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Picie pod chmurką -
Od 1 lipca br. na terenie Rybnika obowiązuje 

uchwała Rady Miasta zakazująca spożywania na
pojów alkoholowych w miejscach publicznych.

zabronione
uchwały, od samego początku reakty
wowania samorządów terytorialnych 
rady gmin podejmowały uchwały o za
kazie spożywania alkoholu, lecz były 
one konsekwentnie unieważniane. 
D opiero we w rześniu  1993 roku 

c.d. na sir. 2

Budujemy drogi
Od kilku lat dzięki porozumieniu pomiędzy Zarządem 

Miasta, radami dzielnic, a samymi zainteresowanymi 
mieszkańcami, utwardzane są nawierzchnie wielu dróg 
na terenie Rybnika.

Podczas utwardzania ulicy bocznej od Wyzwolenia najwięcej czasu i sil po
święcili widoczni na zdjęciu od lewej: Władysław Czarnecki, Marian Potoczek,
Czesław Dziuba i Leonard H u f

Tegoroczny plan budowy dróg tzw. 
systemem gospodarczym zatwierdzony 
został w kwietniu br. na posiedzeniu 
Komisji Samorządności Rady Miasta 
Rybnika. W roku ubiegłym utwardzo
no drogi m.in. w Zamysłowie i w Orze-

powicach, a w tym roku roboty trwają 
w kilku innych dzielnicach naszego 
miasta jak np. w Ligocie, Kamieniu, 
Wielopolu, w Niedobczycach, Zebrzy
dowicach a także w centrum.

c.d. na str. 2.

Za miejsce takie uznano Rynek, pla
ce, ulice, parki, skwery, place zabaw, 
obiekty sportowe i ich najbliższe oto
czenie, parkingi miejskie oraz ogólno
dostępne części wspólne komunalnych 
budynków mieszkalnych czyli klatki 
schodowe i podwórka. Zakaz ten nie 
dotyczy imprez masowych i festynów 
organizowanych przez miasto, jego 
jednostki organizacyjne, a także orga
nizacje społeczne - jeżeli organizator 
uzyskał jednorazowe zezwolenie wy
dane przez Zarząd M iasta. /Tekst 
uchwały drukowaliśmy w “GR” nr 26 
z 28 czerwca br./

Uchwała została opatrzona obszer
nym uzasadnieniem mającym przeko
nać lokalną społeczność o słuszności 
tego kroku. Jak się wydaje większości 
rybniczan przekonywać nie trzeba, bo 
od dawna takiego rozporządzenia ocze
kiwano.

W listach i telefonach nasi Czytelni
cy wielokrotnie relacjonowali nam pi
jackie biesiady w parkach i na skwe
rach w centrum miasta, ale również 
wskazywali miejsca w dzielnicach,

które lepiej omijać z daleka, kiedy nie 
ma się ochoty na bezpośredni kontakt 
z raczącymi się alkoholem typami spod 
ciemnej gwiazdy. Swoje relacje koń
czyli zazwyczaj słowami - a co na to 
miasto i jego służby porządkowe?

Jak dowiadujemy się z uzasadnienia

Miejski Ośrodek 
Sportu i Rekreacji 

w Rybniku-Kamieniu

zaprasza
na niedzielne festyny:

- 4 sierpnia - godz. 15.00 
Festyn z radiem Vanessa.

Wystąpią gwiazdy muzyki Di
sco Polo: Bahamas, Mirage, 
Mr. Dex

- 15 sierpnia - godz. 15.00 
Festyn z Radiem Maryja

W programie m.in.: Majka Je
żowska, Bayer Full, pokaz w 
wykonaniu plutonu desantowo- 
szturmowego 10 Batalionu 
Bielsko-Biała, spotkanie z ge
nerałową Ireną Anders, pokaz 
ogni sztucznych, loteria na 
rzecz budowy szpitala w Orze- 
powicach

-18 sierpnia - godz. 15.00 
Festyn konny.

W programie m.in.: zawody 
konne na czas o Puchar Prezy
denta Miasta Rybnika 

W związku z organizowanymi na 
terenie Miejskiego Ośrodka Sportu 
i Rekreacji w Kamieniu festynami 
zapraszamy handlowców chcących 
prowadzić działalność usługową na 
zasadach handlu obwoźnego, do 
hotelu “Olimpia” w Kamieniu we 
wtorek 30 lipca br. o godz. 17.00 
na spotkanie organizacyjne.

V______________I_________________/

Najlepsze życzenia z okazji Święta Policji składamy na ręce podko
misarz Aleksandry Nowary z Wydziału Prewencji, sierżanta sztabowe
go Komisariatu Policji w Czerwionce (na z.dj.z lewej) oraz starszego 
sierżanta Tomasza Hałata z Wydziału Kryminalnego Komendy Rejo
nowej Policji w Rybniku.

24 lipca - Święto Policji

Powrót do tradycji
Jak wy pracujecie, tak mnie oceniają - powiedział Ko

mendant Rejonowy Policji w Rybniku Hubert Hanak, 
dziękując za służbę policjantom zebranym na akademii 
z okazji Święta Policji obchodzonego znów 24 lipca.

Powołana do życia po przemianach 
ustrojowych ustawą z kwietnia 1990 
roku policja przez ostatnie 6 lat swoje
go święta nie obchodziła. W ustawie 
zabrakło bowiem zapisu dotyczącego 
terminu policyjnego święta, a zasłużo
nych policjantów honorowano najczę
ściej w czasie obchodów Święta Nie
podległości 11 listopada. Odrodzona 
policja nie chciała obchodzić swojego 
święta w rocznicę powołania MO i SB 
- 7 października. Problemem tym zaję
to się dopiero podczas prac nad nowe
lizacją ustawy. Ostatecznie zdecydowa
no, że policja obchodzić będzie swoje 
święto 24 lipca.

Data ta jest oczywiście nieprzypad
kowa. To właśnie 24 lipca 1919 roku, 
w niecały rok po odzyskaniu przez 
Polskę niepodległości utworzona zo
stała Policja Państwowa RP. Wysokie 
morale przedwojennej policji sprawi
ło, że cieszyła się ona wśród społeczeń
stwa niezwykłym szacunkiem i powa
żaniem. To właśnie m.in. policjanci 
stali się ofiarami stalinowskiego i hi
tlerowskiego systemu totalitarnego - 
byli prześladowani, ginęli w Katyniu i 
w obozach koncentracyjnych.

Ich następcy zebrani w Sali Kameral
nej Teatru Ziemi Rybnickiej uczcili pa

mięć bohaterskich kolegów minutą ciszy.
Komendant H. Hanak powitał zapro

szonych na akademię prezydenta Józe
fa Makosza oraz kierownika Urzędu 
Rejonowego Tadeusza Pruszkow
skiego, którzy podziękowali funkcjo
nariuszom za utrzymywanie ładu i po
rządku w mieście i rejonie oraz złożyli 
im życzenia szczęścia osobistego i jak 
najmniejszej ilości interwencji.

Prezydentowi Makoszowi jako go
spodarzowi miasta bardzo zależy na 
jego pozytywnym wizerunku, bardzo 
więc wysoko sobie ceni działalność 
służb porządkowych. T. Pruszkowski 
- jako historyk z wykształcenia - na
wiązał do czasów, kiedy tworzyły się 
zręby polskiej państwowości, w tym 
policji, oraz zwrócił uwagę na wpływ 
administracji państwowej na działania 
służb policyjnych.

Akademia była okazją do wręczenia 
policjantom wyższych stopni policyj
nych. Otrzymało je kilkudziesięciu 
policjantów. Na stopień starszego aspi
ranta awansowano 2 osoby, sierżanta 
sztabowego - 33, starszego sierżanta - 
29, starszego posterunkowego - 19. 
Wcześniej w Wyższej Szkole Policji

c.d. na str. 2.

Hiesieezw
2A PARMO!

Wydaikowany obok kupon może być 
szansą na darmowy bilet miesięczny 
komunikacji miejskiej na terenie 
Rybnika. Wystarczy go wyciąć i razem 
z trzema kuponami, które już wydru
kowaliśmy, nakleić na kartkę poczto
wą i wysłać na adres naszej redakcji lub 
wrzucić do “żółtych skrzynek” w termi
nie do 10 sierpnia.

Kartki wezmą udział w losowaniu, 
a nagrodą będzie DARMOWY BI
LET MIESIĘCZNY KOMUNIKA
CJI MIEJSKIEJ NA TERENIE 
RYBNIKA NA WRZESIEŃ 1996 R.
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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 1 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 uł.
Chrobrego 2 ogłasza ofertowy pisemny przetarg nieograniczony 

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

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 Ka
mieniu.

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

Ogłoszenie wyników odbędzie się dnia 9.08.1996 r. ogodz. 10.00 w Hotelu 
“Olimpia”.

Złożenie oferty jest jednoznaczne z przyjęciem zaproszenia na przetarg. Spo
tkanie oferentów 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.

Budujemy drogi
c.d. ze str. 1.

W roboty angażują się nie tylko zain
teresowani mieszkańcy, ale również 
radni danej dzielnicy. W Niedobczy- 
cach radny Henryk Ryszka prawie 
całymi dniami jest nieuchwytny w 
domu, gdyż dogląda budowy drogi przy 
tamtejszej szkole. Podobnie w Ligocie, 
radni pomagają przy budowie drogi 
czynnie. Aktualnie trwają prace przy 
utwardzaniu 150-metrowej drogi bocz
nej od ulicy Wyzwolenia, biegnącej 
pomiędzy ulicami Poniatowskiego i

Różańskiego. Tam wprawdzie radny 
nie pojawił się ani razu, ale mieszkań
cy radzą sobie bardzo dzielnie. Podczas 
pracy przy układaniu pięciu tysięcy 
betonowych kostek ludzie lepiej się 
poznają i następuje pewna sąsiedzka 
integracja. Mieszkańcy są bardzo za
dowoleni z dobrej organizacji poszcze
gólnych etapów pracy, bo wybieranie 
ziemi pod przyszłą nawierzchnię czy 
dowożenie piasku postępowało bardzo 
sprawnie. Nie było też problemu z wy
pożyczeniem piły do cięcia asfaltu czy 
sprowadzeniem walca.

T ekst i zdj.: 
szot

Powrót do tradycjic.d. ze str. 1.
w Szczytnie 7 funkcjonariuszy KRP 
w Rybniku otrzymało nominacje na 
pierwszy stopień oficerski, tj. pod
komisarza policji. Wręczenia aktów 
nominacyjnych dokonał Komendant 
Rejonowy Policji w Rybniku - mł. insp. 
Hubert Hanak, któremu towarzyszyli 
prezydent Józef Makosz i Tadeusz Pru
szkowski. Wyższe stopnie oficerskie 
przyznano dwom funkcjonariuszom 
komisariatu w Leszczynach - komisarz

c.d. ze str.l
Naczelny Sąd Administracyjny - Ośro
dek Zamiejscowy w Katowicach doko
nał przełomu rozpatrując skargę Rady 
Miejskiej w Kętach na rozstrzygnięcie 
nadzorcze Wojewody Bielskiego. Sąd 
orzekł, że Rada Gminy rozstrzyga sa
modzielnie w celu zapewnienia po
rządku publicznego o tym jakie miej
sca i obiekty uzasadniając ze wzglę
du na ich charakter wprowadzenie 
zakazu spożywania napojów alkoho
lowych. Podstawą prawną do stano
wienia takiego zakazu jest odpowiedni 
ustęp artykułu ustawy z października 
1982 roku o wychowaniu w trzeźwo
ści i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, 
który brzmi: W innych, nie wymienio
nych miejscach ze względu na charak
ter obiektu lub miejsca może być wpro
wadzony regulaminowy zakaz sprzeda
ży, podawania i spożywania oraz wno
szenia napojów alkoholowych.

Najważniejszajest kwestia egzekwo
wania owej uchwały. Została ona pod
jęta w trybie art. 14 ust. 6 ustawy anty
alkoholowej. Jest przepisem gminnym 
wydanym z upoważnienia ustawowe
go, a nie przepisem porządkowym, a 
więc rada gminy nie ma możliwości sta
nowienia sankcji. Naruszenie zakazów 
ustalonych przez radę gminy pociąga 
za sobą natomiast odpowiedzialność z 
art. 43 ust. 6 ustawy, który przewiduje 
karę ograniczenia wolności do 3 mie
sięcy albo karę grzywny.

