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Zwrócono n ad p ła ty
W minioną środę upłynął termin zwracania przez Urzędy 

Skarbowe nadpłat zaliczek z tytułu podatku dochodowego od 
osób fizycznych.

W Rybniku akcję dokonywania zwrotów 
nadpłat wynikających z zeznań rocznych 
zakończono już miesiąc wcześniej, tj. 29 
czerwca. W tej chwili trwa weryfikacja ze
znań podatkowych, co oznacza, że w ciągu 
najbliższych 3 lat osoby, którym oddano 
nadpłacony podatek, a u których stwierdzi 
się nieprawidłowości w wypełnionych PIT- 
ach, mogą liczyć się z tym, że zostaną we
zwani do zwrócenia części otrzymanej nad
płaty nawet z karnymi odsetkami. Najwięk
sze powody do obaw mogą mieć ci podat
nicy, którzy od podatku odpisali sobie 
znaczne kwoty darowizn - te bowiem ze
znania sprawdzane będą najdokładniej.

Rybnicki Urząd Skarbowy wysłał blisko 
3.000 zawiadomień o dopłacie lub zwrocie 
nadpłaty w innej wysokości niż podano w 
zeznaniach, do podatników, u których 
stwierdzono nieprawidłowości w oblicze
niu należnego podatku dochodowego. Jak 
mówi naczelnik Urzędu Skarbowego w

Rybniku Franciszek Sanocki, najczęściej 
spotykane błędy w arkuszach rozliczenio
wych to przekraczanie limitów odliczeń od 
dochodu, w tym również darowizn prze
kraczających próg 15 proc. dochodu /takich 
zeznań jest aż 626/. Często zdarzało się, że 
cele przekazywanych darowizn nie odpo
wiadają celom wymienionym w ustawie o 
podatku dochodowym od osób fizycznych. 
Niesłusznie odliczano sobie na przykład da
rowizny na remonty mieszkań, budowę 
domu, zakup mebli, wyjazdy turystyczne, 
itp. Popularnie występujące błędy to także 
nieprawidłowe wypełnianie aibryk, mylne 
obliczanie należnego podatku dochodowe

go /np. stosowanie skali 21 proc., zamiast 
33 proc./. Zdarzało się też, że emeryci prze
kraczający próg pierwszy skali podatkowej 
za rok 1995 - to jest 12.400 zł złożyli w 
ZUS-ie oświadczenie o rozliczaniu się ze 
współmałżonkiem i do tej pory nie złożyli 
stosownych zeznań podatkowych, mimo że 
ZUS pobierał zaliczki miesięczne według 
skali 21 proc., a nie 33 proc. W stosunku 
do tych osób Urząd Skarbowy będzie 
wszczynał postępowanie podatkowe.

Nasze kłopoty i problemy związane z 
wypełnianiem raz w roku kilkustronicowe- 
go arkusza rozliczeniowego PIT nie koń
czą się, jak widać, z chwilą wysiania lub 
oddania zeznania do Urzędu Skarbowego. 
Osoby, które nie przyłożyły się do oblicza
nia podatków, jeszcze przez trzy kolejne lata 
nie będąmogły spać spokojnie z obawy, że 
w każdej chwili fiskus może wytropić ich 
drobne oszustwa i błędy w wypełnionych 
zeznaniach. L ucyna T yl

Urząd Skarbowy w Rybniku przypomina o obowiązku natych
miastowego zgłoszenia identyfikacyjnego i złożeniu wypełnione
go druku NIP-3. Obowiązek ten ciąży na płatniku - pracodawcy, z 
tytułu dokonanych rozliczeń rocznych podatku dochodowego od 
osób fizycznych /tj. pracowników/. Druki są do odebrania w Urzę
dzie Skarbowym, pokój nr 108.

Dajemy serca i piosenkę...
- W Rybniku najbardziej podobał mi się ten wesoły pan 

prezydent - powiedział jeden z kolonistów z Ukrainy 
spędzających wakacje w Kamieniu.

W miniony poniedziałek, tuż przed odja
zdem do domu, spędzające wakacje w Ka
mieniu polskie dzieci z Ukrainy spotkały 
się w Urzędzie Miasta z przedstawicielami 
władz Rybnika - prezydentem Józefem 
Makoszem i Sekretarzem Miasta Danielą 
Lampert. Było to już drugie tego typu spo
tkanie, w pierwszym, kilka tygodni temu, 
uczestniczyli ukraińscy koloniści z wcze
śniejszego turnusu. W trakcie rozmowy przy 
słodyczach i soku pomarańczowym dzieci 
dzieliły się wrażeniami z pobytu w Polsce. 
Najmilej wspominały wycieczkę w góry, a 
także rybnickie baseny, które jednak ze 
względu na niesprzyjającą pogodę odwie
dzały dosyć rzadko. Dla wielu z nich było 
to już drugie lato spędzone w Rybniku i tak 
jak w zeszłym roku bardzo żałowały, że trze
ba już wracać. Wszyscy też zgodnie stwier
dzili, że chcieliby wrócić tu za rok.

Na Ukrainie dzieci uczęszczają do pol
skich szkół, do których przyjęcie warunku
je znajomość języka polskiego, dlatego pra
wie wszyscy koloniści mówią płynnie w 
dwóch językach: polskim i ukraińskim. 
Ponieważ rząd ukraiński j est w stanie utrzy
mać tylko dwie polskie szkoły, a rodzin 
lwowskich pragnących, by ich dzieci po
znały historię i język ojców, jest bardzo dużo 
- szkoły stale przeżywają kryzys. Brakuje 
sal lekcyjnych, brakuje nauczycieli... My, 
rybniczanię, możemy im pomóc jedynie 
poprzez zapraszanie ich do siebie i 
stworzenie tu, na miejscu, warunków 
do obcowania z naszą mową i naszymi 
zwyczajami. - Szkoły za to nie wybu
dujecie, ale może na coś wam się to 
przyda - powiedział prezydent Makosz, 
wręczając dzieciom upominki od mia

sta, zawierające słodycze i przybory 
szkolne.

Spotkanie z władzami miasta uroz
maicone zostało występami artystycz
nymi, bo jak powiedziała jedna z lwow
skich opiekunek: nic innego nie mamy, da
jemy więc wam serca i piosenkę.

Dzieci śpiewały piosenki, których nauczy-

Na rozegranych w Czechach Mistrzo
stwach Europy juniorek do lat 18 w sza
chach Monika Bobrowska zajęła I miej
sce i została tym samym Mistrzynią Eu
ropy w tej kategorii.

Rybnicka szachistka w 9 rozegranych 
rundach zdobyła aż 8 punktów, i z dwu- 
punktową przewagą wyprzedziła Martę

ły się w kościele i na lekcjach religii, tak w 
Polscejak i na Ukrainie. Prezentowały scen
ki teatralne, recytowały wiersze polskich 
poetów. Prezydentowi Makoszowi szcze
gólnie przypadła do gustu piosenka “Tylko 
we Lwowie”, w której śpiewaniu dzielnie 
zresztąuczestniczył. W rewanżu prezydent 
brawurowo odczytał kolonistom wiersze 
“Lokomotywa” i “Rzepka”. Serca małych 
lwowiaków zjednał sobie jednak zwłaszcza 
poprzez wspólne odtańczenie z nimi mod
nego ostatnio tańca macarena. Dzieci były 
zadowolone i obiecały, że jeżeli tylko bę
dzie to możliwe - wrócą tu za rok.

Zielińską, która srebrny medal zawdzię
cza Monice, gdyż ta pokonała rywalkę 
Zielińskiej - Węgierkę.

Po siedmiu nmdach turnieju wiadomo już 
było, iż Monika zostanie złotą medalistką 
Mistrzostw Europy. Jest to największy suk
ces rybnickiej szachistki a zarazem między
narodowej arcymistrzyni. MaT

L ucyna T yl

Na spotkanie z prezydentem dzieci przygotowały program artystyczny. Zdj.: sol

Monika Bobrowska Mistrzynią Europy!

Od wielu la t na wysokim dębie na p osesji państw a H olów  w Orzepo- 
wicach rezydow ały bociany. K iedy stare gniazdo uległo zniszczeniu, 
bociany otrzym ały nowe, zrobione w stolarni Zakładu Gospodarki 
M ieszkaniowej. N a razie bociany nie przekonały się do nowej siedziby, 
ale pew n ie n iedługo to zrobią...

Pielgrzymka do Częstochowy
W ubiegłą środę 31 lipca rozpoczęło się kolejne półwie

cze pieszych rybnickich pielgrzymek do Częstochowy.

O godz. 9.00 rano po mszy św. spod 
bazyliki św. Antoniego po raz 51. rybni- 
czanie ruszyli na Jasną Górę. Tegorocz
nym hasłem pielgrzymki był cytat z 
pierwszego listu św. Piotra “Zachowuj
cie czyste sumienie". Idący do Często-

hteaęez w
2A DARMO!

Wydatkowany obok kupon może być 
szansą na darmowy bilet miesięczny 
komunikacji miejskiej na terenie 
Rybnika. Wystarczy go wyciąć i razem 
z trzem a kuponam i, które w ydruku
jem y w kolejnych numerach, nakleić 
na kartkę pocztową i wysłać na adres 
naszej redakcji lub wrzucić do “żółtych 
skrzynek” w terminie do 10 września.

Kartki wezmą udział w losowaniu, a

chowy zatrzymali się na trzy noclegi w 
Gliwicach, Tarnowskich Górach oraz na 
ostatnią noc rozdzielą się na trzy wsie: 
Lubsza, Babienica i Kamienica. Na Ja
sną Górę wejdą w sobotnie południe.

c.d. na stronie 3.

nagrodą będzie DARMOWY BILET 
MIESIĘCZNY KOMUNIKACJI 
MIEJSKIEJ NA TERENIE RYBNI
KA NA PAŹDZIERNIK 1996 R.

Wraz z rybniczanami szedł w pielgrzymce Hiszpan Emanuel/z prawej/ i Meksyka
nin Guillermo z zakonu kombonianów. Za nimi ks. Teodor Suchoń, proboszcz 
parafii św. Teresy w Chwalowicach. Zdj.: sol

GAZETA RYBNICKA, TEL. 28825 m  i



Zarząd Miasta informuje
V_________________________________________________________ /

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 JEDNORODZINNYCH 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 wpłaco

ne w kasie Urzędu 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 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, tel. 23011 w. 7706 lub 23989 w godz. od 8.00 -
14.00 od poniedziałku do piątku.

Wydział Inwestycji i Budownictwa Urzędu Miasta w Rybniku, 
uł.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. Hal
lera 10 a.
Koszt specyfikacji - 5,00 zł.
Oferty w zaklejonej kopercie z napisem “Instalacja centralnego ogrze

wania w budynku K. R. Państwowej Straży Pożarnej w Rybniku” na
leży 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 sie
dzibie Urzędu Miasta Rybnika ul. Chrobrego 2 w sali nr 138.
Zakup specyfikacji i złożenie oferty jest równoznaczne z przyjęciem 
zaproszenia na otwarcie ofert przetargowych.
Szczegółowe informacje dotyczące warunków zamówienia można 
uzyskać w Wydziale Inwestycji i Budownictwa Urzędu Miasta w 
Rybniku, ul. Hallera 10 a, tel. 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 BUDYNKU DOMU POMOCY 

SPOŁECZNEJ UL. ŻUŻLOWA W RYBNIKU.
Długość przyłącza - 98 mb
- w technologii preizolacji: 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. Hal
lera 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 sie
dzibie Urzędu Miasta Rybnika ul. Chrobrego 2 w sali nr 138.

Zakup specyfikacji i złożenie oferty jest równoznaczne z przyję
ciem zaproszenia na otwarcie ofert przetargowych.

Szczegółowe informacje dotyczące warunków zamówienia moż
na uzyskać w Wydziale Inwestycj i i Budownictwa Urzędu Miasta w 
Rybniku, ul. Hallera 10 a, tel. 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 WYMIANĘ 71 M KW. POSZYCIA DACHOWEGO /PAPA/ 
I KONSERWACJĘ 572 M KW POSZYCIA DACHOWEGO 

/PAPA/ NA BASENIE KRYTYM W RYBNIKU. 
Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówie

nia można uzyskać w siedzibie dyrekcji, w hotelu “Olimpia” przy 
uł. Hotelowej 12 w Kamieniu.

