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Szpital w Orzepowicach

Szacuje się, że w tym roku koszt budowy szpitala w 
Orzepowicach wyniesie około 190 miliardów starych 
złotych. Jeżeli napływ gotówki w roku przyszłym 
nadal będzie sprzyjający, to nic nie stoi na przeszko
dzie, by już pod koniec 1997 roku szpital przyjął 
pierwszych chorych.

kotłownia Szpitala dla Nerwowo i Psy
chicznie Chorych, ostatecznie jednak 
zdecydowano się wybudować nową. 
Kotłownia służyć będzie obiektom po
mocniczym, takim jak na przykład pral
nia oraz zagwarantuje stały dostęp do 
ciepłej wody w całym szpitalu. Niezależ
nie od tego, będzie mogła przez jakiś czas 
ogrzewać szpital w wypadku awarii elek
trowni kopalni “Chwałowice”.

Jednocześnie z rozpoczęciem pracy

W tej chwili spośród około 30 obiek
tów, składających się na kompleks bu
dowli przyszłego szpitala wojewódz
kiego, do użytku oddane są już: przy
chodnia, budynek dyrekcji ZOZ, V 
Liceum Ogólnokształcące, trzy hote
le dla personelu medycznego, prosek
torium, pawilon anatopatologii, a 
także stacje transformatorowe, hy
drofornia, magazyn materiałów ła
twopalnych. Gotowe, choć jeszcze nie 
uruchomione, są: “zwierzętarnia”, cen
tralna tlenownia, spalarnia odpadów

szpitalnych, pralnia i baza techniczno- 
transportowa, do której planuje się 
przenieść kolumnę transportu sanitar
nego z ulicy Klasztornej.

Na przełomie lipca i sierpnia prze
widuje się próbny rozruch nowocze
snej kotłowni. W pierwszej wersji 
szpital miała obsługiwać przestarzała

Gotowy ju ż  budynek i wnętrze 
pra ln i Z dj.: so l

przez nową kotłownię, uruchomiona 
zostanie gotowa już pralnia, mająca 
obsługiwać wszystkie rybnickie szpi
tale. W kilku dużych halach umieszczo
ne zostały 3 duże pralnice i 2 mniejsze 
/np. na rzeczy z oddziałów dziecięcych/, 
suszarki oraz prasowalnice z maglem. 
Wszystko to jest w pełni zautomatyzo
wane, dzięki czemu będzie można prać 
nawet 10 ton prania w czasie jednej 
zmiany. W piwnicach pralni znajdują 
się magazyny, gdzie w osobnych bo
ksach znajdować się będzie pościel i

c.d. na stronie 2.

Polskie dzieci z Ukrainy w UM

Chciałabym przyjechać do Polski na studia...
W ubiegły piątek na kilka dni przed wyjazdem wypoczywa

jące w Kamieniu dzieci z polskich rodzin z Ukrainy gościły w 
Urzędzie Miasta.

W imieniu wszystkich mieszkańców 
powitał je prezydent Józef Makosz. 
Dzieci, które gościły w Rybniku od 
początku lipca do wtorku - 16, przyje
chały tu nie tylko wypoczywać. Orga
nizatorzy pobytu w Polsce zamierzali 
wykorzystać czas spędzony tutaj do 
nauki polskich piosenek, wierszyków, 
tradycji i zwyczajów, a wizyta w urzę
dzie była okazją do zademonstrowania 
efektów nauki.

Dzieci, wzmocnione chórem złożo
nym z prezydenta i kilkorga radnych 
śpiewały piosenki ułożone podczas 
pobytu w Kamieniu, ale i znane pio
senki lwowskie.

Prezydent opowiadał o swojej pracy,

zachęcał do podpatrywania ciekawych 
rozwiązań architektonicznych w mie
ście i przekazywania sugestii władzom 
swoich miast. Dużo przyjemności spra
wił mu również nieukrywany zachwyt 
młodych gości Rybnikiem.

Dzieci zrewanżowały się również 
opowieściami o swoich miastach i 
szkole. - Chodzę do 7 klasy do polskiej 
szkoły. U nas jest to prawdziwe wyróż
nienie, bo daje możliwość dalszej na
uki w Polsce - powiedziała Kasia recy
tująca wiersz podczas pobytu w urzę

dzie. - W Rybniku bardzo mi się podo
bało, chociaż pogoda nie była zbyt ład
na. Kiedyś chciałabym przyjechać do 
Polski na studia.

Dzieci ze Lwowa i Gródka podczas 
pobytu w Kamieniu były na wycieczce 
w Ustroniu, zwiedzały Rybnik, jeździ
ły konno. We wtorek wyjechały już do 
swoich rodzinnych miast bogatsi o 
nowe doświadczenia i podarunki od 
prezydenta miasta - polskie książki i 
słodycze. /a/

Sn

Siatkówka plażow a zdobywa coraz więcej zwolenników. Czytaj na str. 7.

D ziennikarze m ediów  lokalnych  
w ogrodach Pałacu Prezydenckiego

Prezydent za decentralizacją
Tuż po powrocie ze Stanów Zjednoczonych prezydent Aleksan

der Kwaśniewski przyjął w Pałacu Prezydenckim w Warszawie 
grupę 250 dziennikarzy mediów lokalnych.W spotkaniu wziął 
również udział przedstawiciel redakcji “Gazety Rybnickiej”.

dent docenia wkład mediów, a zwła
szcza mediów lokalnych w kreowaniu 
stosunku opinii publicznej wobec rze
czywistości, a także rzetelne i obiek
tywne relacjonowanie przemian zacho
dzących w naszym kraju. Ma też 
nadzieję, że spotkanie to może stać się 
kolejnym krokiem na drodze współpra
cy środków komunikacji społecznej z 
Urzędem Prezydenta.

Jak powiedziała nam jedna z inicja
torek i współorganizatorek spotkania 
Urszula Zyzik - Hauszyld z Biura Sa
morządowego Kancelarii Prezydenta 
RP, wpływ na zaproszenie naszej ga
zety miały również ubiegłoroczna na
groda i tegoroczne wyróżnienie w kon
kursach organizowanych przez Stowa
rzyszenie Prasy Lokalnej.

Spotkanie z prasą lokalną było dla 
prezydenta pierwszą po powrocie z 
USA okazją do zaprezentowania efek
tów wizyty. Stąd obecność również 
dziennikarzy TV, radia i prasy central
nej. Wśród znanych twarzy, głosów i 
piór zauważyliśmy Monikę Olejnik z 
radiowej “Trójki”, Katarzynę Kolendę 
- Zaleską - telewizyjną sprawozdaw- 
czynię z Sejmu, Wojciecha Reszczyń
skiego i wielu innych.

Na wstępie spotkania, które odbyło 
się w ogrodach Pałacu Prezydenckie
go A. Kwaśniewski zrelacjonował swo
ją  podróż do Stanów Zjednoczonych i 
rozmowy z politykami amerykańskimi,

miesięczny
ZA PARMO!

Wydrukowany obok kupon może być 
szansą na darmowy bilet miesięczny ko
munikacji miejskiej na terenie Rybni
ka. Wystarczy go wyciąć i razem z dwo
ma kuponami, które już wydrukowali
śmy i ostatnim, który zamieścimy za 
tydzień, nakleić na kartkę pocztową i wy
słać na adres naszej redakcji lub wrzucić 
do “żółtych skrzynek” w terminie do 10 
sierpnia.

przedstawicielami środowiska polonij
nego oraz organizacji żydowskich. Za 
najważniejsze uznał rozmowy na temat 
przystąpienia Polski do NATO stwier
dzając, że negocjacje co do ostatecz
nego terminu rozpoczną się w roku 
przyszłym.

Mówił też o swojej wizycie na lotni
skowcu “Roosevelt”, na którym z tej 
okazji przy dźwiękach Mazurka Dą
browskiego wciągnięto na maszt pol
ską flagę. Prezydent zauważył, że 
podobną uroczystość powinniśmy 
przeżywać już niedługo w siedzibie 
NATO w Brukseli.

Rozmowy z przedstawicielami śro
dowiska polonijnego dotyczyły ko
nieczności wzmocnienia polskiego lob
by w USA i współpracy z organizacja
mi polonijnymi.

Ostatnie kontrowersje wokół obozu 
w Oświęcimiu i rocznicy “pogromu 
kieleckiego” sprawiły, że szczególnie 
ważne były rozmowy z przedstawicie
lami środowiska żydowskiego. Jako 
przykład trudnego pytania prezydent A. 
Kwaśniewski podał to zadane przez 
polskiego Żyda z Nowego Jorku, który 
domagał się zwrotu warszawskiego 
kina “Atlantic”. Uogólniając problem 
zwrotu majątku prywatnego Żydów 
prezydent stwierdził, że jest to ogro
mnie utrudnione powojennymi migra-

c.d. na stronie 2

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

GAZETA RYBNICKA, TEL. 28825 1



Zarząd Miasta informuje
Wydział Inwestycji i Budownictwa Urzędu Miasta w Rybniku, 

ul. Chrobrego 2 ogłasza ofertowy, pisemny przetarg nieograniczony 
NA: 1/ BUDOWĘ SIECI WODOCIĄGOWEJ O DŁ. 1200 MB ORAZ BUDOWĄ 
PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW DLA OSIEDLA DOMKÓW JEDNORODZIN

NYCH W RYBNIKU, UL. WIERZBOWA, ŻOŁĘDZIOWA.
Oferty należy złożyć do dnia 27 sierpnia 1996 r. w Wydziale Inwestycji i Budownictwa. 
Przetarg odbędzie się w dniu 28 sierpnia 1996 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta 

Rybnika sala nr 137 ul. Chrobrego 2.
Do udziału w przetargu upoważnia wadium w wys. 10.000,00 zł wpłacone w kasie Urzę

du lub na konto nr 372602-2017-3620-3-68 PBK I O. Rybnik do dnia 27.08.1996 r. oraz 
zakup specyfikacji w cenie 20,00 zł.

Każdy oferent może być obecny przy otwieraniu ofert.

Wydział Inwestycji i Budownictwa Urządu Miasta w Rybniku w Rybniku ul.
Chrobrego 2 ogłasza ofertowy pisemny przetarg nieograniczony 

NA BUDOWĘ KANALIZACJI SANITARNEJ O ŚREDNICY FI 200 MM 
I DŁ. 49,0 M ORAZ FI 315 MM I DŁ. 121, 5 M 

W RYBNIKU BOGUSZOWICACH, UL. NALAZKÓW.
Oferty należy złożyć do dnia 19 sierpnia 1996 r. w Wydziale Inwestycji i Budownictwa. 
Przetarg odbędzie się w dniu 20 sierpnia 1996 r. w siedzibie Urzędu Miasta Rybnika sala 
nr 137, ul. Chrobrego 2.
Do udziału w przetargu upoważnia wadium w wys. 1.500,00 zł wpłacone w kasie urzędu 
lub na konto nr 372602-2017-3620-3-68 PBK 1 o/Rybnik do dnia 19.08.1996 r. oraz zakup 
specyfikacji w cenie 1.500,00 zł. Każdy oferent może być obecny przy otwieraniu ofert. 
Szczegółowe informacje oraz specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać 
w Wydziale Inwestycji i Budownictwa Urzędu Miasta Rybnika, ul. Hallera 10 a, tcl. 23011 
w. 7706 lub 23989 w godz. od 8.00 - 14.00 od poniedziałku do piątku.

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

NA MODERNIZACJĘ WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI CENTRALNEGO 
OGRZEWANIA W BUDYNKU K. R. PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

W RYBNIKU.
Termin realizacji: do 20 września 1996 r.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w Wydziale Inwestycji i 
Budownictwa Urzędu Miasta Rybnik ul. Hallera 10 a.
Koszt specyfikacji - 5,00 zł.
Oferty w zaklejonej kopercie z napisem “Instalacja centralnego ogrzewania w budynku K. R. 

Państwowej Straży Pożarnej w Rybniku” należy złożyć do dnia 19.08.1996 r. do godz. 9.00. 
Przetarg odbędzie się w dniu 19.08.1996 r. o godzinie 13.00 w siedzibie Urzędu Miasta 
Rybnika ul. Chrobrego 2 w sali nr 138.
Zakup specyfikacji i złożenie oferty jest równoznaczne z przyjęciem zaproszenia na otwar
cie ofert przetargowych.
Szczegółowe informacje dotyczące warunków zamówienia można uzyskać w Wydziale In
westycji i Budownictwa Urzędu Miasta w Rybniku, ul. Hallera 10 a, tcl. 23011 w. 7702 lub 
23989 w godz. od 8.00 - 14.00 od poniedziałku do piątku.

Wydział Inwestycji i Budownictwa Urzędu Miasta Rybnika 
ogłasza przetarg nieograniczony

NA WYKONANIE PRZYŁĄCZA CENTRALNEGO OGRZEWANIA DO BUDYN
KU DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ UL. ŻUŻLOWA W RYBNIKU.

