały się liczne darowizny i już dwa 
lata po założeniu klasztorny majątek sta
nowiły m.in. następujące miejscowości: 
część Boguszowie, Suminy i Pogrzebie- 
nia oraz Woszczyce, Dobrosławice, Ma- 
ciowakrze, Zawada Rybnicka, Stanice,

Jankowice Rudzkie oraz przede wszyst
kim wielkie tereny leśne w okolicach 
Rud, sięgające daleko w kierunku Gli
wic, Raciborza i Rybnika. Natomiast w 
następnych kilku latach cystersi zwięk
szyli swe posiadanie o Stodoły, Zwono- 
wice, Chwałęcice i wiele innych. Wspa
niały rozwój rudzkiego klasztoru zwią
zany był z ciągłym inwestowaniem w 
nowe dziedziny gospodarki. Było to 
zgodne z dewizą zakonu “módl się i pra
cuj”, którą cystersi jako młodsza odrośl 
zakonu benedyktynów zaczerpnęli z re
guły św. Benedykta z Nursji. Tak więc 
rudzcy zakonnicy hodowali owce na 
wełnę, którą następnie sprzedawano tka

czom do Żor i Opawy. Hodowano też 
pszczoły, a w klasztorze produkowano 
świece, słodkie likiery, zaprawiane wód
kami produkowanymi również w kla
sztornej gorzelni. Zakonnicy warzyli też 
piwo oraz robili wino z owoców przy
klasztornej winnicy. Podstawowąjednak 
działalnością przemysłową rudzkich cy
stersów było sadownictwo, hodowla lyb 
w sztucznych stawach, wyrób smoły, wę
gla drzewnego oraz cięcie we własnych 
tartakach drzewa budowlanego. Mieli też 
zakonnicy bielamię płótna, a także hutę 
żelaza, miedzi i szkła oraz kilka kuźni.

Nic więc dziwnego, że dochody klaszto
ru były olbrzymie i stać było mnichów 
na wybudowanie, a potem wielokrotne 
przebudowywanie wielkiego kościoła, 
klasztoru, pałacu opackiego, ogrodów i

wielu zabudowań gospodarczych. Mimo 
tych ogrom nych dochodów  m nisi, 
których w zależności od czasu było od 
10 do 32 żyli bardzo skromnie. Ich dzień 
trwał zawsze od wschodu do zachodu 
słońca. Średnio na sen przeznaczano 7 
godzin, na pracę fizyczną 6 godzin, a 
pozostały czas wypełniała modlitwa i stu
dium, czyli ciągłe dokształcanie się. Ten 
rozkład dnia za zgodą opata mógł być 
oczywiście sezonowo zmieniany np. w 
okresie żniw czy wybierania ryb ze sta
wów, chociaż w w ielu cysterskich  
“przedsiębiorstwach” pracowali również 
wynajmowani robotnicy. Zakonne posił
ki również nie różniły się wiele od skrom
nych posiłków w chłopskiej chacie. Je
dzono przede wszystkich gotowane ja 
rzyny z chlebem i czasami kawałek lyby 
i sera. Do picia podawano wodę lub roz
cieńczone wodą wino. Jedzenie mięsa 
było zakazane.

Ważnym elementem oddziaływania 
rudzkich cystersów była również szero
ko zakrojona działalność edukacyjna.

Chrystianizowali, ale też uczyli okolicz
nych chłopów jak “stawiać” stawy i ho
dować ryby, jak uprawiać zboża, warzy
wa i drzewa owocowe, jak hodować owce 
i budować domy. Krzewili jednak nie

tylko wiedzę praktyczną, ale zachęcali też 
do studiowania książek. W murach ich 
klasztoru prowadzili studium teologicz
ne dla kandydatów na zakonników i ka
płanów, natomiast w latach 1744-1816 
prowadzili męskie gimnazjum. W tej naj
starszej w naszej okolicy szkole średniej 
kształciło się około 200 uczniów. Waż
nym elementem edukacyjnym było kla
sztorne skcyptorium, gdzie przepisywa
no książki na zamówienie lub dla użytku 
klasztornego, zaś w czasach późniejszych 
zakonnicy kupowali książki drukowane. 
Do końca XVII wieku biblioteka kla
sztorna liczyła ponad 10 tysięcy wolu
minów.

Od średniowiecza rudzcy cystersi byli 
dobrodziejstwem dla tej ziemi i mimo
zmieniających się czeskich czy austriac
kich rządów na Śląsku, zakonnicy, nie
zależni od polityki, żyli własnym rytmem 
przeplatając pracę z modlitwą. Dopiero 
w połowie XVIII wieku kiedy Śląsk zo
stał włączony do protestanckich Prus, 
rudzcy zakonnicy zaczęli odczuwać nie