Pisemne oferty należy składać do 22.08.1996 r. w zaklejonych 
kopertach z dopiskiem “Przetarg” w dyrekcji MOSiR.

Ogłoszenie wyników odbędzie się dnia 23.08.1996 r. o godz. 10.00 
w hotelu “Olimpia”.
Złożenie oferty jest jednoznaczne z przyjęciem zaproszenia na prze

targ. Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 22-140.

UCHWAŁA NR 45 ZARZĄDU MIASTA RYBNIKA z dnia 24 lipca 1996 r. w sprawie ustalenia

Regulaminu dofinansowania modernizacji
systemu ogrzewania budynków mieszkalnych i mieszkań

Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie terytorialnym /Dz. U. nr 16, poz. 95 z późn. 
zm./ oraz w wykonaniu uchwały Rady Miasta Nr 92/VIII/95 z dnia 22 
marca 1995 r. w sprawie ograniczenia niskiej emisji przez stworzenie 
podstaw ekonomicznych dla stosowania paliw ekologicznie czystych 
oraz pieców na paliwa stałe o odpowiednim ateście energetycznym i 
ekologicznym

ZARZĄD MIASTA RYBNIKA ustala poniższy REGULA
MIN rozdziału środków Gminnego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie 
modernizacji systemu ogrzewania.

1. Do korzystania z dofinansowania uprawnieni są mieszkańcy miasta 
Rybnika - właściciele domów mieszkalnych oraz najemcy mieszkań w 
budynkach wielorodzinnych, przystępujący do modernizacji istnieją
cego systemu ogrzewania.
Modernizacja ta powinna przyczynić się do ograniczenia emisji zanie
czyszczeń do powietrza atmosferycznego.
2. Dofinansowanie obejmuje pokrycie części kosztów inwestycji pole
gających na przystosowaniu kotłowni budynków i mieszkań, do ogrze
wania energią elektryczną, gazem, olejem opałowym, pompą ciepła, 
piecami na paliwa stałe, posiadającymi odpowiedni atest energetycz- 
no-ekologiczny oraz podłączenie budynku do sieci c.o. 
Dofinansowaniem nie są objęte przenośne urządzenia grzewcze /np. 
termowentylatory, grzejniki na naftę, propan-butan i inne/.
Załącznik nr 1 precyzuje wymagane kryteria efektywności energe- 
tyczno-ekologicznej dla pieców na paliwa stałe o mocy ponad 50 KW 
Załącznik nr 2 precyzuje wymagane kryteria efektywności energe- 
tyczno-ekologicznej dla pieców na paliwa stałe o mocy do 50 KW.
3. Dofinansowanie przysługuje jednorazowo na dany budynek mie
szkalny, lub mieszkanie w budynku wielorodzinnym. Dofinansowa
nie możliwe jest po dokonaniu modernizacji.
W przypadku opuszczenia mieszkania instalację grzewczą należy po
zostawić bez możliwości żądania zwrotu kosztów.
4. Osoba ubiegająca się o dofinansowanie powinna złożyć wniosek. 
Do wniosku należy dołączyć oryginały wraz z kserokopiami rachun
ków VAT-owskich zainstalowanych urządzeń, ich atesty oraz oświad
czenia:
- oświadczenie o likwidacji pieca mułowo-węglowego, nie spełniają
cego warunków ekologicznego spalania,
- oświadczenie o niekorzystaniu z dotacji w ostatnich dwóch latach. 
Ponadto wymagane jest dostarczenie dodatkowych dokumentów w za
leżności od rodzaju ogrzewania.
I tak w przypadku:
a/ ogrzewania olejowego:
- opinię kominiarza,
- protokół odbioru sporządzony przez wykonawcę instalacji, 
b/ ogrzewania elektrycznego:
- warunki techniczne dostawy prądu z Zakładu Energetycznego,
- protokół kontroli technicznej z Zakładu Energetycznego, 
c/ ogrzewanie gazowe:
- pozwolenie uzyskane z Wydziału Urbanistyki i Architektury na wy
konanie instalacji gazowej wewnętrznej,
- protokół odbioru instalacji, 
d/podłączenie do sieci c.o.:
- pozwolenie uzyskane z Wydziału Urbanistyki i Architektury na wy
konanie instalacji grzewczej,
- protokół odbioru instalacji,
e / ogrzewanie ekologiczne na paliwa stale:
- zaświadczenie z Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu 
potwierdzające warunki ekologicznego spalania w danym typie pieca,
- upoważnienie dla Komisji opiniującej wnioski do przeprowadzenia 
kontroli w sezonie grzewczym 1996/97 stosowania pieca wymienio
nego we wniosku.
W przypadku budynków wielorodzinnych zgodę właściciela budynku.

Zarząd Miasta Rybnika ogłasza 
ofertowy, pisemny przetarg nieograniczony 

NA PRACE GEODEZYJNE Z ZAKRESU EWIDENCJI 
GRUNTÓW DLA OBRĘBU EWIDENCYJNEG 

GOTARTOWICE MIASTA RYBNIKA 
Przedmiotem przetargu jest:
1. Rozliczenie klasyfikacji gruntów
2. Sporządzenie wykazu zmian gruntowych
3. Uzupełnienie rejestrów gruntowych
4. Sporządzenie wykazu gruntów wg grup rejestrowych
5. Sporządzenie zawiadomień dla celów podatkowych
6. W kreślenie do map nowej klasyfikacji gruntów.
Powierzchnia całkowita obrębu /łącznie z lasami zajmującymi ok. 
1/3 powierzchni/ wynosi 726 ha.

T erm in zakończen ia  prac u sta la  się na dzień  30 listopada 
1996 r.
Do oferty prosimy dołączyć kosztorys wstępny.
Oferty należy złożyć do dnia 19 sierpnia 1996 r. w Wydziale Ge
odezji! Gospodarki Gruntami Urzędu Miasta, ul. Miejska 7 w Ryb
niku.
Przetarg odbędzie się w dniu 21 sierpnia 1996 r. o godz. 9.00 w
siedzibie Urzędu Miasta Rybnika, ul. Chrobrego 2, pokój nr 128.

Szczegółowe informacje dotyczące warunków zamówienia moż
na uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Gruntami Urzędu 
Miasta w Rybniku, ul. Miejska 7.

5.5.1. Udział Funduszu nie może przekroczyć 55 proc. kosztów zaku
pu podstawowych urządzeń grzewczych /bez kosztów projektu, zaku
pu wyposażenia dodatkowego i montażu/, takich jak:
- kocioł gazowy, kocioł olejowy, węzeł cieplny, pompa ciepła, kocioł 
na paliwo stałe posiadający atest energetyczny oraz świadectwo bada
nia energetyczno-emisyjnego o sprawności powyżej 75 proc., kocioł 
wodny elektryczny, kable, folie, maty grzewcze, grzejniki elektryczne 
stacjonarne/akumulacyjne, konwekcyjne/bądź: kosztów zamontowa
nia ogrzewania elektrycznego, pompy ciepła, przyłącza c.o.
5.2. Ogólna kwota refinansowania nie może być jednak większa niż
I. 200,00 zł, a w przypadku zakupu kotła na paliwa stałe, o sprawności 
energetycznej 75 proc. do 80 proc. /potwierdzonej odpowiednim świa
dectwem badania energetyczno-emisyjnego/ kwota ta wyniesie 600,00 zł.
6. Powyższe zasady dotyczą modernizacji realizowanych od 1.01.1995 
r. Datą decydującą jest data faktury z zakupu urządzeń grzewczych 
lub montażu ogrzewania elektrycznego, pompy ciepła, przyłącza c.o.
7. Prezydent Miasta powoła Komisję do analizowania i weryfikacji 
złożonych wniosków. W razie potrzeby Komisja dokona oględzin in
westycji na miejscu.
Wnioski rozpatrywane będą wg kolejności zgłoszeń, w miarę napływu 
środków finansowych na GFOŚ i GW, pochodzących z opłat i kar za 
gospodarcze korzystanie ze środowiska.
Oględziny w lokalach Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej oraz Spół
dzielni Mieszkaniowej przeprowadzone będą przez administratorów, 
zaś Komisja otrzyma protokół.
Wnioskodawca o oględzinach będzie informowany pisemnie /obecność 
obowiązkowa/.
8. Dofinansowanie podlega zwrotowi w przypadku stwierdzenia przez 
Komisję d/s analizowania i weryfikacji wniosków niespełnienia wa
runku określonego w niniejszym regulaminie w punkcie 4. tj. niedo
konanie likwidacji pieca węglowego-mułowego.
9. Decyzje o przyznaniu dofinansowania podejmuje Zarząd Miasta na 
wniosek Komisji.
10. Niniejsza uchwała zastępuje Uchwałę Zarządu Miasta Rybnika Nr 
31/96 z dnia 7 maja 1996 r. i obowiązuje do końca 1996 roku.
I I .  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z wyjątkiem pktu 4e, 
który będzie obowiązywał po uzyskaniu certyfikatu do prowadzenia 
badań przez Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu.

* * *
Załącznik nr 1
Kryteria efektywności energetycznoekologicznej dla pieców na 
paliwo stale o mocy ponad 50 kw 
Sprawność energetyczna
Kotły nowoinstalowane u indywidualnych użytkowników winny cha
rakteryzować się następującą sprawnością energetyczną: 
aJ na paliwa stałe > 80 procent /optymalnie 85 procent/
Efektywność ekologiczna
Wskaźnik emisji CO przeliczone na zawartość 11 procent tlenu w spa
linach dla kotłów:
a/ na paliwa stałe węglowe < 2,0 kg/GJ 
Wskaźnik emisji pyłu dla kotłów: 
a/ na paliwa stałe węglowe < 100 g/GJ
Wskaźnik emisji substancji smolistych /ekstraktu benzenowego lub 
toluenowego/:
a/ na paliwa stałe węglowe < 30 g/GJ 
Wskaźnik emisji benzo/a/pirenu: 
a/ paliwa stałe węglowe < 40 mg/GJ 
Wskaźnik emisji 16-tu węglowodorów wg EPA: 
a/ na paliwa stałe węglowe <500 mg/GJ 
Wskaźnik emisji SO,: 
a/ na paliwa stałe węglowe < 400 g/ GJ 
Wskaźnik emisji NOx poniżej 200 g/GJ

* * *
Załącznik nr 2
Kryteria efektywności ekologicznej dla kotłów na paliwo stale o 
mocy do 50 KW 
Sprawność energetyczna
75 procent do 80 procent 
Efektywność ekologiczna
Wskaźnik emisji CO przeliczony na zawartość 11 procent tlenu w spa
linach: < 2,0 kg/ GJ 
Wskaźnik emisji pyłu: < 120 g/GJ
Wskaźnik emisji substancji smolistych /ekstraktu benzenowego lub 
toluenowego/: < 50 g/GJ 
Wskaźnik emisji b-ap < 50 mg /GJ
Wskaźnik emisji 16-tu węglowodorów wg EPA: < 600 mg /GJ 
Wskaźnik emisji SO,: < 400 g/GJ 
Wskaźnik emisji NOx < 150 g/GJ

Omówienie regulaminu w następnym numerze.

Sprostowanie
Złośliwy chochlik wymazał z 

podpisu pod zdjęciem zam ie
szczonym z okazji Święta Poli- 
cji w pop rzed n im  num erze 
“GR” nazwisko sierżanta szta
bowego Bogdana Katuszonka 
z Komisariatu Policji w Czer-

wionce. Na zdjęciu B. Katuszo- 
nek stał z prawej, a nie z lewej 
strony, jak napisaliśmy. Ta dru
ga pomyłka zaszła jednak nie z 
naszej winy, co oczywiście nie 
usprawiedliwia pierwszej.

Zainteresowanych przepra
szamy.