Długość przyłącza - 98 mb
- w technologii prcizolacji: 78 mb x 2
- w technologii tradycyjnej: 20 mb x 2 
Termin realizacji: do 20 września 1996 r.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w Wydziale Inwestycji i 
Budownictwa Urzędu Miasta Rybnik ul. Hallera 10 a.
Koszt specyfikacji - 5,00 zł

Oferty w zaklejonej kopercie z napisem “Przyłącze c.o. - Domu Pomocy Społecznej ul. 
Żużlowa” należy złożyć do dnia 19.08.1996 do godz. 9.00.
Przetarg odbędzie się w dniu 19.08.1996 r. o godzinie 11.00 w siedzibie Urzędu Miasta 
Rybnika ul. Chrobrego 2 w sali nr 138.

Zakup specyfikacji i złożenie oferty jest równoznaczne z przyjęciem zaproszenia na otwar
cie ofert przetargowych.

Szczegółowe informacje dotyczące warunków zamówienia można uzyskać w Wydziale 
Inwestycji i Budownictwa Urzędu Miasta w Rybniku, ul. Hallera 10 a, tcl. 23011 w. 7702 
lub 23989 w godz. od 8.00 - 14.00 od poniedziałku do piątku.

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. nic podlegają wykluczeniu Ustawy o zamówieniach publicznych.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rybniku - Kamieniu ogłasza 
PRZETARG OFERTOWY, NIEOGRANICZONY NA ZAKUP DRZWI 

PLASTIKOWYCH NA BASEN KRYTY W RYBNIKU.

Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w 
siedzibie dyrekcji, w Hotelu “Olimpia”, przy ul. Hotelowej 12 w Kamieniu.

Pisemne oferty należy składać do 8.08.1996 r. w zaklejonych kopertach z dopiskiem 
“Przetarg” w dyrekcji MOSiR.

Ogłoszenie wyników odbędzie się dnia 9.08.1996 r. o godz. 10.00 w Hotelu “Olimpia”.
Złożenie oferty jest jednoznaczne z przyjęciem zaproszenia na przetarg. Spotkanie ofe

rentów odbędzie się 31.07.1996 r. na basenie krytym w Rybniku, przy ul. Powstańców 40 
o godz. 10.00.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr teł. 22-140.

Zarząd Miasta informuje
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku ul. 3 Maja 12 ogłasza

NEGOCJACJE Z ZACHOWANIEM KONKURENCJI O UDZIELENIE 
ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA REMONT KAPITALNY DACHÓW 

w budynkach administrowanych przez ZGM dzielnica Chwalowice ul. A. Stefek Nr 
3 i 13 oraz ul. Śląska Nr 25 i remont kapitalny dachów dzielnica Boguszowice ul. 
Bogusławskiego Nr 9 i 4.

Zaproszenie do składania ofert wstępnych należy odebrać w siedzibie zamawiającego 
pokój nr 13.
Oferty wstępne należy składać do dnia 29.07.1997 r.. Uprawnione do kontaktów z ofe
rentami są Ewa Kozioł i Danuta Nielaba.

Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych.
W postępowaniu mogą wziąć udział oferenci, którzy nic podlegają wykluczeniu z mocy 

Ustawy o zamówieniach publicznych.

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku ul. 3 Maja 12 ogłasza 
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ROZBIÓRKĘ BUDYNKÓW PRZY UL.

MIEJSKIEJ 5 I 7.

Termin realizacji: do końca sierpnia 1996 r.
Wadium w wysokości 1.000 zł należy wnieść w kasie ZGM, lub na rachunek zamawia

jącego do 5.08.1996 r. godz. 13.00. Postępowanie nic zostało poprzedzone wstępną kwa
lifikacją. Specyfikację istotnych warunków zamówienia /cena 5 zł/ można odebrać w sie
dzibie zamawiającego pokój nr 13. Uprawniony do kontaktów z oferentami - Wiktor 
Mandrysz. Termin składania ofert upływa dnia 5.08.1996 r. o godz. 15.00.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 6.08.1996 r. o godz. 8.00 w siedzibie zamawiającego pokój 
nr 4.

Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych.
W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy nic podlegają wykluczeniu z mocy 

Ustawy o zamówieniach publicznych.

Z życia wzięte...
V_________________________ )

Zabłąkane śmieci
Niezwykłą troską wykazał się zarząd 

elektrowni “Rybnik”. To, że zbiornik 
wodny został ogrodzony nie jest dla ni
kogo nowością. Do niedawna można 
było jednak wejść na obwałowania, tak 
że spacerowicze mogli swobodnie ko
rzystać choćby z widoku na wodę. Te
raz metalowe drzwi zostały zamknięte, 
a miejsce opatrzono odpowiednia^ in
strukcją[ zakazującą przebywania na 
wałach zbiorników z wypasaniem by
dła włącznie. Spacerowicze pozbawie
ni zostali miejsc do chodzenia, wydają
cy zakaz jednak nie przestali dbać o 
czystość terenu. Pomimo bowiem za
mknięcia terenu, na obwałowaniach 
nadal stojci, i to gęsto, kosze na śmieci. 
Być może kierownictwo elektrowni li
czy na dyscyplinę brudów, które same, 
zabłąkane z innych rejonów, znajda^ 
drogę do odpowiedniego kubła. /a/

Prezydent za 
decentralizacją

Co now ego
c.d. ze strony 1.

bielizna z poszczególnych oddziałów i 
szpitali. Do magazynów i do pralni 
dostawać się ona będzie specjalnie do 
tego przygotowanymi tunelami. Dzię
ki takim podziemnym tunelom, których 
w całym obiekcie jest aż 11, można 
było połączyć z sobą wszystkie wolno 
stojące budynki.

Jak powiedział wiceprezydent Józef 
Cyran, w najbliższych dniach powi
nien rozstrzygnąć się przetarg na wy
posażenie kuchni szpitalnej. Jako wzór 
w ybrano podobne pomieszczenia, znaj
dujące się już w szpitalu w Lesznie.

Największy obiekt - 11 -piętrowy pa
wilon “łóżkowy”, do którego na prze
łomie 1997/98 planuje się przenieść 
pierwszych chorych, będzie w stanie 
przyjąć jednorazowo, blisko 800 pa
cjentów. Składa się nań kilkadziesiąt 
pokoi dwu- i trzyosobowych, przy 
czym każde dwa pokoje połączone 
będąwspólnąłazienką. Na każdym pię
trze znajdzie się też pomieszczenie dla 
personelu medycznego. Jedyna sala 
zabiegowa w tym budynku mieścić się 
będzie na oddziale okulistycznym. Re
szta sal operacyjnych, których w szpi
talu będzie 7, znajdzie się w tak zwa
nym “sercu szpitala”, czyli w pawilo
nie diagnostyczno-zabiegowym, stoją
cym pomiędzy przychodnią i pawilo
nem “łóżkowym”, a połączonym z nimi 
korytarzami i tunelami.

Ogromne znaczenie przywiązuje się 
do ochrony przeciwpożarowej budyn
ków - wszędzie można znaleźć auto
matyczne przegrody i blachy oddymia
jące oraz czujniki pozwalające, w wy
padku pożaru, na błyskawiczne oddzie
lenie od siebie pozostałych części bu
dynku, a tym samym uniemożliwienie 
rozprzestrzeniania się ognia.

Spore wrażenie robią fragmenty ele
wacji, stanowiącej rzadko dotychczas 
spotykane połączenie kolorów: beżo
wego, brązowego i ciemnozielonego. 
Zanim jednak przystąpi się do malo
wania zewnętrznych ścian budynków 
- należy je ocieplić. Do tego celu uży
to skomplikowanej, amerykańskiej 
technologii “Dry Vit”. Prócz tego w 
całym pawilonie “łóżkowym” wymie
niono okna, na drewniane, składające 
się z trzech szyb.

Dużym mankamentem, opóźniają
cym nieco prace w ykończeniow e

c.d. ze strony 1

na budow ie?
obiektu, jest konieczność “przeprojek- 
towywania” niektórych pomieszczeń, z 
uwagi na stosowane aktualnie nowsze 
technologie a także zmieniające się cią
gle przepisy.

Niewykorzystany, jak na razie, bę
dzie budynek zaplanowany początko
wo na oddział psychiatryczny. Ze 
względu na bliskość szpitala przy uli
cy Gliwickiej planuje się zmienić jego 
przeznaczenie. Na co - jeszcze nie wia
domo.

Na etapie projektowania jest w tej 
chwili park, mający otaczać budynki 
szpitalne i służyć celom rahabilitacyj- 
nym. Ciekawostkąjest też przygotowa
ne na terenie szpitala lądowisko dla 
helikopterów, co powinno znacznie 
ułatwić transport niezbędnych leków 
czy chorych z dalszych odległości.

W skład szpitala wchodzić też będą 
między innymi: laboratoria analitycz
ne, apteka, biblioteka, kawiarenka, ho
telik dla matek pragnących być w szpi
talu z dziećmi oraz pomieszczenia do 
stosowania wodolecznictwa. Wszystko 
to znajdzie się na około 20 hektarach 
terenu - stanowiąc imponujący kom
pleks szpitalny. Teren wokół szpitala 
jest już w miarę uporządkowany, w 
wielu miejscach położono kostkę cho
dnikową, a gdzieniegdzie można nawet 
zobaczyć eleganckie trawniki. Dodat
kowym plusem dla szpitala są dwa 
nowe, duże parkingi.

Mimo, że szpital będzie miał status 
wojewódzkiego, a nie miejskiego - to, 
zdaniem wiceprezydenta Cyrana, bez 
pomocy miasta trudno byłoby zakoń
czyć budowę - wszak w tym roku z kasy 
miejskiej poszło na nią 30 miliardów 
starych złotych i jest to największa 
miejska inwestycja oraz, co najważniej
sze, najpotrzebniejsza.

L ucyna Tyl

cjami ludności polskiej, prosił też 
przedstawicieli mediów by na sprawę 
stosunków polsko-żydowskich nie pa
trzeć przez pryzmat pojedynczych in
cydentów.

Dziennikarze mediów lokalnych za
dawali również pytania z zakresu wiel
kiej polityki, ale przede wszystkim in
teresował ich stosunek prezydenta do 
reformy administracyjnej i oddawanie 
kompetencji w dół - gminom. Prezy
dent uważa, że decentralizacja jest nie
odzowna. Jest zrozumiałe, że im wię
cej zadań gmina otrzyma, tym większe 
trzeba jej zapewnić środki do ich reali
zacji. Prezydent podkreślił zresztą że 
sytuacja budżetów samorządowych jest 
lepsza od budżetu centralnego i tak być 
powinno.

Pytano prezydenta również o pro
blem uszczelniania granic wschodniej 
Polski, uroczystości z okazji rocznicy 
wydarzeń w Poznaniu i odwołania wo
jewody gdańskiego. Odpowiedzi nie 
wykraczały poza znane już i wielokrot
nie pow tarzane przez prezydenta 
stwierdzenia.

Dalsze rozmowy toczyły się w mniej
szych grupach. Wiele pytań dziennika
rze mieli do szefowej Kancelarii Prezy
denta Danuty Waniek, a dotyczyły one 
przede wszystkim stosunku lewicy do 
konkordatu. Jak można się było zorien
tować, duża część prasy lokalnej, w tym 
samorządowej reprezentuje odmienną 
opcję polityczną niż ekipa rządząca, 
czemu dawano wyraz w pytaniach.

Generalnie spotkanie w ogrodach Pała
cu Prezydenckiego można uznać za wy
darzenie zaspokajające ciekawość przed
stawicieli lokalnych mediów, którzy z bli
ska zobaczyli głowę państwa i jej siedzi
bę. Nie wydaje się natomiast, by przy tej 
okazj i można było prezydenta zaintereso
wać konkretnymi problemami różnych 
regionów Polski.

W każdym razie Zarząd Zieleni Miej
skiej w Rybniku miałby w pałacowych 
ogrodach wielkie pole do popisu... Kolej
ne spotkanie zapowiedziano na wrzesień.

Irl

Serdeczne podziękowanie za okazaną pomoc, 
troskę i współczucie w czasie ciężkiej choroby 

Męża i Ojca oraz udział w  pogrzebie

śp. Wernera Pierzyny
dyrekcji, współpracownikom Działu Historii i Kultury Regionu 

oraz wszystkim pracownikom Muzeum w Rybniku
składają:
Żona, Córka i Syn
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Makulaturowy impas
Jeszcze niedawno sprzedaż makulatury stanowiła niezłą formę 

podreperowania domowego budżetu. Dziś jednak coraz mniej można 
na to liczyć.