chęć nowych władz państwowych. Do li
kwidacji klasztoru doszło jednak dopie
ro w 1810 roku. Wyniszczone wojnami 
napoleońskimi Prusy starały się “zapchać 
dziurę w budżecie” przejmując na skarb 
państwa wszystkie klasztory katolickie na 
swoim terenie, z wyjątkiem tych, które 
prowadziły szpitale. W ten sposób edyk- 
tem króla Prus Fryderyka Wilhelma II 
doszło do kasacji rudzkiego klasztoru 
cystersów. W miesiąc później żołnierze 
wtargnęli do klasztoru, zażądali wydania 
kluczy i usunęli siłą wszystkich zakon
ników. Wszystkie posiadłości przecho
dzą najpierw w ręce rodu Hessen - Ro
thenburg, a później do 1945 Hohenlo- 
che-Waldenburg-Schillingfurst, którzy 
przyjęli tytuł książąt raciborskich. Ostat
ni z nich - Wiktor III - zmarł w 1945 roku, 
a jego rodzina uciekła przed nadciągają
cą Armią Radziecką w głąb Niemiec. 
Wkraczający do Rud czerwonoarmiści 
celowo podłożyli ogień i spaleniu uległ 
kościół, dawny pałac opacki i wszystkie 
zabudowania dworskie. W 1950 roku 
kościół odbudowano i służy do dzisiaj 
jako kościół parafialny, zaś pałac i zabu
dowania klasztorne ciągle pozostają w 
ruinie. Trudno nawet oszacować koszta 
jego odbudowy, ale sumę tę liczy się w 
milionach dolarów. Dlatego od kilku lat 
właściciel ruiny czyli Skarb Państwa 
próbuje znaleźć nowego użytkownika dla 
tego obiektu, który odbudowałby cały 
kompleks z przeznaczeniem na hotel, 
ośrodek rekreacyjny czy centrum konfe
rencyjne. Sprawą poszukiwania kupca 
lub nowego użytkownika pocysterskie- 
go kompleksu pałacowo-klasztornego 
zajmuje się Wydział Architektury i Kra
jobrazu Urzędu Wojewódzkiego w Ka
towicach oraz Agencja Nieruchomości 
Historycznych “By Happy” z Katowic. 
Kiedy wreszcie znajdzie się nowy wła
ściciel pocysterskich zabudowań i roz
pocznie odbudowę, cysterskie gniazdo w 
Rudach zapisze swoją kolejną dziejową 
kartę. Chociaż już dzisiaj duch gospodar
nych cystersów budzi się w postaci two
rzonego od trzech lat Parku Krajobrazo
wego o nazwie “Cysterskie Kompozycje 
Krajobrazowe Rud Wielkich”. Tą nową 
inicjatywą zajmiemy się za tydzień.

M arek Szołtysek

W niedzielne popołudnia pałacowo-klasztorny kompleks w Rudach odwiedza 
wielu spacerowiczów

Rysunek schematyczny rudzkich zabudowań klasztornych 
z połowy XVIII wieku

Z historii rybnickiego sportu

Tragiczna walka bokserska
Boks jako dyscyplina sportowa poja

wił się w Rybniku w 1923 r. Pierwszym 
klubem go propagującym było Towarzy
stwo Ciężkiej Atletyki TCL “Gwiazda” 
Rybnik, założone 16 sierpnia 1923 r. 
Kolejno powstawały: Prywatny Klub 
Sportowy “Knock out”, sekcja bokser
ska “Sokół”, BKS “Strzelec” i Rybnic
kie Towarzystwo Sportowe - RTS Ryb
nik. Treningi pięściarzy odbywały się w 
Szkole Podstawowej nr 1 /obecna SP nr 
9/, w gimnazjum państwowym przy ul. 
Kościuszki oraz w nieistniejącym już dziś 
lokalu “Polonia” naprzeciw obecnego 
gmachu PBK przy ul. Chrobrego /wów
czas ulicy Gimnazjalnej/. Natomiast miej
scem zawodów bokserskich była sala ta
neczna Hotelu “Świerklaniec” . O termi
nie zawodów oraz składzie drużyn infor
mowały dziesiątki plakatów oraz ogło
szenia ówczesnej prasy. W okresie 
przedwojennym mecze bądź turnieje bo
kserskie były organizowane tylko i wy
łącznie z udziałem amatorów. Toteż gdy 
z początkiem lipca 1931 roku w Rybni
ku pojawiły się plakaty informujące o 
pierwszym zawodowym turnieju bokser
skim, który miał się odbyć 18 lipca tegoż 
roku w hotelu “Świerklaniec”, kibice nie 
mogli doczekać się rozpoczęcia zawo
dów. Początek walk zaplanowano na go
dzinę 19.00. Organizatorem tej niespo
tykanej dotąd w Rybniku imprezy był za-

wodowy bokser, 22-letni kelner z Ryb
nika - Józef Willim. Z boksem spotkał 
się w Niemczech, gdzie wcześniej - by 
zarobić na utrzymanie matki wdowy i 
licznego rodzeństwa - pracował również 
jako kelner. Jako organizator imprezy 
miał on również stoczyć ostatnią walkę 
turnieju w wadze półciężkiej z Ernestem 
Jokielem z Królewskiej Huty /obecnie 
Chorzów/. Jokiel przed przejściem na za
wodowstwo, jako zawodnik Boxing Klu
bu Królewska Huta podczas mistrzostw 
Polski w 1926 r. w wadze półciężkiej zdo
był brązowy medal, zaś w rok później zo-

stał wicemistrzem kraju w kategorii śre
dniej.

W wypełnionej po brzegi sali “Świe- 
klańca”, w której ring ustawiono na sce
nie, rozpoczęła się najważniejsza walka 
wieczoru. Pierwsze dwie rundy należały 
do rybniczanina, który jeszcze na począt
ku trzeciego starcia nieznacznie prowadził 
na punkty. Po
w oli jednak  
p r z e c iw n ik  
w yrów nyw ał 
straty, przecho
dząc silnym i 
sierpam i do 
kontraataku. W 
czwartej run
dzie zamroczo
ny Willim po

silnych ciosach kilkakrotnie osuwał się na 
deski. Gdy po jednej z kolejnych kontr nie 
potrafił się podnieść, sędzia zakończył 
walkę, ogłaszając nokaut. Sekundanci po
sadzili nieprzytomnego Willima na tabo
recie, z którego jednak spadł, uderzając 
głową o deski ringu. Po opuszczeniu kur
tyny pomimo udzielonej pomocy przez

TCL "Gwiazda" Rybnik - zdjęcie wykonano w Hotelu "Świerklaniec"