R edakcja

GAZETA RYBNICKA, TEL. 28825



Od dwóch miesięcy Zinkowscy, pol
ska rodzina sprowadzona do Rybnika 
z Kazachstanu, mieszkają “na swoim”. 
Seniorka rodu Maria korzysta na razie 
z renty socjalnej, ale niebawem, po za
łatw ieniu w szystk ich  form alności, 
otrzyma emeryturę. Julia, z wykształ
cenia romanistka - stąd obecność E. 
Paniczek - pracuje w Domu Opieki 
Społecznej na Żużlowej, gdzie obie z 
matką mieszkały do momentu otrzyma
nia mieszkania. Jest zadowolona z pra
cy, mówi o życzliwości kierowniczki 
domu i wielu innych osób z nim zwią
zanych. Język polski sprawia jej jeszcze 
trudności, nie myśli więc na razie o 
powrocie do uczenia dzieci francuskie
go. Może kiedyś... Igor, syn Julii, ukoń
czył właśnie drugi rok informatyki w 
Poznaniu. To właśnie on, po decyzji 
Rady Miasta o ściągnięciu Marii i Julii

było inne. Najgorzej wspomina barie
ry biurokratyczne. Nie wie czy zdecy
dowałby się na przyjazd, gdyby wie
dział to wszystko, co wie teraz. Do 
Rybnika, do babci i matki przyjeżdża 
z Poznania raz na dwa tygodnie. W i
dać, że jego więź z matką jest bardzo 
silna, to przecież właściwie jego zasłu-

nowe - m eble, firanki, przedm ioty 
użytkowe, książki, w tym słowniki ję 
zyka polskiego. Nowi też są sąsiedzi 
- czasem zapytają czy nie trzeba cze
goś ze sklepu, pomogą, poradzą. Trak
tują normalnie.

O kulinarnych zdolnościach Julii 
dowiadujemy się smakując tradycyj-

oim. •  •

Niewielkie dwupokojowe mieszkanie na jednym z rybnickich 
osiedli. W drzwiach gościnni gospodarze, w środku pięknie na
kryty stół... Maria i Julia Zinkowskie oraz Igor z wielką ser
decznością witają prezydenta Józefa Makosza, członkinię Za
rządu Miasta Marię Kufa - Skorupową oraz szefową Alliance 
Française Elżbietę Paniczek.

W nowym mieszkaniu rodzinę Zinkowskich odwiedzili: Maria Kufa-Skoru- 
powa, Elżbieta Paniczek i prezydent Józef Makosz, obok niego stoją Maria, 
Julia oraz Igor Zinkowscy. Zdj.: sol

Zinkowskich do Rybnika, robił reko
nesans i zaakceptował nasze miasto 
jako m iejsce osiedlenia się babci i 
mamy. Był już stypendystą rządu ka
zachskiego i studiował od jakiegoś cza
su w Polsce. Jako Polak z pochodze
nia nie miał takiej szansy w Kazach
stanie... Do Polski najwcześniej przy
jechało kuzynostwo Igora - bliźniaki - 
Nata>za i Żenią, dzieci brata Julii - 
Władysława, który na razie pozostał w 
Kazachstanie, tak samo zresztąjak dru
gi brat - Wieńczysław. Również oni 
szykują się do powrotu do Polski. Że
nią jest w seminarium duchownym w 
Gnieźnie, Natasza studiuje teologię. 
Tak więc to najm łodsze pokolenie 
pierwsze zdecydowało się na opuszcze
nie Kazachstanu, to najmłodsi byli naj
ciekawsi Polski. Jak mówi Igor, szoku 
nie przeżyli, choć przecież wszystko

ga, że Maria i Julia zdecydowały się 
wrócić do Polski. Zawierzyły mu cał
kowicie, kiedy wybrał Rybnik, gdzie 
miały zamieszkać. Jak potoczą się jego 
losy, kiedy skończy studia? Nie wia
domo. Jest stypendystą kazachskim, nie 
ma karty stałego pobytu jak  babcia i 
matka. Studia trwają pięć lat. Jeszcze 
czas by decydować o przyszłości, ale 
wszystko wskazuje na to, że będzie ona 
związana z Polską.

W nowym mieszkaniu Zinkowskich 
niewiele rzeczy przypomina Kazach
stan - może jedynie kobierzec zaw ie
szony wschodnim obyczajem na ścia
nie, może stojąca, rogata, nakryta ko
ronkow ą narzu tą  poduszka. Obok, 
również przywiezione z Kazachstanu, 
dwie figurki - Jezusa i Matki Boskiej 
świadczące o wciąż żywej polskiej, ka
to lickiej tradycji. W okół w szystko

ne syberyjskie pielemieni, czyli pie
rogi nadziewane mięsem i uzbecką po
trawą płow - przyprawiony egzotycz
nie ryż z kawałkami mięsa. W orygi
nalnym przepisie używana jes t bara
nina, ale w Rybniku trudno ją  dostać. 
Na stole znalazły się również świetne 
sałatki i inne specjały. Przysłowiowa 
polska gościnność z dodatkiem  tej 
wschodniej, równie wzruszającej.

Zinkowscy za szczególnie bliską 
osobę uw ażają Marię Kufę - Skoru
pow ą, k tóra była m otorem  całego 
przedsięwzięcia. To ona na warszaw 
skim dworcu odbierała Marię i Julię 
po ich kilkudniow ej podróży z K a
zachstanu, to ona była przy ich zakwa
terowaniu w ośrodku na Żużlowej, to 
ona zabiega o załatw ienie wszystkich 
formalności, oczywiście mając “bło
gosławieństwo” całego Zarządu M ia
sta i radnych. Pom agają też inni - fir
ma “Eko” zobow iązała się opłacać 
czynsz za nowe mieszkanie Zinkow
skich , apelu jąc  zresz tą , by i inne 
przedsiębiorstwa włączyły się do tej 
akcji, by krąg ludzi dobrej woli się 
powiększał. Nie można dopuścić do 
sytuacji, by nasi ziomkowie, rzuceni 
przez los daleko od ojczyzny, żałow a
li, że podjęli decyzję, jedną z najtru
dniejszych w życiu, by wrócić...

Za ich pomyślność tu, w Polsce, w y
piliśmy toast lampką szampana.

Już w progu Julia Zinkowska bar
dzo p ro s iła , by na łam ach gazety  
podziękować wszystkim, którzy przy
czynili się do tego, że jej rodzina tu 
się znalazła i pozwolili, dzięki ser
deczności i pomocy materialnej, prze
trwać najgorszy czas adaptacji. Co z 
przyjemnością czynimy.

W. R óżańska

Gościna na drodze
Gościną na drodze zakończyli jej budowę mie

szkańcy dzielnicy Zebrzydowice.
Z pomocą miasta, które dostarczyło 

materiał czyli piasek i betonity oraz 
sprzęt, m ieszkańcy dwóch bocznych 
dróg od ulicy Buhla od początku lipca

utw ardzili dwa około 200-m etrow e 
odcinki. Przy jednym  z nich pracowa
ło 9, przy drugim 6 mężczyzn z rodzin 
zamieszkujących przy utwardzanych 
drogach. Kobiety zaś brały udział w 
pracach porządkowych.

U wieńczeniem kilkutygodniowej, 
integrującej sąsiadów pracy, był bal, 
który odbył się... na nowej drodze. Za 
“znakiem STOP” ustawiono stoły, oko

licę odświętnie przystrojono, a przy 
cieście, kiełbaskach z grilla i muzyce 
bawiło się do 1.00 w nocy ponad 30 
osób, w tym zaproszony radny z dziel
nicy Zebrzydowice Roman Berger.

Ixl

W kończącym budowę drogi poczęstunku wzięło udział ponad 30 osób.
Zdj.: sol

Pielgrzymka 
do Częstochowy

c.d. ze strony 1.
Powrót nastąpi autobusami i pociągiem, 
zaś wszyscy ponownie spotkają się w 
niedzielę 4 sierpnia o godz. 17.00 przy 
dworcu kolejowym na Paruszowcu, by 
w procesji wkroczyć do bazyliki św. An
toniego. Kierownikiem pielgrzymki jest 
ks. dziekan Henryk Jośko, a wśród jego 
wielu współpracowników należy wspo
mnieć tych najbliższych - Kazimierza 
Bergera i ks. Zygmunta Klima.

Po raz 27. z rzędu na jej czele krzyż 
niósł Gerard Korus. Wychodzących że
gnał ks. prałat Alojzy Klon, prezydent 
Józef Makosz oraz wielu, wielu innych. 
Wśród rybnickich pielgrzymów na Jasną 
Górę zmierza także dwóch zakonników 
z podwarszawskiego klasztoru kombo- 
nianów - Hiszpan o. Emanuel i Meksy
kanin o. Guillermo, którzy przebywali w

Rybniku na zaproszenie chwałowiczani- 
na studiującego w seminarium duchow
nym.

Liczbę pielgrzymów można wstępnie 
oszacować na dwa i pół tysiąca osób. 
Jeden z kierowników pielgrzymki, Ka
zimierz Berger nie potrafił podać dokład
nej ich liczby, bo do poszczególnych grup 
zapisywały się ciągle nowe osoby. Do
kładną liczbę pielgrzymów podamy w

przyszłym tygodniu. Ważne jest jednak, 
że formalnie zapisana osoba jest jedno
cześnie ubezpieczana od nieszczęśliwych 
wypadków. Pielgrzymka jest dobrze zor
ganizowana - działają punkty medyczne, 
transport bagażu, nagłośnienie, odpowie
dni ludzie kierują ruchem oraz zajmują 
się organizowaniem posiłków, noclegów 
oraz rozprowadzaniem biletów autobu
sowych na powrót.

T ekst i zdj.: szol

Autobusem do Rybnika

Rozpoznaj się na zdjęciu

Pienvsza z osób, które rozpoznają się na zdjęciu wykonanym w ubiegłym tygo
dniu na ulicy Hallera 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 Jadwigę JÓŹWIAK z 
Rybnika.

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

Zaginął pies!S tan  b e z r o b o c ia
W Rejonowym Urzędzie Pracy w Rybniku zarejestrowanych 

jest obecnie 6809 bezrobotnych. Głównym problemem są bez
robotne kobiety i brak kwalifikacji osób poszukujących pracy.

Na wymienioną liczbę pozostających bez 
zatrudnienia przypada bowiem 5886 kobiet 
i aż4908 osób nie posiada kwalifikacji. Pra
cownicy urzędu główny powód bezrobo
cia widzą w nietrafionym naborze do szkół 
średnich.
- Od lat kuratorium pozostaje głuche na na
sze sugestie - powiedziała Teresa Bierza z 
RUP. - Z tego powodu mamy w sarnich reje
strach ponad 300 rolników, któizy na tym 
terenie w swoim zawodzie nigdy nie znajda  ̂
pracy.

W tym roku absolwenci szkół stracili moż
liwość otrzymywania zasiłków. Przepis nie 
dotyczy tylko tych, którzy uczyli się zawodu 
mając umowę o pracę jako pracownik mło
dociany. Znacznie obniżył się też wiek bez
robotnych, w przedziale 18 -34  lat zasiłki 
otrzymuje 4277 kobiet i mężczyzn. Sporą 
grupę stanowią osoby, które choć figurują 
wśród rejestrów urzędu, nigdy nie podejmo
wały pracy i wcale nie zamierzajątego robić. 
Pracownicy RUP potrafią doskonale wska
zać tych, którzy rejestrują się z przyczyn so
cjalnych, aby otrzymać pomoc z opieki spo
łecznej, czy mieć bezpłatne świadczenia le

karskie. Liczba bezrobotnych zmienia się nie 
tylko dlatego, że znajdują oni w końcu za
trudnienie. Jeżeli ktoś nie przyjmie oferowa
nej przez urząd posady, automatycznie traci 
możliwość pobrania zasiłku.

Problemem bez wątpienia jest natomiast 
przekwalifikowanie bezrobotnych górni
ków. Nie ulegają oni bowiem sugestiom 
pracowników urzędu, nie są nawet zainte
resowani zmianą sektora zatrudnienia. Po
wracający z zasiłków socjalnych nadal sta
rają się o pracę w górnictwie, często skła
dając podanie do kopalń, z których ich zwol
niono. - Powodów takiego postępowania 

jest wiele, ale głównie ekonomiczny. Po
wszechnie wiadomo, że płace w górnictwie 
sc[ obiecujące i zrezygnować z nich nie jest 
latw-o - powiedziała T. Bierza.