Ceny za kilogram tego surowca wtór
nego są śmiesznie niskie, zresztą co
raz częściej punkty skupu odmawiają 
jego przyjmowania z uwagi na kłopoty 
ze zbytem. W normalnej sytuacji ma
kulaturę oddaje się do papierni, oka
zuje się jednak, że w tym miejscu spra
wa nieco się komplikuje. Po pierwsze, 
papiernie zostały “zasypane” surow
cem sprowadzanym z zagranicy, po 
drugie, na wytwarzany z makulatury 
papier pakowy czy toaletowy też coraz 
trudniej znaleźć nabywców, i po trze
cie wreszcie - papiernie wyposażone są 
w przestarzały sprzęt, nie pozwalający 
na produkcję innych rodzajów papie-

Magazyny i place składowe są pełne...

ru, na przykład lepszych gatunkowo 
czy o innym przeznaczeniu.

Dwa punkty skupu surowców wtór
nych w Rybniku skupują jeszcze ma
kulaturę, ale być może w najbliższych 
dniach zaprzestaną tego, z uwagi na 
pełne magazyny i place składowe oraz 
niewielkie perspektywy na zmianę sy
tuacji.

Obydwie rybnickie firmy przekazu
ją  zebraną makulaturę do papierni w 
Mikołowie - tam tymczasem początko
wo ograniczono, a potem zupełnie 
wstrzymano skup. W efekcie cena ma
kulatury gwałtownie spadła i waha się 
obecnie od 5 groszy za kilogram w 
punkcie przy ulicy Skłodowskiej - Cu
rie, do 10 groszy w Chwałowicach przy 
ul. 1 Maja.

Właściciele obydwu firm zgodnie 
stwierdzają, że ten zastój trzeba prze
czekać, choć przyznają jednocześnie, 
iż w poprzednich latach trwał on naj
wyżej od kilku dni do kilku tygodni. 
Teraz jednak kłopoty ciągnąsię od bli
sko pół roku, bo wtedy właśnie rozpo
czął się masowy napływ zagranicznej 
makulatury, stosunkowo tańszej, choć 
gorszej gatunkowo. Jedynym wyjściem 
z sytuacji zdaje się być zmiana przepi
sów celnych - to jednak zależy od 
władz na szczeblu ministerialnym.

Cóż więc mają zrobić drobni zbiera
cze makulatury? Zarobić na niej nie 
sposób, ale może dałoby się wymieniać

makulaturę na przykład na bilety do 
kina, czy karnety na basen, tak jak zro
biono to już w kilku gminach naszego 
województwa? Właściciele punktów 
skupu są otwarci na tego typu propo- 
zycje - jest to jedynie kwestia wejścia 
w umowę z władzami miasta lub z pry
watnymi przedsiębiorcami.

Takie rozwiązanie może zaintereso
wać “zbieraczy”, w żaden jednak spo
sób nie poprawi sytuacji punktów sku
pu, gdzie makulatura, którą najpierw 
trzeba posegregować i zapakować, 
nadal będzie powiększała magazyno
we “hałdy”, czekając aż ktoś spróbuje 
powstrzymać napływ śmieci z zagra
nicy, lub po prostu wyda decyzję o ich 
spaleniu...

Lucyna Tyl

Kilka lat temu funkcjonowało w cen
trum Rybnika kilka kin: “Górnik” przy 
dzisiejszej ulicy Miejskiej, “Ślązak” w 
pobliżu poczty i “Premierowe” w Tea
trze Ziemi Rybnickiej. Dziś zostało tyl
ko to ostatnie i “szczątkowe” kino 
“Apollo”. Na szczęście funkcjonują 
kina w dzielnicach: “Wrzos” w Niedo- 
bczycach i “Zefir” w Boguszowicach.

W niedobczyckim “Wrzosie” seanse 
odbywają się tylko raz w tygodniu, kino 
nie jest więc placówką przynoszącą 
wielkie dochody, ale mniejsza kasa z 
seansów indywidualnych rekompenso
wana jest przez zamówienia na seanse 
zbiorowe dla szkół. Kierownictwo 
Domu Kultury nie zamierza z kina re
zygnować i chwała mu za to. Podobnie 
w Boguszowicach - tu seanse są częst
sze, ale frekwencja nie pokrywa ko
sztów, choć można już odczuć lepszą 
koniunkturę. W kinie “Zefir” również 
organizowane są seanse dla okolicznych 
szkół podstawowych. Jak powiedział 
dyrektor domu kultury Bernard Kucz, 
taki jest los kin dzielnicowych - mło
dzież dojeżdża do szkół średnich do 
centrum i często tam “zalicza” filmy 
premierowe. Kierownictwo, pomimo 
trudności, nie myśli o zawieszeniu dzia
łalności kina, ale raczej o sposobach 
przyciągania do niego widzów.

Kinową aparaturą dysponuje również 
dom kultury w Chwałowicach, braku
je tylko... kinooperatora. Gdy kierow
nictwo placówki znajdzie człowieka z 
uprawnieniami, kino może wznowi 
swoją działalność.

“Minikino” o kosmicznej nazwie 
“Apollo” było do niedawna kinem z

Wakacje w
W ubiegłym tygodniu z wakacyj

nego wypoczynku w niemieckiej 
miejscowości Eurasburg powróciła 
grupa rybnickich dzieci. 35 chłopców 
w wieku 9 - 12 lat bawiło się i mie
szkało w sportowym ośrodku niedale
ko Monachium. - Rybniczanie już po 
raz drugi zostali zaproszeni do spędze
nia wakacji w Eurasburgu. Tym razem 
jednak strona niemiecka postawiła wa
runki dotyczące przyjmowanych dzie
ci. Dlatego pojechała właśnie taka gru
pa wiekowa i były to dzieci z rodzin

Zdj. :sol

Budowę obiektu, którego największą 
część stanowi kryta pływalnia, rozpo
częto w 1985 roku. Zaplanowano bu
dowę dwóch basenów - większy o wy
miarach 25 x 12,5 m oraz mniejszy 10 
x 4,5 m. Na poziomie dużego basenu 
zaprojektowano kawiarnię oraz szatnie 
szafkowe dla 200 osób. Oprócz tego 
projekt przewiduje zespół odnowy bio
logicznej i mały basen do nauki pły
wania z szatniami, sauną i siłownią.

W marcu 1990 roku z uwagi na brak 
środków finansowych roboty przy kry
tej pływalni zostały przerwane. Przez 
te pięć lat udało się wykonać budynek 
krytej pływalni w stanie surowym, po
kryć i ocieplić dach, wykonać 90 pro
cent instalacji grzewczo-wentylacyjnej, 
50 procent instalacji c.o., zainstalować 
kanalizację zewnętrzną sanitarną i de
szczową, zbiornik retencyjny o obję
tości 250 m sześć. W ciągu 5 lat nakła
dy finansowe wyniosły 1 mld 231 min 
888 tysięcy starych złotych.

W 1993 roku kopalnia zleciła opra
cowanie ofertowe w zakresie komple
ksowego wykończenia robót na obiek
cie z wprowadzeniem aktualnie no
wych technologii i rozwiązań, łącznie 
z wyposażeniem obiektu. W opracowa
niach tych główny nacisk położono na

Cisza na budowie
W sierpniu ubiegłego roku władze kop. Jankowice zwróciły 

się do Zarządu Miasfa Rybnika z prośbą o pomoc, głównie 
finansową, przy kontynuacji budowy ośrodka sportowo-re- 
kreacyjno-rehabilitacyjnego w Rybniku - Boguszowicach znaj
dującego się tuż obok hali widowiskowo-sportowej.

Tak obecnie prezentuje się budowany od 10 łat basen kryty 
w Rybniku - Boguszowicach

N ajlepsze te  male kina?
prawdziwego zdarzenia. Obecnie miej
sca dla kinomanów znajdują się tylko 
na balkonie, a cały parter został prze
znaczony na salon meblowy. Dzięki 
temu w czasie niezbyt ciekawych pro
jekcji filmowych co bardziej znudze
ni widzowie mogą zapoznawać się z 
ofertą meblową.

Jeszcze nie tak dawno na parterze 
organizowane były dyskoteki, ale ze

względu na ich nieopłacalność posta
nowiono z nich zrezygnować. Zatem 
sklep meblowy, dyskoteka i kino w jed
nym pomieszczeniu! Polak potrafi. Po
mimo tego dziwnego rozwiązania na
leży stw ierdzić, iż repertuar kina 
“Apollo” jest interesujący, mogący 
konkurować z “Premierowym” w TZR.

A jaki los spotkał pozostałe dwa ryb
nickie kina? Na Paruszowcu kino domu 

kultury “Silesii” zosta
ło przeznaczone na 
pomieszczenia kilku 
prywatnych hurtowni, 
a budynek kina “Gór
nik” został sprzedany 
na przetargu w 1993 r. 
obecnemu właścicie
lowi, czyli Górnoślą
skiemu Bankowi Go
spodarczemu, którego 
gmach sąsiaduje z bu
dynkiem byłego kina. 
Jak widać prywatyza
cja rządzi się swoimi 
prawami. Żywimy jed
nak nadzieję, że to ko
niec kinowej zapaści. 
Jak wskazują tenden
cje światowe, ludzie 
znów zaczęli chodzić 
do kina.Co nas, sta
rych kinomanów, bar
dzo cieszy.

MaT, Irl
W kinie "Apollo" można obejrzeć i film, i meble

Niemczech
niepełnych lub wielodzietnych wytypo
wane przez pracowników opieki spo
łecznej - powiedziała Maria Kufa - 
Skorupa, współorganizatorka wyja
zdu.

Dzieci przede wszystkim uczestni
czyły w rozmaitych zajęciach sporto
wych, ale znalazł się też czas na wy
cieczkę w Alpy i do Monachium. Wie
le radości przyniosły zajęcia plastycz
ne zorganizowane wspólnie z niemiec
kimi dziećmi, podczas których robio
no gipsowe maski własnej twarzy. Wła- 
snoręcznie pomalowane, były dla 
wszystkich obok wspomnień cenną 
pamiątką przywiezioną z pobytu w 
Niemczech.

Wrażenia przywiezione z wakacji

zostaną na długo w pamięci dzieci, 
szczególnie, że wszystkie były po raz 
pierwszy za granicą. Mieliśmy wyciecz
ki w góry i zwiedzaliśmy miasto, ale 
głównie graliśmy w piłkę. Najbardziej 
podobało mi się wesołe miasteczko i 
zjeżdżanie na takich specjalnych san
kach. W przedostatnim dniu mieliśmy 
natomiast dyskotekę - opowiada wra
żenia z wyjazdu Paweł Grimm z Nie- 
dobczyc.

Wyjazd dzieci był możliwy dzięki 
początkowo prywatnym kontaktom 
nawiązanym przez mieszkankę Rybni
ka Marię Papież z Rosemarie Tro- 
scher ze stowarzyszenia Arbeitskreis 
“Deutsch - polnischer Jugendaustau
sch”. Przejazd dzieci i ubezpieczenie 
finansowało miasto, a dodatkowej po
mocy udzieliło Biuro Paszportowe, 
bezpłatnie wyrabiając kolonistom po
trzebne dokumenty. /a/

przystosowanie niektórych pomie
szczeń do rehabilitacji dzieci niepełno
sprawnych. W tym właśnie celu zapro
jektowano zainstalowanie windy, łą
czącej wszystkie kondygnacje obiektu. 
Koszt ukończenia całego obiektu z 
wyposażeniem szacuje się na 3500 tys. 
zł na poziomie cen 1995 roku. Z uwa
gi na znaczne koszty istnieje możliwość 
realizacji i oddania obiektu w dwóch 
etapach. W pierwszym etapie ukończe
nie dużego basenu z częścią socjalną, 
hallem głównym i kawiarnią o koszcie 
realizacji ok. 2000 tys. zł. W drugim 
etapie planowane jest wykonanie po
mieszczeń przeznaczonych dla odno
wy biologicznej wraz z wyposażeniem 
o koszcie realizacji ok. 1050 tys. zło
tych. Aktualnie prowadzi się prace pro
jektowe, jak również sondażowe, dla 
zapewnienia przekwalifikowania funk
cji basenu oraz znalezienia gospodarza 
obiektu.

Od sierpnia ubiegłego roku minęło 
trochę czasu i, niestety, od tamtego 
momentu prace budowlane nie zostały 
wznowione. Miasto pozytywnie rozpa

trzyło prośbę o pomoc finansową w 
kontynuacji budowy krytego basenu i 
w swoim budżecie postanowiło prze
kazać na to konto 5 mld starych zło
tych. Jednak pieniądze te będą przeka
zane w momencie, gdy na przyszłym 
obiekcie sportowym ruszą prace bu
dowlane. Miasto jest w stanie przezna
czyć większą sumę na ten cel, ale to w 
głównej mierze zależy od postępu przy 
dokończeniu budowy boguszowickie- 
go basenu.

Przyszłość tego jakże potrzebnego w 
naszym mieście obiektu sportowo - re
habilitacyjnego w tej chwili nie jest 
znana. Obecnie obiekt cieszy się du
żym zainteresowaniem okolicznych 
pijaczków i narkomanów. Wiele rze
czy jest zniszczonych, i najpierw trze
ba będzie przystąpić do ich remontu lub 
ich częściowej wymiany, a dopiero 
potem będzie można przystąpić do dal
szej budowy. Miejmy nadzieję, że już 
w niedługim czasie wszystkie sprawy 
formalne zostaną zakończone i na 
obiekcie pojawią się ekipy budowlane.