Na tym ringu 18 lipca 1931 roku doszło do tragedii. 
Na zdjęciu rybnicki bokser - Hieronim Kolonko
pielęgniarza Świercza, a później wezwa
nego dr. Marszałka, Willim był nadal nie
przytomny. Zdecydowano wtedy o na
tychmiastowym przewiezieniu zawodni
ka do Lecznicy Spółki Brackiej /obecny 
szpital przy ul. Rudzkiej/, gdzie osobi
ście zaopiekował się nim lekarz naczel
ny szpitala dr Richard Sachtleben. Mimo 
usilnych zabiegów reanimacyjnych Józef 
Willim zmarł o godz. 4.30 nad ranem,

nie odzyskawszy przytomności.
Pogrzeb boksera w dniu 23 lipca 1931 

r. był wielką manifestacją rybniczan, a 
przede wszystkim sportowców miejsco
wych klubów. Najbliżsi koledzy zmarłe
go - Cichy i Siwek oraz wszyscy rybnic
cy kelnerzy postarali się o właściwą opra
wę uroczystości pogrzebowych. Zarów

no podczas nabożeństwa ża
łobnego jak i na rybnickim 
cmentarzu tragicznie zmar
łemu sportowcowi w ostat
niej posłudze towarzyszył 
chór. Zapewniono też zapo
mogę finansową dla matki 
Willima.

Po tym zdarzeniu nie sta
rano się szukać winnego. 
Zgodnie bowiem z ówcze
snymi przepisami boksu za
wodowego winę na kalec
two bądź śmierć zawodnika 
ponosił nie sędzia, a organi
zator, który jednak w tym 
przypadku sam został tra
gicznie pokrzywdzony. Od 
tego jednak czasu w Świer- 
klańcu nie doszło już nigdy 

do zawodowej walki bokserskiej, mimo 
iż zarówno do 1939 roku, jak i długie 
lata po zakończeniu wojny amatorskie za
wody pięściarskie nadal się tam odbywa-

ly-
Hotel “Świerklaniec” przeszedł do 

“czarnego” nurtu historii polskiego bo
ksu, gdyż tu właśnie zdarzył się pierw
szy w Polsce przypadek śmierci zawo
dnika w ringu.

Stanisław Kuś

GAZETA RYBNICKA, TEL. 28825



Ogłoszenia drobne
TANIO SPRZEDAM 

używaną instalację c.o.
(rury, grzejniki, piec) 

na pow. ok. 80m2
* * *

SPRZEDAM CINQUECENTO 704 
- fabrycznie nowy 

Kamień, Arki Bożka 18

WYCENA NIERUCHOMOŚCI

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

' BEZPŁATNE ' 
PORADY PRAWNIKA
w "Gazecie Rybnickiej"

W pią tk i w  godz. 15.00-17.00  
w siedzibie naszej redakcji 

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

dyżuruje praw nik, udzielający 
bezpłatnie p orad

V_______ _______ _______________ /

Zarząd Zieleni Miejskiej w Rybniku 

Dział Usług Pogrzebowych 
ul. Rudzka 70 b 

/Cmentarz Komunalny -tel. 28-991/

o fe ru je  n a s tę p u ją c e  u s łu g i:
* 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 załatwienia formalności 
pogrzebowych również w Zakładzie 
Anatomopatologu w Orzepowicach 
przy ul. Energetyków 46.

Ceny konkurencyjne

(  N
Kronika policyjna

V_____________ ______________)

Złodziej fotograf?
W nocy z 6 na 7 lipca nieznani spraw

cy włamali się do kiosku “Ruch” przy 
ulicy Wrębowej. Po urwaniu kłódek i 
wyważeniu zamka drzwi wejściowych 
złodzieje skradli papierosy różnych ga
tunków, baterie, napoje w puszkach i 
filmy fotograficzne. Straty oszacowano 
na kwotę tysiąca złotych.

Dom pogrzebowy okradziony 
W nocy z 5 na 6 lipca nieznany spraw

ca włamał się do biura Domu Pogrze
bowego przy ulicy Rudzkiej. Złodziej 
wyrwał kratę zabezpieczającą okno, a 
potem wybił szybę i ukradł ze środka 
50 złotych gotówki. Szkody jakie po
niósł Zarząd Zieleni Miejskiej oszaco
wano na 100 złotych.

Złodziej z pucharami 
W nocy z 6 na 7 lipca nieznany spraw

ca włamał się do klubu motorowego 
przy kop. “Jankowice”, mieszczącego 
się w Boguszowicach przy ul. Bogu
sławskiego. Złodziej dostał się do środ
ka po w ybiciu szyby w oknie, skąd 
skradł radio z kolumnami i pamiątko
we puchary o wartości 700 złotych.

Szyba “Prezydenta”
W sobotę 6 lipca o godzinie 5.30 w 

Chwałowicach przy ulicy 1 Maja zna
ny policji pijany mężczyzna wybił szy
bę w restauracji “Prezydent” . Koszt 
wstawienia nowej szyby wyniesie 200 
złotych.

Zarząd Miasta informuje
Zarząd Miasta Rybnika ogłasza przetarg nieograniczony na 

ZAMÓWIENIE PUBLICZNE W DNIU 26.07.1996 R. W CELU REMONTU 
CHODNIKA ULICY CEGIELNIANEJ

Tcnnin 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 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 Kułach, 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.

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

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 in kw.
Powierzchnia parku - 1.600 m kw.
Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie RE Ryb
nik GZE Sp. z o.o, ul. Sławików 3, tel. 210-71, wewn. 213. 
Oferty zawierające: imię, nazwisko, dokładny adres bądź na
zwę i adres instytucji, nr telefonu, sposób oraz termin zagospo
darowania, proponowanąmiesięcznąstawkę czynszu dzierżaw
nego 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, skła
dający wnioski proszeni są o zgłoszenie się osobiście do udzia
łu w negocjacjach w sekretariacie RE-Rybnik-GZE.
Zarząd RE Rybnik-GZE Sp. z o.o.zastrzega sobie prawo swo
bodnego wyboru ofert, prawo prowadzenia dodatkowych ne
gocjacji oraz odstąpienie od wydzierżawienia bez podania przy
czyny.

s___________________________________________________>

Dobry słuch dozorcy
W sobotę 6 lipca o godzinie 3.20 do

zorca Zakładów M ięsnych przy ulicy 
Żorskiej usłyszał brzęk wybijanej szy
by. Podchodząc do okna zauw ażył 
m ężczyznę w yjmującego szkło z po
tłuczonego okna okolicznego baru 
“M edium ” . D ozorca powiadomił na
tychm iast policję i przybyły na m iej
sce patrol zatrzymał złodzieja na go
rącym  uczynku. Z n iszczen ia  jak ie  
w yrządził sprawca podczas próby do
konywania w łam ania oszacowano na 
200 złotych.