RUP wprowadził też dodatkowe kontro
le u pracodawców, zarówno w sektorze 
państwowym, jak i prywatnym. Sprawdza
na jest przede wszystkim legalność zatru
dnienia. Ilu dzięki temu wykryto pracowni
ków zatrudnionych “na czarno” - pozostaje 
tajemnicą urzędu, ale wielu przedsiębior
ców zapłaciło kary. /a/

W niedzielny wieczór 21 lipca zaginął 
w Wiśle pies. Jego właściciele - mie
szkańcy Cieszyna - dopiero po trzech 
dniach ustalili, że ich ulubieniec, nie cał
kiem rasowy bokser, wskoczył do auto
busu relacji Wisła-Rybnik. Właścicielka 
podążyła w ślad za nim, by dowiedzieć 
się, że pies był widziany na rybnickim 
dworcu jeszcze w środę 24 i czwartek 25 
lipca. Niestety, tu ślad się urywa...

Właścicielka starała się dowiedzieć 
czegoś w lecznicy dla zwierząt, rozlepiła 
też na terenie miasta karteczki z prośbą o 
wiadomość. Na próżno... Teraz pozostał 
jedynie apel do osoby, która zaopieko
wała się zabłąkanym psem o jego odda
nie lub jakąkolwiek wiadomość.

Jeżeli więc ktoś natrafił na ślad 10- 
letniego ciemnobrązowego, lekko pod
palanego mieszańca o wyraźnych ce
chach boksera, z obciętym ogonem i 
białym “krawatem” pod szyją, proszo
ny jest o skontaktow anie się z Krysty
ną Błaszczyk, 43-400 Cieszyn, ul. Szy
manowskiego 12/10, teł. 0-33-522839 
lub 0-33-521597 /ZPC “Olza” gdzie p. 
Blaszczyk jest radcą prawnym/. Na 
znalazcę psa czeka nagroda!

Można też przekazać wiadomość na
szej redakcji. łrł
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-jak  opowiadała mi starsza mieszkan
ka Dzimierza - z własnej inicjatywy 
zabrał się do zamazywania wszystkich 
polskich śladów, w tym polskiego na
pisu na krzyżu. Osobiście wziął maj- 
zeI i motek i rozpoczął ich skuwanie. 
Podczas pracy uderzył się jednak w 
rękę, od czego zrobiła mu się ropieją
ca rana i po kilkunastu dniach sołtys 
zmarł. Jak mówią miejscowi, na zemstę 
zmarłych nie czekał długo...

szoł

Krzyż zemsty w Dzimierzu
Przed wyprawą do Dzimierza warto 

zaopatrzyć się w mapę. Wieś ta leży 
zaledwie 16 kilometrów od Rybnika, 
ale trafić tam nie jest łatwo. Najlepiej 
jechać piękną drogą wśród lasów i łąk 
w kierunku na Zwonowice, Adamowi- 
ce, Suminę czy Lyski, do której to 
gminy należy właśnie Dzimierz. Ta 
mała miejscowość godna jest uwagi 
przede wszystkim ze względu na “zo- 
mek” czyli pałacyk Mendelssohnów. 
Tam w pierwszej połowie XIX wieku 
m ieszkał dziedzic A leksander M en
delssohn, wuj słynnego kompozytora i 
wirtuoza Feliksa Mendelssohna /1809- 
1847/ znanego głównie ze skompono

w ania “M arsza w eselnego” . Latem 
1823 roku Feliks gościł nawet u wuja 
w Dzimierzu.

W Dzimierzu przy “starej karczmie”, 
niedaleko pałacu stoi mała kapliczka, 
a obok niej zwykły z pozoru, wykuty z 
piaskowca krzyż. Po
stawiono go po pierw
szej wojnie światowej 
dla upamiętnienia po
leg łych  na fro n c ie  
mieszkańców. Kiedy 
we w rześn iu  1939 
roku hitlerowcy wkro
czyli do Polski, nowy 
“fest niymiecki” sołtys

W w o lny  c z a s . . .

Loteria na rzecz budowy 
szpitala w Orzepowicach

Jednym z głównych punktów programu festynu organi
zowanego w świąteczny czwartek 15 sierpnia przez MO- 
SiR w Kamieniu będzie loteria, z której dochód wzbogaci 
konto budowanego w Orzepowicach szpitala.

Kupując los za 5 zł, przy odrobinie kowice, “DIM” Rybnik, “RETTTG -
szczęścia będzie można wygrać m.in.: 
złote pierścionki z szafirami, 21-calo
wy telew izor kolorow y Thom pson, 
magnetowid, radiomagnetofon Philips, 
robot kuchenny, odkurzacz Zelm er, 
rower górski, aparat fotograficzny czy 
bon pieniężny o wartości 500 zł.

Fundatorami nagród w loterii, której 
patronuje Prezydent Miasta są:
PBK Rybnik, Firma Jubilerska  
“K łosok”, E lektrownia Rybnik, 
“ECOL” Rybnik, “AXEL” Rybnik, 
Aeroklub Gotartowice, PPMM Jej-

(---------------------- 1Sport i szport
v_____________ J

W telewizji i radiu terozki nadowajom 
tela sportu, ze ptoki na naszym rybnic
kim Rynku tyż sie sportowo rozgzukafy. 
Turnujom na latarniach, ani im kery 
ogony posolól. Piyrwszy ptok fikoł roz 
po roz pora yntek do fontanny, w keryj 
potym sie cofkę dopołednie cioroł. Dru
gi ptok fricowoł lewym sierpym trzeci- 
go, aze pióra furgały.

Błozny bloznami, ale szport okrom 
sportu, tyż musi być. Już hań downij za 
bajtla, bolech dycko bardzij za szportem 
jak za sportem. Dlo szportu ciongnołech 
dziolchy za warkowcze baj zicherkami 
im ręko>vy w manilach spinoł. Bakolech 
po kryjomu dlo szportu Sporty, na obo
zie straszólech harcerki na warcie, zaś 
za żyniatego drożniółech teściowo lecyj- 
kimi wicami.

Trochach jednak tyż posportowoł.

HEATING” Rybnik, “UTEX” Ryb
nik, EMPiK Rybnik, “SONAR” Wo
dzisław ŚI., “A-P” Żory, PKO Ryb
nik, ENERGO-INWEST Rybnik.

Festyn uatrakcyjnią występy Majki 
Jeżowskiej, zespołu Bayer Fuli, Zespół 
Tańca Ludowego “Przygoda”, a także 
pokaz w wykonaniu plutonu desanto
w o-szturm ow ego z B ielska-B iałej. 
Gościem honorowym będzie generało
wa Irena Anders. Festyn zakończy 
pokaz sztucznych ogni. Transmisję z 
festynu przeprowadzi Radio Maryja. 

_________________________________ /r/

Bolech w Sokołach, lo weta brusilim z 
chopcami na kolach a w zima na szlyn- 
zuchach i nartach. W klipa bolech tyż 
dycko majstrym. Fusbal mi sie tyż wi- 
dziol, ich umiołfajniście kepkować. Ino 
kej nie chcieli mje za tormana, łodech
ciało mi sie za konskym skóry lotać i 
smolółech fusbal. Roz. pojechołech do 
Katowic obejrzeć turdepoloń. Fajnie 
bolo patrzeć na kolorzy obleczonych w 
jakeś galoty-flyjtki, kerzy sie ścigali i fort 
prześcigali.

Terozki z wielom interesom oglondom 
Atlanta i podziwiom tych wysportowa
nych i musklatych sportsmenów. Spo- 
miarkowołech przy tym, wielach w swo
im życiu przefajfczół. Po ko żywa li tyż 
Francuza, kery boi bez kupa lot dobrym 
sportowem i skuli tego jest jeszcze te- 
roz, choć mo 93 roków, figuralny, wy- 
zgerny i gibki. Jo do zdrzadfa woła nie 
patrzeć, bo muskle inóm sflaczałe ani 
żyniatypająk, jest żech zawalaty i móm 
hercklekoty. Istny szpiterlok. Nasza

Dla Pani Stefanii Salamon
serdeczne życzenia zdrowia 

i pomyślności z okazji rocznicy 
urodzin składają:

córka Bogumiła 
z mężem Józefem, siostra Helena, 
wnuk Paweł i wnuczka Martyna.

f  N
Dom Kultury w Niedobczycach

ogłasza zapisy na kursy nauki gry 
na instrumentach klawiszowych 
/fortepian, organy elektryczne/, 
gitarze, instrumentach dętych.

Zajęcia zaczynają się od września, a po 
zakończeniu kursu uczestnicy 

otrzymają świadectwa.
Szczegółowych informacji 

udziela Dom Kultury,
tel. 398185, 398186.

V_____________ _______________
olma, kerzy majom już 88 roków, pa- 
dajom, że móm lepi wzionść kobyr i iść 
Z.a stodoła. Milka, moja ślubno, tyż z  

zowiściom kuko na wyrtne i figuralne 
frelki, kerepy wujom jak ryby, skokajom 
na przirzondach anijake raszki i umiom 
kalupym lotać lo wta ani propelery. 
Łona boroczka, tamowaniemprzi dziec- 
kach i przi górkach, dorobiyła sie ino 
trocha sadła w niekerych miejscach.

Choć my łoba sport i figury przepul- 
tali, jednak wcale nie wajomy. Na sta
rość jest to daremny futer i próżny żal. 
Siadomy przed naszom putniom i wy
godnie patrzymy na sportowców, kerzy 
sie m uszom męczyć. Okrom tego som 
my zicher, że żodyn nom bomby pod 
z.esel nie podraziół i nie wyfurgnymy do 
luftu.

Do sportu my już isto nie zdatni, bo 
kości za sztajfne, ale możno za szport 
jeszcze kędyśjakigoś medal a /z. kyjzy/sie 
doczkomy.

S tarzyk B onifacy

Na którym z rybnic
kich sklepów widnie
je  ten metalo-plastycz- 
ny szyld? Odpowiedzi 
proszę szukać na tej 
samej stronie.

cu mCe&cće...
MIEJSKA

BIBLIOTEKA PUBLICZNA
2.08. godz. 11.00 - “Baśniowe puzzle”
- układanka
5.08. godz. 11.00 - "Dziewczynka ze 
Szklarskiej Poręby i Dolnośląskie osty”
- konkurs plastyczny
6.08. godz. 11.00 - Film wideo
7.08. godz. 11.00 - Film wideo
9.08. godz. 11.00 - “Diabły, diabełki”
- konkurs plastyczny

KLUB KULTURY 
“HARCÓWKA”

RYBNIK - LIGOTA
5.08. godz. 11.00 - Gry i zabawy ru
chowe
7.08. godz. 11.00 - Mały maraton sza
chowy
Dom Kultury - Niedobczyce
2.08. godz. 16.00 - Zajęcia plastyczne
- rzeźba

5.08. godz. 10.00 - Zajęcia plastyczne
- malarstwo
6.08. godz. 10.00 - Film dla dzieci
7.08. godz. 10.00 - Zajęcia plastyczne
- rzeźba
8.08. godz. 10.00 - Zajęcia plastyczne
- malarstwo
9.08. godz. 16.00 - Zajęcia plastyczne 
rzeźba

ką pielisk a
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 zl normalne, 2 zł ulgowe, 1 
zł dzieci
Paruszowiec - czynne w godz. 9.00 -
18.00, bilety: 2 zł norm alne, 1,5 zl 
emeryci, studenci, 1 zł dzieci 
Chwalowice - czynne w godz. 9.00 -
18.00, wstęp bezpłatny. /a/

Z espół z Prow ansji 
wystąpi w Rybniku

Niedawny pobyt Zespołu Pieśni i 
Tańca I LO im. Powstańców Ślą
skich na festiwalu folklorystycznym 
na południu Francji zaow ocował re
wizytą regionalnego zespołu z Pro
wansji.

Les Enfants Aramon wystąpią w naj

bliższy wtorek 6 sierpnia o godz. 
16.30 w' Domu Kultury w Chwało- 
w icach, a przy sprzyjającej pogodzie - 
pod gołym niebem.

Natomiast w sobotę 10 sierpnia o 
godz. 17.00 prowansalski zespół wy
stąpi na rybnickim Rynku. Irl

Kina
_________________________ /

“Apollo”
2 -4  sierpnia, 18.00 - “DESPERADO” 
/USA/, 20.00 - “MORDERSTWO 
PIERWSZEGO STOPNIA” /USA/ 
5 - 8  sierpnia, 17.30, 20.00 - “MOR
DERSTWO PIERWSZEGO STOP
NIA” /USA/

Estrada
______________I_______________ j

Koncerty pod wierzbą 
4 sierpnia, 16.00 - Miejska Orkiestra 
Dęta “Rybnik” w repertuarze złożonym 
z popularnych melodii świata

'« e q a n o
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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 
wyjątkiem 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 

Przerwa wakacyjna 1.08. - 31.08.
Zapraszamy w sobotę 7 września, godz. 20.00 - 2.00.