T ekst i zdjęcie: MaT
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kiem przypadkowe, choć trwające już 
od lat. - Ponad 15 lat temu zaintere
sowałem się tulipanami, bo były one 
popularne i łatwe do zdobycia - po
wiedział Jerzy Woźniak, prezes Ryb
nickiego Klubu Miłośników Kwiatów. 
- Potem, gdy u znajomego w ogródku 
zobaczyłem lilie - na nie przeniosłem  
swoje zainteresowania. Tulipany po
szły w zapomnienie, a teraz obok lilii 
hoduję irysy. Być może jest to zesta
wienie całkiem przypadkowe, ale chy
ba robię to z wyrachowania. Lilie, 
choć mają całą gamę koloru czerwo
nego, nie tworzą kwiatów niebieskich, 
wśród irysów natomiast nie uświadczy 
się barwy czerwonej. Dzięki ternu mam 
pełną paletę barw.

J. Woźniak na 300 m kwadratowych 
ma ponad 150 odmian lilii i około 300 
irysów. Jest to hodowla amatorska, ko
lekcjonerska, tak, że ogród wypełniają 
pojedyncze okazy. Największą saty
sfakcją dla hodowcy nie jest jednak zdo
bycie najbardziej cennej cebuli. - Naj
więcej radości sprawiają własne krzy
żówki - twierdzi J. Woźniak. - Praktycz
nie wyglądało to w ten sposób, że pyłek 
z jednej odmiany przenosi się na dru
gą, zapyla i czeka na efekty. Lilia wy
twarza nasienniki, które wybiera się do 
skrzynek w domu, irys zimuje w grun
cie. Gdy nasionko na wiosnę wyrasta, 
pozostaje tylko czekać, aż być może za 
dwa lata zakwitnie.

Dla zwiedzających wystawę tak 
duża liczba łodyg ściętych przez jed
nego hodowcę czasami wywoływała 
żal. - My na to patrzymy zupełnie in
aczej. To co pokazujemy, to w prze
ważającej mierze nadmiar, poza tym 
chcąc mieć coraz lepsze okazy, trze
ba ścinać kwiaty. Czasami tylko ro
bię to z zamkniętymi oczami. Ale w 
domu bukietów nie mam, wystarcza 
mi ogród - tłumaczy J. Woźniak.

W przyszłym roku wystawa zmie
ni swoją formułę. Podczas wakacji w 
1997 roku w Teatrze Ziemi Rybnic
kiej królować będą irysy.

Aneta Twaróg
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Na której z rybnickich kamienic w centrum Rybnika znajdują się przedstawio
ne na zdjęciu ozdobne fryzy z motywami roślinnymi i zwierzęcymi? Odpowiedzi 
prosimy szukać na tej samej stronie!

czat*Ue¿cíe...
DOM KULTURY 
BOGUSZOWICE

Bezpłatne projekcje filmowe w ramach 
akcji “Lato w mieście”
19.07. godz. 15.00 - “Top doc”

DOM KULTURY 
CHWAŁOWICE

23.07. godz. 10.30 - Konkursy sportowe
25.07. godz. 8.00 - Wycieczka Łężczok 
- Rudy Wielkie - Syrynia - Lubomia

MIEJSKA BIBLIOTEKA 
PUBLICZNA

19.07. godz. 11.00 “Krzyżówka z le
gendą" - w oparciu o baśnie pt. “U zło
tego źródła” w wyborze St. Wortman
22.07. godz. 11.00 - Quiz - “Znam po
stacie z polskich legend” - konkurs li
teracki
23.07. godz. 11.00 - Film wideo
24.07. godz. 11.00 - “Przypomnij so-

bie tę baśń” - tekst w oparciu o “Le
gendy i podania polskie” - M. Orłonia 
- J. Tyszkiewicz
25.07. godz. 11.00 - Film wideo
26.07. godz. 11.00 - “Rozwiązujemy 
rebusy” - przy opracowaniu wykorzy
stano elementy znanych klechd pol
skich

KĄPIELISKA
Kamień - czynne w godz. 9.00 - 18.00,
bilety: 2 zł normalne, 1 zł ulgowe, 1,5
zł emeryci, studenci
Ruda - czynne w godz. 9.00 - 18.00,
bilety: 2,5 zł normalne, 2 zl ulgowe 
1 zł dzieci
Paruszowiec - czynne w godz. 9.00 -
18.00, bilety 2 zł normalny, 1,5 zł eme
ryci, studenci, ł zł dzieci. 
Chwałowice - czynne w godz. 9.00 -
18.00, wstęp bezpłatny /a/

W ostatni weekend w hallu Teatru 
Ziemi Rybnickiej zapachniało liliami!

Rybnicki Klub Miłośników kwiatów 
już po raz szósty zorganizował Między
narodową Wystawę Lilii i Kompozycji 
Kwiatowych “Lilium Silesia”. Tego
roczna wystawa odbywała się pod ha
słem “Lilie w naszym otoczeniu”. Zgło
szone do konkursu ponad 200 łodyg 
oceniano w 12 grupach. Jury podziwia
ło lilie azjatyckie bezzapachowe, ale za 
to o bogatej skali barw; trąbkowe, mniej 
kolorowe, ale silnie pachnące; i lilie 
orientalne o subtelnych zapachach i 
ogromnych kwiatach w bieli, różu oraz 
liczne własne krzyżówki hodowców.

W ogólnej klasyfikacji, po zsumowa-

Z a p a c h n i a ł o . . .
wdzięczna wiązanka z polnych roślin, 
dodatkowo opatrzona wierszykiem, a 
możliwości ukwiecenia balkonów po
kazało stoisko Zarządu Zieleni Miej
skiej.

Podczas wystawy trwała loteria fan
towa i kiermasz kwiatów, dzięki którym 
wielu zwiedzających weszło w posia
danie nowych cebulek, sadzonek, czy 
roślin doniczkowych. Tym razem rów
nież goście podziwiający kwiaty mogli 
wyróżnić któregoś z hodowców. Na 
specjalnych kuponach oddawali swoje

W wystawie wzięło udział 23 wystawców, głównie z Rybnika, ale też Gliwic, 
Czech i Słowacji. Zdj.:sol
niu punktów zwyciężył podobnie jak w 
roku ubiegłym hodowca z Rybnika - 
Roman Widerski. Drugie i trzecie 
miejsce przypadło w udziale cudzo
ziemcom. Daigie miejsce zdobył po raz 
pierwszy wystawiający w Polsce Sło
wak - Anton Mego, który przywiózł do 
Rybnika lilie trąbkowe White Henry, 
ocenione jako największy okaz wysta
wy. Trzecie miejsce przypadło w udziale 
Czechowi Milanowi Tlachowi. Oprócz 
konkursu lilii po raz pierwszy odbył się 
konkurs układania kompozycji kwiato
wych. 60 wiązanek ocenianych było w 
trzech grupach: kompozycji okoliczno
ściowych, w wazonach i misach. Oprócz 
osób prywatnych do konkursu zapro
szone też zostały kwiaciarnie z regionu 
rybnicko-wodzisławsko-jastrzębskiego. 
W ocenie jury zwyciężyły piękne kom
pozycje kwiaciarni Euro Florist Dzi- 
woki - Ryszka z Rybnika. Wśród wy
stawianych bukietów znalazła się też

głosy zarówno na najpiękniejsze lilie, 
jak i kompozycje. Jednak już wiado
mo, że wśród głosujących zostaną roz
losowane nagrody - zestawy cebul.

W wystawie wzięło udział 23 wy
stawców, głównie z Rybnika, ale też 
Gliwic, Czech i Słowacji.

Rybnicki Klub Miłośników Kwia
tów jako podstaw ową działalność 
przyjął organizację wystaw kwiato
wych. Oprócz tego co miesiąc hodow
cy spotykają się, by dzielić się do
świadczeniami i okazami. Rybnicki 
klub ma też spore osiągnięcia. Jeden 
z miejscowych amatorów Bronisław 
Kondrot wyhodował i zarejestrował 
w Międzynarodowym Rejestrze Lilii 
w Londynie 7 odmian lilii, które zdo
były już nagrody na wystawach zagra
nicznych.

Niejednokrotnie jednak zaintereso
wanie tego typu kwiatami było cał-

Drugie wydanie przewodnika

Szlaki turystyczne Ziemi
Rybnicko-Wodzislawskiej
Sezon turystyczny w pełni, warto 

więc odnotować pojawienie się drugie
go, poprawionego i uzupełnionego wy
dania przewodnika autorstwa Jerzego 
Michalskiego “Znakowane szlaki

turystyczne Ziemi Rybnicko-Wodzi- 
sławskiej”.

Ładnie wydana przez Oddział Ryb
nicki PTTK książeczka z kolorową 
wkładką fotograficzną przedstawiają
cą najciekawsze obiekty turystyczne 
Ziemi Rybnicko-Wodzisławskiej oraz 
mapkąjest nieodzownym ekwipunkiem 
każdego turysty chcącego poznać nasz 
region. Irl I

Zajączki na warsztatach

Zajączki w 
nadmorskim 

amfiteatrze

Pod koniec czerwca członkowie ze
społu wokalno - mchowego “Zajączki” 
z Chwałowic wyjechali na 10 dni do 
Ustronia Morskiego na coroczne waka
cyjne warsztaty muzyczne. Obecnie w 
zespole, który liczy sobie 8 lat, a które
go opiekunami są Danuta Fojcik i Jaro
sław Hanik, tańczą dzieci w wieku od 5 
do 14 lat. W ciągu kilku dni spędzonych 
nad morzem młodzi artyści uczestniczyli 
w codziennych podwójnych próbach 
oraz dawali małe koncerty. Miały one

miejsce nie tylko w sąsiedztwie ośrod
ka wypoczynkowego “Panorama” w 
którym mieszkali, ale także w okolicz
nych miastach. Poza tym zespół po raz 
drugi wziął udział w kołobrzeskim Le- 
cie Muzycznym, małym festiwalu, w 
którym udział biorą głównie studenci. 
Pomimo intensywnych prób i licznych 
występów zespół zwiedził też Koło
brzeg, zaliczył rejs po morzu oraz za
kosztował kąpieli w zimnym Bałtyku. 
Teraz członkowie zespołu mają przerwę 

i dopiero 26 
sierpnia odbę
dzie się pierw
sza powakacyj
na próba, a już 
1 września kon-
cert przed ryb
nickim teatrem.

MaT

Konkurs dla zespołów teatralnych
Pod koniec czerwca zawiązał się 

komitet organizacyjny XXVII Ryb
nickich Dni Literatury, a tym samym 
rozpoczęły się przygotowania do tej 
dorocznej imprezy kulturalnej w na
szym mieście.

Jednym z przedsięwzięć towarzyszą
cych Dniom był w roku ubiegłym kon
kurs dla zespołów teatralnych, które 
przygotować miały spektakle o tematy
ce marynistycznej. Również w tym roku 
organizatorzy ogłaszają konkurs na naj
lepsze przedstawienie dla zespołów te
atralnych regionu rybnicko - wodzisław
skiego, ale jego tematyka jest tym ra
zem dowolna.

A oto regulamin konkursu:
* Konkurs jest otwarty dla wszystkich 
teatrów amatorskich działających w 
szkołach czy placówkach kultury regio
nu rybnicko-wodzisławskiego.
* W konkursie mogą uczestniczyć tea
try dramatyczne, poezji, żywego słowa, 
“przy kawie”, uliczne, kukiełkowe, ru
chu, pantomimiczne, jednego aktora itp.
* Nie narzuca się formy ani tematu - jury 
oceniać będzie to wszystko, co składa

się na dobry spektakl /reżyseria, sceno
grafia, aktorstwo, opracowanie muzycz
ne itp./.
* Wypełnione karty zgłoszeń należy 
przesłać w terminie do dnia 10.09.96 r. 
pod adres: Rybnickie Centrum Kultu
ry, ul. Saint Vallier 1,44-200 Rybnik.
* Przeglądu zgłoszonych spektakli jury 
dokonywać będzie w szkole lub ośrod
ku kultury, w którym dany teatr działa - 
w drugiej połowie września br. O do
kładnym terminie każdy teatr zostanie 
wcześniej powiadomiony.
* Na nagrody w powyższym konkursie 
przeznacza się kwotę 1.500 zł, którą 
rozdysponuje jury.
* Ogłoszenie wyników konkursu, wrę
czenie nagród a także prezentacja naj
lepszego spektaklu, nastąpi w czasie 
trwania XXVII Rybnickich Dni Litera
tury. Dokładny termin i miejsce, organi
zatorzy podadząw tenninie późniejszym.
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Apollo
19 - 25 lipca, 18.00 - “Nagi pery
skop” USA, 20.00 - “Szkoła czarow
nic” /USA/
26 lipca, 18.00 - “Szkoła czarownic”, 
20.00 - “Nagi peryskop”

Premierowe przy TZR 
23-25 lipca, 19.00 - “Cena nadziei” 
/USA, 15/

Estrada
Koncerty pod wierzbą 

21 lipca - Kapela “Nasi” z Kłokocina 
oraz Anna Stronczek, zdobywczyni II 
miejsca w konkursie Radia Katowice 
“Po naszemu czyli po Śląsku”

Wystawy
Muzeum - Stary Ratusz

“Rybnik moje miasto” oraz “Cechy rze
mieślnicze w miastach Górnego Ślą
ska” /ekspozycje stałe/, “Henryk Tkocz 
- fotografia” /do 3 1.08./, czynne z wy
jątkiem poniedziałków od 10.00 do 
14.00, w środy od 10.00 do 18.00, 
wstęp 2 zł /ulg. 1 zł/

— " "N

Dyskoteki
v_____________________________ .