Jak stwierdził zastępca komendanta 
rybnickiej Straży Miejskiej Andrzej 
Lisowski, od początku obowiązywania 
uchwały, czyli od 1 lipca br. funkcjo
nariusze nie skierowali za złamanie jej 
postanowień ani jednego wniosku do 
kolegium, co mają prawo uczynić. Inne 
przepisy stanowią natomiast, że funk
cjonariusz nie może pijącemu na ulicy 
i pijanemu delikwentowi wlepić man
datu, bo w chwili jego odbierania deli
kwent musi być tego świadomy, a z tym 
są zazwyczaj kłopoty. Trudno powie
dzieć czy brak interwencji spowodowa
ny jest nagłym zniknięciem z centrum 
miasta znanych z parkowych libacji 
osobników, bo wczytali się oni w tekst 
uchwały rozwieszonej na słupach ogło
szeniowych i “zeszli do podziemia”, 
czy też raczej nikłą liczbą funkcjona
riuszy. Trudniej będzie w dzielnicach, 
i jest jasne, że bez pomocy mieszkań
ców miasta, którzy będą powiadamiać 
miejskie służby porządkowe lub poli
cję o incydentach uchwała może pozo
stać martwa. W jednym z jej punktów 
miasto zwraca się zresztą do wszyst-

Zbigniew Głowacki otrzymał awans 
na nadkomisarza, zaś podkomisarz Ire
neusz Pietrek na komisarza.

W podsumowaniu komendant H. 
Hanak raz jeszcze podziękował swo
im funkcjonariuszom, oceniając jed 
nocześnie stan bezpieczeństwa w na
szym mieście dosyć wysoko. Rybnik

kich właścicieli lub zarządów pozako- 
munalnych obiektów lub urządzeń o 
charakterze publicznym o zawarcie w 
regulaminie ich korzystania zakazu 
wprowadzającego tę uchwałę.

W kwietniu 1993 roku ustawa o wy
chowaniu o trzeźwości została znoweli
zowana i od tej pory na gminę scedowa
no obowiązek wydawania zezwoleń na 
sprzedaż napojów alkoholowych, ale jed
nocześnie to gmina ma obowiązek roz
wiązywania problemów alkoholowych.

Uchwalenie przez rybnickich radnych 
zakazu publicznego picia jest próbą walki 
z jednym, tym najbardziej widocznym 
aspektem tak szerokiego i tiudnego pro
blemu jakim jest alkohol w naszym kra
ju. To zaledwie wierzchołek góry lodo
wej, bo przecież najczęściej spotykamy 
się z efektami picia - niekoniecznie na 
ławce w parku.

I choć ostatnio można zauważyć lekką 
tendencję spadkową, bo wypijamy nie jak 
dwa lata temu 10-11 1, ale 8 - 9 1 czyste
go spirytusu, do rozwiązania problemów 
związanych z alkoholem jeszcze daleko.

A trzeba sobie zdać sprawę, że to wła
śnie gminy biorą na siebie, dzięki wpro
wadzonemu zapisowi o gminnym pro
gramie profilaktyki alkoholowej, naj
większy ciężar. O wiele większe koszty 
niż uchwalenie zakazu picia, są pono
szone na przedsięwzięcia profilaktycz
ne. W Rybniku program taki jest przy
gotowywany, ale radni ciągle czekają 
na kolejną, dziesiątą bodaj, noweliza
cję ustawy o wychowaniu w trzeźwo
ści. Na marginesie dodajmy, jak na iro
nię, że w czasie kiedy głosowano tę 
ustawę, w Senacie, jeden z szacownych 
senatorów okazał się być w stanie 
wskazującym... Ale pewne działania są 
podejmowane od dawna. Komisja 
Zdrowia Rady Miasta poszła za suge
stiami psychologów z rybnickiej Pora-

jest jednym  z najspokojniejszych 
miast regionu, komendant podkreślił 
jednak, że wulgaryzacja życia, agre
sja i arogancka postawa szczególnie 
ludzi młodych, jest najczęściej skut
kiem źle pojmowanej demokracji.

Skromna akademia poprzedziła 
świąteczne, towarzyskie spotkania 
międzywydziałowe. Odbędą się też 
imprezy plenerowe - rozegrany zosta
nie mecz piłkarski o Puchar Komen
danta pomiędzy komisariatami, zaś 
jutro, tj. w sobotę 27 lipca na strzel
nicy elektrowni “Rybnik” w Grabow- 
ni będzie miał miejsce policyjny fe
styn. Oprócz bigosu i innych festyno
wych atrakcji odbędą się tam zawody 
strzeleckie, również o Puchar Komen
danta. Strzelać będą jednak nie poli
cjanci, ale zaproszeni goście, w tym 
również przedstawiciele władz mia
sta.

Komendant Hubert Hanak zapowie
dział, że w przyszłym roku obchody 
Święta Policji będą bardziej uroczy
ste, a prezydent miasta ufunduje na
grodę dla Policjanta Roku.

Irl, szoł, S.K.

dni Leczenia Uzależnień i zorganizowa
ła m.in. dla funkcjonariuszy Straży 
Miejskiej, a także osób posiadających 
koncesje na sprzedaż alkoholu serię 
wykładów uświadamiających zagroże
nia spowodowane alkoholem. Handlu
jący nim powinni zrozumieć, że alko
hol jest towarem specyficznym i nie 
można go traktować jak, nie przymie
rzając, mleko. W świetlicach środowi
skowych dzieci z rodzin zagrożonych 
patologią mają możliwość odrabiania 
lekcji pod okiem pedagoga i odetchnię
cia od ciężkiej, domowej atmosfery.

W “Przytulisku” Domu Pomocy Spo
łecznej na Żużlowej od dawna chronio
ne są maltretowane przez pijaków ko
biety z dziećmi. Wsparcie finansowe 
miasta na zmniejszenie skutków alko
holizmu otrzymuje również Czerwony 
Krzyż, Poradnia Psychologiczno-Peda
gogiczna a także Dom Brata Alberta. 
Zakłada się, że w przyszłości wszystkie 
działania na rzecz profilaktyki i zmniej
szania skutków alkoholizmu koordyno
wać będzie działające od niedawna Sto
warzyszenie Promocji Zdrowia.

Nowelizowana kolejny raz ustawa 
antyalkoholowa zawiera punkt o orygi
nalnym sposobie pozyskiwania fundu
szy na rozwiązywanie problemów alko
holowych. Będą one mianowicie pocho
dzić z opłat za... koncesje na sprzedaż 
alkoholu. Opłaty będą wnoszone do 
kasy gminy co rok, wraz z oświadcze
niem o wartości sprzedaży w poprze
dnim roku. Generalnie pomysł polega 
na tym, że im wartość sprzedaży będzie 
większa, tym opłaty koncesyjne będą 
proporcjonalnie rosły. A więc pieniądze 
pozyskiwane będą od ludzi, którzy na 
handlu alkoholem dobrze zarabiają. To 
na razie projekt, ale niewątpliwie wart 
przemyślenia. Zdecyduje oczywiście 
sejm. Gminy z niecierpliwością czekają 
na te dodatkowe dochody. By ludzi od
ciągnąć od kieliszka, trzeba im zapro
ponować coś w zamian, a na to potrzeb
ne są pieniądze. Irl

Składamy najserdeczniejsze podziękowanie za modlitwę, ludzką pa
mięć, wieńce i kwiaty, za udział w ostatniej drodze prowadzącej do 
miejsca wiecznego spoczynku

ś.p. Józefa Arnolda Pawlika
Dziękujemy rodzinie, przyjaciołom, sąsiadom i znajomym. W szcze

gólności dziękuję ks. dziekanowi Czesławowi Cyranowi i pani Agnie
szce Szymura oraz delegacjom: Miejskiego Zarządu Szkół i Przed
szkoli, Związku Nauczycielstwa Polskiego, Pracownikom, Komiteto
wi Rodzicielskiemu i uczniom Szkoły Podstawowej Nr 32 w Rybniku, 
a także Górniczemu Pocztowi Sztandarowemu.
Dziękujemy tym wszystkim, dla których ta śmierć nie była obojętna.

Pełni bólu i pogrążeni w smutku
Żona Jadwiga oraz synowie Mariusz i Lech

Moment wręczania nominacji na wyższe stopnie policyjne. Zdj.:sol.

Picie pod chmurką - zabronione
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Nowy odjeżdża, 
stare zostają

Tylko kilka dni pasażerowie linii 580 mogli się cieszyć 
bialo-zielonym luksusowym autobusem. Miniona środa 
była ostatnim dniem jego kursowania, a właściciel, So
biesław Zasada promuje ten przystosowany dla osób nie
pełnosprawnych autobus w innym mieście.

Autobusy bez apteczek

Rybnik natomiast pozostał ze swoim 
starym taborem, na który składają się po
jazdy należące do Transgóru i PKS-u, na 
mocy umowy z Urzędem Miasta obsłu
gujące rybnickie Służby Transportu Zbio
rowego.

Stan techniczny tych autobusów daleki 
jest, niestety, od doskonałego. Szacuje się, 
że większość z nich jest wyeksploatowana 
w 50-80 proc. - Największe bolączki na
szego zakładu to głównie przestarzały i do 
cna wyeksploatowany tabor. Jest wpraw
dzie 14 nowych wozów, ale to kropla w 
morzu potrzeb - mówi jeden z kierowców. 
Zakup nowych autobusów stwarza ogrom
ne problemy, głównie natury finansowej. 
Na przykład cena jelcza S. Zasady, produ
kowanego na częściach mercedesa - to 
wydatek rzędu 5 miliardów starych złotych. 
Dotacje na komunikację przeznaczane są 
w zasadzie jedynie na ulgi taryfowe, to zna
czy na pokrycie kosztów przejazdów dar
mowych i zniżkowych. Służby Transportu 
Zbiorowego Rybnickich Służb Komunal
nych utrzymują się głównie ze sprzedaży 
biletów, ale pewnym uzupełnieniem budże
tu są też wpływy z kar nakładanych na “ga
powiczów”. Wszystkie tego typu zyski 
przekazywane są do Urzędu Miasta - a ten 
z kolei może finansować usługi transpor
towe, świadczone przez Transgór i PKS.

W związku z przeprowadzanymi ostat
nio w kilku miastach Śląska strajkami w 
zakładach komunikacji miejskiej - wielu 
rybnickich kierowców solidaryzowało się 
ze swoimi kolegami z innych gmin, gdyż 
wiele z poruszonych problemów wystę-

Kolejka - jest czy nie ma?
Zainstalowanie w hallu poczty urzą

dzenia do wydawania numerków mia
ło usprawnić pracę. Usprawniło ją  po
zornie, z punktu widzenia pań z okien
ka, znacznie zaś utrudniło z punktu wi
dzenia klientów. Dotąd zmorą były na 
poczcie długie męczące kolejki w oko
licach 15 dnia każdego m iesiąca. 
Przed okienkami gromadził się tłum 
klientów, tak zniecierpliwionych dłu
gim oczekiwaniem, że niejednokrot
nie urucham iane były dodatkowe 
okienka. Słusznie zresztą, bo inaczej 
niektóre stanowiska nie byłyby uży
wane nigdy. Od czasu wprowadzenia 
numerków, kolejki przed okienkami 
zniknęły. Nie ma już tłoczących się 
klientów, którzy sapali dmuchając 
parą na w ypolerow ane szyby w 
okienkach. Każdy podchodzi grzecz
nie, przy stanowiskach stoją pojedyn
cze osoby. Urządzenie zdało egza
min. To nic, że kolejka i zniecierpli
wiony tłum przeniósł się teraz na śro
dek hallu, że każdy wpatrzony jest 
błagalnie w wyświetlacz, ale nie śmie 
kłócić się z maszyną. Pomimo naj
dłuższej nawet kolejki nikomu nie 
przyjdzie do głowy uruchomić na
stępnego okienka, tak jak to działo 
się wcześniej.