WIECZORKI DLA SAMOTNYCH 
Mała Scena Rybnicka 

Przerwa wakacyjna 1.08. - 31.08.
Zapraszamy w niedzielę 1 września, 
godz. 17.00 - 23.00. /gw/

Wystawy

OAZETA RYBNICKA, TEL. 28825



Abecadło
Rzeczy

Śląskich
V___________________________)

W 1526 roku Śląsk dostał się pod wpły
wy Austrii. W 1538 roku Ferdynand I 
Habsburg zezwolił szlachcicowi Miko
łajowi Nibszycowi z Baryczy na przeję
cie dóbr rybnickich. Nowy “pan na Ryb
niku” okazał się dobrym i troskliwym

Środa -  dzień targowy
Od najdawniejszych czasów handel był podstawą roz

woju i bogacenia się miast. Dla porządku rządzący wy
znaczali poszczególnym miastom dzień targu cotygodnio
wego oraz jeden dzień wielkiego targu rocznego czyli 
dzień jarmarku. Chociaż Rybnik otrzymał prawa miej
skie już w pierwszej połowie XIV wieku, przywileju tar
gowego nie miał do początków wieku XVI.

W miejscu dziesiejszego budynku Rejonowej Komen
dy Policji był targ koński zwany lei "siannym "

gospodarzem dla swych włości i od sa
mego początku starał się o nadanie dla 
miasta przywileju targowego. Król i 
późniejszy cesarz Ferdynand I odpowie
dni dokument wystawił 17 czerwca 1538 
roku we Wrocławiu. W napisanym w ję 
zyku niemieckim dokumencie oświad
czył on, że: Na prośby Mikołaja Nibszy- 
ca z B aty czy pozwalam burmistrzowi, 
rajcom miejskim i całej rybnickiej gmi
nie na urządzenie jarmarku raz w roku i 
to od święta Jana Chrzciciela /24 czerw
ca/ na przeciąg ośmiu dni, ja k  też na 
odbywanie targów i to w środę każdego 
tygodnia.

Środowy targ stawał się z roku na rok 
coraz bardziej znany w całej okolicy.
Przybywali nań ludzie nawet z Wodzi

sławia, Żor i innych 
okolicznych miejsco
wości. Na rybnickim 
Rynku już od wtorko
wego wieczora kupcy 
rozstawiali swoje kra
my, by zarezerwować 
sobie dogodne do han
d low ania m iejsce. 
Podobnie kupujący z 
odległych wsi noc z 
wtorku na środę spę
dzali w licznych rybnic
kich karczmach. Zaś od 
środowego świtu spo
kojny na co dzień Ryb
nik stawał się na kilka 
godzin m iastem  peł

IV1936 roku zlikwidowano targ pasmanteryjny, gdyż na 
Placu Wolności rozpoczęto budowę dworca autobusowego

nym gwaru, ludzi i towarów. W drugiej 
połowie XIX wieku, kiedy to nastąpił 
szczególny rozwój górnośląskich miast, 
na rybnicki targ przybywało coraz wię
cej ludzi. Rynek okazał się placem nie 
mieszczącym wszystkich kupujących i 
sprzedających, władze miejskie wyzna
czyły w Rybniku trzy nowe place targo
we. Na Rynku pozostawiono handlują
cych jarzynami, owocami i innymi arty
kułami spożywczymi, oprócz mięs i wę
dlin. Natomiast targ rzeźniczy usytuowa
no na placu obok browaru, gdzie dzisiaj 
mieści się dom handlowy “Hermes”. 
“Targ sianny” zaś, gdzie sprzedawano 
siano, zboże oraz konie, krowy, świnie, 
kury, gęsi... ulokowano na placu między 
ulicami Chwałowicką i Jankowicką. Nie

którzy targ ten nazy
wali też “końskim”. W 
miejscu tym dziś, przy 
Placu Armii K rajo
wej stoi gmach Rejo
nowej Komendy Po
licji. Trzeci plac tar
gowy nazywany po
to czn ie  “N ow ym  
Rynkiem” usytuowa
no na m iejscu dzi
siejszego Placu W ol
ności. Sprzedawano 
tam  bu ty , to rb y , 
ubrania, m ateriały , 
artykuły pasm ante
ryjne i inne wyroby

przemysłowe czy rzemieślnicze.
Z biegiem lat cztery rybnickie place 

targowe zaczęły stopniow o znikać. 
“Nowy R ynek” w 1936 roku został 
przebudowany na dworzec autobuso
wy, padły też targ rzeźniczy oraz sian
ny. Na przełomie lat 50. i 60. nowe tar
gowisko miejskie wyznaczono na pla
cu za sądem. Od 1992 roku miejskie

targowisko jest gruntownie przebudo
wywane i unowocześniane. Należy dzi
siaj do najlepiej zorganizowanych tar
gowisk w okolicy. Wiele miejsc par
kingowych wokół nie
go u łatw ia rob ien ie  
zakupów. W spółcze
śnie znaczenie środy 
jako dnia rybnickiego 
targu osłabło, a targo
wisko spełniając funk
cję “su p erm ark e tu ” 
jest czynne przez cały 
tydzień.

Należałoby dodać, że 
na przełomie 1989 
i 1990 roku, kiedy pol
ski handel przeżywał 
swoje wielkie odrodze
nie i “małą prywatyza
cję”, kupieckie straga

ny wróciły na krótko na płytę Rynku.
W połowie tego stulecia pośród 

rybnickich straganów sprzedawał 
swoje wyroby pewien oryginalny 
kupiec. Przedstawiał się jako “Król 
Zdrowio” i handlował zwykłym wy
warem z ziół na spirytusie, który 
nazywał “Kura-Min”. Starsi rybni- 
czanie do dzisiaj pamiętająjeszcze 

jak dowcipnie za
chwalał swój pro
dukt: “Jo Król Zdro
wio godom wom, 
kupujcie “Kura- 
Min”, działo na 
szlag, działo na 
wszystko. Babecz
ko! Jak idziecie do 
miasta ze waszym 
dzieckiym, a łone 
wrzeszczy “Mamo 
kupcie mi bombo- 
nów!”, to musicie 
wiedzieć, że to niy 
dziecko wrzeszczy 
yno te glizdy, co w 
nim siedzom. Docie 
mu trzi krople tego 
łyku. “Kura-Min” 

działo na wszysko, działo na szlag, 
a już glizdów ni ma!”.

M arek S zołty sek

Na miejscu dzisiejszego domu handlowego "Hermes" 
był targ rzeźniczy

Na Rynku sprzedawano jarzyny i owoce

Z historii rybnickiego sportu

Pierwszy olimpijczyk z Rybnika

Biało-czerwona flaga pojawiła się 
na igrzyskach olimpijskich po raz 
pierwszy w 1924 roku. Cztery łata 
później, podczas olimpiady w Am
sterdamie, wystąpił reprezentując 
barwy Polski rybniczanin - Hen
ryk Ganzera.

Urodził się w 1909 roku w Rybniku. 
Już w dzieciństwie marzył o wielkiej ka
rierze sportowej, dlatego też w wieku 13 
lat wstąpił do nowo powstałego klubu - 
Towarzystwa Ciężkiej Atletyki “Gwia
zda” Rybnik. Jego członkowie uprawiali 
głównie zapasy, boks i podnoszenie cię
żarów. Ganzera wybrał zapasy, które za
czął uprawiać pod okiem Franciszka 
Chmury - mistrza Śląska z 1923 roku. 
To on właśnie pierwszy zauważył, że 
młody Ganzera mimo wątłej postury po
siada zadatki na wspaniałego zapaśnika. 
Już po czterech latach treningów, pod
czas mistrzostw Polski w Katowicach w 
1926 roku Ganzera mimo młodego wie
ku /miał niespełna 17 latł zdobył tytuł wi
cemistrza kraju wagi muszej w zapasach, 
zaś w rok później był już bezkonkuren
cyjny, wygrywając w finale z Ferdynan
dem Botorkiem. W 1928 roku zloty me
dal również przyznano rybniczaninowi. 
W następnym roku, walcząc już w kate
gorii koguciej, w finale mistrzostw Pol
ski wygrał po wspaniałej walce z Janem 
Breitkopfem. W kolejnych mistrzostwach 
w decydującej walce o tytuł najlepszego 
w kraju przegrał z doskonałym Karolem 
Kucharczykiem. Po tytuł sięgnąłjeszcze 
dwukrotnie - w latach 1931 i 1932. Krót
ko przed fuzją “Gwiazdy” z “Sokołem” 
Rybnik w 1931 roku Ganzera zmienił 
przynależność klubową, przechodząc do 
“Sokoła II” Katowice.

W okresie szczytu formy w 1928 roku 
Henryk Ganzera został powołany do ka
dry olimpijskiej. Po zgrupowaniu w 
Muchowcu wyjechał na Igrzyska Olim
pijskie do Amsterdamu, reprezentując w

stylu klasycznym zapasów wagę do 58 
kg /wówczas była to waga kogucia/. Po 
pechowym losowaniu spotkał się w

H. Ganzera prezentuje swój dorobek 
medalowy

pierwszej walce z późniejszym złotym 
medalistą- Kurtem Leuchtern z Niemiec, 
w której poniósł niestety porażkę, podob
nie jak z Jugosłowianinem J. Szabo, co 
ostatecznie przesądziło o wyeliminowa
niu go z turnieju. Lepiej powiodło mu 
się podczas mistrzostw Europy w 1929 
roku w Dortmundzie, gdzie zajął 4. po

zycję. W kolejnej edycji mistrzostw Eu
ropy w 1931 roku odpadł w eliminacjach.

Henryk Ganzera występując w “Gwieź- 
dzie” Rybnik dal się poznać również jako 
doskonały zawodnik sekcji pięściarskiej 
kategorii muszej. Pierwszą walkę w rin
gu stoczył 21 lutego 1926 roku w sali 
Hotelu “Świerklaniec” w Rybniku w 
meczu o “Statuę Związku Publicystów 
Sportowych” pomiędzy “Gwiazdą” Ryb
nik a Kolejowym Klubem Sportowym 
Katowice. Wygrał wówczas wysoko na 
punkty z Gawronem. Najwięcej jednak 
sławy w ringu przyniosła mu zwycięska 
walka z Quittekiem 15 stycznia 1927 
roku podczas meczu z niemieckim klu
bem “Ariston” Racibórz. Zawodnik “Ari- 
stpnu” jako mistrz Wschodnich Niemiec 
poniósł w tym pojedynku z mało znanym 
w ówczas Ganzerą pierwszą życ iową po
rażkę.

W środowisku rybnickim Henryk Gan
zera, pracujący na co dzień jako komi
niarz, znany był z oryginalnych popisów 
akrobatycznych. Pewnego dnia na po
czątku lat 30. na oczach licznie zgroma
dzonego tłumu na Placu Wolności wyszedł 
na komin rybnickiego browaru, gdzie wy
konując stójkę na rękach obszedł cały ob
wód komina. Za dopuszczenie do zbie
gowiska burmistrz Weber ukarał komen
danta Policji Miejskiej /ówczesna nazwa 
Straży M iejskiej/ - inspektora Pawła 
Sztwiertnię wysoką grzywną. Podobne
go wyczynu Ganzera dokonał wkrótce 
potem na poręczy wiaduktu kolejowego 
w Paruszowcu.
Henryk Ganzera pod koniec kariery spo

rtowej związał się na stałe z Gliwicami, 
wstępując do miejscowego klubu “He
ros” Gliwice. Tam też zmarł w 1983 roku. 
Przeszedł do historii jako zasłużony dla 
rozwoju polskiego zapaśnictwa oraz jako 
popularyzator wschodzącej dyscypliny 
sportowej - pięściarstwa.

Gadały
Z rynkowyj latarni

Ptok piyrszy
Co powiycie ptoki na to,
Że tak zima momy w lato?

Ptok drugi
Boćki sie poprzeziombiały 
I za morze łodleciały.
Jo zaś mom zmarzniynte pióra  
A na plecach gynsio skóra.
I  mom głód, bo wszyske muchy 
Padły z zimna ja k  kopruchy.