Mała Scena Rybnicka
20 lipca od 20.00 do 2.00
21 lipca od 17.00 do 23.00 wieczorel
dla samotnych /a/

Kina

4g&
GAZETA RYBNICKA, TEL. 28825



Nauczyciele piszą

Dziękuję 
za odwagę...

Autorka książki pt. “Byłam nie tylko 
na Mikołowskiej” Natalia Piekarska - 
Ponęta, której sylwetkę przedstawiliśmy 
w nr 19 “GR”, pod koniec roku szkolne
go, zaproszona na spotkanie z uczniami 
klas ósmych SP nr 15 w Rybniku, dzie
ląc się swoimi bolesnymi wspomnienia
mi. Żywa lekcja historii połączona z do- 
kumentalno-biograficznym filmem, po
kazem pamiątek związanych z losami 
bohaterki książki, żywo zainteresowała 
młodzież, wzbudzając podziw i uznanie 
dla autorki. Jedna z uczennic w podzię
kowaniu dla pani Natalii - Piekarskiej - 
Ponęty napisała: “...Bardzo bym chcia
ła aby dzisiejsza młodzież była tak pa
triotycznie nastawiona do swojej Ojczy
zny, jak  młodzież z lat pańskiej młodo
ści. Dziękują Pani za odwagę. /.../ Gdy
by nie Pani i pańskie przyjaciółki, może 
nadal istniałby Stalinogród. Jest Pani 
Polkc[ przez duże “P ”.

Słowa te niech będą potwierdzeniem, 
jak ważne jest nie tylko przekazywanie 
historii rodzinnej ziemi, ale uświado
mienie młodemu pokoleniu cennych 
wartości jak: odwaga, patriotyzm, praw
da i wierność do końca swym ideałom, 
niezależnie od politycznej koniunktu
ry. Bowiem wciąż aktualna jest “złota” 
myśl: Kto nie pamięta historii, skazany 
jest na je j powtórne przeżycie.

K rystyna K iereta

życzeńDRZEWKO

Drogim Jubilatom 
Elżbiecie i Bronisławowi NOSTER 

z okazji SREBRNEGO WESELA 
dużo zdrowia i radości życzy 

Rodzina

Cysterskie Kompozycje
Krajobrazowe

Ptok piyrszy
Tera w lato, moje panie, 
Prziszoł czas na zaprawienie!

Interesujące zdjęcie straganu rzeźni
czego z  1925 roku, mieszczącego się 
przy ul. Chrobrego, naprzeciwko bro
waru, a w miejscu, gdzie dziś stoi D.H. 
"Hermes", pokazał nam do wykorzysta
nia nasz czytelnik Inocenty W ieczorek.

Na zdjęciu uwiecznione zostały dwie 
młode "rzeźniczki" w białych fartuchach. 
A  są to: Łucja Tkocz - Now ak i  żyjąca 
do dziś -prawie 90-letniaElżbieta Pier- 
chała - Karwot / z  praw ej/.

że my mieli dużo czasu na łosprowki 
ze sobom.

Trocha komedyji miołech czasym na 
wywczasach skuli tego, że my byli 2 + 
3, czyli niytypowom falilijom. Wszy li
dzie nóm to wytykali, bo musieli łóżko 
dostowiać abo stołek ku stole. Roz do 
mje w piyrwszo noc łóżka zabrakło i 
musiołech na dwóch zeslach spać. Coł- 
ko noc leżołech sztajfny ani gipsfigu- 
ra. Coch sie chcioł zwyrtnońć, to łone 
sie rozjyżdżały i drzistnółech rzi...m ło 
dyliny.

Spominomy czynsto z Milkom tamte 
czasy. Chciałoby sie jeszcze kańsik 
pojechać, ale brakuje nóm tego noj- 
ważniyjszego - rubego portmanyja.

S tarzyk

Środowisko naturalne Górnego Ślą
ska uważa się powszechnie za obszar 
całkowicie niemal zniszczony.

Ekolodzy słusznie biją na alarm, 
przedstawiając wielokrotnie przekracza
ne normy zanieczyszczenia wody, gle
by i powietrza. Jako przykład stawia się 
silnie zdegradowany obszar z okolic 
Katowic, Siemianowic, Chorzowa, By
tomia czy Zabrza. I choć działania lob
by ekologicznego powoli przynoszą 
zmianę świadomości ekologicznej, dla 
większości Polaków Górny Śląsk to 
“pustynia” przyrodnicza, na której nie 
ma naturalnych obszarów godnych uwa
gi i ochrony. Jest to obraz bardzo fał
szywy. Potwierdziły to w 1991 roku 
badania Wojewódzkiego Biura Projek
tów w Katowicach, dokonane w ramach 
programu “Waloryzacja przestrzeni 
Górnego Śląska - treści przyrodniczo- 
kulturowe”. Unaoczniły one istnienie na 
naszym obszarze wielu zaskakująco 
cennych obiektów przyrody ożywionej 
i nieożywionej, interesujących nawet w 
skali kraju i Europy Środkowej. Dwa 
górnośląskie obszary przyrodnicze 
pierwszorzędnej wagi to kompleks la
sów pszczyńskich i rudzkich. Wraz z 
systemem wodnym rzek Rudy, Pszczyn- 
ki, Korzeńca i Gostyni, tworzą one naj
ważniejszy w południowej Polsce po
most ekologiczny, przebiegającym po
między dolinami Wisły i Odry. Z połu
dniowej części tego obszaru w listopa
dzie 1993 roku na mocy rozporządze
nia Wojewody Katowickiego utworzo
ny został park krajobrazowy o nazwie 
“Cysterskie Kompozycje Rud Wiel
kich”. Jego terytorium wyznaczone zo

Graficznym symbolem parku jest 
meandryczne koryto rzeki Rudy za
kończone sklepieniem gotyckiego  
okna witrażowego, którego rozeta wy
obraża również zachodzące słońce

stycjach ekologicznych np. oczyszczal
ni ścieków. W przyszłości jednak, kie
dy powstaną powiaty, dyrekcja parku 
może stać się partnerem dla rybnickie
go bądź raciborskiego starosty w inicjo
waniu proekologicznych inwestycji z 
powiatowej kasy. Tymczasem jednak 
park krajobrazowy zabezpiecza nam 
przynajmniej to co jest - a to już niema
ło. Musimy sobie bowiem przynajmniej 
w części zdać sprawę jak bogate pod 
względem przyrodniczym są rudzkie 
lasy. Można spotkać tam 46 gatunków 
dziko żyjących ssaków, 15 gatunków 
płazów, kilkaset gatunków bezkręgow
ców oraz 249 gatunków ptaków. Zaś z 
olbrzymiego bogactwa roślin znajduje 
się tam 59 gatunków objętych częścio
wą lub całkowi tą ochroną. Teren ten bez 
wątpienia stanowi “zielone płuca” dla 
Rybnika, a utworzenie tam parku kra
jobrazowego nadaje mu odpowiedni sta
tus prawny. M arek Szołtysek

Ptok drugi
Prąd, woda, gaz - som drogi, 
A robota - Boże drogi!
Niy werci sie krauzow warzić 
I  sie sztyjc przi piecu smażić.

Ptok trzeci
Jak bez zima smak ci przidzie, 
W sklepie krauza kupić idzie. 

Yno wtedy z łowocami 
Najysz sie konserwantami!

Z OKAZJI URODZIN
Kochanem u M ężowi R yszardow i
wszystkiego najlepszego, dużo zdrowia, 
zadowolenia z życia rodzinnego 
i zawodowego życzy

kochająca żona 
z córeczką Sabinką

Rozpoznaj się na zdjęciu

Pierwsza z osób, które rozpoznają się na zdjęciu zrobionym w ubiegłym tygodniu 
na ulicy Sobieskiego i zgłoszą się w naszej redakcji, otrzyma publikowaną w gaze
cie fotografię oraz pięć smakowitych koloczyków! Zapraszamy do zabawy! 
Sponsorem naszej zabawy jest piekarnia Franciszka Studnika z Rybnika przy 
ulicy Kościelnej nr 3.W ubiegłym tygodniu nagroda została odebrana przez 
Marię POZIMSKĄ z Niewiadomia.

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

stało w oparciu o kompleks lasów rudz
kich oraz w oparciu o zasięg terytorial
ny działającego tam w latach 1258 - 
1810 zakonu cystersów. Park obejmuje 
obszar 481 km kwadratowych oraz stre
fy otulinowe o łącznej powierzchni 125

km kwadratowych. W jego granicach 
znalazła się część Kotliny Raciborskiej, 
Płaskowyżu Rybnickiego, Wysoczyzny 
Gaszowickiej, Wilczy i Golejowskiej, 
Doliny Rudy i Suminy oraz lewobrzeż
na część doliny rzeki Bierawki. Teren 
ten należy do siedemnastu gmin: Kuźni 
Raciborskiej, Nędzy, Raciborza, Lysek, 
Gaszowic, Gliwic, Jejkowic, Komowa- 
ca, Rydułtów, Sośnicowic, Pilchowic, 
Knurowa, Czerwionki - Leszczyn, Orze
sza, Suszca, Żor i Rybnika. Teren na
szego miasta leży na granicy parku i np. 
tereny dzielnic Zwonowice, Stodoły,

Chwałęcice, Wielopole, Golejów i Ka
mień leżąw granicach parku, zaś w jego 
otulinie znajduje się część Gotartowic i 
Paruszowca oraz Piaski i Ligocka Ku
źnia. Park krajobrazowy, poza rolą ogni
wa łańcucha ekologicznego południo

wej Polski, pełni też funk
cję skarbnicy zachowanych 
tam wartości przyrodni
czych i kulturowych, zwią
zanych ze światem roślin i 
zwierząt, ale również z ge
ologią i rzeźbą terenu z 
pokrywą glebową i siecią 
wodną. Status parku, zaak
ceptowany przecież przez 
rady poszczególnych gmin, 
w granicach których on się 
znajduje, uniemożliwia bu
dowanie na tym terenie 
uciążliwych dla środowi
ska obiektów. Poprzez 
organizowanie konkursów 
ekologicznych, wydawanie 
folderów, okolicznościo
wych wydawnictw i cy

klicznego periodyku “Scripta Rudensia” 
/Pisma rudzkie/ zarząd parku zajmuje się 
również jego promocją. Kontynuowa
ne są także interdyscyplinarne badania 
naukowe, projekty zagospodarowania 
terenów zielnych oraz plany zagospo
darowania przestrzennego. Poczyniono 
też pierwsze kroki zainstalowania infor
matycznego systemu gromadzenia, 
przechowywania, przetwarzania i wyko
rzystania danych na temat parku. Oczy
wiście dyrekcję i biuro parku finanso
wane z budżetu Wojewody Katowickie
go nie stać na uczestniczenie w inwe-

Na ulicy Rudzkiej koło zalewu specjalna tablica 
informuje, że wkraczamy na teren parku.

Gmiały ptaki 
z rynkowyjlatarni

Abecadło
Rzeczy

Śląskich
____________________

Wywczasy
\___________________ /

Dejcie mi ludzie pokój z latośnom po
godom. Isto już mómy poła lipca a joch  
jeszcze niy mioł przileżytości do po- 
rzondku moji rojmatyki na słońcu wy- 
grzoć. Ledwo siedna przed chałupom 
na ławce i giyry ku ciepłu wystyrcza, 
zarozki słońce zońdzie za chmura, za- 
czyno dmuchać w iater abo padze  
dyszcz. Dziwią sie ino kapuście i sza- 
łotowi, że przi takij pofyrtanyj i łochla- 
nyj pogodzie majom łodwaga rosnońć. 

A przeca już na dobre zaczón sie czas 
kolonii, wycieczek i wywczasów. Prziu- 
ważółech jednak, że niywiela dziecek 
na placu ubyło. Wiela larma bolo przed 

feryjami, tela larma jest i terozki. Wid
no ino niykierych łojców styko familiji 
zafundować wywczasy.