Slalom międzyokienkowy
Tajemnicza maszyna wydająca nu

merki podzieliła pocztę na dwie części 
- i bardzo dobrze. Pomysł jednak traci 
na wartości, gdy ktoś musi załatwić

puje także w Rybniku. Jednak, jak mówi 
kierownik STZ Kazimierz Berger, wy
daje się mało prawdopodobne, by powo
łanie instytucji koordynującej komunika
cję miejskąw województwie /a to był je
den z postulatów strajkujących/ rozwią

zało rybnickie problemy. Przeciwnie - 
stworzy nowe. Nasze miasto nie ma prze
cież autobusowego połączenia z miasta
mi GOP i poza tym dopiero kilka miesię
cy temu wystąpiło z Międzygminnego 
Związku Komunikacyjnego i zaczęło dzia
łać na własny rachunek. Zresztą już ta 
decyzja stworzyła nowe kłopoty, m.in. z 
dwoma rodzajami biletów. Zdaniem kie
rowców - jeszcze dziś można czasami za
obserwować wręcz dantejskie sceny w 
czasie kontroli biletów, gdyż pasażerowie,

kilka rzeczy na raz. Na przykład nadać 
list polecony i zapłacić abonament ra
diowo-telewizyjny. Trudno w takich 
chwilach wybrać odpowiednią taktykę. 
Czy lepiej od razu wziąć dwa numerki

i liczyć na to, że zdąży się załatwić coś 
po lewej stronie, zanim wywołają nu
merek do prawych okienek, czy lepiej 
nawet po przegapieniu kolejki po 
którejś ze stron kłócić się o swoje pra
wa, czy może lepszym rozwiązaniem 
jest pobrać numerek do okienek listo-

Autobus komunikacji miejskiej powoli 
zbliżał się do przystanku. Starsza ko
bieta chcąca do niego wsiąść musiała 
kilkanaście metrów podbiec. Zwinniej- 
szy wnuk wyprzedził swoją opiekunkę, 
a odwracając się w  jej stronę niefor
tunnie uderzył głową w  betonowy słup. 
Autobus stał już na przystanku gdy bab
cia z broczącym krwią wnukiem we
szła do środka i usiadła na pierwszym 
wolnym miejscu. Po chwili chłopak stra
cił przytomność, a pasażerowie, widzą
cy co się dzieje, poprosili kierowcę au
tobusu o apteczkę doraźnej pomocy. 
Kierowca ze zdziwieniem stwierdził, iż 
takowej nie posiada...

To przypadkowe zdarzenie mające 
miejsce na terenie Rybnika świadczy o 
tym, w jaki sposób przestrzegane sąprze-

szczególnie ci starsi i przyjezdni nie wie- 
dzajaki bilet powinni posiadać. Trzeba 
jednak przyznać /na pocieszenie/, że bile
ty komunikacji rybnickiej są i tak jedny
mi z najtańszych w regionie.

Najlepszym rozwiązaniem kłopotów 
rybnickich STZ byłyby większe dotacje, 
pozwalające na bieżące usuwanie usterek 
pojazdów, utrzymywanie w przyzwoitym 
stanie przystanków autobusowych, a może 
nawet na zakup nowych autobusów.

L ucyna Tyl, MaT

wych, odczekać swoje, a potem dopie
ro wyciągnąć kolejną karteczkę by po 
spędzeniu następnych kilkunastu minut 
zapłacić abonament. Zbyt dużo tech
nik-klient nie ma do wyboru, ale być 
może niektórzy już sobie wypracowali 
skuteczne działania.

Prawdziwy horror 
Naprawdę mocnych wrażeń dostar

czają okienka listowe. Jeszcze do tej 
pory dla niektórych pań z poczty wy
woływanie kolejnego numerka jest nie

lada problemem. Nieraz zdarzało się, 
że okienka listowe świeciły pustkami, 
a mocno zdenerwowane poczmistrzy- 
nie naradzały się za szklanymi drzwia
mi po drugiej stronie stanowisk, którą 
teraz koleżankę wepchnąć na pożarcie 
tajemniczej maszynie. I w końcu dwie

pisy, w jaki sposób dbamy o bezpieczeń
stwo swoje i innych. Według rozporzą
dzenia Ministra Komunikacji i Transpor
tu z 1993, autobusy komunikacji miej
skiej obowiązkowo muszą posiadać w 
widocznym miejscu apteczki. W przy
padku kontroli brak apteczki grozi kie
rowcy danego autobusu odebraniem do
wodu rejestracyjnego pojazdu lub man
datem pieniężnym. W przypadku, gdy 
osoba poszkodowana, której z powodu 
braku apteczki nie udzielono pierwszej 
pomocy i przez co osoba ta doznała 
uszczerbku na zdrowiu, kierowca auto
busu może został postawiony przed są
dem lub kolegium. Organami powołany
mi do kontroli są w tym wypadku Sane
pid i policja. Sanepid twierdzi jednak, iż 
nie ma praktycznych możliwości kontro
li, zaś policja, w przypadku kontroli po
jazdu, co zdarza się dość rzadko, o ap
teczkach zapomina. Odpowiedzialni za 
funkcjonowanie rybnickiej komunikacji 
miejskiej zapewniają, że autobusy posia
dają apteczki, a opisany przypadek był 
odosobniony i wynikł z winy kierowcy 
autobusu, który nie zgłosił się do maga-

Głośno było w ostatnich dniach 
o wypadkach polskich autobusów 
na zagranicznych trasach, co spo
w odow ało zaostrzon e kontrole  
techniczne wyjeżdżających poja
zdów. Stan sprawdzonych poja
zdów pozostawiał wiele do życze
nia. Szybko okazało się, że także 
Rybnik nie jest wolny od tego typu 
problemów.

Dwa tygodnie temu informowali
śmy o bagażach zagubionych w trak
cie powrotu chwałowickich koloni
stów z Francji. Tym razem pechowy 
okazał się drugi turnus tego samego 
obozu. Młodzież, która miała wyje
chać na Lazurowe Wybrzeże, zebra
ła się na placu przed kopalnią “Chwa- 
łowice”, czekając z niecierpliwością 
na odjazd. Tymczasem przed samym 
odjazdem pojawiła się policja, we
zwana przez jednego z rodziców, za
niepokojonych niezbyt zachęcającym 
w yglądem  autobusu. Zarządzono

pracownice (nigdy więcej) zostają ze
słane do okienek listowych, prawdzi
wą frajdę sprawia im zapewne drwie
nie zarówno z maszyny, która nabawi
ła je tylu stresów, co klientów. Nad 
drzwiami prowadzącymi do hali po
cztowej umieszczona jest elektronicz
na informacja o czasie oczekiwania. 
Podobny czas drukowany jest na kar
teczkach - numerkach. Niestety, nie 
warto maszynie wierzyć. Jeżeli ktoś 
otrzymał numerek, który dzieli go od 
właśnie wywołanego zaledwie o trzy cy
try, nie znaczy to wcale, że klient wyj
dzie usatysfakcjonowany po 5 minutach. 
O wiele bardziej prawdopodobne jest, 
że chcąc podejść do okienka zgodnie ze 
swoim numerkiem będzie zmuszony 
przepuścić osoby, które dopiero co we
szły i nawet jeszcze nie zaadresowały 
listu, który chcą wysłać. Dlaczego tak 
się dzieje? Odpowiedź jest bardzo pro
sta. Pani z jednego okienka wywołuje 
kolejne numery. Tuż przed nami przy
chodzi sekretarka z firmy z setką listów 
do wysłania. W tym czasie liczyć moż
na na drugie okienko - w którym poja
wia się numer o 700 niższy od naszego. 
To, że nikt akurat takiego nie ma, nie 
przeszkadza pracującej pani, która 
uparcie czeka na "zanumerowanego" 
klienta. Potem pojawia się następny 
numer - pana, który właśnie wszedł, po
tem następny, też kogoś, kto nie zdą
żył wyjąć jeszcze listu z torby. Przy 
drugim okienku nadal sekretarka z fir
my wyciąga kolejne koperty do wysła
nia. W końcu, kiedy już pojawi się nasz

zynu po nową apteczkę. Prawda nie wy
gląda tak optymistycznie. Jak zdążyliśmy 
się zorientować, apteczek nie posiada 
wiele autobusów. A co na to kierowcy, 
którzy są odpowiedzialni za wyposaże
nie swojego pojazdu? W razie stwierdze
nia braku apteczki kierowca ma prawo, a 
może i obowiązek nie wyjechać na trasę. 
Jak stwierdził jeden z kierowców, kilka 
lat temu w autobusach były apteczki, ale 
ich zawartość szybko została zużyta.

Kompletna apteczka kosztuje ok. 20 zł 
i dziwi fakt, iż nikt z kierownictwa nie 
wpadł na pomysł zakupienia przynaj
mniej kilku kompletów. Czasami te 20 
zł może uratować ludzkie zdrowie, i szko
da, iż właśnie na tym próbuje się oszczę
dzać. Tak więc nam, pasażerom, codzien
nie korzystającym z usług komunikacji 
miejskiej nie pozostaje nic innego, jak 
noszenie przy sobie bandaża, plastra, 
wody utlenionej i środka przeciwbólo
wego. Bo jak na razie kierowcę możemy 
tylko prosić o sprzedaż biletu. O aptecz
kę nie ma co pytać.

MaT

kontrolę pojazdu, a ta jednak nie 
w ypadła najlepiej. W jej wyniku 
ujawniono bowiem, że po pierwsze - 
kierowca nie ma zmiennika, a poli
cjantów nie usatysfakcjonowała go
towość właściciela firmy organizują
cej wyjazd do zastąpienia szofera na 
trasie. Po drugie - sam kierowca nie 
miał zrobionych wymaganych badań, 
co spowodowało, że policjanci pole
cili mu zrobić je... natychmiast. W 
efekcie wyjazd opóźnił się o kilka go
dzin, wskutek czego trzeba było zre
zygnować ze zwiedzania Wiednia. 
Autobusu nie wymieniono, więc ro
dzice z duszą na ramieniu odprowa
dzali wzrokiem odjeżdżające pocie
chy. Pozostaje jedynie zapytać, co 
musi się wydarzyć, by właściciele 
biur podróży wysyłających swoje au
tobusy na trasę, zaczęli się liczyć nie 
tylko z własnymi korzyściami finan
sowym, ale i bezpieczeństwem swo
ich pasażerów. L.T.

numerek, jakaś zdezorientowana staru
szka wyprosi tylko kilka znaczków bez 
numerka. I pomyśleć, że staliśmy pół 
godziny po to samo!

Boimy się nowego?
Bez wątpienia maszyna z numerkami 

ulepszyła pracę na poczcie. Panowie 
strażnicy mogą z czarującym uśmiechem 
podrywać nastolatki przy okazji demon
strowania działania urządzenia, a panie 
w okienkach mają teraz o wiele więcej 
czasu na pogaduszki. Świecący się przed 
ich stanowiskiem numerek nie istnieją
cego klienta usprawiedliwia czekanie za 
niego w nieskończoność.

Osobom, które przychodzą cokolwiek 
załatwić pomysłowa maszyna podoba się 
mniej. Oprócz ciężkich westchnień cze
kających na swoją kolejkę, słychać rów
nież niewybredne komentarze. Zarówno 
na temat elektronicznego pudełka, jak i 
pracowników poczty. Nie brak też solen
nych zapewnień o nieprzekraczaniu wię
cej progu tak wysoce zelektronizowanej 
instytucji.

Urządzenie jest ładne, z pewnością 
wiele kosztowało, no i ostatecznie moż
na się nim chwalić. Dziwne tylko, że wpa
dła na to poczta z Rybnika, a nie np. 
mająca o wiele większy ruch placówka 
katowicka.

A może to my, tu na prowincji, nie 
umiemy docenić postępu cywilizujące
go i boimy się nowego, a niedogodno
ści, które początkowo "nowe" przynosi, 
z czasem znikają?

Jeżeli tak, to pardon !
A.T.

W większości przypadków wprowadzenie nowych technolo
gii, powinno usprawniać funkcjonowanie różnych instytucji. 
Niestety, nie jest to regułą. Najlepszym przykładem na za
przeczenie tej tezy są zdarzenia, które codziennie mają miej
sce na rybnickiej poczcie.