Ptok trzeci
Jak żech przeżoł srogo zima,
To bych lipca miot niy strzimać?
A w siyrpniu, bydziecie widzieć, 
Jeszcze hyc ja k  pieron przidzie!

/fra-szoł-ka/
V____________________________ J

S tanisław K uś

"Gwiazda" Rybnik. Na dole w środku - Henryk Ganzera. Powyżej jego trener 
- Franciszek Chmura

GAZETA RYBNICKA, TEL. 28825 ■̂ 2 5



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 własność 
gminy miasta Rybnika położone w Rybniku - Niedobczycach 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 371 piętro budynku Urzędu Miasta Rybnika przy ul. Chrobrego 2.

Wiga odbędzie się w dniu 5 sierpnia 1996 r. o godz. 9.00 -1030. 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 Z 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 
Rybniku, posiada łączną powierzchnię 4938 m kw., w tym powierzchnia zabudowy - 
910 m kw.
Teren wraz z budynkami jest przeznaczony dla prowadzenia zakładu skupu i 
przeróbki surowców wtórnych.
Cena wywoławcza: 232.000,00 zł 
Wysokość wadium: 2.320,00 zl

Pisemne oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem “przetarg” należy składać w 
wydziale Geodezji Gospodarki Gruntami Urzędu Miasta Rybnika, ul. Miejska 7, po
kój 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 zakoń
czenia,
- dowód wpłacenia wadium,
- oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i nie wnosi zastrzeżeń. 

Wadium należy wpłacić na konto Gminy Rybnik, PBK Warszawa I Oddział Ryb
nik 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 przetar
gu w wysokości 20,00 zł.
Oględzin terenu można dokonać na wniosek zainteresowanych /zgłoszenia telefo
niczne - 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 
przetargu 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 piętro/.
Termin części niejawnej ustalony zostanie przez Komisję Przetargową w dniu otwar
cia ofert.
Szczegółowych informacji udziela Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami Urzę
du Miasta Rybnika, ul. Miejska 7, pok. 120, tel. /036/ 22-364.

Zarząd Miasta Rybnika ogłasza
PRZET ARG NIEOGRANICZONY NA ZAMÓWIENIE PUBLICZNE 

W CELU WYKONANIA: NOWYCH PUNKTÓW OŚWIETLENIA 
ULICZNEGO W DZIELNICACH MIASTA RYBNIK: BOGUSZOWICE, 

BOGUSZOWICE OŚ., CENTRUM, GOLEJÓW, GOTARTOWICE, 
GRABOWNIA, KAMIEŃ, LIGOTA, MEKSYK, POPIELÓW, 

STODOŁY, WIELOPOLE.
Termin realizacji: 3 miesiące od daty podpisania umowy.
Wadium w wysokości 1000 zł należy wpłacić w PBK I/O Rybnik nr 372602-2017- 
3620-3-68 lub w kasie Urzędu Miasta do dnia 29 sierpnia 1996 r. do godz. 15.00
we wszystkich formach przewidzianych Ustawąo Zamówieniach Publicznych art. 41 
ust. 2.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia/cena 10 zł/ można odebrać w siedzi
bie zamawiającego, pokój 247 lub za zaliczeniem pocztowym.
Do kontaktu z oferentami uprawnieni są: mgr inż. W. Lampart oraz inż. G. Muras. 
Zamkniętą kopertę z ofertą oznaczoną: “Oferta na wykonanie nowych punktów 
oświetlenia ulicznego w dzielnicach: Boguszowice, Boguszowice Oś., Centrum, 
Golejów, Gotartowice, Grabownia, Kamień, Ligota, Meksyk, Popielów, Stodo
ły, Wielopole” należy złożyć w siedzibie zamawiającego, pokój 247.
Tennin składania ofert upływa dnia 29 sierpnia 1996 r. o godz. 15.00.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 30 sierpnia 1996 r. o godz. 10.00 w siedzibie zamawia
jącego, sala nr 137.
Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych.
W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy nie podlegają wykluczeniu z Ustawy 
o Zamówieniach Publicznych.

O głoszen ia drobne
TANIO SPRZEDAM 

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

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

A * *

CYKLINO W ANIE
210-51

k k k

WYCENA NIERUCHOMOŚCI
Uprawniony Rzeczoznawca Majątkowy 
mgr inż. Krzysztof URBAŃCZYK 

teł. 27-616

BIURO RACHUNKOWE

RENATA MURAS 
44-200 Rybnik, ul. Sobieskiego 1 

tel. 229-36

/ ----------------------------------------------- N
BEZPŁATNE

PORADY PRAWNIKA 
w "Gazecie Rybnickiej"

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

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

dyżuruje praw nik, udzielający 
bezpłatnie porad

\ _________________________ /

Skarbonka kościelna...
W biały dzień w poniedziałek 22 lip- 

ca około godz. 16.00 w bazylice św. 
Antoniego w Rybniku nieznany spraw
ca zerwał kłódkę z kościelnej skarbon
ki, skąd skradł około 50 złotych. O 
zdarzeniu  pow iadom ił policję p ro
boszcz ks. Alojzy Klon.

...i rodzinna
We wtorek 23 lipca mieszkaniec ul. 

Dąbrówki złożył na policji wniosek o 
ściganie kamę swojej żony, z którą żyje 
w separacji, a którą oskarża o zabranie 
z jego skarbonki kwoty tysiąca złotych.

Kury i warchlak
W sobotę 20 lipca na ul. Majątkowej 

nieznani sprawcy po zerwaniu skobla 
włamali się do chlewni, skąd skradli 
warchlaka o wartości 50 złotych. N a
tomiast w niedzielę włamano się do 
kurnika przy ul. Krótkiej, skąd skra
dziono 4 kury i 28 jaj. Policja ujęła 
sprawców, którymi okazali się dwaj 
mężczyźni w wieku 33 i 39 lat.

Wiatrówką w dzieci
W piątek 26 lipca o godz. 20.15 w 

wyniku postrzelenia z wiatrówki 10- 
letnie dziecko doznało rozcięcia na
skórka głowy w okolicach prawego 
ucha.

Pobicie kontrolera
We wtorek 23 lipca o godz. 8.55 w 

autobusie linii 580 trzech pijanych 
mężczyzn w wieku od 41 do 17 lat, 
pobiło sprawdzającego bilety kontro
lera. Poszkodowany w trakcie napadu 
doznał zadrapań naskórka ciała. Spraw
ców policja zatrzymała w areszcie do 
wyjaśnienia i wytrzeźwienia.

Włamanie do szkoły
Pomiędzy 18 a 26 lipca nieznani 

sprawcy włamali się do budynku Ze
społu Szkół Medycznych w Rybniku 
przy ul. Borki. Złodzieje weszli do 
środka przez okno, które wcześniej 
zostawili sobie uchylone. Z pom ie
szczeń biurowych szkoły po wyważe
niu drzwi z szafy pancernej skradzio
no 20 tysięcy złotych.

Rowerzysta
We wtorek 23 lipca na ul. Patriotów 

trzeźwy 46-letni rowerzysta, najechał

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 2 do 8 sierpnia, Apteka pod Orłem, 
ul. Hallera, Rybnik, tel. 227-60

^EKSPRESS 
Rybnik, Reja 2

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

4  zdjęcia paszportowe - tylko 6 zł,-

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

extra
szynka wp. 
gotowana slqska

Raciborska 11 10,40 11,50 14,40 8,30
Hala Mięsna, 3 Maja Urlop do 1? sierpnia
TARG 9,90-10,20 11,30-12,7 13,20-14,90 8,00 - 9,70

Owoce/Warzywa pomidory pom arańcze m archew ka
ziemniaki

młode
Raciborska 15 3,50 3,20 1,80 0,40
Miejska 2 3,20 4,20 2,00 0,40
TARG 2,00 - 3,00 2,50 - 3,50 1,50-2,00 0,30 - 0,40

Spożywcze masło cukier jajko mqka

Raciborska 15 227g -1,80 2,45 0,28 1,70
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 alu ty 100
dolarów

100
marek

100 koron 
czeskich

100  frankó w  
francuskich

Hotel Polski 268,00/271,00180,00/183,50 10,00/10,25 52,80/53,70
Delikatesy, ul. Miejska 268,00/271,00180,00/183,00 10,00/10,25 52,80/54,00
Gal lux, Rynek 268,00/271,00180,00/183,50 10,00/10,25 52,80/53,80

na przejściu dla pieszych na 9-letnią 
dziewczynkę. Poszkodowana doznała 
wstrząśnięcia mózgu i ogólnego potłu
czenia głowy. Następnego dnia w w y
padku drogow ym  na ul. W ielopol
skiej najechany został 79-letni row e
rzysta, który doznał złam ania łopat
ki, m iednicy i ogólnych potłuczeń 
ciała. K ierow cą malucha, który brał 
udział w tym wypadku był 36-letni 
mężczyzna, a w jego krwi znalezio

no 1,87 prom ila alkoholu.
W okno Wandy

W poniedziałek 22 lipca o godz. 
22.30 metalowym koszem na śmieci 
wybita została szyba w sklepie spożyw
czym w pawilonie “Wanda” na N owi
nach. W wyniku szybkiej penetracji 
terenu policja u jęła podejrzanego, 
którym był nietrzeźwy 21-letni męż
czyzna.

szol
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Siatkówka plażowa Siatkówka plażowa

Rodem z Los Angeles
Wszystko zaczęło się w latach 70. na plażach w oko

licy Los Angeles, które upatrzyli sobie siatkarze miej
scowych drużyn uniwersyteckich. Studenci bardzo 
szybko znaleźli naśladowców.

Nowa zabawa stała się popularna w 
USA, Brazylii, Europie i na wybrze
żach Oceanu Indyjskiego. Dlaczego? 
Odpowiedź jest prosta. Słońce, piasek, 
woda i powietrze są atrybutami wypo
czynku, zdrowego stylu życia, a ruch 
na świeżym powietrzu kształtuje zgrab
ną sylwetkę. Wkrótce opracowane zo
stały przepisy i rozegrano pierwsze tur
nieje. Siatkówkąplażowąbardzo szyb
ko zainteresowała się telewizja, a w 
ślad za n ią  pojawili się bogaci sponso
rzy. Dziś amerykańskie sieci telewizyj
ne przekazują rocznie relacje z blisko 
100 turniejów, a zarobki najlepszych 
liczone są w milionach dolarów. Od 
niedawna w siatkówkę plażową gra się 
także w Polsce. Co roku organizowa
ne są cykliczne turnieje, dzięki którym 
można poznać osobiście walory nowej 
dyscypliny olimpijskiej. Jak każda gra, 
i siatkówka plażowa ma swoje przepi
sy, w edług których rozgryw ane są 
wszystkie turnieje. A oto niektóre z 
nich:

- boisko do gry jest prostokątem o w y
miarach 18 x 9 m,
- warstwa piasku musi mieć co najmniej 
30 cm głębokości,
- wysokość siatki wynosi 2,43 m dla 
mężczyzn i 2,24 m dla kobiet, 
-'obw ód piłki: 65-67 cm, ciężar 260-

.280 g,
- zespól składa się z dwóch zawodni
ków,
- mecz wygrywa zespół, który pierw
szy zdobędzie 15. punkt z przewagąco 
najmniej dwóch punktów. Jednakże 
istnieje graniczny punkt 17., tj. po sta
nie 16-16, zespół który zdobędzie 17. 
punkt - wygrywa,
- nie ma zmian zawodników,
- zawodnik może odbić piłkę każdą 
częścią ciała, również stopą,
- błędem jest, gdy zawodnik wykonuje 
atak otwartą dłonią, posyła piłkę pal
cami,
- po rozegraniu 5 punktów  zespoły
zmieniają strony boiska we wszystkich 
meczach i partiach. MaT

Po kilkutygodniowej przerwie koszykarki K.S Partners 
Rybnik rozpoczęły przygotowania do kolejnego sezonu 
ligowego.