Nasza ołma, kerzy majom ju ż  88 ro-

/fra-sz.oł-ka/

_____________________ )

ków, padajom, że za nieboszczki Pol
ski na letniska jeździyli ino panoczki 
/ołma na nich prawiyli basoki/.

Starzyk, choć przerobiyłi ciynżko 
śtyrdziyści lot na dole, niy uwidzieli w 
swoim życiu ani końska morza ani po- 
dychali świyżym luftym w górach.

Ołma dycko krziwo patrzyli, ja k  my 
z naszymi baj tłamijeździyli na wywcza
sy. “Downij my nikaj niy jeździyli, bez 
feryje trza bolo gęsi paść i podszkrób- 
ków wachować, a źyja i niyjedyn wy- 
wczasowany może mi zdrowio pozo- 
w iścić”, padali.

Za czasów, kedych jeszcze robiół, 
choć ołma styjts buczeli, stykało mje 
kożdego roku po tóniu cołko famiłijo 
wywozić na grubske wywczasy nad 
morze. Dziecka szpluchtały sie łod 
rana do wieczora we wodzie a przi 
przileżytości wykurowały mandle, na 
kere ciyńgiym chorowały.

Nojważniyjsze jednak dlo nos bolo,

GAZETA RYBNICKA, TEL. 28825 ^ 2  5
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KONCERN POLSKO - DUŃSKI BRANŻY SPOŻYWCZEJ

ZATRUDNI:

Wymagania: własny samochód.
Oferty: SchulstadSPC, 40-857Katowice, ul. Wolnego 14

Zarząd Miasta informuje
Zarząd Miasta Rybnika ogłasza przetarg ofertowy 

NA NAJEM HALI BLASZANEJ ORAZ DZIERŻAWĘ TERENU POŁOŻONEGO 
PRZED HALĄ W RYBNIKU - NIEDOBCZYCACH PRZY UL. ŻWIROWEJ 32.

Przedmiotem przetargu jest najem hali blaszanej o pow. 450 m kw. oraz dzierżawa 
terenu o pow. 510 m kw. usytuowanego przed halą na czas nieokreślony stanowiący wła
sność gminy miasta Rybnika położone w Rybniku - Nicdobczycach przy ul. Żwirowej 32 
/teren po byłym PKP/.
Bliższych informacji udziela Naczelnik Wydziału Lokalowego Urzędu Miasta Rybnika 
teł. 24-168 lub 25-344

Oferty zawierające proponowaną kwotę miesięcznej odpłatności czynszu za najem hali 
blaszanej i dzierżawę terenu przed halą należy składać w Wydziale Lokalowym Urzędu 
Miasta Rybnika przy ul. 3 Maja 12 pokój nr 9 w terminie do dnia 8 sierpnia 1996 r. do 
godz. 15.00.

Przetarg - otwarcie ofert odbędzie się w dniu 9 sierpnia 1996 r. o godz. 10.00 w sali 
nr 37 I piętro budynku Urzędu Miasta Rybnika przy uł. Chrobrego 2.

Wizja odbędzie się w dniu 5 sierpnia 1996 r. o godz. 9.00 - 10.30. 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 wygrywa
jącego przetarg. Uczestnicy przetargu winni zapoznać się z regulaminem przetargu, który 
jest do wglądu w Wydziale Lokalowym Urzędu Miasta przy ul. 3 Maja 12.

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

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 rachunek zama

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

Termin składania ofert upływa dnia 1996.08.19. do godz. 15.00. Otwarcie ofert 
nastąpi dnia 1996.08.20. o godz. 10.00 w siedzibie zamawiającego pokój 4.

Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem obowiązkowych preferencji krajowych. 
W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy nic podlegają wykluczeniu z mocy Usta

wy o zamówieniach publicznych.

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 Vl-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 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-uslugowcj 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 - teł. 24 - 168, 25 - 344.

O głoszen ia drobne
TANIO SPRZEDAM 

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

na pow. ok. 80mJ
RYBNIK UL. RUDZKA 197

* * *

C Y K L IN O W A N IE
210-51

•k k -k

WYCENA NIERUCHOMOŚCI
Uprawniony Rzeczoznawca Majątkowy 
mgr inż. Krzysztof URBAŃCZYK 

teł. 27-616

'  BEZPŁATNE '
PORADY PRAWNIKA
w "Gazecie Rybnickiej"

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

/R ynek 12a (oficyna), 
tel. 2 8 -825 /

dyżuruje praw nik, udzielający 
bezpłatnie porad

V______________________________/

i  NKronika policyjna
V______________ _______________ y

Pijani za kierownicą
W dniach wypłat, mniej więcej w poło

wic miesiąca na ulicach da się zauważyć 
więcej niż zwykle osób pijanych. 1 tak w 
niedzielę 14 lipca doszło m.in. do dwóch 
kolizji drogowych, których przyczyną byli 
pijani kierowcy. Najpierw o godzinie 1.15 
na ulicy Św. Jadwigi samochód audi zje
chał z drogi i uderzył w ogrodzenie oko
licznej posesji. Z rozbitego samochodu 
wytoczyło się trzech pijanych mężczyzn, 
którzy we krwi mieli kolejno: 1,30, 2,06 i 
2,11 promile alkoholu. Na podstawie ran 
policja ustaliła, który z nich był kierowcą i 
zatrzymała mu prawo jazdy, zaś samochód 
zabezpieczono na policyjnym parkingu. Do 
drugiej kolizji doszło o godzinie 4.00 przy 
ulicy Kuźnickicj. Kierujący “maluchem” 
zjechał z jezdni i uderzył w ogrodzenie 
przedszkola, po czym zbiegł z miejsca zda
rzenia. Policja ustaliła już kierowcę, a sa
mochód zabezpieczono.

Szkody na PKP
Kierownik wagonowni stacji PKP Rybnik 

zgłosił policji, że w nocy z 9 na 10 lipca 
nieznany sprawca włamał się do stojących 
na bocznicach wagonów osobowych. W 
środku złodziej rozmontował szafy napięcio
we i skradł elementy elektroniczne, regula
tory napięcia, uszkodził termostaty, wyłącz
niki czasowe i inne podzespoły, powodując 
straty oszacowane na 45 tysięcy złotych.

Ukraiński paszport 
Obywatel Ukrainy zgłosił na policji, że 

13 lipca o godzinie 12.00 na targowisku 
miejskim w Rybniku okradziony został 
przez nieznanego sprawcę. Złodziej - kie
szonkowiec zabrał mu portfel z paszportem 
i 200 złotymi.

Pod własnymi drzwiami
W piątek 12 lipca pod drzwiami swojego 

mieszkania brutalnie okradziony został 16- 
letni chłopak. Złodziej kradnąc mu kurtkę 
dżinsową, w której kieszeni było 30 zło
tych, pobił również po twarzy jego matkę. 
Policja ustaliła personalia złodzieja, który 
dwa dni później został zatrzymany i osa
dzony w areszcie.Okazało się wtedy, że 
osobnik ten jest jednocześnie ścigany listem 
gończym za inne przestępstwo.

Komputery z “Koniaczka”
W nocy z 7 na 8 lipca nieznany sprawca 

włamał się do pomieszczeń biurowych hur
towni “Koniaczek” przy ulicy Żorskiej, 
skąd skradł dwa komputery “Optimus”, te
lefon komórkowy, fax i kasetę z 6 tysiąca
mi złotych. Łącznic straty oszacowano na 
14,2 tysiąca złotych.

Zniszczenia na cmentarzu 
Tym razem zniszczony został cmentarz 

nic w Rybniku, a w okolicznych Leszczy
nach przy parafii św. Andrzeja Boboli. Nie
znani jeszcze sprawcy zniszczyli tam kilka 
nagrobków i ogrodzenie wokół cmentarza.

szot

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 19 do 25 lipca, ul. Przemysłowa 16, 
Rybnik - Paruszowiec, tel. 228-34

^EKSPRESS 
Rybnik, Reja 2 F U J łC O L O R

Ww888888888«8f!̂

W yw oływ anie negatywów w procesie C-41 i wykonywanie 
odbitek w ośmiu formatach. Terminy od 1 do 24 godzin.

V
r

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

FIRMA “LIBRA ”
POŚREDNICTWO W HANDLU NIERUCHOMOŚCIAMI 

o g ł a s z a
pisem ny prze ta rg  na sprzedaż n ie ruchom ości 
zlokalizowanej w Rybniku w śródmiejskiej części miasta, 
w sąs iedz tw ie  obw odn icy  / J. Kotucza/. W skład 
nieruchomości wchodzi piętrowy, przestronny budynek 
produkcyjny o pow. całkowitej 730 m kw.

Wszelkie informacje uzyskać można w biurze firmy: 
R Y BN IK , ul. Sobieskiego 1 
tel. 229-36 7247-28 po 18.00/

J
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 10,20 11,50 14,20 8,15

Hala Mięsna, 3 Maja 9,20 9,90 14,90

T A R G 9 ,0 0 -1 0 ,1 0 9,80-14,9 12,50-14,90 8,20-910

Owoce/W arzywa p o m id o ry pom arańcze m arch e w ka
z iem niak i

m łode

R a c ib o rska  1 5 3,00 3,30 3,00 (wł.) 0,50

M ie js k a  2 3,00 4,20 3,00 (hol.) 0,40

T A R G 1 ,5 0 -2 ,8 0 2,50 - 3,50

OoCŃ

§

0,30 - 0,40

Spożywcze m asło cuk ie r ja jko m ąka

R a c ib o rska  15 200g -1 ,7 0 2,45 0,28 1 70

Delikatesy, ul. Miejska 200g -1 ,7 0 2,30 0,22 170

T A R G 227g -1 ,7 0 2 ,1 5 -2 ,2 0 0 ,1 3 -0 ,2 8 1 ,25 -1 ,45

W alu ty 100
d o la ró w

100
m arek

100  koron 
czeskich

100 frankó w  
francuskich

H ote l Polski 267,00/271,00 178,00/181,00 9,80/10,00 53,00/53,90

Delikatesy, ul. Miejska 267,00/271,00 178,00/181,00 9,80/10,00 52,80/54,00

G a llu x ,  R ynek 267,00/271,00 178,00/181,00 9,75/10,00 53,00/53,90

6 ¡%
GAZETA RYBNICKA, TEL. 28825
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Szachy Szachy J

Ośmiodniowe szachowanie

Z  lewej Mikhail Kozakov z Ukrainy, w środku 
Monika Bobrowska

szachowej rywalizacji wyłoniono naj
lepszych zawodników turnieju. W gru
pie silniejszej I m. zajął Mikhail Ko
zakov /UKR 7,5 pkt./, drugie przypa-

dło Jackowi Dawido
wi /POL 6,5 pkt./, 
natomiast na trzecim 
miejscu turniej ukoń
czyła M onika Bo
browska. W grupie 
słabszej I m .  - S. 
Drzazga, II m. - W. 
Zagorski, a III m. - T. 
Martinek. W oficjal
nej ceremonii zakoń
czenia turnieju oczy
wiście nie zabrakło 
dekoracji najlepszych. 
Zw ycięzca turnieju 
otrzymał w nagrodę 
1500 zł, a pozostali 
najlepsi zawodnicy w 
poszczególnych kate
goriach także otrzy
mali nagrody pienięż
ne. Ponadto najmłod
szy zawodnik turnieju 
- Dawid Kobiałko z 
Rybnika otrzym ał 
komputer ufundowa
ny przez jednego z 
uczestników turnieju. 
Obecnie Towarzystwo 
Szachowe “C aissa” 
rozpoczęło przygoto

wania do Europejskiego Turnieju Sza
chowego dzieci do lat 7, który odbę
dzie się w dniach 21-22  października 
br. w Rybniku.

Tekst i zdj.:M aT

Małek w Atlancie, Kejza w Rybniku
Jeszcze do niedawna nominacje olimpijskie miało otrzymać dwóch rybnic

kich sportowców: Mirosław Małek - żeglarz, zawodnik RKS Energetyk Ryb
nik i Artur Kejza - judoka Polonii Rybnik.

W sobotnie popołudnie zakończył się 
19. Międzynarodowy Turniej Sza
chowy Rybnik ’96 rozgrywany w 
pomieszczeniach Towarzystwa Spo- 
rtowo-Kulturowego “Kuźnia” w 
Rybniku /dawny Dom Kultury  
“ER”/.