Okradzione mieszkanie
W piątek 5 lipca pomiędzy godziną 

8.00 a 12.00 nieznany sprawca w ła
mał się przy pom ocy dopasowanego 
klucza do m ieszkania przy ulicy Cha
browej. Skradł tam 150 złotych go

tówki, radiom agnetofon i w yroby ze 
srebra warte 900 złotych.

Pistolety do kleju 
W nocy z 4 na 5 lipca nieznani 

sprawcy włamali się do hurtowni “Ro
jek  - Decor” przy ulicy Gliwickiej. Po 
w yłam aniu krat zabezpieczających  
złodzieje skradli 200 złotych gotów 
ki, wyroby alkoholowe, aparaty tele
foniczne “Panasonic”, 3 kg kleju i 12 
pistoletów do kleju o łącznej w arto
ści 5 tysięcy złotych.

Pilnujmy dzieci
W piątek 5 lipca o godzinie 10.30 

na ulicy Krzywoustego 4-letnia Kasia 
wybiegła na jezdnię w prost pod nad
je ż d ż a ją c y  sam ochód  f i a t - 125 p. 
D ziew czynkę z ob rażen iam i c iała  
p rzew ieziono  do szp ita la  na u licę 
Rudzką. szoł

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: 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 12 do 18 lipca, Apteka Pacis, 
ul. Broniewskiego, Rybnik, tel. 230-42
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Wywoływanie negatywów w procesie C-41 i wykonywanie 
odbitek w ośmiu formatach. Terminy od 1 do 24 godzin.

V .

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

r CENNIK OGŁOSZEŃ W "GAZECIE RYBNICKIEJA

M
S2YEfćO 
1 JANIO

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
M ięso schab wołowe

extra
szynka wp. 
gotowana śląska

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

Owoce/W arzywa pomidory pom arańcze m archew ka
ziemniaki

młode
Raciborska 15 4,60 3,30 2,80 (wł.) 0,60
Miejska 2 3,70 4,20 3,00 (hol.) 0,40
TARG 1,50-5,00 2,20 - 2,50 2,40 - 3,00 0,30 - 0,60

Spożywcze masło cukier jajko mąka

Raciborska 15 227g -1,80 2,25 0,24 1,20
Delikatesy, ul. Miejska 227g -1,80 2,30 0,22 1,80
TARG 227g -1,80 2,05 - 2,20 0,18-0,28 1,25-1,48

W a lu ty 100
dolarów

100
marek

100 koron 
czeskich

100 franków 
francuskich

Hotel Polski 270,00/273,00176,50/179,00 9,70/9,95 53,00/54,00
Delikatesy, ul. Miejska 270,00/273,00176,50/179,00 9,70/9,95 53,00/54,00
Gallux, Rynek 270,00/273,00176,50/179,00 9,65/9,95 53,00/53,90
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Kamień pożegnał pałkarzy
W czwartek w ub. tygodniu 

dobiegły końca rozgrywane w 
Kamieniu M istrzostwa Polski 
kadetów w baseballu.

W godzinach popołudniowych roze
grano pojedynek finałowy, w którym 
pałkarze z Jastrzębia pokonali 5 : 3 swo
ich rówieśników z Małej Ligi Brzeg. 
Trzecie miejsce przypadło zawodnikom 
z Jasła. Wśród rybnickich drużyn naj-

O sporcie 
jednym 
zdaniem

-W Pile odbyły się Mistrzostwa Pol
ski seniorów w lekkoatletyce. W za
wodach tych udział wzięli miotacze 
RMKS Rybnik, którzy uzyskali nastę
pujące rezultaty: rzut młotem kobiet - 
7. m. Agnieszka Janosz 139,221, 14. 
m. - Aleksandra Ceglarska /33,48/, 
16. m. - Marzena Wrzosok/31,64/, rzut 
młotem mężczyzn - 10. m. - Dariusz 
Jankowiak /52,70/.
- W Lublinie odbyły się mistrzo
stwa Polski w tenisie stołowym 
niesłyszących. Wśród kobiet brązo
wy medal wywalczyła Beata Griman 
/Śląski Klub Niesłyszących - Rybnik/. 
Wśród mężczyzn srebrny medal wy
walczył Krzysztof Brzezina, a brązo
wy medal przypadł jego klubowemu 
koledze - Ireneuszowi Kopiecowi. 
Obaj zawodnicy reprezentują barwy 
Śląskiego Klubu Niesłyszących w 
Rybniku.
- Na mistrzostwach Polski niesły
szących w piłce nożnej drużyna 
Śląskiego Klubu Niesłyszących 
Rybnik zajęła trzecie miejsce; w
decydującym pojedynku pokonała 
drużynę z Rzeszowa 7: 3.
- Szermierze RMKS Rybnik wygrali 
drużynowo Mistrzostwa Śląska do
lat 15 w kategorii mężczyzn. Oprócz 
tego w turnieju indywidualnym Da
mian Gniza był drugi, a Mateusz 
Zientek trzeci. Wśród kobiet Daria 
Hetman była druga, Monika Foniok 
czwarta, a Justyna Sierpniewska 
szósta.
Florecistki drużynowo uplasowały się 
na II miejscu.
- Na boisku lekkoatletycznym Sta
dionu Miejskiego oraz na terenie 
kąpieliska “RUDA” odbyły się II 
Igrzyska Szkół Podstawowych.
Pula nagród pieniężnych przezna
czonych dla poszczególnych szkół 
wynosiła 94 min starych złotych. 
Punkty zdobyte przez szkołę w po
szczególnych konkurencjach były 
przeliczane na gotówkę, która zosta
nie przeznaczona na zakup sprzętu 
sportowego. W generalnej klasyfi
kacji I m. zajęła SP 18 z Boguszo
wie, II m. - SP 10, a trzecie - SP 11.