Od wczoraj zawodniczki przebywająw 
Brennej na 12-dniowym obozie, następ
nie odbędą kilka dni treningów w Ryb
niku i 19 sierpnia wyjadą na dragi obóz 
do Cieszyna. Na obozie w Brennej pod 
okiem Kazimierza Mikołaj ca, który jest 
jedynym trenerem nowo powstałego klu
bu trenują: A. Kuszka, A. Grelak, A. 
Tomaszewska, D. Sęk, N. Skrago, G. 
Fulbiszewska, G. Troszka, A. Kuśmi- 
rak, A. Szalony oraz... dwie Rosjanki, 
które będąsolidnym wzmocnieniem ryb
nickiej drużyny: E. DorofiejewaorazM. 
Nieskubina. Dorofiejewa ma 26 lat, 
występuje w rosyjskiej ekstraklasie i gra 
na pozycji centra. Przebywała kilka dni 
w Polsce, gdzie miała okazję zaprezen
tować swoje umiejętności i mamy dziś 
99-procentowąpewność, że będzie repre
zentować barwy Partnersa. Nieskubina 
dopiero na obozie w Brennej pokaże co 
potrafi i wtedy rozpoczną się konkretne 
rozmowy dotyczące podpisania kontrak
tu przez tę zawodniczkę. Grała ona dwa 
sezony temu w pierwszoligowym zespo-

Próbując rozwiązać problem jeżdżą
cych na rolkach po schodach Teatru 
Ziemi Rybnickiej, postawiono znak 
zakazujący uprawiania tego sportu wła
śnie w tym miejscu. Początkowo znak 
stał u podnóża schodów, tak że amato
rzy rolek dopiero po zjechaniu, po raz 
pierwszy oczywiście, mogli się prze
konać, że zrobili coś zakazanego. Po 
kilku tygodniach znak przeniesiono 
wyżej i stoi on obecnie tuż pod TZR. 
Wyraźny zakaz nie odstraszył jednak 
wszystkich “rolkowców”, którzy nie 
reagują, a w łaściwie reagują bardzo 
niegrzecznie na upomnienia pracowni
ków teatru.

Uczyniono jednak kolejny krok w 
celu zapewnienia bezpieczeństwa upra
wiających jazdę na rolkach. W ytyczo
no teren, na którym mogliby to robić. 
Specjalne miejsce wydzielono na par
kingu po byłej bazie PKS. Ustawiono 
też specjalne konstrukcje do skoków,

le z Torunia i działacze tego klubu byli 
zadowoleni z jej występów. Oprócz tego 
rybnicki zespół być może wspomoże 
koszykarka Van-Puru Rzeszów - A. Rej- 
ment, oraz zawodniczka Cieszynianki - 
K. Gabzdyl, jednak ich występy w ze
spole stojąjeszcze pod znakiem zapyta
nia. Jak widać, kierownictwo klubu po
ważnie przygotowuje się do kolejnego 
ligowego - a swojego pieiwszego - sezo
nu i miejmy nadzieję, iż wreszcie uda się 
uzyskać awans do ekstraklasy. Są tego 
spragnieni głównie rybniccy kibice, 
którzy coraz częściej narzekają na brak 
sportowych emocji w Rybniku.

Ligowe rozgrywki w przypadku II ligi 
kobiecej rozpoczną się dopiero 5 paź
dziernika. Do rozgrywek II ligi zgłosiło 
się 29 zespołów, które zostały podzielo
ne na 3 grupy. Grupa w której występo
wać będzie drużyna KS Partners jest te
oretycznie najsilniejszą, a występować w 
niej będą spadkowicze: AZS Van-Pur 
Rzeszów oraz Star Starachowice, a poza 
tym Korona Kraków, AZS AWF Kraków

a sama młodzież urozmaiciła otocze
nie malując na gładkiej ścianie fanta
zyjne graffiti.

/a/

Pogoda
wreszcie
dopisała

W ubiegłą sobotę na terenie ką
pieliska “Ruda” rozegrano trze
ci, a zarazem przedostatni turniej 
eliminacyjny Amatorskich Mi
strzostw Śląska w siatkówce pla
żowej.

Pogoda wreszcie dopisała i turniej 
dzięki temu cieszył się sporym zainte
resowaniem ze strony nie tylko zawo
dników, ale i kibiców wytrwale dopin
gujących swoich faworytów. W turnie
ju  w ystąpiły 23 zespoły nie tylko z 
Rybnika, ale także z Mikołowa, Czer- 
wionki, Żor i Jastrzębia. Podzielono je 
na 4 grupy eliminacyjne i dwa najlep
sze zespoły z każdej grupy awansowa
ły do finału, który został rozegrany sy
stemem pucharowym. W ścisłym fina
le para S. Łyczko - Ł. Lip pokonała 
15:6 parę Majenta-Maciończyk. Na 
trzecim miejscu uplasowała się para 
Kasperski - A. Łyczko.

A oto jak przedstawia się klasyfika
cja po trzech turniejach:
1. Kasperski/A. Łyczko 36 pkt
2. Lip/Majenta 24 pkt
3. Kosatka/Ptaszyński 18 pkt
4. Lepich/S. Łyczko 18 pkt
5. Ł. Lip/S. Łyczko 18 pkt
6. Luks/Ptaszyński 15 pkt
7. Maciończyk/Majenta 15 pkt
8. Samol/Musial 9 pkt
9. Bonk/Kowalski 9 pkt

Ostatni turniej kwalifikacyjny zosta
nie rozegrany 4 sierpnia. Zapisy w dniu 
zawodów od godz. 9.00, losowanie o 
godz. 10.00.

Przypomnijmy, że 8 najlepszych 
drużyn wystąpi w finale, który odbę
dzie się 18 sierpnia. MaT

rezerwy Wisły Kraków, AZS Lublin. 
Stalowa Wola i Stal Bobrek. Jak widać 
skład grupy wyborowy, i już teraz za
pow iadają się niesam ow ite emocje, 
które towarzyszyć będą spotkaniom ryb
ni czanek z innymi zespołami. Po roze
graniu 16 rund spotkań dwa najlepsze 
zespoły z każdej grupy awansują do tur
nieju finałowego w walce o I ligę. Dwa 
najlepsze zespoły tego finału w przy
szłym sezonie będą występowały w ko
szykarskiej ekstraklasie. Jak widać dro
ga do awansu długa i niełatwa, ale miej
my nadzieję, że sprawdzi się powiedze
nie do trzech razy sztuka.

MaT

Zawody
strzeleckie

Z okazji Święta Wojska Polskiego 
przypadającego 15 sierpnia Wojsko
wa Kom enda Uzupełnień przy 
współpracy Klubu Strzeleckiego Ligi 
Obrony Kraju w Rybniku organizu
je zawody strzeleckie o Puchar Do
wódcy Garnizonu w Rybniku.

Zostaną one przeprowadzone w so
botę 10 sierpnia br. na strzelnicy w 
Rybniku-Paruszowcu - początek 
godz. 10.00. W zawodach mogą wziąć 
udział czteroosobowe zespoły repre
zentujące jednostki wojskowe, zakła
dy pracy, instytucje, urzędy, inne orga
nizacje, a także osoby indywidualne. 
Startowe wynosi 10 zł od zawodnika, 
a zgłaszać się można do dnia zawodów.

Szczegółowe informacje udzielane 
są w Wojskowej Komendzie Uzupeł
nień w Rybniku. Irl

Jest miejsce dla rolkowców

Żużlow cy z Rzeszow a  
bezkonkurencyjn i

' Żużel 'j  ̂ Żużel ^

Zaledwie garstka kibiców zjawiła się na rybnic
kim stadionie, na którym rozegrano IV rundę Mło
dzieżowych Drużynowych Mistrzostw Polski.

W rybnickim turnieju wystąpiły dwa 
zespoły - Unia Tarnów i Stal Rzeszów 
i dwa drugo ligowe RKM  Rybnik i 
UKŻ Krosno. Zawody stały pod zna
kiem dominacji zawodników pierwszo
ligowych, którzy górowali nad pozo
stałym i techniką jazdy  i sprzętem . 
Pierwszoligowców można było odróż
nić na pierwszy rzut oka... Biegi były 
mało emocjonujące,’a cała walka koń
czyła się tuż po starcie. Zespół z Kro
sna został uzupełniony dwoma rybnic
kimi żużlowcami, którzy wreszcie mieli 
okazję pokazać się przed rybnicką pu
blicznością. Sporo zamieszania do tur
nieju w prow adził kierow nik startu, 
który sprawiał w rażenie człow ieka, 
który po raz pierwszy oglądał zawody 
żużlowe. Taka jest, niestety, rzeczywi

stość rybnickiego żużla. Cały turniej z 
ogromną przewagą punktową wygrała 
drużyna z Rzeszowa zdobywając 53 pkt 
na 60 możliwych. Prym w niej wodził 
Rafał Trojanowski. O drugie miejsce 
walka toczyła się do ostatniego biegu, 
w którym szalę zwycięstwa na rybnic
ką stronę przechylił M. Węgrzyk, po
konując żużlowca Unii Tarnów - Jac
ka Rem pałę. Na czw artym  miejscu 
uplasowała się drużyna z Krosna.

W turnieju punkty dla RKM Rybnik 
zdobyli: B. Ficner 0, K. Mrowieć 8, 
E. Sosna 7, M. Węgrzyk 10 oraz P. 
Padowski 5. Zawody sędziował arbi
ter z Rybnika - M. Wojaczek. N ajlep
szy czas dnia - 66,95 s. uzyskał w bie
gu 9. Rafał Trojanowski.

MaT

BUSHIDO
czynne także w sierpniu

Przed wakacjami zakładano, że 
ośrodek Bushido przy ul. Floriań
skiej będzie w sierpniu nieczyn
ny. Jednak ze względu na duże 
zainteresowanie ze strony mło
dzieży szkół podstawowych i śre
dnich, która wakacje spędza w 
domu, ośrodek ten będzie dostęp
ny także i w sierpniu.

Zajęcia sportowe prowadzone są w 
trzech grupach wiekowych: najmłodsi 
w godz. 9.00 - 11.00, uczniowie klas 
5-8 szkól podstawowych w godz. 11.00 
- 15.00, a młodzież szkół średnich za
p raszam y codziennie  od 15.00 do 
16.30. Na zajęcia, które prowadzone są 
codziennie oprócz sobót i niedziel na
leży zabrać zmienne obuwie, strój spo
rtowy oraz dobry humor. MaT

Pol icyjny festyn
W ub. środę 24 lipca po sześciu latach 

przem y swoje święto obchodziła poli
cja /patrz “GR” nr 30/. Tego właśnie lip
cowego dnia w 1919 roku, w niepodle
głej już Polsce powołano Policję Pań
stwową. Projekt upamiętnienia tej daty 
w formie policyjnego święta przedstawiła 
podkomisji sejmowej w imieniu Nieza
leżnego Samorządowego Związku Za
wodowego Policjantów posłanka Lucy-

cjanci, a także zaproszeni przez Komen
danta R ejonow ego goście - ludzie, 
którym sprawy bezpieczeństwa w mie
ście i rejonie działania rybnickiej komen
dy nie są obojętne.

Na festynie policjanci zaprezentowali 
się w pokazie walki i samoobrony, swo
je umiejętności zademonstrował również 
policyjny pies, który bezbłędnie odnalazł 
ukryty ładunek wybuchowy. Policjanci

» fi

Na festynie policjanci dali pokaz swoich umiejętności. Zdj.: sol

na Pietrzyk. Drugi projekt zakładał usta
nowienie święta 6 kwietnia na pamiątkę 
podjęcia Ustawy o Policji w 1990 roku. 
Posłowie opowiedzieli się jednak za datą 
24 lipca, co zostało ostatecznie zapisane 
w znowelizowanej Ustawie z paździer
nika 1995 roku.

Jednym z punktów' programu tegorocz
nych, bardzo skromnych obchodów tego 
święta w' Rybniku był festyn zorganizo
wany na terenie strzelnicy przy elektrow
ni “Rybnik”. Wzięli w nim udział poli-

pokazali też zastosowanie nowej pałki 
policyjnej z boczną rączką, która nazy
wa się “tonfa” i jest znana w Polsce je 
dynie z amerykańskich filmów.

Odbyły się też zawody w strzelaniu z 
pistoletu policyjnego P-64, kaliber 9 mm. 
Wzięli w nim udział tylko goście. Puchar 
Komendanta wywalczył dyrektor ko
ksowni “Dębieńsko” Jan Dytko, zaś 
wśród pań najlepsza okazała się Irena 
Woźnica z Urzędu Gminy w Czerwion- 
ce-Leszczynach.