Autobus Sobiesława Zasady obsługiwał linię 580 tylko kilka dni. Zdj.:sol

Horror na poczcie

Do przeglądu.. .
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W wolny czas
A

Siadami doktora Rogera

XIX-wieczny budynek szpitala w Pilchowicach

By dojechać do Pilchowic z Rybni
ka trzeba skręcić w połowie drogi do 
Gliwic w lewo. W środku otoczonej 
lasami wsi, obok barokowego kościo
ła z 1780 roku mieści się szpital z oko

ło 1855 roku. Rozbudował go i uno
wocześnił doktor Juliusz Roger, spro
wadzając tam następnie dla opieki nad 
chorymi Zgromadzenie Braci Miłosier
nych. Finanse na ten cel pochodziły ze 
szkatuły księcia raciborskiego, z kie
szeni samego doktora Rogera oraz od 
innych dobroczyńców, o których Ro

ger sam zabiegał. Podczas przebudo
wy szpital otrzymał neogotycką elewa
cję, a na dziedzińcu stanął wielki krzyż 
z piaskowca z inskrypcją biblijną o 
cierpieniu z księgi Hioba.

Początkowo był on przeznaczony tyl
ko dla mężczyzn, kobiety zaś leczono 
w Rybniku. Całą swoją pensję lekar

ską, której dr Roger zrzekł się doży
wotnio, przekazywano na darmowe le
czenie ubogich pacjentów w pilchowic- 
kim szpitalu. Dzisiaj obiekt ten jest 
nadal wykorzystywany jako szpital i 
podlega Zespołowi Opieki Zdrowotnej 
w Knurowie. Pilchowicki szpital jest 
jed n ą  z trzech placówek zw iąza
nych z w ybitną postacią Juliusza 
R o g e ra  /1819-1865/, który jako  
nadworny lekarz księcia raciborskiego 
rozbudował szpitale właśnie w Pilcho
wicach, Rudach, a także zainicjował 
budowę szpitala św. Juliusza w Ryb
niku. Tak więc Rybnik i Pilchowice 
łączy ze sobą postać doktora Rogera.

Warto w niedzielne popołudnie wy
brać się na przejażdżkę do Pilchowic 
śladami Juliusza Rogera, a później za
trzymać się w pobliskim lesie na krót
ki spacer. Może natkniemy się tam na 
wielki głaz w kształcie serca, który 
umieszczono dokładnie w miejscu, 
gdzie 7 stycznia 1865 roku podczas 
polowania zmarł na zawał serca dok
tor Roger.

T ekst i zdjęcie: 
szol

13, 14 i 15 września

S p r z ą ta m y  ś w ia t!
W roku bieżącym akcja “Sprzątanie 

Świata - Polska”, której koordynatorem 
jest Fundacja “Nasza Ziemia”, będzie 
przeprowadzona w dniach 1 3 - 1 5  
września.

Akcja “Sprzątanie Świata - Polska” 
jest dobrowolna, przez nikogo nie na
rzucona, apolityczna i ponadświatopo- 
glądowa.

Poza bezpośrednią poprawą stanu 
środowiska naturalnego akcja “Sprzą
tanie Świata” ma na celu zwrócenie 
uwagi na problemy ekologiczne, a 
zwłaszcza na konieczność ogranicza
nia ilości odpadów, ich właściwego 
składowania i przetwarzania.

Taka kilkudniowa akcja jest tylko 
małą lekcją ekologii.

Przez cały jednak rok należy pamię
tać o tym, żeby jak najmniej śmiecić. 
Od nas samych w dużym stopniu zale

ży, czy środowisko nasze będzie czy
ste i zdrowe. Starajmy się ograniczać 
ilości śmieci, używajmy i domagajmy 
się od producentów opakowań wielo
krotnych, segregujmy śmieci już we 
własnych gospodarstwach! 
Ograniczaj więc i redukuj - oszczę
dzaj - używaj ponownie - przetwa
rzaj!

A kcja “Sprzątanie Świata - Polska” 
ma szansę skonsolidować całe społe
czeństwo we wspólnym działaniu dla 
dobra naszego kraju, naszej Polski.

Życzymy powodzenia w organizowa
niu kampanii!

Do zobaczeniu podczas wspólnego 
“Sprzątania Świata - Polska ’96" 13, 
14 i 15 września 1996 roku.
Koordynatorem akcji na terenie Ryb

nika będzie Wydział Ochrony Środo
wiska Urzędu Miasta.

( T k a ń  up 'thewbrM

Kina Estrada
“Apollo”

26 - 28 lipca, 18.00 - “Szkoła czarow
nic” /USA/, 20.00 - “Nagi peryskop” 
/USA/
29 lipca - nieczynne
30 lipca - 1 sierpnia, 18.00, 20.00 - 
“Desperado” /USA/
2 sierpnia, 18.00 - "Desperado", 20.00 
- "Morderstwo pierwszego stopnia" 

“Premierowe” przy TZR 
30 - 31 lipca, 19.00 - “Miasto Zagi
nionych Dzieci” /franc.-hiszp.-niem./

^Serdeczne podziękowania członkom ^ 
Rybnickiego Klubu Miłośników 

Kwiatowi innym osobom 
. bezinteresownie pomagającym przy . 

urządzaniu VI Międzynarodowej 
Wystawy Lilii

składa: Komisarz W ystawy^/

•feujojzsEiyi z 
£ 3Hn n§aiqz n B zsnijnf -avs 

njEjidzs Xzad ADjidof z Ejazotf

Koncerty pod wierzbą 
28 lipca - “Elwry z Bogucic” czyli 
Wujek Mundek i Andrzej z Hołdy - 
piosenki i humor śląski

Wystawy
Muzeum - Stary Ratusz

“Rybnik moje miasto” oraz “Cechy rze
mieślnicze w miastach Górnego Ślą
ska” /ekspozycje stałe/, “Henryk Tkocz 
- fotografia” /do 31.08./, 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/

Dyskoteki
Mała Scena Rybnicka

27 lipca od 20.00 do 2.00
28 lipca od 17.00 do 23.00 wieczorek 
dla samotnych

/a/

Akcja wycieczkowa PTTK

Przewodnik
czeka!

Oddział rybnicki PTTK organizuje 
kolejną weekendową wycieczkę. Jej tra
sa prowadzi przez Korbielów - Pilsko / 
nocleg na Hali Miziowej/ - Halę Mizio- 
wą- Małą Babią - Markowe Szczawiny 
/wschód słońca na Babiej Górze/ - Ba
bią Górę - Zawoję Lajkonik.

Wyjazd w piątek 26 lipca z dwor
ca PKP w Rybniku o godz. 16.57 do 
Żywca. Powrót w niedzielę 28 lipca 
autokarem z Suchej Beskidzkiej o 
godz. 15.00.

Turyści powinni zabrać ze sobą śpi
wory, latarki i ciepłe ubranie.

( --------------------------------------------
Z życia wzięte...

Brak wykształcenia 
czy... wyrobienia?

Dziś w każdej szkole języki obce za
liczane są do najw ażniejszych  
przedmiotów. Dlaczego więc tak trud
no jest nam rozmawiać z obcokrajow
cami? W większości rybnickich sklepów 
na hasło Bonjour ekspedienci reagują^ 
ucieczka^ na zaplecze. Tylko niewielu z 
nich próbuje się porozumieć. Zapyta
ny o godzinę w języku angielskim tyb- 
niczanin odpowiada rozkladajap ra
miona: Nie rozumiem. Nie twierdzę 
jednak, że nie znamy języków obcych. 
Wydaje mi się, że te trudności z poro
zumiewaniem się z ludźmi z innych kra
jów, nie zawsze są  wynikiem braku 
wykształcenia, a często obawą przed  
konfrontacją swoich umiejętności z 
żywym językiem. Wstydzimy się rozma
wiać po angielsku, boimy się mówić po 
francusku. Dlaczego? Na Zachodzie 
nie ma takich problemów. Tam każdy, 
bez względu na wiek i rodzaj wykony
wanej pracy, posługuje się, w różnym 
oczywiście stopniu, dwoma różnymi 
językami. Polska powoli zaprzyjaźnia 
się z Europą[, ale czy Europa zaprzyja
źni się z Polska? Kto będzie chciał 
przyjeżdżać do kraju, w którym zrobie
nie zakupów staje się prawdziwym pro
blemem?

K arolina

Ta przedstawiona na zdjęciu piękna rozeta nie znajduje się w bazylice św. 
Antoniego. A więc gdzie się znajduje? Odpowiedzi proszę szukać na tej sa
mej stronie.

co- tti¿e¿cie...
DOM KULTURY 
CHWAŁOWICE

30.07., godz. 16.00 - Balik z konkur
sem piosenki
Klub Kultury “Harcówka” Rybnik- 
Ligota
30.07., godz. 16.00 - Z piosenką przy 
ognisku
1.08., godz. 10.00 - Mały twórca /ma
lujemy, rysujemy, lepimy/

DOM KULTURY 
NIEDOBCZYCE

1.08., godz. 10.00 - Zajęcia plastycz
ne - malowanie
2.08., godz. 16.00 - Zajęcia plastycz
ne - rzeźba

MIEJSKA BIBLIOTEKA 
PUBLICZNA

26.07., godz. 11.00 - “Rozwiązujemy 
rebusy” przy opracowaniu wykorzysta
no elementy znanych klechd polskich
29.07., godz. 11.00 - “Baśnie z różnych 
stron Polski” - opracowano na podsta-

( ---------------- --------------------- >|Długaśne rynce
V______________________________

Kej czytom kroniki policyjne abo po
słuchom szkamranio somsiadów, to 
kudły mi sie na palicy jeżom, choć ich 
wiela niy mom. Złodziejstwo u nos sie 
bardzij rozplyniyło, ani wszystke plagi 
egipske do kupy.

Za downego piyrwyj, kej złodzieja 
copli na kradzyniu, a boi to czynsto ino 
konsek chleba, ucinali mu prawo ryn
ka. Terozki kraiczka chleba żodyn niy 
ukradnie, bo mo go w doma do woli ze 
szpyrkom i wósztym. Złodzieje majom 
ju ż wyrobione smaczysko, zachciywo 
im sie jyno komputerów, kółek górskich 
abo inkszych drogich klamorów. Jak
by nazod stare prawo nastało, to moż
no chneda połowa Poloków musiała
by sie lewom rynkom podpisować.

Czytołech w keryś gazecie, że downij 
w Holandii żodyn swój i chałupy na noc 
niy zamykoł, a koła i motocykle mogły 
colki tydziyń stoć pod nuuym. Jednak 
łod czasu, kej my, Poloki, mogymy 
wszyndzie jeździć bez wiz, Holendrzy 
tyż wszystko zamykajom na siedym spu
stów.

Nasi kradnom kaj sie do i co sie do. 
Styknie ino na torgu sie trocha zamam- 
lasić a już nasz portmanyj dostoł nóg. 
Tak żywymii jak  i umartymu niy prze
puszczona Z grobów bodnom kwiotki 
do kupy z ważonym, a że pomnika taki 
barbara niy umi wyniyść na puklu, to 
go przewróci.

Czynsto tyż złodzieje lopyndzlowu- 
jom  zegródki. Boroczek dzialkowicz

wie książki pt. “U złotego źródła” w 
wyborze St. Wortman
30.076., godz. 11.00 - Film wideo
31.07., godz. 11.00 - “Księżniczka na 
Chojniku” - konkurs plastyczny na 
podstawie baśni L. Świeżawskiego pod 
tym samym tytułem
1.08., godz.11.00 - Film wideo
2.08., godz.11.00 - Baśniowe puzzle - 
układanka

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

/a/

kopie łod wiosny w ziemi, żeby mieć 
trocha forantu na zima. Serce mu ro
śnie ani krepel na wrzawym łoleju, że 
bania urosła wielo ja k  kolo młyńskie, 
że drzewa łobrodziyły, mycoki sie lo- 
kocyiyly a kury snoszom kożdy dziyń 
jajca. Ale zanim zegródka niy bydzie 
miała płotu pod sztromym, bania niy 
bydzie na łańcuchu, a gruszek niy przi- 
wionże powrozami do astów, to isto 
darymny futer. Złodziej wszystko zebie- 
re do miecha, a co niy uniesie, to fa- 
roński gizd połomie i podepcze z pra- 
gliwości.