MaT

lepiej wypadła Silesia Rybnik, która 
zajęła 8. miejsce, natomiast drużyna z 
Boguszowie uplasowała się na 12. miej
scu. Tuż po zakończeniu finału miała 
miejsce ceremonia oficjalnego zakoń
czenia Mistrzostw, której dokonał pre
zydent Rybnika - Józef Makosz. On też 
wspólnie z prezesem Polskiego Związ
ku Baseballa - J. Liszką wręczał naj
lepszym drużynom puchary i pamiątko
we dyplomy.

Po ceremonii zakończenia turnieju, 
której blasku dodały występy Miejskiej 
Orkiestry Dętej “Rybnik”, o kilka słów

Nowe na
W ciągu kilku lat dzięki dużym nakła

dom finansowym i systematycznym 
modernizacjom kąpielisko “Ruda” zy
skało na wyglądzie i stało się dla mie
szkańców Rybnika głównym obiektem 
i miejscem letniego wypoczynku. Te
goroczny sezon “Ruda” powitała kolej

nymi zmianami. Przede wszystkim cie
szy oko trzystopniowy brodzik z nowy
mi prysznicami, zjeżdżalniami i fontan
nami, wyłożony folią. Oprócz tego na 
sąsiednim stawie urządzono nowąprzy- 
stań kajakową, na której czekają nowe 
kajaki turystyczne i rowery wodne. Za
instalowano też nowe oświetlenie, na-

Amatorzy tej dynamicznie się rozwijają
cej dyscypliny będąmogli spróbować swo
ich sił w mistrzostwach Śląska, których 
pierwszy turniej kwalifikacyjny odbędzie się 
już pojutrze, w niedzielę 14 lipca na kąpie
lisku “Ruda” /ul. Gliwicka/. Zapisy dwuo
sobowych drużyn odgodz. 9.00 /wymaga
ny jest dowód tożsamości/, losowanie gier

podsumowania poprosiliśmy prezesa 
PZBall J. Liszkę:

Jeśli chodzi o stroną organizacyjną, 
muszą stwierdzić, że impreza z roku na 
rokjest coraz lepiej organizowana, i tu, 
w Rybniku, wszystko było przygotowa
ne na medal. Natomiast sam poziom 
sportowy był wysoki. Mecz finałowy, 
który obserwowałem, był na poziomie 
europejskim i to bardzo mnie cieszy. 
Nasze reprezentacyjne drużyny kadetów 
jak  i młodzików obecnie plasują się w 
czołówce drużyn europejskich, i tego 
poziomu nie należy sią wstydzić. MaT

"Rudzie"
głośnienie i sanitariaty. Planuje się wy
łożenie folią dużego basenu. Nad bez
pieczeństwem pływających czuwa kil
kunastoosobowa ekipa doświadczonych 
ratowników, którzy oprócz swoich za
wodowych obowiązków zwracająwszy- 
stkim uwagę na zachowanie czystości.

Nowa zjeżdżalnia do nowego brodzika

r

Mistrzostwa Śląska na Rudzie

Siatkówka plażowa 
dla wszystkich

Teraz do szczęścia potrzebna jest tylko 
prawdziwa, wakacyjna pogoda.

Od nadchodzącej niedzieli, podobnie 
jak miało to miejsce w ubiegłym roku, 
rozgrywane będą turnieje siatkówki pla
żowej, o których piszemy poniżej.

T ekst i zdj.: MaT

o godz. 10.00. Patronem turnieju jest Po
wszechny Bank Kredytowy O/Rybnik. Za
wody odbywać się będą w kolejne waka
cyjne niedziele, a turniej finałowy rozegra
ny zostanie 18 sierpnia. Organizatorami te
gorocznych Amatorskich Mistrzostw Ślą
ska w Siatkówce Plażowej, odbywających 
się na tym samym obiekcie już od trzech 
lat, choć po raz pierwszy pod tą nazwą, są 
Urząd Miejski w Rybniku, MOSiR w Ryb
niku, Rybnicki Młodzieżowy Klub Sporto
wy, Trybuna Śląska i Radio Vanessa, łmł

Makula wylatał 
s r e b r o

Na W ęgrzech odbyły się M istrzo
stwa Europy w akrobacji szybow co
wej. W klasyfikacji generalnej sre
brny medal wywalczył zawodnik 
Aeroklubu Rybnickiego Jerzy Ma
kula. Oprócz tego otrzym ał on złoty 
medal za program dowolny.

Oto jeden z efektów burzy, jaka prze
szła nad Rybnikiem 8 lipca. Zdarzenie 
to miało miejsce przy ul. Wyzwolenia, 
gdzie między dwoma blokami do po
niedziałku rosła solidna brzoza.

Żużel Żużel

Porażka w Rawiczu
W minioną niedzielę żużlowcy Ryb

nickiego Klubu Motorowego rozegrali 
wyjazdowe spotkanie z “Kolejarzem” 
Rawicz. RKM przegrał 42 : 48.

N iedzielne spotkanie było bardzo 
wyrównane. Przez 11 wyścigów rybni- 
czanie prowadzili, utrzymując kilku- 
punktow ą przewagę. Losy spotkania 
rozstrzygnęły się w czterech ostatnich 
wyścigach. Zespół z Rawicza zwycię
żył w tych biegach i odniósł zwycięstwo 
w całym meczu.