/szot, r/

GAZETA RYBNICKA, TEL. 28825



Zdjęcie 
z albumu czytelników

FUJICOLOR

Z dj.: Renata A dam czyk

Z a p ra s z a m y  n a 
szych  C z y te ln ik ó w  
do w s p ó ln e g o  
o g lą d a n ia  z d ję ć . 
W y s ta rc z y  p rz y jść  
do re d a k c j i  z c i e 
k aw y m  z d ję c ie m , 
k tó re  po o p u b lik o 
w an iu  zw rócim y .

/M o żn a  też  w rz u 
c ić  je  do n a s z y c h  
" ż ó ł ty c h  s k r z y 
nek"/. Raz w m ie
siącu  autora  n a j
sym patyczn iejsze
go lub n a jb a r 
dziej "odjazdow e
go" zd jęcia  firm a  
" E K S P R E S  
F U JI" , R yb n ik , 
ul. Reja 2, nagro
dzi b ezp ła tn ym  
w yw ołaniem  i w y
konaniem  odbitek  
z rolki film u.

Ahoj, kapitanie...

Sp. z o.o.

K lub M iędzynarodow ej 
Prasy i K siążki 

Rybnik, ul. Sobieskiego 18

Wśród autorów' 
prawidłowych 

rozwiązań 
krzyżówki z tego 

numeru 
rozlosujemy 

bon towarowy 
wartości 25 zl 

ufundowany przez
Klub K

Międzynarodowej t 
Prasy

i Książki EMPiK M
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1 2 3 4 5 6 7 8  910111213

Poziomo: A l - Zjawisko opt. w atmosferze polegające na tworzeniu się 
podwójnych obrazów, A9 - lekka budowla w postaci dachu wspartego na 
slupach, C3 - Znana firma produkująca sprzęt RTV, E5 - Popularny w 
Ameryce mecz 2 lokalnych drużyn, FI - Zespół środków technicznych umoż
liwiający realizację usługi telekomunikacyjnej, F9 - Matka lwiątek, G6 - Po 
polsku NOL, HI - Richard... pracownik wywiadu radzieckiego podał m.in. 
datę napaści na ZSRR, H9 - Mały bar 15 - Marzanna, K3 - Czterolistna 
przynosi szczęście, M l - Związek wyrazowy, nie dający się dosłownie prze
tłumaczyć, M9 - Miejsce urodzenia M. Kopernika
Pionowo: 1A - Jeden z archaniołów 1H - Wyprawa myśliwska w Afryce, 3C 
- Okręt liniowy 5A - Onieśmielenie 5H Nadzorca prac rolnych wykonywa
nych na folwarku 7A - Uznanie zagranicznego stopnia naukowego z krajo
wym 9A - Zawór w dętce 9H - Cienka przezroczysta tkanina 11C - Dział 
fabryki, w którym odbywa się cewienie przędzy 13A - Utrata zdolności cho
dzenia 13H - Część podziemna rośliny 

Tym razem rozwiązaniem krzyżówki będzie dokończenie aforyzmu, które
go początek brzmi: "Małżeństw o to jedyna rzeczyw ista forma...". Hasło po
wstanie po ułożeniu liter wg. szyfru: 111, BI, L13, A9, M10, F9, 13, K6, 
C li, D9, E li, KI; M12, F4, C5, D5, A9, E l, 13, H10; C3, H3, K8, L13, F4; 
C3, E7, C13, E l i ,  G8.

Nagrodę za rozwiązanie krzyżówki nr 28 z hasłem 
“WSZYSTKO CO DOSKONAŁE, DOJRZEWA POWOLI” 

otrzymuje PATRYK ŁATUSZYŃSKI, ul. Wandy 15/27, 44-217 Rybnik.

Nagroda do odebrania w redakcji przez miesiąc 
od daty ogłoszenia nazwiska zwycięzcy.

r

Sp. z o.o

BARAN - 21.03. - 20.04. - Jeżeli planowałeś wyjazd - nic z tego! Ugrzężniesz u- nawale 
pracy i obowiązków, i jeżeli unosząc się honorem nie przyjmiesz pomocy kogoś bardzo Ci 
życzliwego, Twój urlop n- ogóle może nie dojść do skutku.
BYK - 21.04. - 20.05. - Jak magnes przyciągać będziesz ludzi - i to najróżniejszych. Będą 
wśród nich tacy, którzy chcą czegoś od Ciebie, ale i tacy, którzy mają Ci wiele do zaofe
rowania. Trzeba będzie dobrze obseiwować towarzystwo, by ich odróżnić... 
BLIŹNIĘTA - 21.06 - 20.06. - Ktoś zamierza wykorzystać Cię do prowadzenia własnej 
giy. W porę jednak te manipulacje odkryjesz. Przeżyjesz też spory szok dowiadując się 
kto za tym wszystkim stoi.
RAK - 21.06. - 20.07. - Przeżyjesz wydarzenia, które zmobilizują Cię do działania i wy
zwolą pozytywne emocje. Uwierzysz, że wcielenie w życie własnych, a nie cudzych pomy
słów nie będzie tym razem trudne. Potem potrzebna będzie tylko konsekwencja.
LEW - 21.07. - 23.08. - Niewiele czasu spędzisz w tym tygodniu vr domu. Podróży wyma
gać będą zarówno praca zawodowa jak i załatwienie ważnej sprawy osobistej. Nie zapo
mnij w żadnym wypadku spakować apteczki, może odezwać się stara kontuzja.
PANNA - 24.08. - 22.09. - Niełatwo będzie wyjawić bliskiej Ci osobie całą prawdę, ale 
okoliczności zmuszą Cię do zainicjowania tej trudnej rozmowy. Twoja spowiedź zostanie 
jednak przyjęta nadspodziewanie dobrze, na rozgrzeszenie trzeba będzie trochę pocze
kać...
WAGA - 23.09. - 23.10. - Twoje relacje z ludźmi nieco się pogorszą, ale w zamian zy
skasz trochę czasu by pewne sprawy w spokoju przemyśleć. Niebawem jednak, po wyja
śnieniu paru spraw, wrócisz do głównego towarzyskiego nurtu, co w czasie wakacji nie 
jest przecież bez znaczenia.
SKORPION - 24.10. - 22.11. - Lepiej nic nie planować na ten tydzień poza domem, bo to 
co najważniejsze rozegra się właśnie w nim. Wydarzenie będzie radosne, i długo jeszcze 
będziesz pod jego wrażeniem.
STRZELEC - 23.11. - 21.12. - Tydzień poświęcony refleksji nad sobą. Niewesołe myśli 
zrekompensuje Ci piękno przyrody, i życzliwość obcych dotąd ludzi. Tyle, że od tej pory 
ludzie ci już nie będą obcy...
KOZIOROŻEC - 22.12. - 20. 01. - Coś hamuje Twoje wysiłki zmierzające do zakończenia 
pierwszego etapu przedsięwzięcia. By udał się drugi - najważniejszy - będziesz musiał 
przeprowadzić małe śledztwo. Na szczęście w ostatnim momencie wszystko się wyda i 
będziesz mógł działać...
WODNIK - 21.01. - 19.02. - Okazja do poznania wielu osób należących do nie znanego 
Ci dotąd środowiska. Oszołomi Cię bogactwo ich charakterów i poglądów, i mimo nieza
przeczalnej fascynacji - poczujesz się jednak kimś z zewnątrz.
RYBY  - 20.02. - 20.03. - Zmiany, do któiych byłeś już psychicznie przygotowany, bo 
wydawały się nieuniknione, oddalą się dosyć mocno w czasie. Będzie więc można lepiej 
się do nich przygotować, a pomocą będzie Ci służyć starsza, bardzo doświadczona oso
ba. Lepiej jej posłuchać, choć jej poglądy wniosą w Twoje życie wiele zamieszania.

Klub Międzynarodowej Prasy i Książki 
Rybnik, ul. Sobieskiego 18

Skromna
awangarda
Bluzki koszulowe czy też po prostu damskie ko

szule, i inne koszulopodobne wdzianka zniknęły na 
parę sezonów. Ale... już wróciły! Tego lata pełno 
ich było na pokazach. A więc zwykłe koszulowe 
bluzki wkładane do środka, koszule do kolan no
szone na spodnie - i te wąskie rurki, i szerokie. Ale 
też, najczęściej białe, traktowane jak krótkie koszu
lowe sukienki. Modelki w nich paradujące wyglą
dały jakby żywcem wyjęte z serialu “Szpital na pe
ryferiach^. I pamiętajcie, to nie jest powrót do lat 
70., ale najprawdziwszy nowy styl. Wiele wariacji 
na temat koszuli pokazał jeden z najbardziej awan
gardowych twórców - Belg Dries Van Noten. W 
ogóle laąsilje ołi modę tak skromną, tak zwyczajną, 
że aż... nadzwyczajną. Jest ona odpowiedzią na eks- 
trawagancję tńnyćh projektantów, a także odpowie
dzi na hasło pewpych kręgów bardzo bogatych lu
dzi na Zachodżtp. gdzie się uważa, że strojem nie 
należy epatować.7.

W różka

TOM CLANCY - 
“CENTRUM”, War
szawa 1995, Wydaw
nictwo Adamski i Bie
liński

K iedy na m apie 
świata pojawia się ko
lejny zapalny punkt, 
pierwszy sygnał alar
mowy zapala się w 
Centrum - tajnej agen
dzie rządu USA. Tym razem Centrum musi 
zapobiec drugiej wojnie koreańskiej, do 
której wciągnięta może zostać też Japonia. 

mm mm mm mm
GEORG BAUDLER - 
“BÓG I KOBIETA”, 
Gdynia 1995, Wydaw
nictwo URAEUS 

Czy wobec niszczy
cielskiej agresji mężczy
zny istnieje szansa po
nownego odkrycia przez 
kobietę własnego powo
łania? Takie m.in. pyta
nie postawił w swej 

książce autor opisując początki patriarchatu 
i skoncentrowanych wokół pierwiastka mę
skiego wierzeń religijnych w bożków, boginki 
i Boga. Z pewnością czytelnicy znajdą w pu
blikacji odpowiedzi również na inne pytania.

AUTO MOTOR und 
SPORT, Heft 15

Numer popularnego 
magazynu, atrakcyjny 
nic tylko ze względu na 
nowinki konstrukcyj
ne. Wewnątrz znaleźć 
można dokładny opis 
crasli testu Renault 
Meganc, pierwsze kompletne zdjęcia no
wego mercedesa SL.K i porównanie para
metrów BMW 320 i BMW 318is. Miłośni
cy aut będą też zachwyceni nowymi pomy
słami koncernu Chryslera - w magazynie 
znalazły się zdjęcia nowych prototypów aut
i silnika Vipcra.

mm mm mm mm

KLETTERN - Nr 4/96 
Juni/Juli

D w um iesięcznik 
przeznaczony dla hob
bistów, którzy czerpią 
radość ze wspinaczki 
skałkowej. W magazy
nie znalazł się opis 
w szelkiego rodzaju 
sprzętu potrzebnego do 

wspinaczki, i opracowane trasy wycieczko
we na Węgrzech. Wewnątrz numeru przed
stawiono też sylwetki znanych sportowców.

SCORPIONS - PURE 
INSTINCT

Zespół nic zaskoczył 
niczym nowym i kon
sekwentnie odchodzi 
od szybkich utworów 
na korzyść spokojnych 

ballad z wykorzystaniem klasycznych in
strumentów. Wiele utworów mogłoby stać 
się przebojami, gdyby nic znany wciąż pier
wowzór sprzed lat “Wind of changc”. /a/

HOPSA - HOPSA
Nowy polski zespół, 

w którego kompozy
cjach wyraźnie słychać 
nawiązanie do amery
kańskiego nurtu mu
zycznego z Scattlc.
C iekaw e pom ysły i 
aranżacje, choć wyraźne zapożyczenia. 
Mimo wszystko udany debiut.

Pod znakami zodiaku

^  Fatałachy N
z naszej szafy

V__________  J

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

Wśród autorów prawidłowych rozwiązań, na które czekamy do 10 wrze
śnia, rozlosujemy dwie nagrody pieniężne wartości 20 zl każda.

R yb n ick ie
p u zzle

„ G A Z E T A *  
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