Jeszcze inkszo marka złodziej i łokro- 
do pomiyszkania, sklepy abo szkoły. 
Niy pomogajom sztoby i alarmy, bo taki 
pieron wlezie i bez dziurka łod klucza. 
Wyczytołech w jednyj ksionżce, jak to 
gęganie gęsi uratowało Rzymian przed 
wyrżnięciem ich przez Etrusków. Bez 
tóż miolbych fajnisty pomyślunek. Kup
ni a se na torgu trzy piliki a profit by
dzie dupeltowy. Dudele gęganiem łod- 
goniom złodzieja, a na świynta bydzie 
pieczonka, jak znod.

Pierzyńsko mje tyż dopolajom zło
dzieje, kerzy kradnom krzoki róż z na
szych parków abo wydłubujom kamiy- 
nie z tretuarów. Niychby ich jasny pie
ron trzasnół a gęś kopia zadniom no
gom niy ino w kolano! Gańba to, aże 
szpetno gańba, własne miasto, kerym 
sie wszyjscy aszom, łokrodać.

Za bajtli bawiyli my sie z chłopcami 
dycko w policjantów i złodzieji. Przi- 
dałoby sie tyj gry naszych policjntów 
nauczyć.

S tarzyk B onifacy

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5



“Zielony Śląsk” to oprócz Ziemi 
Rybnickiej, Raciborskiej i Cieszyń
skiej, także Ziemia Pszczyńska. Sta
nowi ona wschodnią rubież Górnego 
Śląska i opiera się o lewy brzeg górnej 
Wisły i prawy brzeg dolnej Przemszy. 
Ziemia ta zajmuje obszar o powierzchni 
przekraczającej tysiąc kilometrów kwa
dratowych, rozciągając się od Pielgrzy- 
mowic na południu do Mysłowic na 
północy, od Oronontowic na zachodzie 
po Bieruń na w schodzie. Ziem ia 
Pszczyńska w pradawnych czasach nie 
leżała w obrębie kultury Ślężan, ale 
należała do ośrodka Wiślan. Mówiąc 
prościej, dawna Pszczyna nie była czę
ścią Śląska, lecz Małopolski. To pra
stare położenie Ziemi Pszczyńskiej po
twierdza również podział Polski na 
dzielnice za Bolesława Krzywoustego, 
który w 1138 roku włączył ją  w obszar 
senioralnej dzielnicy małopolskiej. Ślą
zakami mieszkańcy Ziemi Pszczyńskiej 
stali się dopiero w 1178 roku.
Stało się tak na mocy postano
wienia księcia krakowskiego 
Kazimierza Sprawiedliwego, 
który Ziemię Pszczyńską poda
rował swemu chrześniakowi, 
piastowskiemu księciu śląskie
mu, panu na Opolu i Raciborzu 
Mieszkowi Plątonogiemu. Od
tąd już nieprzerwanie ziemia ta 
była częścią Górnego Śląska.

Ziemia Pszczyńska
Ziemia Pszczyńska w rękach Piastów 
przetrwała do 1336 roku, kiedy książę 
raciborski Leszek z braku męskiego po
tomka przekazał ją  w ręce Przemyśli- 
dów, czeskiego rodu panującego. Na
stępnie ziemię tę wykupił jednak w 
1480 roku piastowski książę cieszyń
ski Kazimierz II. Ten bardzo zdolny i 
energiczny w ładca pobudow ał w 
Pszczynie i okolicach liczne młyny,

tartaki i stawy rybne, czym przyczynił 
się do rozwoju gospodarczego całej 
rolniczej dotąd pszczyńskiej okolicy. 
W 1517 roku jednak Ziemia Pszczyń
ska została sprzedana węgierskiemu 
magnatowi Aleksemu Turzo. Z aktu 
sprzedaży dowiadujemy się, że oprócz 
miast Pszczyny, Mikołowa, Bierunia i 
Mysłowic w skład Ziemi Pszczyńskiej 
wchodziło 71 wsi, w tym 50 książęcych

Pszczyna, stolica Ziemi Pszczyńskiej kojarzy nam 
się najczęściej z żubrami, z pięknym rynkiem i kom
pleksem pałacowo-ogrodowym książąt pszczyń
skich

Abecadło
Rzeczy

Śląskich
___________ ______________

\

Gadały ptaki 
z rynkowy] latarni
Ptok piyrszy

Walczą  ̂niy wszyscy
zażarcie

Na łolimpadzie w
Atlancie,

Bo sie ptoki zbuntowały 
I  do Stanów niy leciały.

Ptok drugi
Godajc[, że to ptokowy 
Protest antydopingowy.

Ptok trzeci
Ale mie sie zdo, że to inne 

co!
I maja  ̂racjo, to

dyskryminacjo! 
Bo pływają tam, skokają[... 
Ale fur gać niy fu r  gają!

/Fra-szoł-ka/
__________________________ /

i 21 rycerskich. W rękach tego węgier
skiego rodu ziemia ta pozostawała do 
1548 roku, kiedy to wykupił ją  śląski 
ród Promnitzów. Następuje teraz je 
szcze większy rozwój gospodarczy, 
powstają warsztaty rzemieślnicze, fol
warki, kuźnice, a później również 
pierwsze kopalnie węgla, browary i 
manufaktury. Ten znakomity rozwój 
całej okolicy przerwany jednak został 
na skutek wojen, najpierw wojny trzy
dziestoletniej /1618-1648/, a później 
wojen śląskich /1742, 1745, 1756- 
1763/. Po wojnach prawie cały Śląsk 
stał się częścią Królestwa Prus. Ziemia 
Pszczyńska zaś przez króla pruskiego 
Fryderyka I została ustanowiona po
wiatem w ramach rejencji opolskiej. W 
tej sytuacji administracyjnej urzędują
cy w Pszczynie landrat /starosta/ mu
siał się podzielić władzą z książętami 
pszczyńskimi, którymi, po wymarciu 
rodu Promnitzów w 1765 roku, stali się 
przedstawiciele rodu Anhalt-Köthen. 
Za Anhaltów spokrewnionych z wie

loma rodami Europy, wprowadzono 
Pszczynę w świat wielkiej polityki i 
wystawnego życia dworskiego. Pobu
dzono rozwój gospodarczy wprowa
dzając nieznane dotąd metody upraw, 
nowe narzędzia rolnicze, uszlachetnia
jąc rasy koni, bydła i owiec. Została 
zapoczątkowana i rozwinięta uprawa 
ziemniaków, rzepaku i chmielu. To 
właśnie w tych czasach do perfekcji 
doprowadzono warzenie piwa w ksią
żęcym browarze w Tychach. Ruszyły 
kopalnie węgla kamiennego, huty że
laza opalane koksem, cegielnie, wa
pienniki i huty szkła. Anhaltowie pa
tronowali budowie szkół, kościołów i 
szpitali, prowadzili własny teatr i ka
pelę dworską. W Pszczynie powstają 
też znane na całym Górnym Śląsku dru
karnie. Ostatnim właścicielem dóbr 
pszczyńskich w 1846 roku stał się ród 
Hochbergów, którzy utracili cały ma
jątek w 1945 roku. Oni to będąc w bli
skich stosunkach z niemieckim dwo
rem cesarskim otrzymali tytuł książąt 
pszczyńskich. Ale również za panowa
nia Hochbergów przypada czas prze
granej przez Niemcy pierwszej wojny 
światowej, po której nastał czas Po
wstań Śląskich. Mieszkańcy Ziemi 
Pszczyńskiej byli silnie związani z pol
ską tradycją i jeszcze podczas trwania 
wojny w 1916 roku proklamowano na 
wiecu w Pszczynie utworzenie Króle
stwa Polskiego. A kiedy doszło do po
wstań śląskich /1919-1920-1921/, w 
Pszczynie powstaje Powstańcza Rada 
Ludowa i władze powiatowe Polskiej 
Organizacji Wojskowej. Zaś w 1922 
roku Ziemia Pszczyńska wróciła do 
polskiej Macierzy. Powstał wtedy po
wiat pszczyński należący do Woje
wództwa Śląskiego. Teren nowego 
powiatu pszczyńskiego nie odpowiada 
już jednak dawnej historycznej Ziemi

Pszczyńskiej, tracąc północne tereny na 
rzecz grodzkiego powiatu katowickie
go. Kolejne uszczuplenie powiatu 
pszczyńskiego nastąpiło w 1954 roku, 
kiedy podzielono go na dwie części: 
rolniczy powiat pszczyński i uprzemy
słowiony powiat tyski. Następnie w 
1975 roku władze PRL dla zatarcia tra
dycji lokalnych i scentralizowania wła
dzy w stolicy, całkowicie zlikwidowa
ły powiaty w Polsce. Dzisiaj, kiedy z 
przyczyn politycznych wciąż oddalają 
się plany przywrócenia powiatów, w 
Pszczynie i okolicznych miejscowo
ściach istnieje silna tendencja do utoż
samiania się z miastem Pszczynąjako 
przyszłym ośrodkiem powiatowym. 
Tymczasem jednak w granicach histo
rycznej Ziemi Pszczyńskiej sprawami 
publicznymi zawiaduje 17 gmin, w 
których mieszka ponad pół miliona lu
dzi.

Na koniec należy jeszcze podkreślić, 
że przeciętnemu Ślązakowi Pszczyna 
kojarzy się z pięknym rynkiem, kom
pleksem pałacowo-ogrodowym, z żu
brami i wyjątkowo trudną do wy
mówienia nazwą miasta “Pszczyna”, 
które wzięło swoją nazwę od rzeczki 
Pszczynki. Nazwę tę często fonetycy 
wykorzystują do ćwiczeń poprawnej 
wymowy. Jest ona stara jak kultura tego 
terenu. Pierwszy dokument jaki zacho
wał się z zapisem nazwy tej miejsco
wości pochodzi z 1307 roku, gdzie 
brzmi ona z łacińska “Plischyn”. Na
tomiast z 1511 zachował się dokument 
z nazwą “Pszczyna” zaś nazwa nie
miecka “Pless” jest stosunkowo mło
da i wiąże się z czasami germanizacji 
Górnego Śląska, a należy wiedzieć, że 
nie została ona nawet wymyślona przez 
Niemców lecz zapożyczona z łacińskie
go zapisu nazwy “Plessa”.

M arek Szołtysek

Przyroda Rybnika

Sosna na szlaku
Lasy położone w granicach admi

nistracyjnych Rybnika kryją wiele 
wartościowych osobliwości przyro
dniczych.

Są wśród nich dzikie uroczyska, sta
nowiska rzadkich roślin i zwierząt, nie
wielkie torfowiska, drzewa o cechach 
pomnikowych etc. Wszystkie one ra
zem wzięte stanowią barwną mozaikę 
przyrodniczego dziedzictwa regionu. 
Dziedzictwa ocalałego, zrządzeniem 
losu, od pogromu nazwanego nieopa
trznie postępem cywilizacyjnym. Kil
ka wieków intensywnej eksploatacji 
gospodarczej pozostawiło trwałe pięt
no na śląskiej ziemi. Daleko idącym 
przekształceniom uległa szata roślinna 
Górnego Śląska. Mimo rozległych zni
szczeń i zmian w środowisku przyro
dniczym zdołały jednak przetrwać do 
naszych czasów “okruchy” dawnej

Puszczy Śląskiej. Dziś są one żywym 
świadectwem utraconego bogactwa la
sów śląskich. Czekają na ponowne od
krycie, niejednokrotnie wymagają pra
wnej i faktycznej ochrony, niezbędnej 
do ich przetrwania.

Do osobliwości przyrodniczych god
nych ochrony zaliczyć wypada w pierw
szym rzędzie drzewa o cechach pomni
kowych, które rosną również na tere
nach leśnych Rybnika. Ze względu na 
ustronne położenie okazy te nie są sze
rzej znane wśród mieszkańców. Rosną 
zazwyczaj ukryte głęboko w lesie, przy 
liniach oddziałowych, pośród ostępów.