Po meczu trener RKM-u Jerzy Gryt 
zapowiedział, że w następnych spotka
niach będzie korzystał z usług aż pię
ciu zawodników, młodzieżowych. Se

niorzy będą traktowani tylko jako uzu
pełnienie składu. Kibice będą mogli 
zobaczyć zatem rybnickich juniorów w 
zawodach ligowych.

W Rawiczu punkty dla RKM-u zdo
byli:
K. Fliegert - 3 /2, w, 1, w, 0 /, M. Kor
bel - 5 /3 ,  1, w, 1/, W. Woronkow - 9 
/ l ,  3, 3, 1, 1/,D. Fliegert - 12 /3 ,3 , 1,3, 
2/, A. Skupień - 6 /2, 2, 1, 0, 1/, M. 
Węgrzyk - 4 / 1 ,  1, 2/, B. Ficner - O./u, 
-, -/, E. Sosna - 3 /3, 0/.
Po spotkaniu tym żużlowcy RKM-u 
Rybnik plasują się na 6. miejscu w dru- 
goligowej tabeli.

P.S.

BUSHIDO - albo basen
Jak na razie lipcowa pogoda spłatała 

wszystkim wczasowiczom sporego fi
gla. Zatem ze względu na niesprzyjają
cą aurę wszystkie plany nie tylko wy
jeżdżających na urlop, ale także tych, 
którzy swój wymarzony okres bezczyn
ności zawodowej spędzą w rodzinnych 
domach, przestają być realne. Rybnic
ka młodzież szkolna w przypadku nie
pogody właściwie nie ma gdzie spędzać 
wolnego czasu. Poza kilkoma spora
dycznie organizowanym i turniejami 
dzielnicowym i lub osiedlowymi nic 
wielkiego się w Rybniku nie dzieje. 
Niewielu jest takich, którzy pomyśleli 
o najmłodszych i pomogli im w zago

spodarowaniu wolnego czasu.
Najmłodszy ośrodek rybnickiego 

MOSiR-u - BUSHIDO do końca lip
ca zaprasza uczniów szkół podstawo
wych i ponadpodstawowych na co
dzienne bezpłatne zajęcia na sali gim
nastycznej, gdzie można pograć w 
koszykówkę, siatkówkę, tenisa stoło
wego lub hokeja halowego. Od 9.00 
do 10.30 czas mają uczniowie podsta
wówek, a szkoły średnie mogą korzy
stać z sali w godzinach 11.00 - 12.30. 
Oprócz tego, ale już odpłatnie, można 
korzystać z siłowni i zabiegów odnowy 
biologicznej.

MaT

Koszykarski Rynek
Na rybnickim Rynku odbył się kolej

ny uliczny/rynkowy/ turniej koszyków
ki, w którym tym razem wzięło udział 
35 drużyn. Turniej, którego głównym 
organizatorem  był MKKS Rybnik i 
Rybnicka Spółka Węglowa, rozgrywa
ny był w czterech kategoriach wieko
wych. Trzy pierwsze zespoły w poszcze
gólnych kategoriach otrzymały atrakcyj
ne nagrody. W kat. wiekowej rocznik 
1983 i młodsi I m. - “Gwardziści Króla 
Zygmunta” /D. Salomon, K. Kupczak 
i T. Porwoł/. W kat. rocznik 81-82 
zwyciężyli “Zesłańcy Jordana” /M.

Kowalczyk, K. Sura i Ł. Gasilewski/.
Wśród szesnasto-siedem nastolatków 
niepokonani okazali się zawodnicy ze
społu “Wiertaczy” /R. Pietrasik, T. 
Szymura, M. Jarmundowicz i Ł. 
Zientek/. W najstarszej kategorii wie
kowej obejmującej rocznik 78 i star
szych I miejsce przypadło drużynie “My 
tu tylko sprzątamy”, w której wystę
pow ał koszykarz bytom skich “Bo
brów” Kordian Korytek. Oprócz nie
go w zespole wystąpili Łukasz, Michał 
i Adam Grzonka.

MaT

Rozpoznaj się na zdjęciu

Pierwsza z osób, które rozpoznają się na zdjęciu zrobionym w ubiegłym tygo
dniu na ulicy Hallera i zgłoszą się 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.

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
Zapraszam y naszych Czytelników  do wspólnego oglądania zdjęć. W ystarczy 

przyjść do redakcji z ciekawym zdjęciem, które po opublikowaniu zwrócimy. 
/M ożna też w rzucić je  do naszych "żółtych skrzynek"/. Raz w miesiącu au
tora najsympatyczniejszego lub najbardziej "odjazdowego" zdjęcia fir
ma "EKSPRES FUJI", Rybnik, ul. Reja 2, nagrodzi bezpłatnym wywo
łaniem i wykonaniem odbitek z rolki filmu.

Dramatyczna sytuacja na drodze uchwycona w obiektywie naszej 
czytelniczki. Zdj.: S. Plucińska

W naszym konkursie zwyciężyło zdjęcie podpisane A.K. 
Z nr. 26/284 z 28 czerwcapt. "Mójpiywatny mały teatr". 

Nagroda do odebrania w redakcji.