W turnieju trwającym aż 8 dni wzię
ło udział 124 zawodników. Oczywiście 
większość z nich to Polacy, jednak nie 
zabrakło Rumunów, Ukraińców, Ro
sjan, Czechów i Niemców. Rozgrywki 
rozpoczynały się dopiero o godz. 
16.00, co pozwoliło, szczególnie prze
jezdnym zawodnikom, na odbywanie 
turystycznych wycieczek. Zawodnicy 
przed przystąpieniem do turnieju zo
stali podzieleni na dwie grupy. Pierw
sza - silniejsza i druga - nieco słabsza. 
Organizator turnieju - Stowarzyszenie 
Szachowe “Caissa” postarało się, aby 
w turnieju wzięli udział szachiści na
leżący do czołówki naszego kontynen
tu. W silniejszej grupie na 44 zawo
dników aż 4 miało rangę mistrza mię
dzynarodowego /3 Ukraińców i 1 Po
lak/ a niewątpliwie wiele emocji do 
turnieju wniósł udział w nim rybni- 
czanki, międzynarodowej arcymistrzy
ni - Moniki Bobrowskiej, która rzad
ko występuje w szachowych turniejach 
we własnym mieście. Po kilku dniach

Rybniczanie 
na szachownicach

Pod koniec czerwca w czeskim mieście 
Frydek - Mistek odbył się Międzyna
rodowy Turniej Szachowy, w którym 
udział wzięli szachiści RMKS Rybnik. 
W końcowej klasyfikacji w kategorii 
OPEN Małgorzata Kupczak zajęła 
trzecie miejsce, a Agnieszka Matras 
była czwarta.

W Międzyzdrojach, także w między
narodowym turnieju Piotr Stefanek, sza
chista RMKS Rybnik zajął 3. miejsce. 
Zwycięzcą turnieju został tryumfator 
rybnickiego turnieju - M. Kozakov.

M ai

S la lom  na
Ostatni weekend, który po raz pierw
szy okazał się prawdziwie letnim, do
starczył kierowcom, którzy wybrali się 
na kąpielisko Ruda wiele refleksji.

Sam basen, a zwłaszcza brodzik ła
dnie odremontowany sprawił wiele ra
dości, zwłaszcza po kilkugodzinnym 
opalaniu. Niestety, nie można tego po
wiedzieć o parkingu przed kąpieliskiem. 
Chociaż panowie udzielający pozwoleń 
na wjazd i pobierający opłatę za parko
wanie działali bardzo sprawnie i szyb
ko, w momencie przekroczenia wjazdu 
zaczynały się problemy.

Nikt nie kierował samochodów na 
wolne miejsca, a prymitywnie ogrodzo
ny cienką, ładnie widoczną taśmą z jed
nej strony i kwietnikami i krzaczkami z 
drugiej plac mieścił ograniczoną liczbę

O ile start w Atlancie w przypadku M. 
Małka był rzeczą pewną, o tyle start ryb
nickiego judoki do końca stał pod zna
kiem zapytania. Otóż całe zamieszanie

p ark in gu
samochodów. Kierowcy musieli więc 
sami ocenić sytuację, a manewrowanie 
na placu nie było łatwe. Jeszcze więk
sze problemy sprawiał wyjazd. Ani wol
ne miejsce pozostawione na wjazd, ani 
na wyjazd nie były oznakowane i kie
rowcy tym razem musieli jeszcze bar
dziej liczyć na własne wyczucie. Upal
ny dzień i zniecierpliwienie złaknionych 
zarówno kąpieli, jak i później powra
cających do domu spowodowało, że nie 
brakowało przed kąpieliskiem prze
kleństw i dźwięku klaksonów. Posta
wienie dwóch tablic z pewnością nie 
uszczupliłoby znacznie budżetu kąpie
liska, a odrobina orientacji parkingo
wych i ich sugestie z pewnością pomo
głyby kierowcom. /a/

wokół Kejzy wzięło się stąd, iż nie uzy
skał on wymaganej liczby punktów, tyle 
że nie z własnej winy, a z winy kadro
wego masażysty, który w jednym z 
przedolimpijskich turniejów spryskał 
nogę Kejzy niedozwolonym prepara
tem, za co rybnicki judoka został zdys
kwalifikowany. Działacze Polskiego 
Związku Judo uznali jednak, że rybni- 
czanin nie powinien ponosić konse
kwencji za błąd masażysty i zakwalifi
kowali go do olimpijskiej kadry. Jed
nak na posiedzeniu Polskiego Komite
tu Olimpijskiego rozpatrzono wszystkie 
za i przeciw i podjęto decyzję, że nie 
Artur Kejza ale Marek Pisula - judoka 
AZS Wrocław - będzie reprezentował 
Polskę w Atlancie. Zupełny absurd. Je
żeli Komitet Olimpijski wie lepiej, jaką 
rolę w takim razie spełniają związki 
“branżowe”? Pod uwagę wzięto praw
dopodobnie głównie aspekty towarzy
skie, a nie sportowe, gdyż Kejza pod 
każdym względem przewyższał swo
jego kolegę z Wrocławia. Jednak de
cyzja “fachowców” jest zupełnie inna 
i szkoda tylko, iż idea olimpijska stra
ciła przez to na swojej wartości. MaT

FestynTK K F
Miejskie TKKF w dniu 29 czerwca 

na terenie “Ryfamy” w Rybniku było 
organizatorem festynu sportowo - re
kreacyjnego, w którym udział wzięło 
ok. 700 osób.

W konkurencjach czysto sportowych 
udział wzięło 450 osób, którym za zdo
bycie czołowych miejsc w poszczegól
nych konkurencjach wręczano nagrody 
rzeczowe. Oto wyniki poszczególnych 
konkurencji: skat - 1 m. Z. Palacz, II - S. 
Olchawa, a III - Z. Szczęk. Tenis stoło
wy: kobiety /kat. Open/1 - A. Siek, II - 
D. Lewczuk, a III - M. Worobiej. Męż

czyźni do lat 19 - 1 - P. Padowski, II - P. 
Skupień, a III - P. Chwolka. Mężczy
źni od 20 do 45 lat: I - M. Kachel, II - B. 
Dziamałek, III - J. Zniszczoł. Mężczy
źni powyżej 45 lat: I - T. Padowski, II - 
S. Dziedzic, a III - J. Musiał.

Rzuty piłki do kosza. Kobiety: I - A. 
Siek, II - A. Dziamałek, III - A. Mro
zek. Mężczyźni: I - M. Wójcicki, II - Z. 
Stochaj, III - P. Wodecki.
Rzuty do tarczy. Kobiety: I - K. Pazow- 
ska, II - K. Czakańska, III - A. Kula. 
Mężczyźni: I - R. Szczygieł, II - D. Wo
decki, III - 1. Zniszczoł.
W turnieju piłki nożnej startowało 31 

drużyn a w grupie młodzieży starszej I 
TKKF Piaski a II m. - “Pogoń” Żory.

MaT

Baseballiści 
wywalczyli brąz
Od 8 do 13 lipca 7 drużyn walczyło w 

Kutnie o medale Mistrzostw Europy 
młodzików w baseballu. Wśród tych 
drużyn nie zabrakło polskiej drużyny, 
w której występowało dwóch rybnickich 
zawodników: Krzysztof Piksa z "Ko
lejarza" Rybnik i Łukasz Smolka z “Si- 
lesii” Rybnik. Polska reprezentacja wy
walczyła brązowy medal pokonując w 
decydującym o medalu spotkaniu Ru
munię 5 : 0. Złoty medal wywalczyła 
drużyna Holandii, a srebrny reprezen
tacja Włoch. MaT

P la ż ó w k a
W niedziele na terenie kąpieliska 

Ruda odbył się pierwszy z czterech 
turniejów kwalifikacyjnych Amator
skich Mistrzostw Śląska w Siatków
ce Plażowej.

Osiem najlepszych drużyn z czterech 
turniejów eliminacyjnych, na których 
za zajęte miejsce przyznaje się okre
śloną liczbę punktów, wystąpi w fina
le 18 sierpnia.

W pierwszym turnieju przy słonecz
nej pogodzie wystąpiło 29 zespołów, 
których gracze pochodzili głównie z 
okręgu rybnickiego, choć nie zabrakło też 
siatkarzy z Krakowa, Sosnowca czy Dą
browy Górniczej. W turnieju, w którym 
rozegrano ponad 80 meczy, brali udział 
byli lub obecni zawodnicy siatkarskich 
klubów, dzięki czemu turniej stał na 
wysokim poziomie. Do poziomu sporto
wego dostroiła się nie tylko pogoda, ale 
także sponsorzy oraz TV “Wisła”, która 
będzie towarzyszyć zmaganiom siatka
rzy plażowych do końca.

Pierwsze mecze turnieju siatkówki 
plażowej rozegrane na kąpielisku przy
niosły organizatorom i uczestnikom 
wiele wrażeń. Również kibice, choć 
dość nieliczni, nie zostali ich pozba
wieni. Turniej cieszył się dużym powo
dzeniem, o czym świadczyła liczba 
zgłoszonych do niego drużyn. Nikt jed 
nak nie przypuszczał, że będzie trwał 
aż 9 godzin! Gracze byli tak ambitni, 
że do końca trudno było przewidzieć 
wynik rozgrywek. Z pewnością^ nie de
cydował o tym ani wiek ani wzrost, bo 
starsi gracze wygrywali z młodszymi, 
a niscy z wysokimi.

Nawet doświadczonym zawodnikom 
nerwy dawały się we znaki. Niektórzy 
zmieniali po kilka razy stroje, chcąc 
uzyskać optymalne warunki do gry. 
Pokaźna torba przyniesiona przez jed 
nego z graczy zapowiadała niezliczo-

Kosm iczne  
współzawodn ictwo

Podczas rozegranych Mistrzostw 
Polski Modeli Kosmicznych, które 
odbyły się w dniach od 21 - 23 czerw
ca na lotnisku Aeroklubu Grudziądz
kiego w Lisich Kątach wspaniale 
wypadli modelarze Górnośląskiego 
Klubu Modelarstwa Kosmicznego i 
Lotniczego z Rybnika.

W klasie rakietoplanów zdalnie ste
rowanych zarówno w kategorii juniorów 
i seniorów rybniccy modelarze zajęli 
trzy pierwsze miejsca. I tak w kategorii 
juniorów zwyciężył P. Tendera, drugi 
był M. Moczala, trzeci S. Pieczka. 
Natomiast wśród seniorów pierwsze 
miejsce zajął P. Moczala, drugie W. 
Tendera, a trzecie M. Pieczka. Nieco 
gorzej poszło rybnickim zawodnikom w 
klasie rakietoplanów swobodnie latają
cych. Wśród juniorów Piotr Tendera 
zajął 6. miejsce, a wśród seniorów o 
krok od medalu był Jan Karolewicz, 
który w końcowej klasyfikacji uplaso
wał się na 4. miejscu. MaT

n a  R u d z ie
Oto końcowa klasyfikacja I turnieju: 

1. Dariusz Lepich i Sebastian Łycz
ko /Rybnik, 18 pkt./, 2. Piotr Ptaszyń- 
ski i Dariusz Luks /Wodzisław, 15 
pkt./, 3. Wojciech Kasperski i Adam 
Łyczko /Żory - Rybnik 12 pkt./, 4. 
Łukasz Majenta i Łukasz Lip /Ryb
nik, 9 pkt./, 5. Paweł Sznicer i Grze
gorz Kozłowski /Dąbrowa Górnicza i 
Sosnowiec, 7 pkt./,6. Przemysław  
Lehnert i Tomasz Martyna /Rybnik, 
5 pkt./ 7. Jarosław Musiał i Robert 
Brzoza /Jastrzębie, 3 pkt./, 8. Marek 
Samol i Grzegorz Stefański /Jastrzę
bie, 1 pkt./.

Ta ósemka najlepszych drużyn tur
nieju w sumie otrzymała do podziału 
w formie nagrody 700 zł.

Następny turniej kwalifikacyjny 
odbędzie się w niedzielę 21 lipca. 
Zapisy dwuosobowych drużyn od 
godz. 9.00, a losowanie o godz. 10.30. 
Gorąco zapraszamy.

MaT

/7ą ilość spodenek i koszulek, których 
nie omieszkał kolejno prezentować na 
sobie. Po kilkudziesięciu meczach inny 
zawodnik zdążył pokłócić się z więk
szościąr kolegów, a sądząc po zacięto
ści z jakc[ walczył o swoje racje, głów
na wygrana rosła w jego oczach do 
najnowszego mercedesa klasy S.

Ponad 80 rozegranych meczy zmę
czyło nawet sędziego, który skorzystał 
z ochłody jaka^ dawał basen. Choć ki
biców nie było wielu, ci którzy przyszli 
żarliwie dopingowali swoich fawory
tów, choć czasami dobre rady siedź ob
cych na ławkach wyprowadzały zawo
dników z równowagi.

Większość amatorów siatkówki pla
żowej z prawdziwa^ przyjemnością^ bra
ło udział w rozgrywkach, traktując 
mecze jako dobra  ̂ niedzielna^ rozryw
kę, choć dla wielu jedynym trofeum 
wyniesionym z kąpieliska była opale
nizna, czasem utrwalona tylko w miej
scach odsłoniętych przez koszulkę.

W miarę upływu czasu, mecze roz
strzygane były walkowerem, gdyż zawo
dnicy odciągani byli od gry przez nie
dzielne obowiązki religijne i spotkania 
rodzinne. Tuż przed ćwierćfinałami na 
boiskach chaos osiągnął apogeum, a 
osoba  ̂najbardziej obleganą przez zde
zorientowanych zawodników był orga
nizator - Lech Kowalski - przewodni
czący Komisji Kultury Fizycznej UM, 
który jako jedyny posiadał czytelną\, 
graficzną tabelę rozgrywek.