W gronie takich anonimowych oka
zów poczesne miejsce zajmuje leciwa 
sosna z okolic Grabowni. Stukilkudzie- 
sięcioletni egzemplarz rośnie na terenie 
leśnictwa Ochojec w Nadleśnictwie 
Rybnik. Liczy 209 cm obwodu pier-

śnicowego /tj. na wysokości 1,3 m od 
ziemi/ i 282 cm przy powierzchni zie
mi. Nie jest to wiele w porównaniu z 
największymi krajowymi sosnami z 
centralnej Polski, których obwody 
pierśnicowe przekraczają 350 cm.
Trzeba jednak wziąć pod uwagę, iż 
w silniej eksploatowanych śląskich 
lasach tak okazałe sosny już nie wy
stępują. Osobniki o obwodach powy
żej 200 cm również do częstych nie 
należą. Dlatego też sosny o takich 
wymiarach w naszej okolicy uważać 
należy za wartościowe obiekty przy
rodnicze. W obec najokazalszych 
wskazane jest stosowanie ochrony 
indywidualnej w randze pomnika 
przyrody.

Poza Grabownią sosny o podob
nych wymiarach rosną także w oko
licy Rud, Bogunic, Palowic, Zwono- 
wic, Ochojca i Książenic. Zwykle są 
to pojedyncze egzemplarze wyróżnia
jące się w otoczeniu młodszego drze
wostanu.

Ż ukowski

Do opisanej sosny 
w Grabowni można 
dotrzeć szlakiem tury
stycznym  “M orza 
Rybnickiego” /znaki 
czarne/. Korzystając z 
owego szlaku odnaj
dziemy drzewo kieru
jąc się z Grabowni na 
północ lub ze Stodół 
na wschód. Obok so
sny, której trudno nie 
zauważyć /na pniu 
znak szlaku/, szlak o 
90 stopni zmienia kie
runek. Drzewo ma do
brze oczyszczony, 
smukły pień i wysoko 
osadzoną, rzadką koro
nę. Na pniu widnieje 
kilka uszkodzeń za
danych ostrym na
rzędziem.

A leksander
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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 k\v. 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 
tel. 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 ul. 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.

Zarząd Miasta Rybnika ogłasza pisemny ograniczony przetarg ofertowy 
NA SPRZEDAŻ GRUNTU WRAZ Ż POŁOŻONYMI NA NIM:

HALI MAGAZYNOWEJ I PRZYBUDÓWKI ZLOKALIZOWANYCH 
W RYBNIKU PRZY UL. BRZEZIŃSKIEJ.

Działka oznaczona w operacie ewidencji gruntów numerem 4648/189, karta mapy 3 
obręb Rybnik zapisana w księdze wieczystej KW 113.202 w Sądzie Rejonowym w Rybni
ku, posiada łączną powierzchnię 4938 m kw., w tym powierzchnia zabudowy - 910 m kw. 
Teren wraz z budynkami jest przeznaczony dla prowadzenia zakładu skupu i prze
róbki surowców wtórnych.
Cena wywoławcza: 232.000,00 zł 
Wysokość wadium: 2.320,00 zł

Pisemne oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem “przetarg” należy składać w wy
dziale Geodezji Gospodarki Gruntami Urzędu Miasta Rybnika, ul. Miejska 7, pokój 120 
w terminie do 5 sierpnia 1996 r. do godz. 15.00.
Oferty opatrzone datą winny zawierać:
- imię i nazwisko, adres oferenta lub nazwę i siedzibę jeżeli oferentem jest osoba prawna,
- proponowaną cenę i sposób zapłaty,
- program zagospodarowania nieruchomości z terminem jego rozpoczęcia i zakończenia,
- dowód wpłacenia wadium,
- oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i nic wnosi zastrzeżeń. 

Wadium należy wpłacić na konto Gminy Rybnik, PBK Warszawa 1 Oddział Rybnik nr
372602-2017-3600-2-73 lub bezpośrednio w kasie /parter budynku przy ul. B. Chrobrego 
2 - pok. nr 021/.
Dodatkowo należy uiścić w kasie Urzędu /pok. nr 021/ koszty organizacyjne przetargu w 
wysokości 20,00 zł.
Oględzin terenu można dokonać na wniosek zainteresowanych /zgłoszenia telefoniczne - 
22-364/ w dniu poprzedzającym przetarg.
Zastrzega się:
- unieważnienie przetargu bez podania przyczyn,
- prawo swobodnego wyboru oferenta oraz prowadzenia dodatkowych rokowań.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny 
nabycia, a w razie uchylenia się od zawarcia umowy w terminie 1 miesiąca od daty prze
targu ulega przepadkowi na rzecz sprzedającego.
Publiczne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Urzędu Miasta Rybnika przy ul. B. 
Chrobrego 2 w dniu 7 sierpnia 1996 r. o godz. 10.00 w sali nr 137 I I  piętro/.
Termin części niejawnej ustalony zostanie przez Komisję Przetargową w dniu otwarcia 
ofert.
Szczegółowych informacji udziela Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami Urzędu 
Miasta Rybnika, ul. Miejska 7, pok. 120, tel. /036/ 22-364.

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 za

mawiającego do 5.08.1996 r. godz. 13.00. Postępowanie nic zostało poprzedzone 
w stępną kwalifikacją. Specyfikację istotnych warunków ząmówicnia /cena 5 zł/ 
można odebrać w siedzibie zamawiającego pokój nr 13. Uprawniony do kontaktów 
z oferentami - Wiktor M andrysz. 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.

Ogłoszenia drobne
v___________________________J

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

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

* * *

CYKLINO W ANIE
210-51

k k k

Zarząd Zieleni Miejskiej w Rybniku

Dział Usług Pogrzebowych
uł. Rudzka 70 b

/Cmentarz Komunalny -teł. 28-991/

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

*wynajęcie kaplicy do pogrzebu 
z możliwością odprawienia mszy św. 

*usługi cmentarne 
*zamówienie wieńców, palm, 
wiązanek, kwiatów 

*możliwość załatwienia orkiestry 
*wynajęcie autobusu 

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

Ceny konkurencyjne

Pobicia
Pobicia to ostatnio częste zjawisko na 
naszych drogach, a w ubiegłym tygo
dniu miały miejsce aż cztery takie zda
rzenia. W poniedziałek 15 lipca na ul. 
Mościckiego mężczyzna został pobity 
przez znanego sobie z widzenia osob
nika. Poszkodowany w wyniku uderzeń 
pięściami po twarzy doznał złamania 
nosa z przemieszczeniem. Zaś następ
nego dnia we wtorek 16 lipca o godz. 
12.50 lekarz Pogotowia Ratunkowego 
zawiadomił policję, że karetka wyje
chała do przypadku pobicia, gdzie ofia
ra została zraniona nożem. Kolejne dwa 
pobicia miały miejsce w sobotę 19 lip
ca wieczorem w Jejkowicach na ul. 
Niewiadomskiej i dnia następnego w 
Rybniku na ul. Stromej.

Złapany w piwnicy 
W sobotę 20 lipca mieszkanka ulicy Het
mańskiej zawiadomiła policję, że jakiś 
mężczyzna dokonuje włamań do piwnic 
w jej bloku. Natychmiast na miejsce uda
ło się dwóch policjantów, którzy zatrzy
mali złodzieja na gorącym uczynku. 
Mężczyzna ten był mieszkańcem Osie
dla Południe w Boguszowicach.

Motocyklem w autobus 
W niedzielę 21 lipca o godz. 15.35 na 
ul. Wodzisławskiej 23-letni motocykli
sta najechał na tył stojącego na przy
stanku autobusu linii 594. W wyniku 
wypadku kierujący motocyklem doznał 
urazu głowy, a szczególnie lewego oka, 
ale po opatrzeniu ambulatoryjnym zo
stał zwolniony do domu. Poszkodowa
ny motocyklista był trzeźwy.

Kury i kosiarka
W nocy z 16 na 17 lipca nieznany 
sprawca włamał się do pomieszczeń 
gospodarczych posesji przy ul. Stawo
wej. Po zerwaniu kłódek złodziej za-

W razie  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 26 lipca do 1 sierpnia, 
ul. Dąbrówki 19, Rybnik, tel. 275-63

'EKSPRESS 
Rybnik, Reja 2

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

4  zdjęcia paszportowe -  tylko  6 z ł ,-

V. "Dziś fotografujesz - dziś masz zdjęcia ” J
Środowa Giełda Cenowa
Mięso schab wołowe

extra
szynka wp. 
gotowana slqska

Raciborska 11 10,20 11,50 14,40 8,15
Hala Mięsna, 3 Maja Urlop do 1? sierpnia
TARG 9,90-10,20 11,30-12,7 13,20-14,90 8 - 9,70

Owoce/Warzywa pomidory pomarańcze marchewka
ziemniaki

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

Spożywcze masło cukier jajko mqka

Raciborska 15 227g -1,80 2,45 0,28 170
Delikatesy, ul. Miejska 200g -1,80 2,30 0,24 1,70
TARG 227g -1,70 2,15-2,20 0,10-0,28 1,25-1,45

W a lu ty 100
dolarów

100
marek

100 koron 
czeskich

100 franków 
francuskich

Hotel Polski 268,00/272,00179,00/182,00 9,95/10,20 52,80/53,80
Delikatesy, ul. Miejska 268,00/272,00179,00/182,00 9,95/10,20 52,80/54,00
Gal lux, Rynek 268,00/272,00179,00/182̂50 9,90/10,20 52,80/53,80

brał ze środka kosiarkę elektryczną, 50 
metrów kabla elektrycznego oraz trzy 
kury o łącznej wartości 460 złotych.

Fałszywy banknot 
W piątek 19 lipca mieszkaniec Wilczy 
zgłosił na policji, że podczas zakupów 
w kiosku “Ruchu” na ul. Zebrzydows
kiej pośród wydawanej reszty otrzymał 
fałszywy 100-tysięczny banknot. Po
szkodowany dowiedział się o falsyfi
kacie dopiero kiedy próbował nieświa
domie zapłacić nim w sklepie papier
niczym.

W wakacje szkoła pusta
W nocy z 18 na 19 lipca nieznani

sprawcy dokonali włamania do Prywat
nego Policealnego Studium Menadżer
skiego przy ul. Hallera. Złodzieje we
szli do środka przez wybite okno w 
ubikacji, a ze środka skradli metalową 
kasetkę na pieniądze z kwotą 400 zło
tych na szkodę spółki “Ekonomie” z 
Rybnika.

Samobójstwo
W niedzielą 21 lipca o godz. 11.30 le
karz Pogotowia Ratunkowego powia
domił policję, że w mieszkaniu przy ul. 
Morcinka powiesił się 57-letni mężczy
zna. Zmarły był żonaty, nie miał dzie
ci i był na emeryturze. szoł
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A ) ie  f y lk  o d o s ta je m y  
a le  i s a m i z a r a b ia m y

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, którego sie
dziba znajduje się w Rybniku-Kamieniu, istnieje już 
ponad trzydzieści lat.

W jego skład wchodzą: stadion przy 
ul.Gliwickiej, kąpieliska otwarte w 
Kamieniu, Chwałowicach, na Paru- 
szowcu oraz “Ruda”, basen kryty przy 
ul. Powstańców oraz "najmłodsze 
dziecko" - ośrodek rehabilitacyjno-re- 
kreacyjny BUSHIDO. Siedem miej
skich obiektów utrzymywanych jest nie 
tylko z subwencji, ale także same 
próbują zarabiać na swoje utrzymanie. 
W tym roku na działalność MOSiR-u 
miasto w swoim bu
dżecie przeznaczyło 
12 mld starych zło
tych, a sam ośrodek 
planuje w tym roku 
zarobić ok. 11 mld. Z 
pewnością potrzeby 
tego jakże ważnego w 
życiu każdego miasta 
ośrodka są o w iele 
większe, ale należy się 
cieszyć z tego, iż pie
niądze te są należycie 
wykorzystywane. Obecnie koszty 
utrzymania w należytym stanie obiek
tów sportowych są olbrzymie i więk
sza część finansów jest przeznaczana

A pel do
stowarzyszeń 

i fundacji
Na terenie naszego miasta działa wiele 

tzw. organizacji pozarządowych, a więc 
stowarzyszeń, fundacji i towarzystw 
grupujących ludzi w konkretnym, zazwy
czaj chwalebnym, celu. Władze miasta, 
chcąc rozeznać się w ich liczebności, za
kresie działalności i spełnianej roli spo
łecznej, a także mając na uwadze ewentu
alną dla nich pomoc, planuje sporządze
nie dokładnego miejskiego rejestru takich 
organizacji. Chodzi nie tylko o organiza
cje tzw. pomocowe, ale również stowa
rzyszenia kulturalne, sportowe, turystycz
ne, a także zajmujące się sprawami eko
logii, patologii społecznej, zdrowia itp.