Wśród autorów 
prawidłowych 

rozwiązań 
krzyżówki z tego 

numeru 
rozlosujemy 

bon towarowy 
wartości 25 zł 

ufundowany przez 
Klub

Międzynarodowej
Prasy

i Książki EMPiK

A
B
C
D
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F
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L

M

K lub M iędzynarodow ej 
Prasy i K siążki 
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1 2 3  4 5 6  7 8  910111213

Poziomo: A4 - Największa ważka C3 - Dział sprzedaży C8 - Wysoko ceniony 
grzyb jadalny Dl - GER... - znana polska firma produkująca wykładziny D10 - 
Typ zamka do drzwi o płaskim kluczu E5 - Największe jez. Włoch F3 - Waw
rzyn F8 - Rzeka przepływająca przez Chiny i Rosję H3 - Ssak z rodziny świń H8 
- Starożytne liczydło 15 - Konie czystej krwi arabskiej J1 - Meczet w Jerozolimie 
J10 - Tkanka roślin naczyniowych, zbudowana głównie z elem. przewodzących 
substancji organicznych K3 - Rodzaj szalu K8 - Układ cząstek elementarnych 
stanowiący część pierwiastka chem. M4 - Pojazdy dwukołowe w starożytności 
używane m.in. na wojnie
Pionowo: ID - Dowcip, żart 3C - Przenośnie synonim złośliwego i niesprawiedli
wego krytyka 3H - Przedsiębiorstwo państwowe zajmujące się kupnem i sprze
dażą dziel sztuki 4A - Zwierzę, “chluba” Puszczy Białowieskiej 4 J - W mit. grec
kiej Eros 5E - Cucha 6C - Pustynia w Indii i Pakistanie 6H - Legendarny założy
ciel Krakowa 8C - Obszar przeznaczony do kotwiczenia statków oczekujących 
na wprowadzenie do portu 8H - Miasto w Arabii Saudyjskiej, węzeł pustynnych 
szlaków karawanowych 9E - Pierwotniak o zmiennym kształcie ciała 10A - Góry 
w Ameryce Płd. 10J - Dawna nazwa polowaniallC - Państwo w środkowej 
Afryce 11H Półwysep między M. Czarnym a Azowskim 13D - Zakaz wywozu 
lub przywozu określonych towarów
W rozwiązaniu wystarczy podać hasło, które powstanie wg.szyfru: A9, D3; J10, 
G13, M6, G5, E3, D8; 18, 111, C li, K il, H5; B10, H5, D13; C3, E6, M7, J3, H4, 
13; U , G l, J3, C6; L10; M6, D 3,18, 111, M10, E13; C6, J13, M9, E li, Gl.
Nagrodę za rozwiązanie krzyżówki nr 25 z hasłem “DOBRY LOS NIE JEST 
SPRZYMIERZEŃCEM BEZCZYNNYCH” otrzymuje JOANNA KASPER
SKA, 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. - Towarzyskie kontakty, ale raczej intelektualne niż sentymen
talne, sprzyjać będą dobremu nastrojowi. Ich następstwem będzie okazja do podwyższenia 
kwalifikacji, a łączyć się w tym będzie wyjazd w nieznane Ci dotąd strony.
BYK - 21.04. - 20.05. - Podróż, która Cię czeka, pełna będzie sentymentalnych wspo
mnień, a Ty chętnie podążysz tym szlakiem. Leśna głusza dobrze wpłynie na Twoje ciało 
i duszę, wrócisz wypoczęty, a przede wszystkim odmieniony wewnętrznie.
BLIŹNIĘTA  - 21.06 - 20.06. - Będziesz w centrum zainteresowania na towarzyskim spo
tkaniu, gdzie znajdziesz się dzięki przypadkowi. To będzie przypadek wyjątkowo szczęśliwy 
- nie dość, że wrócisz przepełniony wrażeniami estetycznymi, nowo poznani ludzie z entu
zjazmem przystąpią do planowanego przez Ciebie przedsięwzięcia.
RAK  - 21.06. - 20.07. - Praca twórcza, koncepcyjna - oto co będzie Ci w najbliższym 
czasie wychodzić najlepiej. Natchnienie nie potrwa długo, wykorzystaj więc każdą go
dzinę. Oiyginalne pomysły przyciągną do Ciebie oryginalnych ludzi - uważaj by zbytnio 
nie zagłębiali się iv twoje plany...
L E W  - 21.07. - 23.08. - Szykuje Ci się urlop w szerokim, urodzinowym gronie. Zapomnij 
zatem o spokoju, intymności, własnych upodobaniach. Trzeba się będzie dostosować do 
większości i trzymać na wodzy nerwy. Odpoczniesz w pracy...
PANNA  - 24.08. - 22.09. - Wakacyjne plany będą się wielokrotnie zmieniały, a to za 
sprawą osób trzecich: współtowarzyszy podróży, organizatorów, szefów... pod koniec 
tygodnia zapadnie jednak ostateczna, satysfakcjonująca Cię, decyzja. Warto było znieść 
te godziny dyskusji, by w końcu stanęło na Twoim...
WAGA - 23.09. - 23.10. - Gdziekolwiek się znajdziesz, Twój dobry nastrój Cię nie opuści. 
Humoru nie popsuje Ci nawet prośba bliskiej Ci osoby, by zastąpić ją  w obowiązkach, 
które ją  przerosły. Szczególnie zadowoli Cię forma podziękowania za tę przysługę - do
staniesz coś, o czym od dawna marzyłeś.
SKORPION - 24.10. - 22.11. - Twoje ciało upomni się o swoje - na razie będzie to tylko 
ostrzeżenie i zalecenie lekarza, by więcej się ruszać. Jeżeli te rady zlekceważysz, może się 
skończyć pobytem w szpitalu.
STRZELEC  - 23.11. - 21.12. - Skusi Cię coś, co może przekraczać Twoje możliwości - 
intelektualne, zdrowotne lub finansowe. Nie zdziw się więc, gdy coś pójdzie nie tak, moż
na było wybrać sposób łatwiejszy, choć na pewno nie tak satysfakcjonujący. Pamiętaj 
jednak, że satysfakcję będziesz miał tylko kiedy wygrasz.
KOZIOROŻEC - 22.12. - 20.01. - To, że wziąłeś urlop wcale nie znaczy, że wypoczniesz. 
Szykuje się jakiś domowy kataklizm - rury do wymiany, niespodziewane malowanie, mon
taż nowego piecyka gazowego. Gdy się z tym nieplanowanym remontem uporasz, poczu
jesz zadowolenie, że masz to ju ż  za sobą.
WODNIK - 21.01. - 19.02. - Choć opór kogoś z najbliższego otoczenia będzie duży, uda 
Ci się wyjechać, by odnowić dawne kontakty i spotkać się z kimś nie widzianym od bar
dzo dawna. Podróż będzie bardzo udana, a rozstanie tylko Was zbliży.
R YB Y - 20.02. - 20.03. - Zadośćuczynieniem za dosyć monotonne poprzednie tygodnie 
będą nieoczekiwane letnie atrakcje. Wprowadzą Cię one na dłużej w dobiy humor, dzięki 
któremu zniesiesz drobne upokorzenia.