Turniej mimo wszystko rozstrzygnię
to w miłej, sportowej atmosferze, której 
z pewnością trzeba życzyć kolejnym 
drużynom startującym w następnych
tygodniach. /a /

r -------------------"n
| Rybnicki Klub Motorowy | 

zaprasza na mecz 
i z Krośnieńskim Klubem i 

Żużlowym 
w niedzielę 21 lipca 

. o godz. 17.30 na stadionie . 
^  przy ulicy Gliwickiej. ^

--------------------------GAZETA RYBNICKA, TEL. 28825



Zdjęcie 11 FUJICOLO

z albumu czytelników
Zapraszamy naszych Czytelników do wspólnego oglądania zdjęć. Wystar

czy przyjść do redakcji z ciekawym zdjęciem , które po opublikow aniu 
zwrócimy.

/Można też wrzucić je  do naszych "żółtych skrzynek"/. Raz w miesiącu 
autora najsympatyczniejszego lub najbardziej "odjazdowego" zdjęcia 
firma "EKSPRES FUJI", Rybnik, ul. Reja 2, nagrodzi bezpłatnym wy
wołaniem i wykonaniem odbitek z rolki filmu.

Smacznego... Zdj.: B.S.

Sp. z 0.0.

Wśród autorów 
prawidłowych 

rozwiązań 
krzyżówki z tego 

numeru 
rozlosujemy 

bon towarowy 
wartości 25 zl 

ufundowany przez 
Klub

Międzynarodowej
Prasy

i Książki EMPiK

K lub M iędzynarodow ej 
Prasy i K siążki 

R ybnik, ul. Sobieskiego 18

A
B
C
D
E
F
G
H

I
J
K

1 2 3 4 5 6 7 8  91012

POZIOMO:
Al - Rzeka w środkowych Włoszech uchodzi do morza Liguryjskiego A8 - 

Poręczenie na wekslu lub czeku B4 - Stały wiatr morski o umiarkowanej sile 
Cl - Rzeka w Hiszpanii uchodzi do M. Śródziemnego C8 - Tuszuje dziurę 
D4 - W starożytnym Rzymie pieśń żałobna El - Pisemne zezwolenie na prze
kroczenie granicy E8 - Symboliczny ptak mądrości G1 - W mechanice wiel
kość wywołująca zmianę ruchu ciał lub zmianę ich formy G8 - Prymitywne 
pismo supełkowe używane przez Inków H6 - Rzeka w Szwajcarii, Austrii i 
Niemczech, pr. dopływ Dunaju J1 - Bawełniana tkanina ubraniowa w barwne 
pasy lub kratę J8 - Prowadzący publicznie modły w meczecie J4 - Drugie 
pod względem wielkości miasto Japonii KI - Stolica Austrii K8 - Średnio
wieczna jednostka opodatkowania 
PIONOWO:

2A - Rabin 2G - Japońska bogini urodzaju 3E - marka samochodów pro
dukowanych w byłym ZSRR 4A - Zewnętrzna część ogumienia pojazdów 
4G - Gaz szlachetny używany głównie do napełniania żarówek 6B - Linia 
będąca wykresem funkcji sinus 8A - Miękka tkanina jedwabna lub baweł
niana 8G - Tytuł książąt na Rusi i Litwie 9E - Pas przepasujący kimono 10A
- Grupa najczynniejszych działaczy poł. 10G - Potocznie o dziale finansowo
- księgowym
W rozwiązaniu wystarczy podać hasło, które powstanie wg. szyfru:
KI, J5, E3, D10, E8,B8, J7,C4; II, G6; 16, C4, B6, B10, G6, H8, J6, G3, KIO; 
16, E 9 ,13, C3, E3, D5, E l, D8; B4, E9, E10, G6, A12, G9.

Nagrodę za rozwiązanie krzyżówki nr 26 z hasłem “ WEEKEND Z RYB
NICKĄ TO PRAWDZIWY RELAKS” otrzymuje Michał KRAKÓWKA, 

ul. Liściasta 13, 44-200 Rybnik.
Nagroda do odebrania w redakcji przez miesiąc od daty ogłoszenia nazwiska zwycięzcy.

Pod znakami zodiaku
BARAN - 21.03. - 20.04. - Głęboko odetchniesz gdy skończą się problemy w 
pracy, niestety, możesz wypatrywać nowych kłopotów, tym razem w domu. Powi
nieneś się z nimi uporać przed końcem tygodnia. Jeżeli nie będzie okazji, sprawa 
rozejdzie się po kościach, lecz przyhy osad pozostanie.
BYK - 21.04. - 20.05. - Rozpoczęte starania o pozyskanie nowych źródeł docho
du zakończą się powodzeniem, ale... nic za darmo. By źródełko nie wyschło trze
ba się będzie nieźle napracować, a w końcu zamarzysz, by pracą, ale i dochoda
mi podzielić się po połowie.
BLIŹNIĘ TA - 21.06 - 20.06. - Niezbyt stabilna sytuacja w pracy znów zmusi Cię 
do myślenia o przyszłości z troskąr. Nie zamykaj się na nowe kontakty i znajomo
ści, choć z pozoru mogâ  się one wydać mało interesujące. Gdy się postarasz i 
pokombinujesz, możesz wynieść z nich sporo satysfakcji moralnej i korzyści ma
terialnych.
RAK - 21.06. - 20.07. - Znajdziesz się w centrum zainteresowania, a sytuacja 
wymagać będzie nie lada opanowania. Najważniejsze, że z tego chaosu wypro
wadzi Cię osoba, na której od dawna Ci zależało, ale nie marzyłeś, że je j na 
Tobie również. Wspólne przeżycia bardzo Was zbliżąr.
LEW - 21.07. - 23.08. - Twoja forma osłabiona jest przez stresy w pracy spowo
dowane kłodami rzucanymi Ci pod nogi przez konkurencję. Weekend przeznacz 
na przemyślenie całej sytuacji, na ile warto walczyć, a na ile oddać pola. Nie 
warto narażać zdrowia tylko dla interesu firmy, szczególnie, gdy ta nie ma Ci 
wiele do zaoferowania.
PANNA - 24.08. - 22.09. - Sprawa nabierze rozpędu, choć niekoniecznie w stro
nę, która najbardziej Cię urządza. Niekiedy trzeba jednak przełknąć gorzka  ̂pi
gułkę, tym bardziej, że, co musisz przed sobą przyznać, kierowałeś się swoim, 
dosyć wąsko pojętym interesem. Nikt jednak Twojej porażki nie zauważy, chyba, 
że sam nadasz je j  rozgłos.
WAGA - 23.09. - 23.10. - Zauważą, docenią, pochwalą - nie ma się więc czym 
martwić. Swojej późniejszej radości również zbyt głośno nie okazuj, bo niepo
trzebnie możesz wzbudzić irytację w mniej docenionych pracownikach firmy. 
Poprawne kontakty są Ci przecież potrzebne do dobrego samopoczucia. 
SKORPION - 24.10. - 22.11. - Pójdziesz do przodu jak taran, a wystarczy jedy
nie siła faktów i perswazji. Nie naciskaj jednak zbyt mocno, bo możesz zniechę
cić do pomocy nawet najbardziej Ci sprzyjających. Rozsadek i dyplomatyczne 
działanie - oto co trzeba wykorzystać.
STRZELEC - 23.11. - 21.12. - Uzbrój się w cierpliwość i... długopis z wymien
nym wkładem! Przed Tobq_ góra papierów, przez które trzeba będzie przebrnąć, 
wypełnić dziesiątki rubryk, złożyć wiele podpisów. W efekcie - uzyskasz wolność, 
cokolwiek by to znaczyło...
KOZIOROŻEC - 22.12. - 20.01. - Twoje rozdrażnienie, a jednocześnie przypływ 
energii, ktoś będzie chciał wykorzystać w niezbyt zbożnym celu. Nie pozwól na 
manipulowanie sobâ  i wykorzystanie Twego niezadowolenia. Sprawa będzie jed 
nak szyta tak grubymi nićmi, że w lot się zorientujesz o co chodzi.
WODNIK - 21.01. - 19.02. - Najbliższy czas zweryfikuje wiele, wydawałoby się nie 
do ruszenia, układów. Wydarzenia te dotkną̂  Cię zarówno w pozytywnym, jak i w 
negatywnym sensie, choć generalnie zmiany przyniosą  ̂Ci więcej korzyści niż strat. 
RYBY - 20.02. - 20.03. - Nic nie wyjdzie z tych przelotnych szans i przemijają
cych oczarowań. Ktoś bardzo szybko i skutecznie ściągnie Cię na ziemię i do... 
pracy. Nie będzie to jednak czas stracony, a efekty zobaczysz lada dzień.

( Patałachy z n a s z e T ^ y )

Dekolt po przekątnej
Temperatura 10 stopni C, przewalające się czar

ne chmury, siąpiący deszczyk lub wielka ulewa - 
czyżby to był listopad?

Nie, to tegoroczny lipiec... Wiszą więc w sza
fie tak modne tego lata sukienki na ramiączkach, 
no chyba, że tegoroczne wakacje spędzacie na 
Hawajach lub Wyspach Kanaryjskich...

Ale przecież będzie jeszcze sierpień, a może 
będziemy mieć piękną jesień?

Warto więc popatrzeć na różnorodność dekol
tów, jakie proponowane są w tym sezonie. Na 
plecach, brzuchu, z boku, z szeleczkami, sznu
rówkami, po przekątnej. W końcu są również let
nie wieczory, niekoniecznie w plenerze...

W różka

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

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

R y b n i c k i e  p u z z l e
v _______________________________)

Sp. z o.o
Klub Międzynarodowej Prasy i Książki 

Rybnik, ul. Sobieskiego 18

F oto - magazyn 
wszystkich fotografu
jących nr 5/1996 r.

Polski magazyn 
przeznaczony zarówno 
dla zawodowców, jak i 
amatorów. Numer 
szczególnie atrakcyj
ny, gdyż zawiera 
szczegółowe wyniki 

konkursu World Press Photo 1995, zdję
cie fotoamatora - zdobywcy nagrody Pu- 
litzcra, test aparatu Olympus IS-3000 i naj
lepszych negatywów czarno-białych.

mt ... i msa
G ipsy K ings - “Love 
songs”

Nowa, bardzo “let
nia” płyta, zawierają
ca dość zróżnicowane 
piosenki. Znalazły się 
na niej żywe, energicz
ne utwory, romantyczne ballady i nastro
jowe utwory instrumentalne. Tytuł bardzo 
adekwatny do nagranego materiału. 

mm ms® s$888? mm
B ryan A dams - 

“18 till i die”
Na swoją kolejną pły
tę - "18 lii i die" czyli 
"18 lat aż do śmierci" 
kanadyjski rockman 
kazał swoim fanom  

czekać kilka lat. O tym, że jest on wiecznie 
młody świadczy nie tylko tytuł, ale cała 
zawartość płyty, na której fanki znajdą 
nastrojowe ballady, a fani czadowe rocko
we kawałki. Adams sam świetnie w kato
wickim "Spodku” swą płytę promował, a 
jcto na koncercie nie był, n ie ch fa h je ^^ j

» y -ss-..* : .. *
SwgTV Gr.\,yL
SwiĘTA KREW

M ichael Baigent;
R ichard Leigh; Hen
ry L incoln - “Św ięty 
G raal, święta krew”
Warszawa 1996,
Książka i Wiedza 

Zaprezentowane w 
książce wnioski dla 
wielu będą z pewno
ścią szokicm, a może 
nawet bluźnierstwem, z pewnością jed
nak nikt nic odłoży jej na bok. Książką 
trzyma czytelnika w napięciu niczym 
powieść detektywistyczna, a przy tym ma 
prawdziwe wartości poznawcze.

sam ssssss ss« smss
Dr Gayle Delaney 

“ Sny erotyczne’ 
Warszawa 1996 r 
Wydawnictwo “Al 
Finc”

“Sny erotyczne” to 
pierwsze kompendium 
wiedzy na ten temat 
Książka, pełna nicccn 
zurowanych opisów 

autentycznych przeżyć kobiet i mężczyzn 
pokazuje w jaki sposób analiza własnych 
snów pozwoli pozbyć się zahamowań i zre 
alizować swoje najskrytsze pragnienia

Bravo, nr 29, 11 
J uli 1996

Różniąca się znacz
nie od polskojęzycz
nej, niemiecka edycja 
popularnego czasopi
sma dla młodzieży.
Oprócz prezentu w 
postaci wprasowanki 
Backstreet Boys, w numerze można prze
czytać ostatni wywiad z Jonem Bon Jovi, 
poznać plany filmowe Sully’cgo z “Dr 
Quinn” i zwierzenia nastolatków na temat 
ich pierwszych doświadczeń seksualnych.

GAZETA,* 
RYBNICKA
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