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

w łaśnie na ten cel. 
Myśli się zresztą nie 
tylko o remontach, ale 
także o inwestycjach. 
Największąz nich jest 
kąpielisko “Ruda”. Pi
saliśmy o nowym bro
dziku, przystani kaja
kowej, sanitariatach, 
ale trzeba dodać, iż nie 
jest to koniec planów

Roboty będą prowadzone również na 
największym obiekcie sportowym w 
Rybniku, a mianowicie stadionie miej
skim. W ubiegłym roku, gdy miasto 
przejmowało ten obiekt, był on w opła
kanym stanie. Obecnie wykonano wiele 
prac, choć ich efekt nie jest jeszcze 
widoczny gołym okiem. Na etapie za
twierdzania znajduje się projekt prze
budowy stadionu. Głównie dotyczy on 
przebudowy trybun, gdyż piaszczyste

Wizytówka rybnickiego MOSiR-u - kąpielisko “Ruda

związanych z tym obiektem. Przede 
wszystkim inwestycje będą dotyczyć 
dużego basenu, gdzie podobnie jak jest 
to w brodziku dno zostanie pokryte fo
lią. Jednak przedtem należy na obwo
dach basenu wykonać przelewy, co jest 
bardzo kosztowną inwestycją. Poza tym, 
może już w przyszłym roku nad dużym 
basenem stanie potężna zjeżdżalnia. Ak
tualnie na basenie krytym przy ul. Po
wstańców trwa wymiana stacji uzdatnia
nia wody i przy tej okazji zostaną poło
żone automatycznie sterowane nowe 
amerykańskie filtry. Poza tym zostaną 
wyremontowane natryski oraz szatnie.

Najnowszy ośrodek 
MOSiR-u - “BUSHIDO”

podłoże, jakie obecnie znajduje się pod 
betonowymi trybunami, nie jest trwałe 
i powoduje ich zapadanie. Można to 
zaobserwować na łuku, gdzie od dłuż
szego czasu obowiązuje zakaz zajmo
wania tam miejsca w czasie imprez spo
rtowych. Od kilku miesięcy pieczoło
wicie pielęgnowana jest murawa, która 
wcześnie uległa zniszczeniu. Piękny 
trawnik - jak mawiają Anglicy - to co
dzienne podlewanie plus... 700 lat tra
dycji. Miejmy nadzieję, że na rybnicką 
murawę piłkarze wybiegną wcześniej 
niż za 700 lat. Kosztorys przebudowy 
całego stadionu wynosi 60 mld i jest 
ujęty w planach na 1998 rok.

Zatem plany jak widać dość obiecu
jące, i miejmy nadzieję, iż zostaną one 
przynajmniej w połowie zrealizowane. 
Choć z drugiej strony - po co remonto
wać czy też przebudowywać stadion, 
skoro nie ma kto na nim występować?

T ekst i zdj.:M .T.

Z  lekkoatletycznych stadionów
W czerwcu w Zabrzu odbyły się lek

koatletyczne Mistrzostw a Śląska Mło
dzików. W zawodach tych miotacze 
RMKS Rybnik zdobyli 11 medali w 
tym: 3 złote, 4 srebrne i 4 brązowe.

Złote medale Mistrzostw Śląska wy
walczyli Dominik Holewik - młot 3 kg, 
Robert Relikowski - dysk 1 kg oraz 
Wojciech Mazurek - młot 5 kg. Srebr
ne krążki otrzymali: Marzena Wrzosek 
- kula 3 kg, Aleksandra Zimończyk - 
dysk, Agnieszka Mazurek - młot 3 kg i 
Robert Jańczyk - młot 5 kg. Na trze
cich miejscach w tych zawodach uplaso
wali się: Edyta Piecha - młot 3 kg, Syl-

Kto celniej, 
kto dalej

W Opolu, gdzie rozegrano regional
ne zawody na celność lądowania 
skoczkowie Aeroklubu ROW zajęli 
trzecie miejsce. Spadochroniarze z

Rybnika wystąpili w składzie: Ma
riusz Koba, Jarosław Pawłowski, 
Sebastian Sobczak.

W sumie oddali 18 skoków, a łączna 
odległość od punktu o średnicy 3 cm 
wyniosła tylko 162 cm.

MaT

wester Zawadzki-dysk 1 kg, Sebastian 
Syrek - oszczep oraz Łukasz Miera - 
młot 5 kg. Zespołowo RMKS Rybnik 
uplasował się na drugim miejscu.

Niedługo po zmaganiach młodzików do 
walki o medale Mistrzostw Śląska przy
stąpili juniorzy. W tej kategorii miotacze 
RMKS Rybnik wywalczyli aż 19 medali, 
w tym 7 złotych, po 6 srebrnych i brązo
wych. Złote medale wywalczyli: Aleksan
dra Ceglarska - dysk, Agnieszka Janosz
- młot, Mateusz Buszka - młot, Katarzy
na Uryga - oszczep, Gabriela Relikow- 
ska -młot oraz Dariusz Jankowiak -młot. 
Na najwyższym stopniu podium stanęli: 
Agnieszka Janosz - dysk, Monika Gresz
- młot, Michał Magiera - młot, Agnieszka 
Kałuża - oszczep, Katarzyna Uryga - 
młot i Sylwiusz Szneider - młot.

Natomiast brązowe medale wywalczyli: Bar
bara Smółka -młot, Aleksandra Ceglarska - 
kuląPrzemjsław Marek-młotJwonaSmoł- 
ka-młot i Piotr Matuszko-kula MaT

Rozpoznaj 
się na zdjęciu

Pierwsza z osób, które rozpoznają 
się na zdjęciu zrobionym w ostatni po
niedziałek na ulicy Hallera i zgłoszą 
się w naszej redakcji, otrzyma publi
kowaną w gazecie fotografię oraz pięć 
smakowitych kołoczyków! Zaprasza
my do zabawy!
Sponsorem naszej zabawy jest pie
karnia Franciszka Studnika z Ryb
nika przy ulicy Kościelnej nr 3.

Nasza redakcja znajduje się w ofi
cynie kamienicy Rynek 12 /dojście od 
ulicy Zamkowej lub Korfantego/, jest 
czynna codziennie oprócz sobót i nie
dziel od 9.00 do 17.00. Zdj. szoł

Żużel Żużel

Zwycięstwo bez emocji
W niedzielne popołudnie na miejskim stadionie żuż

lowcy RKM-u Rybnik po słabym i mało emocjonują
cym spotkaniu pokonali drużynę KKZ Krosno 62:28.

Do Rybnika drużyna gości przyjecha
ła w osłabionym siedmioosobowym 
składzie. W czasie prezentacji rybnic
cy kibice minutą ciszy uczcili pamięć 
niedawno zmarłego Franciszka Salo
mona, który przez wiele lat na rybnic
kim torze pełnił funkcję sędziego wi- 
rażowego.

Potem żużlowcy przystąpili do boju 
o kolejne ligowe punkty. Już od pierw
szego biegu wiadomo było, iż krośnia- 
nie pod każdym względem ustępują 
rybnickim zawodnikom. Po sześciu 
mało emocjonujących biegach, w bie
gu siódmym młodzieżowi zawodnicy 
biorący w nim udział byli wreszcie au
torami prawdziwej walki na torze. 
Przez cztery okrążenia B. Ficner i A. 
Stasik walczyli o zwycięstwo i dzięki 
wspaniałemu atakowi na przedostatniej 
prostej 3 punkty wywalczył żużlowiec 
RKM-u Rybnik. W biegu 9. na pierw
szym łuku na tor upadają Ficner i Wę- 
grzyk z Rybnika oraz Grygolec z Kro
sna. Decyzją, jak się wydaje niesłuszną, 
sędziego, z biegu za spowodowanie 
przerwania wyścigu zostaje wykluczo
ny zawodnik gości. Do końca spotka
nia rybniczanie stale powiększali prze
wagę nad gośćmi, wśród których jedy
nie Węgier - R. Magosi nawiązywał 
walkę z rybnickimi żużlowcami i na

wet raz wygrał bieg.
Spotkanie to mogłoby być o wiele 

ciekawsze, gdyby drużyna rybnicka 
składała się z samych juniorów. Jed
nak na skutek braków sprzętowych tyl
ko czwórka z nich mogła wystartować 
w tym spotkaniu. Najlepiej wypadł 
zdobywca kompletu punktów W. Wę- 
grzyk, podobali się Sosna i Ficner 
oraz debiutujący w tym spotkaniu M. 
Furgoł. Punkty dla RKM-u Rybnik 
zdobyli: M. Węgrzyk 15, M. Korbel 
10, D. Fliegert 11, E. Sosna 8, K. Flie- 
gert 7, B. Ficner 9, M. Furgoł 2. W 
zespole gości najwięcej punktów zdo
był R. Magosi - 12 w sześciu startach.

A oto jak się przedstawia tabela II ligi
po XV rundach: 
1. Leszno 30 + 531
2. Zielona Góra 26 + 326
3. Gdańsk 23 + 262
4. Ostrów 20+  147
5. Łódź 18 + 61
6. Rybnik 16 + 23
7. Rawicz 12-94
8. Kraków 12-114
9. Świętochłowice 12-116
10. Lublin 5 - 223
11. Krosno 4 - 351
12. Opole 2 -4 5 2

Choć do końca rozgrywek ligo
wych pozostało jeszcze siedem ko

lejek, już teraz w ia
domo, iż awans do 
żużlowej ekstrakla
sy wywalczy niepo
konana Unia Leszno 
i p raw dopodobn ie  
drużyna z Zielonej 
Góry. Nam, kibicom 
rybnickiej drużyny 
na awans do I ligi 
trze b a  b ęd z ie  j e 
szcze trochę pocze
kać. A szkoda, gdyż 
z roku na rok po
ziom rozgryw ek II 
ligi system atycznie 
się obniża.

A we w torek 30 łip- 
ca na rybnickim sta
dionie o godz. 17.30 
rozpocznie się tur
niej drużynowy w 
ramach IV rundy 
MDMP, w którym  
wystartują drużyny 
z Rzeszowa, Tarno
wa, Krosna oraz z 
Rybnika.

MaT

Plażówka na Rudzie
Na terenie kąpieliska “Ruda” 

odbył się w ub. niedzielę drugi tur
niej eliminacyjny Amatorskich Mi
strzostw Śląska w siatkówce plażo
wej.

Pomimo niesprzyjającej w przypad
ku tej widowiskowej dyscypliny pogo
dy, do turnieju zgłosiły się 23 zespoły. 
W fazie eliminacji zostały one podzie
lone na 6 grup, a ich zwycięzcy bezpo
średnio uzyskiwali awans do ścisłego 
finału. Natomiast zespoły, które upla
sowały się na drugich miejscach w swo
ich grupach o miejsce w pojedynkach 
finałowych walczyły w barażach. W fi
nale II trunieju para G. Kosatka/P. 
Ptaszyński pokonała Ł. Lipa i Ł. 
Majentę 15:9. Na trzecim miejscu 
uplasowała się para W. Kasperski/A.

Łyczko, a na czwartym T. Bonk/L. 
Kow alski. Pula nagród w tym turnieju 
wyniosła 1200 zł i była do podziału po
między 8 najlepszych zespołów.

A oto klasyfikacja po dwóch tur-
niejach:
1. Lip/Majenta/Rybnik/ 24 pkt
2. Kasperski/Łyczko 24 pkt
3. Kosatka/Ptaszyński 18 pkt
4. Lepich/Łyczko 18 pkt
5. Luks/Ptaszyński 15 pkt
6. Brzoza/Musiał 8 pkt
7. Maciończyk/Ruszkiewicz 7 pkt
8. Kozłowski/Sznicer 7 pkt

Kolejny, przedostatni turniej kwa
lifikacyjny zostanie rozegrany 28 lip- 
ca. Zapisy w dniu zawodów od godz. 
9.00, losowanie gier o godz. 10.00.