Lato jak na razie trochę zawodzi, więc 
dzisiaj proponujemy coś na gorącą ko
lację.

Nasza kuchnia

Prawdziwe amerykańskie 
hamburgery

45 dag zmielonej wołowiny
1 łyżeczka soli
1/4 łyżeczki pieprzu
2 łyżki posiekanej cebuli
2 łyżki tłuszczu do smażenia

Wszystkie składniki połączyć i lek
ko wymieszać. Uformować cztery pła
skie, okrągłe kotlety. Na patelni stopić 
tłuszcz i smażyć kotlety od 4 do 8 mi
nut na średnim ogniu przewracając na 
drugą stronę tylko jeden raz. Im mniej 
się dotyka hamburgerów podczas sma
żenia, tym są lepsze, chodzi bowiem o 
to, aby jak najmniej wyciekło z nich 
“soku”.

Jeżeli chcemy zrobić cheeseburgery, do 
masy mięsnej należy dodać 10 dag tar
tego żółtego sera /najlepiej cheddar/ i 
1/4 szklanki wody.

Sałatka letnia
1/3 dużej główki sałaty strzępiastej
1 duży pomidor
2 ogórki
4 rzodkiewki
szczypiorek, ser feta, gotowy sos 
chiński Heinza

Sałatę umyć, podrzeć na drobne czą
stki, pomidor sparzyć, obrać i pokroić 
w kostkę. Ogórki i rzodkiewkę pokroić 
w plasterki, ser w dość grubą kostkę. 
Całość posypać szczypiorkiem drobno 
pokrojonym i polać sosem.

Rybnickie puzzle
Rozpoczynamy druk kolejnej układany 

ki. Dziś pierwsze dwa z ośmiu fragmen 
tów. Należy złożyć je w całość, nakleić na 
kartkę i przysłać do redakcji lub wrzucić ^
do którejś z naszych żółtych skrzynek.

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

Nagrody za prawidłowe ułożenie poprzedniej ośmioczęściowej łamigłówki otrzy
mują: ŁUCJA NIESPOREK, ul. Przemysłowa 27, 44-203 Rybnik oraz, 
URSZULA KARWOT, ul. Szybowcowa 17d, 44-251 Rybnik 9

Sp. z o.o.
Klub Międzynarodowej Prasy 

i Książki
Rybnik, ul. Sobieskiego 18

i m o ż

“X ięga imion”, Wro 
cław 1995, Wydawnic 
two “Fox”

Od najmłodszych la 
najczęściej powtarzają
cym się w życiu czło
wieka słowem jest jego 
imię. Z “Xięgi...” moż 
na dowiedzieć się za 
równo o pochodzeniu 
swojego imienia, o cha

rakterze danej osoby, ulubionych kolorach 
życiu patronów. Jeżeli ktoś nic znał jeszcze 
zdrobnień swojego imienia też powinien się
gnąć po tę książkę.

Schöner W ohnen,
Juli 1996

Popularny miesięcz
nik poświęcony wystro
jowi mieszkań. W nu
merze można znaleźć 
ciekawe zagospodaro
wanie pokoi, jak rów
nież sposoby na adap
tację hal fabrycznych/!/ 
na oryginalne i nowoczesne “M”.

Hochzeit, nr 4, Juli/ 
August 1996

Letnia moda dla pa
nien, które w najbliż
szym czasie wstępu ją  w 
związek małżeński. Na 
kilkuset stronach obej
rzeć można piękne kre 
acjc /nic tylko białe/, 
ale też propozycje pre 

zentów ślubnych i kilkadziesiąt kolekcji no 
woczcsncj biżuterii.

mm mm mm mm 

Carmine Appice - “Gc- 
itar Zeus”

Do wykonania swo
ich kompozycji Appice 
zaprosił jednych z naj
lepszych gitarzystów.
Jedyna możliwość po
słuchania grających na jednej płycie np 
Briana Maya, Slasha i Teda Nugcnta.

“G recko-polski Nowy 
T estament”, wydanie 
interlinéame z kodami 
gramaty cznymi, War
szawa 1995, Oficyna 
Wydawnicza “Voca- 
tio”

W ostatnich latach 
pojawił się nowy typ tłu
maczenia Biblii, zwany 
intcrlincamym, podają
cy w równoległych liniach tekst oryginalny 
przetłumaczony. W Polsce jest to pierwsze 
takie dzieło. Ten typ przekładu maksymal
nie oddaje sens poszczególnych wyrazów te
kstu oryginalnego, choć narusza polską skła
dnię.

Sarah C hang - “Lalo: 
Symphonie Espagno
le; Vielxtemps: Con
certo Pour V iolon 
Nr 5”

Lalo napisał symfo
nię specjalnie dla hi

szpańskiego wirtuoza Pablo dc Sarasatc, 
natomiast koncert Vicuxtcmpsa powstał jako 
utwór ćwiczebny dla konserwatorium w Bru
kseli. Obaj kompozytorzy, idąc śladem Pa
ganiniego, tworzyli francuski repertuar 
^krzypcowyciTjlom antyzm u^^^^^^^

.G A Z E T A . 
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