MaT

GAZETA RYBNICKA, TEL. 2 8 8 2 5



Zdjęcie
z albumu czytelników
Zapraszamy na

szych C zyteln i
ków do w spólne
go oglądania 
zdjęć. W ystarczy 
przyjść do redak
cji z ciekawym 
zdjęciem, które po 
o p u b l i k o w a n i u  
zwrócimy.

/M ożna też 
wrzucić je  do na
szych "żółtych 
skrzynek"/. Raz 
w miesiącu auto
ra najsympatycz
niejszego lub 
najbardziej "od
jazdowego" zdję
cia firma "EKS
PRES FUJI",
Rybnik, ul. Reja 
2, nagrodzi bez
płatnym wywoła
niem i w ykona
niem odbitek z 
rolki filmu. Czyżby pierwsza miłość? Zdj.: Renata Kat

Sp Z 0.0

Klub Międzynarodowej 
Prasy i Książki 

Rybnik, ul. Sobieskiego 18

Wśród autorów' 
prawidłowych 

rozwiązań 
krzyżówki z tego 

numeru 
rozlosujemy 

bon towarowy 
wartości 25 zł 

ufundowany przez 
Klub

Międzynarodowej
Prasy

i Książki EMPiK
POZIOMO:
Al - Mały jacht mieczowy A9 - Katarakta B5 - Pustynia w Namibii na wy
brzeżu O. Atlantyckiego D3 - Pozorne odchylenie obserwowanego ciała nie
bieskiego od jego położenia rzeczywistego wskutek ruchu Ziemi FI - Wzno
simy go przy różnych okazjach F9 - Polska piosenkarka greckiego pocho
dzenia G6 - “...krwi” HI - Ponoć nie zdobi człowieka H9 - Pustynne, śródlą
dowe i morskie J3 - Urządzenie przenoszące detonację L5 - Bagienny las 
nadrzeczny na Nizinie Amazonki M l - Organizacja rei. grupująca ludzi pra
gnących realizować zasady danej religii M9 - Potocznie o trzeciej zmianie 
PIONOWO:
1A - Nazwisko księdza, działacza narodowego na Górnym Śląsku, współ
twórcy Tow. Pol. Górnoślązaków' 1H - Ciasto pieczone w specjalny sposób 
na obracającym się rożnie 3C - Broń używana w średniowieczu przez pie
chotę 5A - Inaczej owad 5H - Preparat roślinny o działaniu przeciwastma- 
tycznym 7B - W dawnych armiach handlarka ciągnąca za wojskiem 9A - 
Pochyla powierzchnia góry 9H - Współtwórca modelu bodowy przestrzen
nej DNA 11C - Towarzyszy nam przez cały rok 13A - Dwuskładnikowe po
łączenie azotu z metalami 13H - Znany japoński producent motocykli 
W rozwiązaniu wystarczy podać hasło, które powstanie wg, szyfru:
M il, C3, LI, D5, J13, H13; M l, A10, G8, K9, K il, J4; A9, A3, A 5 ,15, H2, 
D9, M l, H13, A li;  D13, J10; M il, E9, G7, L6, L9; 15, B8, II; E3, II, E13, 
M l3, B7, H13

Nagrodę za rozwiązanie krzyżówki nr 27 z hasłem “Co ładnie brzmi - nie 
zawsze jest w dobrym tonie” otrzymuje Barbara POŁCIK, 

ul. Dworek 7/6 44-200 Rybnik.
Nagroda do odebrania w redakcji przez miesiąc od daty ogłoszenia 

nazwiska zwycięzcy.

Pod znakami zodiaku
______________________________________________
BARAN  - 21.03. - 20.04. - Próba sił wypadnie niekorzystnie dla Ciebie, ale też 
pozwoli zadziałać instynktowi samozachowawczemu - ju ż  nie możesz pogrążyć 
się dalej. Teraz wystarczy odepchnąć się od dna, a pomoże Ci w tym starsza, 
życzliwa osoba.
BYK - 21.04. - 20.05. - Trudno będzie Ci przyhamować reakcje, a to zaszkodzi 
Twojej sprawie. Nie popełnisz błędów, przyczajając się na kilka dni nad woda  ̂
lub w górach, jeszcze raz rozważając z najbliższymi przyjaciółmi i rodzina^ wszy
stkie za i przeciw.
BLIŹNIĘTA - 21.06 - 20.06. - Uwaga poświęcona teraz rodzinie zaprocentuje 
w przyszłości. W ciągu tygodnia dowiesz się o swoich najbliższych więcej niż 
przez kilka ostatnich lat. To zbliżenie da Ci wiele satysfakcji i pozwoli zrozu
mieć wiele rzeczy.
RAK - 21.06. - 20.07. - Następny tydzień spędzisz w gronie bliskiej rodziny i 
starych przyjaciół i bez obawy, że zbłądzisz, możesz podejmować ważne decyzje 
natiuy osobistej. Wstrzymaj się jednak z ostatecznymi decyzjami dotyczącymi 
pracy, a szczególnie je j zmiany. Nadejdzie lepszy na to moment...
LEW  - 21.07. - 23.08. - Będziesz w stanie skoncentrować się tylko na jednej 
sprawie - służbowej lub osobistej. Jeżeli wybierzesz pierwsze możesz liczyć na 
spoty sukces finansowy, ale stracisz wiarygodność w oczach partnera. Wybór 
należy do Ciebie.
PANNA - 24.08. - 22.09. - Jeżeli nie chcesz doprowadzić do konfliktu nie kryty
kuj każdego posunięcia partnera i nie unoś się honorem przy omawianiu naj
błahszej nawet sprawy. Jego życzliwość będzie Ci potrzebna kiedy dojdzie do 
rozmów na szczycie z szefem.
WAGA - 23.09. - 23.10. - Dobry czas na skorygowanie nie trafionych decyzji 
zawodowych, których efektem było niezadowolenie współpracowników. Na szczę
ście zdołasz wszystko odkręcić - Tobie spadnie kamień z serca, reszta doceni 
Twoją odwagę przyznania się do błędu.
SKORPION  - 24.10. - 22.11. - Pomysł będzie gonił pomysł, a Twoim zadaniem 
będzie tylko uporanie się z kolejnością^ ich realizacji. Zacznij od tych najbar
dziej czaso - i pracochłonnych, bo energii starczy Ci nie na wszystkie. Na tyle 
jednak by odczuć satysfakcję i podziw otoczenia.
STRZELEC - 23.11. - 21.12. - Energia Cię rozpiera i tylko od Ciebie zależy jak  
ją  wykorzystasz. W pracy - możesz zakończyć prowadzona^ sprawę intratnym 
kontraktem, w domu - zaproponować partnerowi romantyczny weekend, by “zbli
żyć stanowiska’’...
KOZIOROŻEC - 22.12. - 20.01. - Przyjdzie Ci się rozliczyć z niefortunnych 
zachowań w chwili słabości. Na szczęście osoby, które poczuły się wtedy do
tknięte, nie należą^ do małostkowych i wszystko zostanie zapomniane. Dla Ciebie 
sytuacja ta powinna być jednak lekcja  ̂na przyszłość.
WODNIK - 21.01. - 19.02. - Bez dystansu trudno będzie Ci dostrzec istotę rze
czy, dlatego nie broń się zbytnio przed zmniejszeniem aktywności i spojrzeniem 
na wszystko z boku. Czas ten nie będzie w żadnym wypadku zagrożeniem dla 
powrotu do aktywności, ani czasem straconym.
R YB Y  - 20.02. - 20.03. - Przygotuj się na emocje dotąd Ci nieznane. Okaże się, 
że tego właśnie potrzebowałeś by wakacje można było uznać za udane. Swoich 
doświadczeń nie trzymaj w tajemnicy. Za podzielenie się nimi ktoś okaże Ci
dozgonna^ wdzięczność.

Sałatka selerow a  
z orzecham i

400 g selera
1 łyżka soku cytrynowego
50 g łuskanych orzechów włoskich
5 łyżek śmietany
sól
Seler obrać, opłukać i zetrzeć na gru
bej tarce. Skropić sokiem z cytryny 
żeby nie ściemniał. Śmietanę wymie
szać z solą. Seler i ćwiartki orzechów 
włoskich wymieszać ze śmietaną.

Potraw a w ietnam ska
500 g polędwicy 
1 duży seler 
1 papryka - duża 
4 ząbki czosnku

Nasza kuchnia
k______________________________ J
olej
sól
wegeta
papryka
Mięso pokroić w cienkie paseczki, se
ler w “makaron”, paprykę w paski, czo
snek na plasterki. Na patelni rozgrzać 
olej, wrzucić czosnek, zrumienić. Do
dać mięso. Smażyć tylko chwilę, tak 
aby stało się szare. Wyjąć z patelni, a 
na powstałym sosie usmażyć seler. 
Wyjąć podobnie jak mięso, a na patel
nię wrzucić paprykę. Po kilku minu
tach dodać seler, mięso i przyprawy. 
Dusić przez kilka minut. Podawać z 
ryżem lub tylko z sałatką.

Dziś drukujemy dwa ostatnie z 
ośmiu fragmentów. Należy złożyć je 
w całość z pozostałymi, nakleić na 
kartkę i przysłać do redakcji lub 
wrzucić do którejś z naszych żółtych skrzynek.

Wśród autorów prawi
dłowych rozwiązań, na 

które czekamy do 10 
sierpnia, rozlosuje- 

my dwie nagrody 
pieniężne war- 

tości 20 zl
M m - \ każda.
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Konrad T. Lewandow
ski - "Noteka 2015",
Warszawa 1996, Wy
dawnictwo SR

Dziennikarz tygo
dnika “Obleśne No
winki” Radosław To
maszewski wplątuje 
się w różnego rodzaju 
afery - śmieszne, smut
ne, czasem dramatycz
ne. Sześć epizodów z życia red. Tomaszew
skiego to jednocześnie sześć opowiadań, 
w których dziennikarz przeżywa niesamo
wite przygody. Książka sygnowana zna
kiem “Odmienne stany fantastyki”.

R ichard L azarus - 
“ Bardziej niż nie
prawdopodobne, NIE
MOŻLIWE, niewiary
g o d n e” , W arszaw a  
1996, Wydawnictwo 
Ambcr

Pasjonująca lektu
ra ujawniająca fakty 
nic znane dotąd pol
skiemu czytelnikowi. 

Autor przedstawia zagadki, których nic 
udało się rozwiązać współczesnej nauce, 
m.in. historię UFO, stygmatów, życia po 
życiu czy skuteczności klątw.

C yprien K atsaris - 
“M ozartiana”

Aby lepiej zrozu
mieć innych kompozy
torów, autor skompo
nował utwory w 
podobnej tonacji. Dla

tego na płycie obok utworów Liszta, Czer
nego, Bccthovcna czy Bizeta znalazły się 
kompozycje Katsarisa nawiązujące do kon
certu c - mol K. 467 Mozarta.

A rchitectural De
signs yol. 13-4

J azzi M agazine, li
piec-sierpień 14/1996

ICE MC - “ Dreada-
tolr”

Płyta zapewnia do
brą zabawę dla żąd
nych tańca i dyskoteko
wych utworów. Lekkie, 
dobrze zagrane piosen
ki są różnorodne i z pewnością nic znudzą 
żadnego miłośnika techno. Zdecydowanie 
najlepszy jest utwór otwierający płytę “Give 
mc the light”.

Czasopismo wyda
wane z myślą o oso
bach, które planują 
budowę w łasnego 
domu. W
znajdująsię zarysy 200 
domków jednorodzin
nych i bliźniaków ze 
szczegółowym rozmieszczeniem pomie
szczeń. Zainteresowani dokładnymi plana
mi mogą je zamówić pod wskazanym ad
resem i zaoszczędzić dzięki pośrednictwu 
pisma kilka tysięcy dolarów.

Jak sama nazwa
wskazuje magazyn 
traktujący o muzyce 
jednego rodzaju. W nu
merze znaleźć można 
informacje z laborato
rium Yamahy, przegląd 
płyt CD, sylwetki jaz

zmanów i bogate wspomnienia z I Ogólno
polskiego Festiwalu Muzyki Jazzowej, który 
odbył się w sierpniu 1956 roku w Sopocie. 
Do magazynu dołączona jest płyta CD.
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